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 çàâäàííÿ ç åëåìåíòàìè äîñëіäæåííÿ
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 çàâäàííÿ êîíêóðñíîãî õàðàêòåðó

çàâäàííÿ äëÿ ðîáîòè çі ñëîâíèêîì

Ðåêîìåíäîâàíî Ìіíіñòåðñòâîì îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè
(Íàêàç ÌÎÍ Óêðàїíè âіä 10.05.2016  № 491)

Åêñïåðòè, ÿêі çäіéñíèëè åêñïåðòèçó ïіäðó÷íèêà ïіä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíîãî
âіäáîðó ïðîåêòіâ ïіäðó÷íèêіâ äëÿ ó÷íіâ 8 êëàñó çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ

çàêëàäіâ і çðîáèëè âèñíîâîê ïðî äîöіëüíіñòü íàäàííÿ ïіäðó÷íèêó ãðèôà
«Ðåêîìåíäîâàíî Ìіíіñòåðñòâîì îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè»:

Êàíіâåöü Ç.Ì., äîöåíò êàôåäðè çìіñòó îñâіòè Ïîëòàâñüêîãî îáëàñíîãî іíñòèòóòó
ïіñëÿäèïëîìíîї ïåäàãîãі÷íîї îñâіòè іì. Ì.Â. Îñòðîãðàäñüêîãî, êàíäèäàò ïåäàãî-
ãі÷íèõ íàóê;
Êîëåñíèê Ê.І., ìåòîäèñò Æèòîìèðñüêîãî îáëàñíîãî іíñòèòóòó ïіñëÿäèïëîìíîї ïå-
äàãîãі÷íîї îñâіòè, ìåòîäèñò öåíòðó çàãàëüíîї ñåðåäíüîї äîøêіëüíîї òà ïîçàøêіëü-
íîї îñâіòè ç óêðàїíñüêîї ìîâè òà ëіòåðàòóðè;
Êóøíіð І.Ï., ó÷èòåëü Áåðåæàíñüêîї çàãàëüíîîñâіòíüîї øêîëè І–ІІ ñòóïåíіâ, ó÷è-
òåëü-ìåòîäèñò.

Âèäàíî çà ðàõóíîê äåðæàâíèõ êîøòіâ.
Ïðîäàæ çàáîðîíåíî



Øàíîâíi  âîñüìèêëàñíèêè!

Âіòàєìî âàñ íà ñòîðіíêàõ ïіäðó÷íèêà «Óêðàїíñüêà ìîâà». Öüîãî íà-
â÷àëüíîãî ðîêó âè ïîìàíäðóєòå ñòåæêàìè îäíîãî ç íàéöіêàâіøèõ ðîçäіëіâ
ìîâîçíàâñòâà – «Ñèíòàêñèñó». Çîêðåìà, äіçíàєòåñÿ áàãàòî íîâîãî ïðî ñëîâî-
ñïîëó÷åííÿ òà ðå÷åííÿ, îäíîñêëàäíі ðå÷åííÿ, ðå÷åííÿ іç âñòàâíèìè ñëîâà-
ìè, çâåðòàííÿìè, îäíîðіäíèìè é âіäîêðåìëåíèìè ÷ëåíàìè.

Íà ïî÷àòêó êîæíîãî ïàðàãðàôà íà âàñ ÷åêàє íåâåëèêå äîñëіäæåííÿ,
ÿêèì ðàäèìî ðîçïî÷àòè âèâ÷åííÿ òåìè. Ïîòіì âàðòî óâàæíî ïðî÷èòàòè
òåîðåòè÷íі âіäîìîñòі, îñìèñëèòè їõ, âèäіëèòè òå, ïðî ùî äîâіäàëèñÿ âïåð-
øå, і òå, іç ÷èì óæå îçíàéîìèëèñÿ â ïîïåðåäíіõ êëàñàõ. Âïðàâè ç ïîçíà÷-
êàìè «Êîëî äóìîê», «Ïîïðàöþéòå â ïàðàõ», «Äâà – ÷îòèðè – óñі ðàçîì»,
«Ïîñïіëêóéòåñÿ» âèêîíóþòüñÿ êîëåêòèâíî é çà îêðåìèìè ïðàâèëàìè,
îçíàéîìèòèñÿ ç ÿêèìè ìîæíà â äîäàòêàõ íàïðèêіíöі ïіäðó÷íèêà.

Âèâ÷àþ÷è óêðàїíñüêó ìîâó, âè çìîæåòå âçÿòè ó÷àñòü ó âèêîíàííі ãðó-
ïîâèõ ïðîåêòіâ, ÿêі äîïîìîæóòü ïîãëèáèòè âàøі çíàííÿ ç ìîâè é ðîçâè-
íóòè òâîð÷і çäіáíîñòі.

Áàãàòî öіêàâîї, êîðèñíîї іíôîðìàöії âìіùåíî â ðóáðèêàõ «Іç ãëèáèí
ìîâîçíàâñòâà», «Äëÿ âàñ, äîïèòëèâі», «Êóëüòóðà ìîâëåííÿ» òà «Ìîÿ
ñòîðіíêà». 

Ó ðîçäіëі «Ñèíòàêñèñ» ñòàíóòü ó ïðèãîäі îïîðíі òàáëèöі, ðîçìіùåíі íà
ôîðçàöàõ ïіäðó÷íèêà, à òàêîæ äîäàòêè çі ñëîâíè÷êàìè, âіäïîâіäÿìè äî
âïðàâ, ïîðàäàìè ùîäî âèêîíàííÿ çàâäàíü. І íå çàáóâàéìî ùèðîї ïîðàäè
ìàéñòðà õóäîæíüîãî ñëîâà Ìàêñèìà Ðèëüñüêîãî: «ßê ïàðîñòü âèíîãðàäíîї
ëîçè, ïëåêàéòå ìîâó».

Õàé âàì ùàñòèòü!
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ÂÑÒÓÏÂÑÒÓÏ
Ìîâà – 

íàéâàæëèâiøèé çàñiá 
ñïiëêóâàííÿ, ïiçíàííÿ 

i âïëèâó
Ëèø íàðîäè, ÿâëåíі ó Ñëîâі,
äîñòîéíî ìîæóòü æèòè íà çåìëі.

Ë. Êîñòåíêî

Ñâiä÷åííÿ âiêiâ
Прочитайте легенди та поміркуйте над поданими після них запитаннями.

* * *

ßêîñü îäèí âåëüìîæà, çіçâàâøè äî ñåáå ãîñòåé, ïîöіêàâèâñÿ ó ñòàðîãî
ìóäðåöÿ, ùî íà ñâіòі íàéêðàùå. Ìóäðåöü âіäïîâіâ:

– Íàéêðàùå ó ñâіòі – öå ìîâà. Çà äîïîìîãîþ ìîâè áóäóþòüñÿ ìіñòà, ðîç-
âèâàєòüñÿ êóëüòóðà íàðîäіâ. Çà äîïîìîãîþ ìîâè ìè âèâ÷àєìî íàóêè é 
îäåðæóєìî çíàííÿ. Çà äîïîìîãîþ ìîâè ëþäè ìîæóòü çðîçóìіòè îäíå îäíî-
ãî, âèðіøóâàòè ðіçíі ïèòàííÿ, ïðîñèòè, âіòàòè, ìèðèòèñÿ, âèêîíóâàòè
ïðîõàííÿ, íàäèõàòè íà ïîäâèãè, âèñëîâëþâàòè ðàäіñòü, îñâіä÷óâàòèñÿ â
êîõàííі. Òîìó íåìàє íі÷îãî êðàùîãî çà ìîâó.

Òàêå ìіðêóâàííÿ ñïîäîáàëîñÿ ïðèñóòíіì. Òîäі âåëüìîæà ïîöіêàâèâñÿ â
ìóäðåöÿ, ùî íà ñâіòі íàéãіðøå. Ìóäðåöü âіäïîâіâ:

– Íàéãіðøå ó ñâіòі – öå ìîâà.
Óñі çäèâóâàëèñÿ òàêіé âіäïîâіäі, à ìóäðåöü ïîÿñíèâ:
– Çà äîïîìîãîþ ìîâè ëþäè çàñìó÷óþòü і ðîç÷àðîâóþòü îäíå îäíîãî. Çà

äîïîìîãîþ ìîâè ìîæíà îáìàíþâàòè, õèòðóâàòè, ñâàðèòèñÿ. Ìîâà ìîæå
çðîáèòè ëþäåé âîðîãàìè, ïðèçâåñòè äî âіéíè, íåþ íàêàçóþòü ðóéíóâàòè
ìіñòà і íàâіòü öіëі äåðæàâè, âîíà ìîæå ïðèíîñèòè â íàøå æèòòÿ ãîðå і çëî,
çðàäæóâàòè, îáðàæàòè. ×è ìîæå áóòè ùîñü ãіðøå çà ìîâó?!

Íå âñіì áóëî ïðèєìíî ñëóõàòè öþ âіäïîâіäü. 

 Чому мудрець вважав, що на світі немає нічого кращого за мову?
 Як мудрець обґрунтовує те, що на світі немає нічого гіршого за мову?
 Які речення легенди характеризують мову як засіб спілкування, які – як засіб пізнання,

 а які – як засіб впливу?
 Від чого залежить те, що буде нести мова – добро чи зло, красу чи потворність?
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* * *

Ó VII ñòîëіòòі äî íàøîї åðè äåðæàâà äðåâíіõ ãðåêіâ Ñïàðòà çàçíàëà 
âàæêèõ âòðàò ó äðóãіé Ìåñåíñüêіé âіéíі. Ó ðîçïà÷і ñïàðòàíöі ïîïðîñèëè 
äîïîìîãè ó ñâîїõ ïîáðàòèìіâ ç Àôіí. Îäíà÷å àôіíÿíè çàìіñòü ïîëêіâ âіä-
ðÿäèëè äî Ñïàðòè... ó÷èòåëÿ. Çâàëè éîãî Òіðòåé. Òіðòåé ïðèáóâ ó ðîçòàøó-
âàííÿ âіéñüê íàïåðåäîäíі âèðіøàëüíîї áèòâè. Âіä÷àé îõîïèâ ñïàðòàíöіâ,
êîëè âîíè ïîáà÷èëè, ÿê öåé êðèâèé äіäóãàí ñõîäèâ ç êîëіñíèöі, – íå íà 
òàêó äîïîìîãó âîíè ÷åêàëè! Àëå òóò Òіðòåé çàãîâîðèâ... ßê ñòàâ âіí ïðî-
ìîâëÿòè äî ñïàðòàíöіâ ñâîїì ñëîâîì, òî âîíè іç çàïàëîì êèíóëèñÿ â áіé і 
âùåíò ðîçãðîìèëè âîðîãà.

 Як немічний Тіртей допоміг спартанцям здобути перемогу?
 Про яку роль мови в житті людини говорить ця легенда?

Íàéáiëüøà òà ìíèöÿ – ìîâà
Прочитайте висловлення та з’ясуйте, про яку функцію

мови – спілкування, пізнання чи впливу – ідеться в кожному
з них.

* * *

Áàãàòî є òàєìíèöü ó ñâіòі, і îäíà ç íàéáіëüøèõ
ç-ïîìіæ íèõ – ìîâà. Çäàєòüñÿ, ìè çíàєìî ÿêåñü ñëî-
âî, íåìîâáè ðîçóìієìî éîãî, ïðîòå âñå, ùî çàêëàäåíî
â íüîìó âïðîäîâæ âіêіâ, íåðіäêî íå ìîæåìî ïîâíîþ
ìіðîþ âèäîáóòè. Ïîòðіáíî äîêëàñòè ÷èìàëî çóñèëü,
ùîá çàõîâàíå ó ñëîâі ïîñòàëî ïåðåä íàìè â óñіé êðàñі,
ãëèáèíі, íåïîâòîðíîñòі.

Ç ðàííüîãî äèòèíñòâà і äî ãëèáîêîї ñòàðîñòі ëþäèíà 
íåâіääіëüíî ïîâ’ÿ çà íà ç ìîâîþ. Öå єäèíå çíàðÿääÿ,
ùî ðîáèòü ëþäèíó íåçäîëàííîþ â ïîøó êàõ іñòèíè.

Ðîçïî÷èíàєòüñÿ ïðèëó÷åííÿ äèòèíè äî êðàñè ðіä-
íîї ìîâè ç ìèëèõ áàáóñèíèõ êàçîê і ìàòåðèíñüêîї êîëèñêîâîї ïіñíі. Êîæåí 
äåíü äàє íàì óðîê ïіçíàííÿ. І çàâæäè, і ñêðіçü íàø ó÷èòåëü – ìîâà (І. Âè-
õîâàíåöü).

* * *

Ëþäèíà, ùî âìіє ïðàâèëüíî é ãàðíî ãîâîðèòè, ëåãêî âñòàíîâëþє ñòî-
ñóíêè çі ñâîїìè áëèçüêèìè, ç іíøèìè ëþäüìè äîâêîëà ñåáå, çíàõîäèòü
ñïðàâæíіõ äðóçіâ, ñóïóòíèêà â æèòòі... Çàâäÿêè öüîìó âîíà îòðèìóє çàäî-
âîëåííÿ âіä æèòòÿ. Àäæå ñàìîòíі ëþäè ùàñëèâèìè íå áóâàþòü (І. Òîìàí).

* * *

Íå óìîâíèõ çâóêіâ òіëüêè â÷èòüñÿ äèòèíà, âèâ÷àþ÷è ðіäíó ìîâó, à ï’є
äóõîâíå æèòòÿ é ñèëó ç ðіäíîї ãðóäі ðіäíîãî ñëîâà. Âîíî ïîÿñíþє їé ïðè-
ðîäó, ÿê íå ìіã áè ïîÿñíèòè æîäåí ïðèðîäîçíàâåöü, âîíî çíàéîìèòü її ç 
õàðàêòåðîì ëþäåé, ùî її îòî÷óþòü, іç ñóñïіëüñòâîì, ñåðåä ÿêîãî âîíà æèâå, 
ç éîãî іñòîðієþ òà éîãî ïðàãíåííÿìè, ÿê íå ìіã áè îçíàéîìèòè æîäåí іñòî-
ðèê; âîíî ââîäèòü її â íàðîäíі âіðóâàííÿ, ó íàðîäíó ïîåçіþ, ÿê íå ìіã áè 

Óñ³ êâ³òè òîá³,
Óêðà¿íî. Ìàëþíîê
Êàòåðèíè Ñàâ÷óê

(12 ðîê³â)
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ââåñòè æîäåí åñòåòèê; âîíî, íàðåøòі, äàє òàêі ëîãі÷íі ïîíÿòòÿ é ôіëîñîôñüêі
ïîãëÿäè, ÿêèõ, çâè÷àéíî, íå ìіã áè äàòè äèòèíі æîäåí ôіëîñîô (Ê. Óøèí-
ñüêèé).

* * *

Ñëîâî íàäòî áàãàòî âàæèòü ó ëþäñüêîìó æèòòі... Âîíî âìèòü çìіíþє
íàñòðіé, ðîáèòü ùàñëèâèì àáî íåùàñëèâèì, ðàäіñíèì ÷è ïðèãíі÷åíèì
(Ê. Ìîòðè÷). 

* * *

Ñëîâî – öå íàéòîíøèé ðіçåöü, çäàòíèé äîòîðêíóòèñÿ äî íàéíіæíіøîї
ðèñî÷êè ëþäñüêîãî õàðàêòåðó. Âìіòè êîðèñòóâàòèñÿ íèì – âåëèêå ìèñòå-
öòâî. Ñëîâîì ìîæíà ñòâîðèòè êðàñó äóøі, à ìîæíà é ñïîòâîðèòè її. Òîæ
îâîëîäіâàéìî öèì ðіçöåì òàê, ùîá ç-ïіä íàøèõ ðóê âèõîäèëà òіëüêè êðàñà
(Â. Ñóõîìëèíñüêèé).

Ñêàæè ëþäèíi äîáðå ñëîâî
Прочитайте народні вислови та вірш Олександра Білаша. Поміркуйте над по-

даними після них запитаннями. 

Іç äæåðåë íàðîäíîї ìóäðîñòі

 Óäàðèø øàáëåþ – çàæèâå ïіçíî ÷è ðàíî, óäàðèø ñëîâîì – âі÷íî
ÿòðèòèìå ðàíà.

 ßçèê êіñòîê íå ìàє, àëå êіñòêè ëàìàє.
 Ñëîâî – ÿê ñòðіëà: âèëåòèòü – íå ñïіéìàєø.
 ßêèé ãîëîñ, òàêèé і âіäãîëîñ.
 Ïåðø íіæ ñêàçàòè, ñіì ðàç ÿçèê ó ðîòі ïîâåðíè.
 Ëàãіäíå ñëîâî – êëþ÷ äî ñåðöÿ.
 І âіä ñîëîäêèõ ñëіâ áóâàє ãіðêî.
 Âіä ëàñêàâèõ ñëіâ çàòèõàє ãðіì.

 Чого нас навчають ці народні вислови?

                             * * *
Ñêàæè ëþäèíі äîáðå ñëîâî.
Âîíî âïàäå, ÿê â ґðóíò çåðíî.
ßêùî äóøà ïðèéíÿòü ãîòîâà –
Òî ïðèéìåòüñÿ é çіéäå âîíî.
І âèðîñòå çåðíÿòêî â ïîÿñ,
À ïîòіì íèâà çàøóìèòü...
І âäÿ÷íîñòі ïî÷óòèé ãîëîñ,
І äëÿ äîáðà çàõî÷åø æèòü.
Ñêàæè ëþäèíі äîáðå ñëîâî.

                                             Î. Áіëàø

 Чому від доброго слова світ стає кращим? Чи
кожна людина, на вашу думку, заслуговує добрих слів?
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òà áåð³çîíüêè âå÷îðîì
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Мова – засіб 
спілкування

Мова – засіб 
пізнання

Мова – засіб 
впливу

Ìîâà – íàéâàæëèâіøèé çàñіá ñïіëêóâàííÿ ìіæ ëþäüìè.
Çà її äîïîìîãîþ ìè îáìіíþєìîñÿ іíôîðìàöієþ, íàéñêëàä-
íіøèìè äóìêàìè і íàéòîíøèìè ïî÷óòòÿìè, ðîçâèâàєìîñÿ,
ñòâîðþєìî ìàòåðіàëüíі é äóõîâíі öіííîñòі.
Îêðіì ìîâè, ëþäñòâî âèíàéøëî ùå é іíøі çàñîáè ñïіëêó-
âàííÿ: æåñòè, ðіçíі çâóêîâі òà ñâіòëîâі ñèãíàëè (íàïðè-
êëàä, ñèãíàëè ñâіòëîôîðà), ðåëіãіéíі ñèìâîëè, äåðæàâíó
ñèìâîëіêó, àçáóêó Ìîðçå, äîðîæíі çíàêè, ðіçíîìàíіòíі
êîäè òîùî. Ïðîòå âñі âîíè ìàþòü îáìåæåíå çàñòîñóâàííÿ
і òàê ÷è іíàêøå ïîâ’ÿçàíі ç ìîâîþ. Òіëüêè ìîâà ìàє çà-
ãàëüíîíàðîäíå ïîøèðåííÿ і ìîæå ïåðåäàâàòè áóäü-ÿêó
іíôîðìàöіþ.

Ìîâà – öå ùå é çàñіá ïіçíàííÿ. ×åðåç ìîâó òà çà її äîïî-
ìîãîþ ëþäèíà ïіçíàє äіéñíіñòü, îçíàéîìëþєòüñÿ ç äîñÿã-
íåííÿìè íàóêè, íàäáàííÿìè êóëüòóðè. Ñàìå â ìîâі
íàãðîìàäæåíî äîñâіä ïîïåðåäíіõ ïîêîëіíü, ñóìó çíàíü
ïðî ñâіò. Ìîâà áàãàòà íà іíôîðìàöіþ é ïîñòіéíî äàє íàì
ìàòåðіàë äëÿ ìèñëåííÿ.

Âèêîíóþ÷è ôóíêöії ñïіëêóâàííÿ òà ïіçíàííÿ, ìîâà âïëè-
âàє íà ëþäåé. Ñëîâîì ìîæíà ïîðàíèòè é âèëіêóâàòè,
ðîçâіÿòè ñóìíіâ і çàñìóòèòè, âèêëèêàòè óñìіøêó і ñëüî-
çè... Òîìó òðåáà ïðàãíóòè, ùîá ç íàøèõ óñò çðèíàëè
ëèøå äîáðі ñëîâà, ñïîâíåíі òåïëà ñåðöÿ і ùèðîñòі äóøі.

Äæåðåëîì ñèëè, êðàñè é ìóäðîñòі є óêðàїíñüêà ìîâà. Âîíà
ñïðîìîæíà çðîáèòü íàñ ñèëüíèìè é óñïіøíèìè, òîìó òðåáà
âèêîðèñòîâóâàòè öåé ìîãóòíіé ðåñóðñ і ÷óäåñíèé äàð.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ
1. У чому полягає значення мови як найважливішого засобу спілкування, пізнання та 
впливу?
2. Чому українська мова є засобом єднання громадян України в самобутню культурну
спільноту?

Óÿâіòü, ùî âàñ çàïðîñèëè äëÿ ó÷àñòі â 
ïîïóëÿðíіé ðàäіî- ÷è òåëåïåðåäà÷і. Òðàíñëÿ-
öіÿ âіäáóâàòèìåòüñÿ â ïðÿìîìó åôіðі, òîá-
òî áåç ïîïåðåäíüîãî çàïèñó é ðåäàãóâàííÿ âèñòóïіâ. Îá’єäíàé-
òåñÿ â ïàðè, ñêëàäіòü і ðîçіãðàéòå çà îñîáàìè äіàëîã (іíòåðâ’þ; 
8–10 ðåïëіê) íà îäíó ç ïîäàíèõ òåì:

1. Мова – втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова (М. Риль-
ський).
2. Мова – найважливіший засіб спілкування.
3. Лагідне слово – ключ до серця. 



ЧАСТИНИ МОВИ У СВІТІ
В усіх мовах світу виділяють такі частини мови,

як іменник та дієслово – це слугує доказом того,
що попри все розмаїття мов людське мислення є доволі універсальним. Що ж до інших
частин мови, то тут є значні розбіжності в мовах світу. Так, у деяких мовах Північної
Америки й Африки не виділяють прислівники та прикметники; у китайській мові іменник 
і числівник об’єднують в одну частину мови, а дієслова та прикметники – у другу, при-
слівники виступають осібно. У деяких індіанських мовах виділяють лише іменники та
дієслова. У тюркських мовах окремою частиною мови виступають слова, вжиті образ-
но, там доволі масовим є перехід слів з однієї частини мови в іншу (З посібника).

ЯК ЦЕ БУЛО
ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ

Слова футбол, волейбол, баскетбол мають спільну батьківщину – Англію, спільнел
походження – англійську мову, спільну другу частину – бол (ball) – «м’яч», а от перші
частини різняться і способом називання, і предметом, за яким давалася назва. Так 
баскет (basket) – по-англійськи  «кошик», значить баскетбол – це «мяч у кошику»;л
волей (й volley) – «політ», значить волейбол – це «м’яч у польоті»;л фут (foot) – «нога»,
значить футбол – це «м’яч для ніг» (За л А. Коваль).

МОВА І МАТЕМАТИКА
Відомий фізик Віллард Гіббс був дуже замкненою людиною і на засіданнях ученої

ради університету здебільшого мовчав. Одного разу на раді вирішувалося питання про
те, чому більше місця віддати в нових навчальних програмах – математиці чи мовам.
Уперше Гіббс не витримав і, порушуючи свій звичай, виголосив промову на два речен-
ня: «Математика – це мова! І мова – це математика!»  

НА ДОЗВІЛЛІ
БЛАГО

Благо – це добро, щастя. Це слово, як і бого, добро, зло, веле, увійшло до складу
старослов’янських слів. 

Хто зможе дібрати 5 слів з першою частиною благо? А хто ще більше? 

УСМІХНІМОСЯ
*  *  *

Ó øêîëі ïèøóòü òâіð íà òåìó «Ìîї áàòüêè». Äåâ’ÿòèðі÷íèé õëîï÷èê
íàïèñàâ: «Áàòüêè íàì äіñòàþòüñÿ â òàêîìó âіöі, ùî âіä áàãàòüîõ çâè÷îê їõ
óæå íå âіäó÷èòè».

* * *
– Òàòó, òàòó, óâіìêíè ìåíі, áóäü ëàñêà, òåëåâіçîð.
– Òàì, ñèíî÷êó, íі÷îãî íåìàє, – âіäïîâіäàє áàòüêî.
– À ÿ і íі÷îãî ëþáëþ äèâèòèñÿ...



Ïîâòîðåííÿ 
òà óçàãàëüíåííÿ 

âèâ÷åíîãî

§ 1. ËÅÊÑÈÊÎËÎÃІß. ÔÐÀÇÅÎËÎÃІß

І. Прочитайте виразно вірш уголос. Поясніть його основну думку. З чого, на ваш 
погляд, починається Батьківщина?

Äíіïðî
ïî÷èíàєòüñÿ ç êðàïëі,
 ÿêîþ çîðÿ íàï’єòüñÿ.

Äîáðî
ïî÷èíàєòüñÿ ç ëþäñüêîãî
 äîáðîãî ñåðöÿ.

Ìîðå
âіòðè âèïèâàþòü
 êðàïëÿ çà êðàïëåþ.

Ãîðå
ïî êðàïëі
 âëèâàєòüñÿ â áіîãðàôіþ.

Òàê і çîðÿ
ïî÷èíàєòüñÿ ç íåáà

òèõî і ãîëóáèíî.
À ÿ

ïî÷èíàþñÿ ç òåáå,
 äîëå ìîÿ, Óêðàїíî!

                                  Ì. Ñèíãàїâñüêèé

ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1. Доберіть із тексту 2–3 приклади багатозначних слів. Поясніть лексичне значення 
одного із цих слів. 
2. Визначте, у якому значенні (прямому чи переносному) вживаються у вірші імен-
ники зоря і я серце. Складіть усно речення з одним із цих слів у переносному зна-
ченні. 
3. Доберіть синоніми й антоніми (де можливо) до виділених слів. За потреби ско-
ристайтеся словничком синонімів, поданим у додатках. 

Ìîÿ Óêðà¿íà.
Ìàëþíîê ²ðèíè Äåðêà÷

(13 ðîê³â)

4 
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ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. З’ясуйте, у яких прикладах виділені слова багатозначні,
а в яких – омоніми. Один з вас має виписати приклади з багатозначними словами, а
другий – з омонімами. 

1. Òåïëèé äåíü – òåïëèé ïîãëÿä. 2. Ñòåïîâà ÷àéêà – êîçàöüêà ÷àéêà.
3. ×èñòà ñîâіñòü – ÷èñòà òàðіëêà. 4. Ïåðëîâà êðóïà – ïåðëîâå íàìèñòî.

І. Прочитайте текст, визначте його тип і стиль мовлення. Чому Андріївську церк-
ву вважають шедевром світової архітектури?

ÊÈЇÂÑÜÊÈÉ ØÅÄÅÂÐ ÌÀÉÑÒÐÀ

Íіõòî ç àðõіòåêòîðіâ XVIII ñòîëіòòÿ íå ìàâ
òàêîї ñëàâè, ÿê Ôðàí÷åñêî Áàðòîëîìåî Ðàñò  -
ðåëëі. Âіí áóâ íå òіëüêè àðõіòåêòîðîì-îçäîá -
ëþâà÷åì, à é çàêîíîäàâöåì ìîäè ñâîєї åïîõè.
Ìàéñòåð ïîäàðóâàâ ñâіòó áàãàòî àðõіòåêòóðíèõ
øåäåâðіâ, íà ÿêèõ çàëèøèâ ñâіé «ïіäïèñ» –
ïèøíå «ðàñòðåëëіâñüêå» áàðîêî*.

Ðàñòðåëëі íàðîäèâñÿ ó Ôðàíöії 1700 ðîêó
â ðîäèíі іòàëіéñüêîãî ñêóëüï òîðà. Äî Êèєâà
àðõіòåêòîð ïðèáóâ ó 1744 ðîöі é íàñàìïåðåä
âіäâіäàâ Êèєâî-Ïå÷åðñüêó ëàâðó. Ìèñòåöòâî
ëàâðñüêèõ іêîíîïèñöіâ і áóäіâåëüíèêіâ, îñîá-
ëèâîñòі ñòàðîäàâíіõ і îíîâëåíèõ Ïåòðîì Ìî-
ãèëîþ òà Іâàíîì Ìàçåïîþ êèїâñüêèõ õðàìіâ ç
їõíіìè óíіêàëüíèìè ìîçàїêàìè, ôðåñêàìè,
äåêîðîì ñòàëè äæåðåëîì òâîð÷îї íàñíàãè ãå-
íіÿ. Îäíî÷àñíî àðõіòåêòîð ïіäãîòóâàâ åñêіçè
äëÿ êðåñëåíü ìàéáóòíüîї Àíäðіїâñüêîї öåðê-

âè. Îñòàòî÷íèé âàðіàíò ïðîåêòó áóâ ãîòîâèé äî ëіòà 1748 ðîêó.
Óëþáëåíі êîëüîðè Ðàñòðåëëі – áіëèé, áëàêèòíèé і çîëîòèé – ðîáëÿòü

áóäіâëþ ÷åïóðíîþ òà äèâîâèæíî ãàðìîíóþòü іç êèїâñüêèì íåáîì. Ôàõіâöі
ñïðàâåäëèâî ââàæàþòü Àíäðіїâñüêó öåðêâó îäíієþ ç íàéêðàùèõ ñïîðóä ó
òâîð÷îìó äîðîáêó ìàéñòðà. Çà ñâîєþ õóäîæíüîþ âèðàçíіñòþ, ñìіëèâіñòþ é
îðèãіíàëüíіñòþ çàäóìó Àíäðіїâñüêà öåðêâà ñòàëà øåäåâðîì âіò÷èçíÿíîãî і 
ñâіòîâîãî çîä÷åñòâà. Äîâåðøåíіñòü ëіíіé, ÷іòêі ïðîïîðöії, äèâîâèæíà ãàð-
ìîíіÿ ôîðì іç íàâêîëèøíіì ëàíäøàôòîì ïðèíåñëè öіé ïàì’ÿòöі âñåñâіòíþ
ñëàâó (Іç æóðíàëó).

ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1. Поясніть лексичне значення виділених слів, скориставшись тлумачним словником.
2. Доберіть 2–3 приклади запозичених слів. Поміркуйте, чому свого часу ці слова
ввійшли в українську мову та чи можемо ми сьогодні обійтися без них.
3. Доберіть 2–3 приклади власне українських слів. З одним із них складіть усно ре-
чення.   
4. Доберіть 2–3 приклади професійних слів. Для працівників якої сфери діяльності
вони характерні?

* Áàðîêî – íàïðÿì ó ìèñòåöòâі, ùî õàðàêòåðèçóєòüñÿ ïðèìõëèâіñòþ ôîðì і
äåêîðàòèâíîþ ïèøíіñòþ.

5
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ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Які архітектурні пам’ятки України, на ваш погляд, можуть бути
своєрідними візитними картками нашої держави? Чому?

ïàñèâíà

çàñòàðіëі ñëîâà

àðõàїçìè іñòîðèçìè

íåîëîãіçìè

àêòèâíà

Ëåêñèêà çà ñòóïåíåì óæèâàíîñòі

І. КОЛО ДУМОК. Поясніть, чому слова першої групи зараховують до історизмів,
а другої групи – до архаїзмів. Поміркуйте, що спільного між архаїзмами та історизмами.

1. Áîÿðèí, ãóáåðíіÿ, æîðíà. 
2. Âîéîâíèê, áëàãèé, çëîòî.

ІІ. Запишіть слова у дві колонки: 1) історизми; 2) архаїзми. Скористайтеся довідкою.
Ãåòüìàí, ðåêòè, äçèґàð, ìóøêåò, êîëü÷óãà, ðàòàé, ëàíіòè, âåðåòåíî,

ïåðñò. 

ДОВІДКА. Äçèґàґґ ð – ãîäèííèê; ëàíіòè – ùîêè; ðàòàé – îðà÷; ïåðñò –à
ïàëåöü. 

Прочитайте слова та поєднайте їх у синонімічні пари. Запишіть ці пари, ставля-
чи першим діалектне слово.

Âàòðà, ãàðíî, ïîäâіð’ÿ, ãîñïîäèíÿ, ëåãіíü, îáіéñòÿ, ґàçäèíÿ, ãàðàçäè,
ôàéíî, äîñòàòêè, ïàðóáîê, âîãíèùå.

І. Доберіть із довідки до кожного з поданих фразеологізмів фразеологізм-си-
нонім. Запишіть їх парами. За потреби скористайтеся фразеологічним словником.

ßê ï’ÿòå êîëåñî äî âîçà, ìîðå ïî êîëіíà, êóðè íå êëþþòü, ðîáèòè ç ìóõè
ñëîíà, ïàñòè çàäíіõ, ðóêîþ ïîäàòè.

ДОВІДКА. Íå çà ìîðÿìè, áóòè ó õâîñòі, õî÷ òðàâà íå ðîñòè, õî÷ ãðåáëþ
ãàòè, ÿê òîðіøíіé ñíіã, çãóùóâàòè ôàðáè.

ІІ. Поясніть значення одного з поданих фразеологізмів (на вибір). 

Хто зможе дібрати п’ять фразеологізмів зі словами – назвами частин людського
тіла (голова, нога, рука, плече, око, вухо, язик, зуб)? А хто добере ще більше таких
фразеологізмів? 

Якщо ви бажаєте досконало вивчити українську мову та без проблем послуговувати-
ся нею в повсякденному житті, поповніть свою книжкову полицю тлумачним словником.
До речі, у «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» (2001 рік)
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пояснено значення 170 тисяч слів. В Інтернеті можна скористатися тлумачним слов-
ником за адресою: www.lingvo.ua. Віртуальний словник містить понад 200 тисяч слов-
никових статей.

А про фразеологізми багато цікавої інформації можна знайти в книжці Віктора Уж-
ченка «Народження і життя фразеологізму».

Відредагуйте словосполучення й запишіть правильно. Скористайтеся рубрикою
«Культура мовлення» (с. 17).

Ìóçèêàëüíà øêîëà, âèáîðíà àãіòàöіÿ, ìіé åëåêòðîííèé àäðåñ, ïîñіâíà
êîìïàíіÿ, ðîáèòè âèãëÿä, ñïіâñòàâëÿòè ôàêòè, êèäàòèñÿ â î÷і, çàëèøèòè
â ñïîêîї, ïðèéìàòè ó÷àñòü, ïіäíÿòè âàæëèâå ïèòàííÿ, ïðèâåñòè ïðèêëàä,
äÿêóþ÷è ñòàðàííþ.

Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Óÿâіòü, ùî äî âàñ çâåðíóëèñÿ ç ïðîõàííÿì äîïîìîãòè äіáðàòè
íàçâè äëÿ íîâîãî ïðîäóêòîâîãî ìàãàçèíó, öåíòðó òâîð÷îñòі òà ñïîðòèâíîãî
êëóáó. Çàïðîïîíóéòå âëàñíå óêðàїíñüêі ñëîâà äëÿ íàéìåíóâàííÿ öèõ óñòà-
íîâ. Íàïèøіòü ðîçïîâіäü (5–7 ðå÷åíü) ïðî îäèí іç öèõ çàêëàäіâ.

ВАРІАНТ Б. Íàïèøіòü íåâåëèêå âèñëîâëåííÿ (5–7 ðå÷åíü) ïðî ïðîôåñіþ
âàøèõ áàòüêіâ ÷è êîãîñü çі çíàéîìèõ. Âèêîðèñòàéòå ïðîôåñіéíі ñëîâà.

ВАРІАНТ В. Í àïèøіòü ðîçïîâіäü (5–7 ðå÷åíü) íà äîâіëüíó òåìó, âèêîðèñ-
òàâøè ùîíàéìåíøå äâà ôðàçåîëîãіçìè (íà âèáіð).

ВАРІАНТ Г. Íàïèøіòü ðîçïîâіäü (5–7 ðå÷åíü) ïðî іñòîðіþ îäíîãî ç ïîäà-
íèõ ôðàçåîëîãіçìіâ: ñіçіôîâà ïðàöÿ, âîãîíü Ïðîìåòåÿ, àõіëëåñîâà ï’ÿòà,
íèòêà Àðіàäíè, àâãієâі ñòàéíі, ãîðäіїâ âóçîë. 

§ 2. ÎÑÍÎÂÍІ ÎÐÔÎÃÐÀÌÈ

І. Розгляньте репродукцію картини і прочитайте текст. Якою темою вони об’єднані?
Доведіть, що змальоване художником розширює інформацію, яка міститься в тексті.

Ô. Ìàíàéëî. Ñâÿòî â ãóöóëüñüêîìó äîìі
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Ïîâòîðåííÿ òà óçàãàëüíåííÿ âèâ÷åíîãî

ÏÅÐËÈÍÀ ÓÊÐÀЇÍÈ

Êàðïàòè – öå ïåðëèíà íàøîї êðàїíè, äèâîâèæíèé ìàëüîâíè÷èé êðàé, 
óëþáëåíå ìіñöå âіäïî÷èíêó é îçäîðîâëåííÿ, ñïðàâæíÿ òóðèñòè÷íà Ìåêêà. 
Òóò ðîçòàøîâàíî øіñòü âåðøèí, ÿêі âèùі çà 2000 ìåòðіâ. Óñі öі «äâîòèñÿ÷-
íèêè», ðàçîì ç íàéâèùîþ âåðøèíîþ Óêðàїíè Ãîâåðëîþ, íàëåæàòü äî ×îð-
íîãіðñüêîãî õðåáòà, ùî ëåæèòü íà ìåæі Іâàíî-Ôðàíêіâñüêîї òà Çàêàðïàò-
ñüêîї îáëàñòåé.

Îñíîâíà ÷àñòèíà Êàðïàò óêðèòà õâîéíèìè òà áóêîâèìè ëіñàìè. Íà âåðõ-
íіõ ñõèëàõ ãіð – ïîëîíèíè, áàãàòі íà ðіäêіñíі âèäè ôëîðè. Òóò áåðóòü ïî÷àòîê 
ðі÷êè çàõіäíîãî ðåãіîíó Óêðàїíè: Ïðóò, ×åðåìîø, Ëіìíèöÿ, Òèñà, Áèñòðèöÿ.

Ó êàðïàòñüêèõ ãîðàõ âè ìîæåòå ïîáà÷èòè ùå áàãàòî öіêàâîãî. Ñêàæіìî,
âèñîêîãіðíå â Óêðàїíі îçåðî Áðåáåíåñêóë íà ñõèëі îäíîéìåííîї ãîðè ÷è
îïîâèòå ëåãåíäàìè îçåðî Íåñàìîâèòå íåïîäàëіê Ãîâåðëè, çàëèøêè îáñåðâà-
òîðії íà ãîðі Ïіï-Іâàí, ãðÿçüîâі âóëêàíè ïîðó÷ іç ñåëîì Ñòàðóíÿ íà Áîãîðîä-
÷àíùèíі (Çà Î. Ñîêîëîâîþ).

ІІ. Знайдіть у тексті власні назви та обґрунтуйте їх написання. Чому виділені слова 
пишемо з малої літери?
ІІІ. Випишіть із тексту слова з такими орфограмами: «Не з різними частинами мови», 
«Правопис складних слів».

Спишіть, замінюючи, де треба, малу букву на велику.

Çàïîðіçüêà (ñ)і÷, (ð)іçäâî (õ)ðèñòîâå,
(â)åðõîâíà (ð)àäà Óêðàїíè, (ä)åíü (í)åçà-
ëåæíîñòі Óêðàїíè, (á)îæà (ì)àòіð, (ï)іâ-
íі÷ íîêðèìñüêèé (ê)àíàë, (ê)îðñóíñüêà
(á)èò  âà, ñóçіð’ÿ (â)åëèêà (â)åäìåäèöÿ,
(ñ)іâåðñüêèé (ä)îíåöü, (ï)î÷àїâñüêà (ë)àâ ðà,
(ï)іâäåííå (ï)îëіññÿ, (є)âðîïåéñüêèé (ñ)îþç,
îñòðіâ (í)îâà (ã)âіíåÿ, (ï)іâíі÷íèé (ï)îëþñ.

Спишіть слова, розкриваючи дужки. Поясніть написання. Правильність вико-
нання перевірте за орфографічним словником.

Ñâ(’)ÿòêîâèé, ïіä(’)єäíàíèé, äèò(’)ÿñëà, ïіâ(’)ÿáëóêà, äóõì(’)ÿíèé, 
ïðî ëë(’)єòüñÿ, äçåëåí(ü)÷àòè, êîíôåðàíñ(ü)є, òîí(ü)øèé, êàìіí(ü)÷èê,
âîëèí(ü)ñ(ü)êèé, ó õàòèí(ü)-öі, äîí(ü)÷èí, ïðîїç(ä)íèé, ùàñ(ò)ëèâèé,
õâàñ(ò)ëèâèé, áîðî(ä,ò)üáà, ëå(ã,õ)êèé.

Утворіть від поданих іменників прикметники за допомогою одного із суфіксів: 
-н-, -ан- (-ян-), -ин-. Утворені слова запишіть, виділіть суфікси. 

Æóðàâåëü, çàêîí, îõîðîíà, áäæîëà, ðàéîí, Ðіçäâî, òîðô, ìîðêâà.

Визначте усно рід іменників. Запишіть слова у формі орудного відмінка однини, 
підкресліть орфограми.  

Ãëàçóð, ñóìіø, ìîëîäü, ëþáîâ, âåðô, ðàäіñòü, øàìïóíü, íåæèòü, ùà-
âåëü, êóëіø. 

15

Äåíü Íåçàëåæíîñòі Óêðàїíè
Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Äåðæàâíèé Ïðàïîð Óêðàїíè
Äåðæàâíèé Ãіìí Óêðàїíè
Ïðåçèäåíò Óêðàїíè
Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè
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Спишіть слова, уставляючи, де треба, пропущену букву.

Ñòàò..ÿ, ñóä..ÿ, ãіë..ÿ÷êà, ëàòàò..ÿ, êà÷åí..ÿ, ë..єòüñÿ, ïіö..à, âіë..à,
òîí..à, іí..îâàöіÿ, Ãîë..àíäіÿ, Ìàãåë..àí, ïòàøèí..èé, ñâÿùåí..èé, ñâÿ-
ùåí..èê, çäîðîâåí..èé, áëàãîñëîâåí..èé, øàëåí..èé, æàäàí..èé, íåñêà -
çàí..èé, íåçäіéñíåí..èé.

Спишіть слова іншомовного походження, уставляючи, де треба, пропущену бук-
ву або апостроф. Назвіть орфограми, прикладами до яких можуть бути ці слова.

Áàðîê..î, åñïðåñ..î, íåò..î, іíòåðìåö..î, іì..іãðàöіÿ, іð..åàëüíèé, Ôіëі  -
ï..іíè, ìàðîê..àíåöü, Ðóñ..î, Áðþñ..åëü, âіí..єòêà, ìîíïàíñ..є, êîí..þíêòó-
ðà, іí..єêöіÿ, ô..þçåëÿæ, ðèâ..єðà.

Доберіть до поданих слів спільнокореневі з префіксом при- або- пре-. Запишіть
дібрані слова у дві колонки: 1) з префіксом при-; 2) з префіксом пре-. Виділіть корені
в словах. 

Ìóäðèé, ôðîíòîâèé, êðóòèòè, äîðîãî, ñîëîäêèé, ìîðîæåíèé, âèñîêî,
âіòàòè.

І. Прочитайте текст, доберіть до нього свій варіант заголовка.

ÑÅÐÔІÍÃ

Çàñìàãëèé þíàê ì÷àâ íà ñâîєìó ñåð-
ôі ïðîñòî íà âåðõіâöі õâèëі. Ðàïòîì ïіä
íèì ó êëåêî÷ó÷іé ïіíі óòâîðèâñÿ êîðè-
äîð. Íå çàäóìóþ÷èñü, õëîïåöü êèíóâñÿ 
òóäè. Ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò ïàùà âèðó
ìîãëà çàêðèòèñÿ é çàáðàòè æèòòÿ ñìі-
ëèâöÿ, àëå âіí âіä÷óâàâ íàéìåíøèé ïî-
äèõ îêåàíó. Âіí і éîãî äîøêà – îäíå
öіëå...

Ãàâàї – öàðñòâî áåçìåæíîãî îêåàíó é
ìîãóòíіõ âóëêàíіâ. Ñàìå òóò ó íåçà ïàì’ÿòíі ÷àñè çàðîäèëîñÿ ìèñòåöòâî êîâ-
çàííÿ íà äîøêàõ ïî õâèëÿõ, ÿêå é îòðèìàëî íàçâó «ñåðôіíã» (âіä àíãë.ÿ surf –f
ïðèáіé). Âàæêî óÿâèòè, ïðîòå іñòîðіÿ ñåðôіíãó íàðàõîâóє íå îäíó ñîòíþ
ðîêіâ. Ïðàâèëà çìàãàíü áóëè íàäçâè÷àéíî ïðîñòèìè. Çà ñèãíàëîì ñóääі äâà
ñïîðòñìåíè êèäàëèñÿ ó âîäó, ùîá íà ãðåáåíі õâèëі ïåðøèìè äîñÿãíóòè ôі-
íіøó. ßêùî îáîõ ñóïåðíèêіâ çìèâàëà õâèëÿ, ïåðåìîæöÿ íå îãîëîøóâàëè. 

Ñåðôіíã äóæå ïîïóëÿðíèé і òåïåð. Íà Ãàâàÿõ є âіäîìèé ïëÿæ Ìàêàõà,
ÿêèé ñëàâèòüñÿ ñâîїìè âåëè÷åçíèìè ïðèáåðåæíèìè õâèëÿìè. Їõ âèñîòà
ñÿãàє 10 ìåòðіâ, à øâèäêіñòü íàáëèæàєòüñÿ äî 65 êіëîìåòðіâ íà ãîäèíó. 
Ùîá ïîçìàãàòèñÿ çі ñòèõієþ і âèçíà÷èòè ïåðåìîæöÿ, íà Ìàêàõà ç’їæäæà-
þòüñÿ ñìіëèâöі ç áàãàòüîõ êðàїí ñâіòó.

Ñåðôіíã íà Ãàâàÿõ íå ïðîñòî ñïîðò, à ñóòü îñòðіâíîãî æèòòÿ (Çà Ñ. Ìåëü-
íè÷óêîì).

ІІ. Визначте частини мови виділених слів. Знайдіть у цих словах орфограми та пояс-
ніть написання.
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ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Які види спорту найпоширеніші в Україні? А яким, на вашу дум-
ку, треба приділити більше уваги в нашій державі, зокрема й у вашому навчальному 
закладі?

І. Спишіть речення, знімаючи риски та розкриваючи дужки. Поясніть написання 
не з різними частинами мови. 

1. Ó íàïіâ/ðîçâàëåíіé àëüòàíöі Ñîôіéêà âñòèãëà îáëàäíàòè ñîáі íå/âå-
ëè÷êó õàòêó (Ì. Ïàâëåíêî). 2. Òîìó âòîìà íå/âіäîìà, õòî íå/ïðàöþâàâ
(Íàð. òâîð÷іñòü). 3. Âæå òàì öâіëè і êâіòè íå/çëі÷åííі (Ë. Êîñòåíêî). 
4. Øóêàé íå/äîëі, à âîëі (Íàð. òâîð÷іñòü). 5. Ëþáèëè ìè ïîëÿ áåçìіðíі і 
êíèã íå/çìіðÿíі ãë(å,è)áèíè (Ì. Ñòåëüìàõ). 6. Íå/çíàþ ÷îìó, àëå ñàìå 
öÿ ïіñ(å,è)íüêà ðîçáóäèëà â ìåíі ÿêóñü áåçïðè÷èí(í)ó, ùå íå/çðîçóìіëó 
òð(å,è)âîãó (Â. Øêëÿð).

ІІ. Надпишіть частини мови над словами першого речення.

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Прочитайте наведені нижче прислівники, звертаючи ува-
гу на їх написання. Виберіть кожен вісім слів із поданих і продиктуйте їх однокласнику
(однокласниці). Перевірте, чи правильно написано слова.

КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, чому в поданих реченнях виділені слова пишемо по-
різному.

1. Õëîïöі äèâèëèñÿ ôóòáîë ïî íîâîìó òåëåâіçîðó.
2. Ðåæèñåð âèðіøèâ çíÿòè êëіï ïî-íîâîìó.

Складіть і запишіть по одному реченню з кожним поданим словом і сполученням.

Íàçóñòðі÷, íà çóñòðі÷; ïî-íàøîìó, ïî íàøîìó. 

Спишіть, знімаючи риски. Підкресліть прислівники.

Ïðèéøëè â/òðüîõ – ó/òðüîõ êіìíàòàõ; çðîáèâ ïî/íîâîìó – ïî/íîâîìó 
ìîñòó; âèâ÷èâ íà/ïàì’ÿòü – ñêàðæèòüñÿ íà/ïàì’ÿòü; ïðèїõàëè â/äåíü íà-
ðîäæåííÿ – ïðàöþâàâ ó/äåíü і â/íî÷і; âïðàâè íà/ñèëó – íà/ñèëó éøîâ; 
÷óòè â/äàëå÷èíі –  âäèâëÿòèñÿ â/äàëå÷èíó; áіãëè íà/çóñòðі÷ – íà/çóñòðі÷
іç áðàòîì. 

23 
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Ïèøåìî ðàçîì:

àáèêóäè, àíіòðîõè, ñïîêîíâіêó, ñïіäëîáà, íàøâèäêóðó÷, íàáàãàòî,
ùîâå÷îðà, âïåðøå, çîçëà, íàñïіõ, âîäíî÷àñ, âäîñâіòà, ïîñåðåäèíі.   

Ïèøåìî ÷åðåç äåôіñ:

ç äіäà-ïðàäіäà, ç äàâíіõ-äàâåí, áåç êіíöÿ-êðàþ, ïëі÷-î-ïëі÷, âі÷-íà-âі÷,
áóäü-ùî-áóäü, äå-íå-äå, âðÿäè-ãîäè, ðàíî-âðàíöі, ïî-áðàòñüêè.

Ïèøåìî îêðåìî:

äåíü ó äåíü, ç äíÿ íà äåíü, îäèí â îäèí, ðàç ó ðàç, ðàç ïî ðàç, ðіê ó ðіê, 
÷àñ âіä ÷àñó, âіä ðàíêó äî âå÷îðà, ç êðàþ â êðàé, ç áîêó íà áіê, ç êіíöÿ
â êіíåöü, ó öіëîìó, â îñíîâíîìó, äî âіäîìà, äî âïîäîáè, äî ðå÷і,
äî ñüîãîäíі, íà âіäìіííî, íà æàëü, íà õîäó, ïіä ñèëó, ïî ìîæëèâîñòі,
ïî ïðàâäі, ïî ñóòі, ïî ÷åðçі, òèì ÷àñîì, óâі ñíі, ÷åðåç ñèëó, ÿê ñëіä.
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Спишіть слова, знімаючи риски.

1. Íàö/ãâàðäіÿ, âіéñüêîâî/ìîðñüêèé, íà-
öіîíàëüíî/âèçâîëüíèé, іñòîðèêî/êóëüòóð-
íèé, ëåãêî/ðîç÷èííèé, åêñ/÷åìïіîí, ìіíі/
åêðàí, õòîçíà/ÿêèé, êіíåöü/êіíöåì, òèø-
êîì/íèøêîì, ï’ÿòè/ðі÷-
íèé, ïåðåêîòè/ïîëå, êðіñëî/ëіæêî, æîâòî/
áëàêèòíèé.

2. Ñàìî/îáîðîíà, ñóïåð/ãåðîé, æîâòî/ãàðÿ ÷èé, äâî/ïîâåðõîâèé, óêðàїí-
ñüêî/ïîëüñü êèé, êîðàáëå/áóäіâíèé, ïіâ/Єâðîïè, íîðä/âåñò, áіëüø/ìåíø,
áóäü/ç/êèì, ñàëîí/ìàãàçèí, áëîê/ïîñò, âñåñâіòíüî/іñòîðè÷íèé, âñåñâіò-
íüî/âіäîìèé.

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть кожен словниковий диктант із шести слів з ви-
вченими орфограмами. Продиктуйте свій диктант однокласнику (однокласниці), пере-
вірте, чи правильно написано слова.

І. Спишіть речення, знімаючи риски та розкриваючи дужки.

1. ß îçèðíóâñÿ, ïðî/òå íà ëіñîâіé äîðîçі âæå íå áóëî íі/êîãî (Â. Øêëÿð).
2. Õòîñü ïî/ìîëîäåöüêîìó ãàñàâ êіìíàòàìè – òіëüêè äâ(å,è)ðèìà õðÿñêà-
ëî! (Ì. Ïàâëåíêî). 3. Ñàøêî íå áіã, іøîâ, ëåäü òÿãíóâ íîãè, ÿê íà/çóñòðі÷
çàò(å,è)ìíіëà ñêèðòà ñіíà (Ì. Âіíãðàíîâñüêèé). 4. Ñòðіìêі âåñíè ùî/ðàçó
çìіíþâàëèñÿ íà (ç,ñ)ïåêîòíå ëіòî (І. Êîðñàê).  5. Çèìè (Â,â)îëèíñüêі êà-
âåðçíі: ó/äåíü, òðàïëÿєò(ü)ñÿ, íà ñîíöі áóðóëüêè õóäíóòü, à ïіä äîñâіòîê
çàòðіùèòü ìîðîç (І. Êîðñàê).

ІІ. Надпишіть частини мови над словами першого речення.

Відредагуйте словосполучення і запишіть правильно.  

Áèòè ïî âîðîòàì, ñèëüíà áіëü, ïîëåòіòè äî Ïàðèæó, áіëüø öіêàâіøèé,
âèùèé áðàòà, äâà ãіãàáàéòà ïàì’ÿòі, çàðàç áåç ï’ÿòè ñіì, äàâàéòå ïî÷èòàє-
ìî, ïіøîâ çà âîäîþ, âіäïîâіäíî âèìîãàì, çàïіçíèâñÿ іç-çà çàòîðіâ.

Правопис – це система, що постійно розвивається, оскільки відбуваються зміни в
суспільстві, а мова, як живий організм, нарощується новими словами, видозмінюється,
набуває нових властивостей.

Радимо поповнити свою книжкову полицю виданням «Український правопис» (ви-
давництво «Наукова думка» НАН України; 2012-й і наступні роки). У цій книжці викла-
дено всі орфографічні правила й основні правила пунктуації, а також є спеціальний
покажчик, у якому наведено дуже багато важких для написання слів.

29 

íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíèé
âіéñüêîâî-ìîðñüêèé
âñåñâіòíüî-іñòîðè÷íèé
âñåñâіòíüî âіäîìèé

30 

31 

32 
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ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
íåïðàâèëüíèé íîìåð
ìóçè÷íà øêîëà 
âäàâàòè
âïàäàòè â îêî (î÷і) 
äàâàòè ñïîêіé
áðàòè ó÷àñòü 
ïîðóøèòè ïèòàííÿ
íàâåñòè ïðèêëàä 
çàâäÿêè ñòàðàííþ

íåâіðíèé íîìåð
ìóçèêàëüíà øêîëà
ðîáèòè âèãëÿä
êèäàòèñÿ â î÷і
çàëèøèòè â ñïîêîї
ïðèéìàòè ó÷àñòü
ïіäíÿòè ïèòàííÿ
ïðèâåñòè ïðèêëàä
äÿêóþ÷è ñòàðàííþ

РОЗРІЗНЯЙМО
Àäðåñ – öå ïèñüìîâå âіòàííÿ îñîáі, îðãàíіçàöії, ïåðåâàæíî ç íàãîäè 

þâіëåþ. Ïàì’ÿòíèé àäðåñ; ïіäãîòóâàëè àäðåñ іç íàãîäè þâіëåþ.
Àäðåñà – ìіñöå ïðîæèâàííÿ ÷è ïåðåáóâàííÿ îñîáè, ðîçòàøóâàííÿ óñòà-

íîâè. Ëèñòè íàäñèëàéòå íà àäðåñó...; åëåêòðîííà àäðåñà.

* * *
Âèáîðíèé – ÿêèé âèçíà÷àєòüñÿ, îáèðàєòüñÿ ãîëîñóâàííÿì íà ÿêóñü ïî-

ñàäó àáî äëÿ âèêîíàííÿ ïåâíèõ îáîâ’ÿçêіâ. Âèáîðíà ïîñàäà, âèáîðíі ïðåä-
ñòàâíèêè, âèáîðíі îðãàíè.

Âèáîð÷èé – ÿêèé ñòîñóєòüñÿ ïðîâåäåííÿ âèáîðіâ òà ðіçíèõ çàõîäіâ, 
ïîâ’ÿçàíèõ ç íèìè. Âèáîð÷èé îêðóã, âèáîð÷à àãіòàöіÿ, âèáîð÷à êàìïàíіÿ.

* * *
Ñëîâî êÀìïàíіÿ âèêîðèñòîâóєìî äëÿ ïîçíà÷åííÿ ñóêóïíîñòі çàõîäіâ, 

ñïðÿìîâàíèõ íà âèêîíàííÿ ïåâíîãî çàâäàííÿ. Âèáîð÷à êàìïàíіÿ, ïîñіâíà 
êàìïàíіÿ.

Ñëîâî êÎìïàíіÿ îçíà÷àє: 1) ãðóïó îñіá, ïîâ’ÿçàíèõ ïåâíèìè іíòåðåñàìè 
(òîâàðèñòâî, ãðîìàäà); 2) îðãàíіçàöіÿ (ïіäïðèєìñòâî, óñòàíîâà, ñïіëêà), 
ÿêà çäіéñíþє ïåâíèé âèä äіÿëüíîñòі. Âåñåëà êîìïàíіÿ; þðèäè÷íà êîìïà-
íіÿ «Ôåìіäà».

АНТИСУРЖИК

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
ïðàñóâàòè áіëèçíó
êóïèòè ïðàñêó
äèòÿ÷å ëіæå÷êî
êèëèìîâі äîðіæêè
÷èñòà ñòåëÿ
êðèøòàëåâà âàçà
ñõîäîâà êëіòêà
ïîôàðáîâàíі ñòіíè

ãëàäèòè áіëèçíó
êóïèòè óòþã
äèòÿ÷à êðîâàòêà
êîâðîâі äîðіæêè
÷èñòèé ïîòîëîê
õðóñòàëüíà âàçà
ëєñíі÷íà êëіòêà
ïîêðàøåíі ñòіíè 



ЯК ЦЕ БУЛО
МИСТЕЦТВО СПІЛКУВАННЯ

Один з найздібніших учнів давньогрецького філософа Сократа Алківіад якось зізна-
вся своєму вчителеві в тому, що боїться говорити перед широким загалом. У ті часи це був 
серйозний недолік: хто не вмів виступати перед широкою аудиторією, того не допускали 
до будь-яких державних справ. Сократ запитав, чи боїться він говорити із шевцем. 

– Ні, – відповів Алківіад.
– А з кравцем? 
– Також ні.
– А з будь-яким іншим ремісником?
– Звичайно ж, ні.
– То чому ж тоді ти боїшся говорити перед загалом, який складається саме з таких 

людей? (І. Томан)

 Назви знаків Зодіаку по-латинськи звучать
так: Водолій – Акваріус, Риби – Писцес, Овен – Арі-
ес, Телець – Таврус, Близнюки – Геміні, Рак – Кан-
цер, Лев – Лео, Діва – Вирго, Ваги – Лібра, Скорпіон – 

Скорпіус, Стрілець – Сагиттаріус, Козеріг – Каприкорнус.
 Слово метро японською мовою записується трьома ієрогліфами, які означають 

низ, ґрунт, залізо.
 Найдавніша з тих, які збереглися до нашого часу, буква алфавіту – О. Як ви дума-

єте, чому?
 В Організації Об’єднаних Націй існує шість офіційних мов: англійська, французька,

арабська, китайська, іспанська, російська.
 У мові ескімосів для найменування снігу існує майже 20 слів.
 Жителі Папуа Нової Гвінеї розмовляють майже на 700 мовах (це становить при-

близно 15 % усіх мов світу).
 У китайському письмі понад 40 000 символів, а в гавайському алфавіті лише 12 букв.
Пригадайте, відшукайте або дослідіть самостійно цікаві факти про мови наро-

дів світу. Поділіться своєю інформацією з однокласниками. За бажання проведіть у 
класі конкурс цікавих фактів про мови або свято «Такі різні, такі цікаві мови».

                                  * * *
Син поїхав з дому та й прожив у місті 
Більше як півроку, днів, напевне, з двісті,
Він в село вертається, з матір’ю вітається:

– Здрастє, мама родная! Как здєсь поживається? – 
Мати гладить сина по рудому чубчику. 
– Як це ти балакаєш, любий мій голубчику?
Наче й не по-нашому, наче й не по-руському, –
Більш на те скидається, що по-малоруському. – 
А синок відказує: – Ти, маманя, тьомная. 
В нашом положеніє разниця огромная.
Я живу у городє, ти всьо времня в полі.
Как тут-здєсь розтумкаєш, что-чево і што лі? 

                                                                                        П. Глазовий



Ñèíòàêñèñ.  ÏóíêòóàöiÿÑèíòàêñèñ.  Ïóíêòóàöiÿ
Ó áåçêðàéîìó îêåàíі çâóêіâ íåïîâòîðíî çâó÷èòü 

ìåëîäіÿ ðіäíîãî ñëîâà. Àëå öå íå òіëüêè ïðåäèâíі çâó-
êè, öå é íàéòîíøі âіäòіíêè äóìîê і ïåðåæèâàíü,
ùåäðî ïðèãîòîâàíі äëÿ íàùàäêіâ. І êîæíå ñëîâî 
íåìîâáè âèïëåêàíà íàðîäîì-äèâîòâîðöåì êâіòêà
ç íåïîâòîðíèì àðîìàòîì, ç íåïîâòîðíèìè áàðâàìè.

Іâàí Âèõîâàíåöü

Ñëîâîñïîëó÷åííÿ i ðå÷åííÿ.Ñëîâîñïîëó÷åííÿ i ðå÷åííÿ.
Ãîëîâíi òà äðóãîðÿäíi ÷ëåíèÃîëîâíi òà äðóãîðÿäíi ÷ëåíè 

ðå÷åííÿðå÷åííÿ
Ви знатимете:
 відмінність між словосполученням і реченням;
 види речень;
 способи вираження членів речення.

Ви вмітимете:
 розрізняти головне й залежне слово в словосполученні, головні й другорядні

члени речення;
 будувати та інтонувати речення різних видів;
 правильно ставити розділові знаки, обґрунтовувати їх використання за допомогою

правил;
 писати прикладки відповідно до орфографічних норм і обґрунтовувати написання.
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МІРКУЙМО. Чи мотивованими, на вашу думку, є назви розділів науки про мову,
які ви вивчатимете у восьмому класі?

§ 3. ÑËÎÂÎÑÏÎËÓ×ÅÍÍß 

Ïðî áóäîâó ñëîâîñïîëó÷åíü òà їõíі âèäè çà ñïîñîáàìè âèðàæåííÿ
ãîëîâíîãî ñëîâà

ПРИГАДАЙМО. Що називають словосполученням?

Зіставте сполучення слів у трьох колонках. Поясніть, чому лише сполучення
слів третьої колонки можна вважати словосполученнями.

çà âіêíîì
ïåðåä øêîëîþ
íåõàé ÷èòàє

áðàò і ñåñòðà
âіòåð і ñíіã
òðîÿíäè é ïіâîíії

êó÷åðÿâі õìàðè
ëіòíіé äîù
ñïіâàþ òèõî

Слово-
сполучення

Головне й
залежне слово

Схема

Ñëîâîñïîëó÷åííÿ – öå ñèíòàêñè÷íà îäèíèöÿ, ÿêà óòâî-
ðþєòüñÿ ïîєäíàííÿì äâîõ àáî áіëüøå ïîâíîçíà÷íèõ
ñëіâ, îäíå ç ÿêèõ – ãîëîâíå, à іíøå – çàëåæíå.
Ãîëîâíèì ó ñëîâîñïîëó÷åííі є ñëîâî, âіä ÿêîãî ñòàâèìî 
ïèòàííÿ, çàëåæíèì – ÿêå âіäïîâіäàє íà ïîñòàâëåíå 
ïèòàí íÿ. Çàëåæíå ñëîâî óòî÷íþє é ïîøèðþє çíà÷åííÿ 
ãîëîâíîãî. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ:

                                         ÿê?


ãîâîðèòè ãîëîñíî

Ñõåìàòè÷íî áóäîâó öüîãî ñëîâîñïîëó÷åííÿ ìîæíà ïîêà-
çàòè òàê:


 – ãîëîâíå ñëîâî

– çàëåæíå ñëîâî

Ñèíòàêñèñ (ç ãðåö. syntaxis – ïîєäíàííÿ, ñêëàäàííÿ) – öå ðîçäіë íà-
óêè ïðî ìîâó, ÿêèé âèâ÷àє áóäîâó òà çíà÷åííÿ ñëîâîñïîëó÷åíü і ðå÷åíü.

Îäèíèöÿìè ñèíòàêñèñó є ñëîâîñïîëó÷åííÿ é ðå÷åííÿ.  

Ðå÷åííÿ є îñíîâíîþ ñèíòàêñè÷íîþ îäèíèöåþ, îñêіëüêè âîíî âèðàæàє
ïîâіäîìëåííÿ. Ñëîâîñïîëó÷åííÿ âõîäèòü ó ðå÷åííÿ ÿê éîãî ñêëàäîâà.
Çà çìіñòîì і ãðàìàòè÷íî ðå÷åííÿ îá’єäíóþòüñÿ â òåêñò.

Ïóíêòóàöіÿ (ç ëàò. punctum – êðàïêà) – öå ðîçäіë ìîâîçíàâñòâà, 
ÿêèé âèâ÷àє ïðàâèëà âæèâàííÿ ðîçäіëîâèõ çíàêіâ. Îñíîâíå ïðèçíà÷åí-
íÿ ïóíêòóàöії – ñïðèÿòè ðîç÷ëåíóâàííþ ïèñüìîâîї ìîâè äëÿ ïîëåãøåí íÿ
її ñïðèéìàííÿ, òîáòî äîïîìîãòè ÷èòà÷åâі ñïðèéíÿòè çìіñò íàïèñàíîãî.

33

ÿê?
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Зв’язок 
слів

Не є слово-
сполученнями

Типи 
за будовою

Види

Ñëîâà â ñëîâîñïîëó÷åííі ïîєäíóєìî çà çìіñòîì і ãðà-
ìàòè÷íî àáî òіëüêè çà çìіñòîì. Ãðàìàòè÷íèé çâ’ÿçîê 
çäіéñíþєìî çà äîïîìîãîþ çàêіí÷åíü (âåñåëà ïіñíÿ, 
êíèæ êîâà ïîëè÷êà) àáî çàêіí÷åíü і ïðèéìåííèêіâ (ïî-
òðàïèâ ïіä çëèâó, êâіòè íà ïàì’ÿòü).

Íå є ñëîâîñïîëó÷åííÿìè:
 ñïîëó÷åííÿ ïіäìåòà ç ïðèñóäêîì;
 ñïîëó÷åííÿ іìåííèêà àáî çàéìåííèêà ç ïðèéìåííè-

êîì: ïåðåä øêîëîþ, íàäі ìíîþ, ïіä äåðåâîì;
 îäíîðіäíі ÷ëåíè ðå÷åííÿ: äîù і âіòåð, âèñîêî ÷è íèçüêî;
 ñòіéêі (íå÷ëåíîâàíі) ñïîëó÷åííÿ ñëіâ (âëàñíі íàçâè, 

ôðàçåîëîãіçìè): ×îðíå ìîðå, âèòðіøêè ïðîäàâàòè, ґàâ 
ëîâèòè; 
 ñêëàäåíі ôîðìè ñëіâ: áóäó ïðàöþâàòè, íàéáіëüø ïіä-

ãîòîâëåíèé.

Çà êіëüêіñòþ ñëіâ ñëîâîñïîëó÷åííÿ ïîäіëÿþòü íà ïðîñòі 
і ñêëàäíі.
Ïðîñòі ñëîâîñïîëó÷åííÿ – öå ñëîâîñïîëó÷åííÿ, óòâîðå-
íі ç äâîõ ïîâíîçíà÷íèõ ñëіâ. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: õîëîäíà 
âîäà, ðîñòå êîëî õàòè, êîìï’þòåðíà äіàãíîñòèêà.
Ñêëàäíі ñëîâîñïîëó÷åííÿ – öå ñëîâîñïîëó÷åííÿ, óòâîðåíі
ç òðüîõ àáî áіëüøå ïîâíîçíà÷íèõ ñëіâ. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ:
òåïëèé îñіííіé âå÷іð, áàãàòî âіäïîâіäåé íà çàïèò.

Çà ñïîñîáàìè âèðàæåííÿ ãîëîâíîãî ñëîâà ñëîâîñïîëó-
÷åííÿ ïîäіëÿþòü íà іìåííі, äієñëіâíі, ïðèñëіâíèêîâі.

Іìåííі
(ç іìåííèêîì,

ïðèêìåòíèêîì,
÷èñëіâíèêîì àáî

çàéìåííèêîì ó ðîëі
ãîëîâíîãî ñëîâà):

ìèñòåöüêèé çàõіä,
îäíà ç êðàїí,
õòîñü іç íèõ

Äієñëіâíі
(іç îñîáîâèì
äієñëîâîì,

äієïðèêìåòíèêîì
àáî äієïðèñëіâíèêîì ó
ðîëі ãîëîâíîãî ñëîâà):
÷èòàòè ç ìîíіòîðà,

çàïèñàíèé
ó áëîêíîò

Ïðèñëіâíèêîâі
(іç ïðèñëіâíèêîì

ó ðîëі
ãîëîâíîãî ñëîâà):

çîâñіì íåäàâíî,
ñóìíî çà äîìіâêîþ,

îñîáëèâî âåñåëî

Âèäè ñëîâîñïîëó÷åíü çà ñïîñîáàìè âèðàæåííÿ ãîëîâíîãî ñëîâà

І. Прочитайте текст. Визначте тему та мікротеми. Що нового ви дізналися з про-
читаного?

ÔÎÐÒÅÖІ Â ÑÒÅÏÀÕ

ßê çàêíÿçþâàâ Ñâÿòîñëàâіâ ñèí Âîëîäèìèð ó Êèєâі, òî îäðàçó æ óçÿâñÿ 
îðãàíіçîâóâàòè âіäñі÷ ïå÷åíіãàì. Ñàì ó ñòåïè âîäèâ äðóæèíó, íå ðàç ãðî-
ìèâ їõíі âіéñüêà. Àëå ñòåïîâèêè çíîâó é çíîâó ç’ÿâëÿëèñÿ â ðóñüêèõ çåì-

34
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ëÿõ. І çàäóìàâ òîäі Âîëîäèìèð ïîìіíÿòè òàêòèêó áîðîòüáè ç âîðîãîì.
Êèíóâ êëè÷ âіí ó âñі ðóñüêі çåìëі, ùîá ïðèñëàëè äî Êèєâà ñâîїõ êðàùèõ
âîїíіâ. Âèðіøèâ êíÿçü áóäóâàòè ôîðòåöі ïî âñіõ ñòåïîâèõ êîðäîíàõ Ðóñі.

Ïî÷àëîñÿ ãðàíäіîçíå áóäіâíèöòâî. Ó áàãàòüîõ ìіñöÿõ îäðàçó çâîäèëèñÿ
äî íåáà ôîðòåöі, і â íèõ îñіäàëè äðåâëÿíè, êðèâè÷і, â’ÿòè÷і, óãëè÷і, òèâåð-
öі – ìóæíі ñèíè âñіõ ïëåìåí äàâíüîðóñüêèõ. Ñêà÷óòü іç ôîðòåöü äàëåêî â
ñòåï çіðêîîêі äîçîðöі. Ëåæàòü ó êîâèëі, ñëóõàþòü çåìëþ: ÷è íå ãóäå âîíà
âіä ñòóêîòó êіíñüêèõ êîïèò. Çà÷óþòü äàëåêî ïå÷åíіçüêå âіéñüêî, ñêî÷àòü
íà êîíåé і ëåòÿòü äî ôîðòåöü, ïîïåðåäæàþòü: «Íåáåçïåêà!».

Íåáàãàòî ðóñè÷іâ ó ôîðòåöі, àëå âäåðòèñÿ äî íåї äóæå âàæêî. Êіëüêà
ðàçіâ іøëè íà ïðèñòóï ïå÷åíіãè, àëå, ïîáà÷èâøè, ùî íі÷îãî íå âèõîäèòü,
âіäìîâëÿþòüñÿ âіä íàìіðó. À ç óñіõ ôîðòåöü íàâçäîãіí çà íèìè ëåòÿòü íå-
âåëè÷êі çàãîíè ðóñè÷іâ. Øàðïàþòü ïå÷åíіãіâ, íàïàäàþòü íà òèõ, ùî âіä-
áèëèñÿ âіä çàãàëüíîãî ïîòîêó, ñêîâóþòü óñå їõíє âіéñüêî. À іíøі,
îáãàíÿþ÷è âîðîãà, ì÷àòü äî Êèєâà, ïîñïіøàþ÷è ïîïåðåäèòè ïðî íàáëè-
æåííÿ ïå÷åíіãіâ (Çà Ì. Ñëàáîøïèöüêèì).

ІІ. Знайдіть і випишіть не менше шести словосполучень, згрупувавши їх на іменні,
діє слівні, прислівникові. Поставте усно питання від головного слова до залежного.
Побудуйте графічні схеми трьох словосполучень (на вибір).

Чи знаєте ви, що в грецькій міфології одну з дев’яти муз – покровительку історії –
звуть Кліо? Якщо ви цікавитеся українською історією, зверніться до книжки Михайла
Слабошпицького «З голосу нашої Кліо». Ця книжка поведе вас складними й драма-
тичними дорогами національної історії, на яких ви зустрінетеся з багатьма видатними
доньками й синами нашого народу.

Доберіть до поданих словосполучень синонімічні й запишіть. Визначте засоби
граматичного зв’язку. Чи змінилися ці засоби після зміни словосполучень?

ÇÐÀÇÎÊ. Âîëîíòåðñüêà äîïîìîãà – äîïîìîãà âіä âîëîíòåðіâ, Òàðàñîâі 
ñëîâà – ñëîâà Òàðàñà.

Òâîðè Ôðàíêà, іíôîðìàöіéíі êàíàëè, ëèìîííèé ïèðіã, ñåñòðèí çîøèò,
äåðåâ’ÿíèé ïàðêàí, êîìï’þòåðíà ïðîãðàìà, óñìіøêà äіäóñÿ, ñîëîì’ÿíà
ñòðіõà, âîäà іç äæåðåëà, äåíü îñåíі, ñàä óëіòêó, ëþäèíà áåç òóðáîò.

Утворіть від поданих дієслівних словосполучень іменні й запишіть. Із двома
утвореними словосполученнями складіть речення з однорідними членами.

ÇÐÀÇÎÊ. Îõîðîíÿòè êîðäîí – îõîðîíà êîðäîíó.

Çàõèùàòè êðàїíó, ìðіÿòè ïðî ùàñòÿ, äîãëÿäàòè õâîðîãî, âèêîíàòè äî-
ðó÷åííÿ, áóäóâàòè õàòó.

Утворіть і запишіть словосполучення, у яких наведені слова виступали б то в
ролі головних, то в ролі залежних слів. Визначте вид кожного словосполучення за
способом вираження головного слова.

Âіòåð, ðàäіñíèé, ó÷èòèñÿ, ìðіÿ.

35 
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І. Розгляньте репродукцію картини. Що ви можете сказати про її композицію? 
Що зображено на передньому плані? Чи використовує художник контрастні кольори 
як засіб увиразнення зображеного?

Â. Êðàâ÷åíêî. Ñòåæêà íàä Ñòóãíîþ

ІІ. Складіть за картиною 3–4 словосполучення різних видів (іменних, дієслівних, при-
слівникових). Напишіть невеликий твір-опис (6–8 речень) за картиною, використавши
складені словосполучення.

Доберіть і запишіть по два словосполучення, які означали б: а) дію і предмет;
б) дію і час; в) дію і місце; г) предмет і ознаку; ґ) предмет і дію.

ÇÐÀÇÎÊ. Äіÿ і ïðåäìåò – ïèøó ðó÷êîþ, äèâèòèñÿ ôіëüì.

КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, чому однорідні члени речення та підмет із присудком 
не можна вважати словосполученням.

ДВА – ЧОТИРИ – УСІ РАЗОМ. Виберіть із поданих прикладів два словосполучен-
ня. Чому інші приклади не можна вважати словосполученнями?

Âіäïîâіäíî äî íàêàçó, ïîáëèçó çóïèíêè, óáîëіâàòè çà «Äèíàìî», áóäåìî
ïðàöþâàòè, Øåâ÷åíêîâі âіðøі, öâіòå êàëèíà, íàêèâàòè ï’ÿòàìè.

І. Випишіть з кожного речення словосполучення та накресліть схеми цих слово-
сполучень. 

1. Â ïàõó÷іé õìàðі äîùîâîї ãëèöі ñòîїòü òóìàí... 2. І ñîííèé ãðèá â
ñìàðàãäîâіé êóôàéöі äîùó íàïèâñÿ і çà äåíü ïіäðіñ. 3. Ìàëі îçåðöі áëèñêà-
þòü íåçëіñíî, êîëèøå õìàðà âòîìëåíі ãðîìè. 4. Ñïіâàє ëіñ çàõðèïëèìè 
áàñàìè, âåäå çà ïîâіä ñòåæå÷êó õóäó (Іç òâîðіâ Ë. Êîñòåíêî).

ІІ. Знайдіть і випишіть одне складне речення. Підкресліть у ньому головні члени ре-
чення, обґрунтуйте розділові знаки. 
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Хто швидко та правильно знайде й випише з поданого речення дев’ять слово-
сполучень?

Ìè – ìîëîäі ãîñïîäàðі çåìëі, ÿêà ïî-ìàòåðèíñüêè íàñ çðîñòèëà, і ïіäíå-
ñëà äî ñîíöÿ íà êðèëі, і æàð ëþáîâі â ñåðöå çàðîíèëà (Î. Áîé÷åíêî).

Поєднайте подані групами слова в словосполучення. Простежте, у яких відмінках
ужито залежні слова. За потреби зверніться до сторінки «Культура мовлення» (с. 69).

Äÿêóâàòè, ñóñіä; ïðîáà÷èòè, îäíîêëàñíèê; åê-
çàìåí, іñòîðіÿ; çâåðíóòèñÿ, àäðåñà; éòè, ãðèáè;
ñóìóâàòè, ðіäíÿ; òóðáóâàòèñÿ, áàòüêè; îáóðþâà-
òèñÿ, ïîãàíèé, â÷èíîê; ãëóçóâàòè, ïіäëіòîê.

Відредагуйте словосполучення й запишіть правильно.

Ñìіÿòèñÿ íàä äðóãîì, îâîëîäіâàòè çíàííÿ, íàâ÷àòèñÿ ìóçèöі, âèáà÷òå
ìåíå, çàïîáіãàòè íåùàñíèõ âèïàäêіâ, ïðîïóñòèòè ïî õâîðîáі.

Ñèíòàêñè÷íèé ðîçáіð ñëîâîñïîëó÷åííÿ

Ïîñëіäîâíіñòü ðîçáîðó

1. Âèçíà÷èòè ãîëîâíå é çàëåæíå ñëîâî.
2. Ïîñòàâèòè ïèòàííÿ âіä ãîëîâíîãî ñëîâà äî çàëåæíîãî.
3. Âèçíà÷èòè âèä çà ñïîñîáîì âèðàæåííÿ ãîëîâíîãî ñëîâà.
4. Âèçíà÷èòè òèï çà áóäîâîþ.
5. Íàêðåñëèòè ñõåìó.

Çðàçîê  ïèñüìîâîãî  ðî çáîðó

Çíîâ äî ìåíå îñіíü ñòóêà ó âіêíî ãіëî÷êîþ êëåíà çîëîòîþ (Â. Áóáèð).

Ãіëî÷êîþ çîëîòîþ – ñëîâîñïîëó÷åííÿ, іìåííå, ïðîñòå.

ÿêîþ?



І. Прочитайте виразно вірш. Які художні засоби використав автор для образного
змалювання дійсності? Опишіть усно, що ви уявляєте, читаючи цей вірш.

Êîëè äðóçі òåáå çàëèøàþòü,
ïîæàëіé їõ, âîíè æ áî âòðà÷àþòü
і Âåñíó, і Ðîìàøêó ó íåáі...
і âîíè öüîãî íàâіòü íå çíàþòü...

òіëüêè òè æ íå çàáóäü, ÿê ëþáèëà
ïîäèõ Âіòðó, Ðîäèíó і Ñîíöå...
òіëüêè òè æ íå çàáóäü, ÿê ÷åêàëà
і Âåñíó, і Ðîìàøêó, і äðóçіâ...

êîëè Îñіíü òîðêíå òâîї êðèëà –
òіëüêè òè æ íå çàáóäü...

Ñ. Ëèñþê

ІІ. Випишіть три-чотири словосполучення, виконайте їх письмовий синтаксичний
розбір.

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Що втрачає людина, яка зраджує друзів? Чи є у вас справжній
друг (справжня подруга)?

43 
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åêçàìåí ç àëãåáðè
äÿêóâàòè Ìàêñèìó
іòè ïî âîäó
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Будь-яке словосполучення з’являється для називання предметів, дій, явищ, ознак, 
які вже пізнані глибше, а тому «не вкладаються» в окреме слово. У словосполученні 
відбивається національна специфіка мови, мислення народу. В українській мові, на-
приклад, виробилися й усталилися стандартні словосполучення на означення сприй-
няття чогось. Так, ми кажемо дивитися виставу, але слухати оперу; писати листа і 
писати картину. Поєднання слів у словосполучення може бути показником обізна-
ності людини в певній галузі. Так, той, хто знайомий з військовою справою, до слова 
офіцер додасть означення кадровий, відставний, старший тощо. А от словосполученняй
дуже важливий офіцер свідчить про недостатню обізнаність мовця з армією.

§ 4. ÐÅ×ÅÍÍß

Ïðî òå, ÷èì ðå÷åííÿ âіäðіçíÿþòüñÿ âіä ñëîâîñïîëó÷åíü, âèäè ðå÷åíü
çà áóäîâîþ, ìåòîþ âèñëîâëþâàííÿ òà åìîöіéíèì çàáàðâëåííÿì

Зіставте записи двох колонок. З’ясуйте, у якій із них наведено речення. На осно-
ві спостереження продовжте вислів «Щоб певний набір слів був реченням, потрібно...».

1. Âå÷іð ïîëîâó òðàâó çåðíî ãóñ-
òó ñіÿâ ïåðåæîâêëó.

2. Êîëèøå ïøåíè÷íèé óçáåðåæ-
æÿ ÿ ñòåæèíà ïàì’ÿòü æèâà.

1. І ñіÿâ âå÷іð ãóñòó ïîëîâó íà
ïåðåæîâêëó ñóõó òðàâó (Â. Ñèìî-
íåíêî).

2. Êîëèøå íà ïøåíè÷íіì óçáå-
ðåææі ìåíå ñòåæèíà ïàì’ÿòі æèâà
(Ï. Ïåðåáèéíіñ).

Роль у 
мовленні

Речення

Зв’язок слів

Інтонація

Розділові 
знаки 

Îñíîâíîþ ñèíòàêñè÷íîþ îäèíèöåþ є ðå÷åííÿ. Ëèøå
âîíî çäàòíå ïîâíîþ ìіðîþ çàäîâîëüíèòè ðіçíîìàíіòíі ïî-
òðåáè ëþäñüêîãî ñïіëêóâàííÿ. Çà äîïîìîãîþ ðå÷åííÿ
ôîðìóєìî, âèðàæàєìî é ïîâіäîìëÿєìî äóìêó.
Ðå÷åííÿ – öå îäíå àáî äåêіëüêà ñëіâ, ÿêèìè âèðàæàєìî
âіäíîñíî çàêіí÷åíó äóìêó. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: 1. À õìàðè áіã-
ëè, õìàðè áіãëè і ñïîòèêàëèñÿ îá ãðіì (Ë. Êîñòåíêî).
2. Øåðåõ. Øåëåñò. Øåïіò äèêèõ òðàâ. Äèêèõ êîíåé ó
òóìàíі ñëіä ðîçòàíóâ (Ë. Ãàëіöèíà).

Ñëîâà â ðå÷åííі ïîâ’ÿçóєìî çà çìіñòîì і ãðàìàòè÷íî.
Ãðàìà òè÷íèé çâ’ÿçîê çäіéñíþєìî çà äîïîìîãîþ çàêіí-
÷åíü і ñëóæáîâèõ ñëіâ. Â óñíîìó ìîâëåííі íà ïî÷àòîê і
êіíåöü ðå÷åííÿ âêàçóє âіäïîâіäíà іíòîíàöіÿ.

Íà ïèñüìі â êіíöі ðå÷åííÿ ñòàâèìî êðàïêó, çíàê ïèòàí-
íÿ, çíàê îêëèêó àáî êðàïêè.

Щоб певна група слів стала реченням, вона мусить бути інтонаційно оформле-
ною. Будь-яке слово може стати реченням, якщо його вимовити з певною інтона-
цією. НАПРИКЛАД: а) пожежа; б) Пожежа!

48 
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Ознаки 
речення

Члени 
речення

Ñïåöèôі÷íèìè îçíàêàìè ðå÷åííÿ, ÿêі âіäðіçíÿþòü éîãî
âіä ñëîâîñïîëó÷åííÿ, є:
 âіäíåñåíіñòü âèñëîâëþâàíîãî äî äіéñíîñòі. Ïîâіäîìëþ-

âàíå ñòâåðäæóєòüñÿ àáî çàïåðå÷óєòüñÿ, ñïðèéìàєòüñÿ ÿê 
ðåàëüíå ÷è íåðåàëüíå, ìîæëèâå ÷è íåìîæëèâå;
 çìіñòîâà òà іíòîíàöіéíà çàâåðøåíіñòü;
 íàÿâíіñòü ãðàìàòè÷íîї îñíîâè.

Ãðàìàòè÷íó îñíîâó ðå÷åííÿ ñêëàäàþòü ãîëîâíі ÷ëåíè ðå-
÷åííÿ (ïіäìåò і ïðèñóäîê) àáî îäèí ãîëîâíèé ÷ëåí ðå÷åííÿ. 
Äðóãîðÿäíі ÷ëåíè ðå÷åííÿ (îçíà÷åííÿ, äîäàòîê, îáñòà-
âèíà) óòâîðþþòü ãðóïó ïіäìåòà і ãðóïó ïðèñóäêà.
ÍÀÏÐÈÊËÀÄ:
Ó ñîíëèâіé ðàíêîâіé іìëі îçâåòüñÿ âіäëóííÿ òðèâîæíå
(Ã. ×óáà÷).

Ãðóïà ïіäìåòà

âіäëóííÿ

òðèâîæíåð ó іìëі

ñîíëèâіé, ðàíêîâіéð

Ãðóïà ïðèñóäêà

îçâåòüñÿ

ÿêå? äå?

ÿêіé?

ÂÈÄÈ ÐÅ×ÅÍÜ

Êðèòåðіé Âèäè Ïðèêëàäè

Çà ñêëàäîì ãðàìàòè÷íîї
îñíîâè

äâîñêëàäíі
(ãðàìàòè÷íà îñíîâà

ñêëàäàєòüñÿ
ç ïіäìåòà і ïðèñóäêà)

Іäóòü äîùі.

îäíîñêëàäíі
(ãðàìàòè÷íà îñíîâà
ñêëàäàєòüñÿ ç îäíîãî

ãîëîâíîãî ÷ëåíà
ðå÷åííÿ)

Îñіíü.
Ëþáëþ äîùі.

Çà íàÿâíіñòþ äðóãîðÿä-
íèõ ÷ëåíіâ ðå÷åííÿ

ïîøèðåíі
(ìàþòü äðóãîðÿäíі

÷ëåíè ðå÷åííÿ)

Іäóòü òåïëі äîùі.
Ó ëіñі îñіíü.

íåïîøèðåíі
(íå ìàþòü äðóãîðÿäíèõ

÷ëåíіâ ðå÷åííÿ)

Іäóòü äîùі.
Îñіíü.
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Êðèòåðіé Âèäè Ïðèêëàäè

Çà êіëüêіñòþ ãðàìàòè÷íèõ
îñíîâ

ïðîñòі
(ìàþòü îäíó

ãðàìàòè÷íó îñíîâó)

Іäóòü äîùі.
Îñіíü.

ñêëàäíі
(ìàþòü êіëüêà

ãðàìàòè÷íèõ îñíîâ)

Іäóòü äîùі, ïëà÷å
îñіíü.

І. Поділіть текст на речення й абзаци та запишіть. Визначте усно засоби зв’язку 
речень у тексті. Обґрунтуйте розділові знаки.

ÔËÀÌІÍÃÎ

Ó çîîïàðêó öüîãî, íà æàëü, íå ïîáà÷èø òî 
ñïðàâäі çàõîïëþþ÷å âèäîâèùå, êîëè çëіòàє
òàáóíåöü ðîæåâèõ ôëàìіíãî àëå â çîîïàðêó 
ìîæíà ñïîñòåðіãàòè õàðàêòåðíèé òàíîê ïòàõіâ 
õîäÿòü ôëàìіíãî áàñåéíîì, êóìåäíî äðіáîòÿ÷è
íîãàìè â òàêèé ñïîñіá âîíè íà âîëі çäіéìàþòü
ìóë і âèëîâëþþòü ìîëþñêіâ, ðà÷êіâ, çáèðà-
þòü âîäîðîñòі ìóëó â öåìåíòîâàíîìó øòó÷íî-
ìó îçåðі íåìàє à їæà є â ãîäіâíèöÿõ íàâіòü 
äîáðå ïîïîїâøè, ñíîâèãàþòü ïòàõè áàñåéíîì,
ïåðåáèðàþ÷è íîãàìè, «äîáóâàþòü» õàð÷і öі
ïòàõè çàâæäè âêóïі і їäÿòü, і êóïàþòü ñÿ, і ÷åïó-
ðÿòüñÿ, і âіäïî÷èâàþòü óñі ðàçîì íà ãîëîñ îäíîãî òієї æ ìèòі âіäãó êó єòüñÿ 
іíøèé íà âîäі çðîñëè – âîäîþ їõíüîї ïðèÿçíі íå ðîçіëëєø (Çà Þ. Êîâàëåíêîì).

ІІ. Прочитайте вголос записаний текст, дотримуючись відповідної інтонації.

КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, чому саме речення, а не словосполучення є основною 
одиницею спілкування.

Перебудуйте подані непоширені речення на поширені. Утворені речення запи-
шіть, підкресліть у них граматичні основи.

1. Ñêðèïіâ êëåí. 2. Ëèñòÿ øåëåñòèòü. 3. ×àéêè ëåòÿòü. 4. Ïëàêàëî
íåáî. 5. Íàêðàïàє äîùèê.

Утворіть і запишіть з 2–3 поданими словами (на вибір) синтаксичні одиниці різ-
них рівнів (словосполучення, просте речення, складне речення).

Óíіâåðñèòåò, ñìàðòôîí, ìîâà, äåðæàâà, äðóæáà, õëіá.

І. Запишіть текст під диктовку. Написане уважно звірте з надрукованим. Обґрун-
туйте написання слів з великої букви.

ÓÍІÊÀËÜÍÈÉ ÎÑÒÐІÂ

Äæàðèëãà÷ – óíіêàëüíèé îñòðіâ íà óçáåðåææі ×îðíîãî ìîðÿ â Õåðñîí-
ñüêіé îáëàñòі. Íà ñîðîê êіëîìåòðіâ òîíêîþ êîñîþ ïðîñòÿãñÿ âіí óçäîâæ áåðåãà. 
Ïòàõè, ëåòÿ÷è âîñåíè ç Óêðàїíè ó âè ðіé, îáîâ’ÿçêîâî ðîáëÿòü çóïèíêó íà 
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Äæàðèë ãà÷і. Íàñòóïíà çóïèíêà ÷åêàє íà íèõ
çà ×îðíèì ìîðåì, ó Òóðå÷÷èíі.

Äèêèé ïіùàíèé íàïіââèãîðіëèé ñòåï ç íå-
ðóõîìèìè ñêåëüöÿìè ÷èñëåííèõ ñîëÿíèõ
îçåðåöü ïîáà÷èëè ëіñíè÷і Ñêàäîâñüêîãî ëіñ-
ãîñïçàãó, óïåðøå ïіñëÿ âіéíè îãëÿäàþ÷è íîâі
âîëîäіííÿ. Ç 1963-ãî çàñàäèëè äåðåâàìè òè-
ñÿ÷ó ãåêòàðіâ. Áóðі, ñóõîâії çàãðîæóâàëè ìî-
ëîäåíüêèì ñàäæàíöÿì, àëå æèòòÿ ïåðåìîã ëî.
ßêîñü ïåðåáðàëèñÿ ç ìàòåðèêà äèêі êàáàíè і
ðîçìíîæèëè ñÿ òóò. Ëіñíè÷і çàâåçëè íà îñòðіâ
îëåíіâ, ëàíåé, ìóôëîíіâ, ôàçàíіâ. Òåïåð òóò
ñïðàâæíє ëіñîâå öàðñòâî... (Çà Ä. Áîíäàðåì).

ІІ. Визначте, скільки граматичних основ має кожне речення. Яке з речень тексту є
складним?
ІІІ. Позначте наголоси у виділених словах. За потреби скористайтеся словником на-
голосів.

І. Випишіть спочатку двоскладні речення, а потім – односкладні. Підкресліть
граматичні основи. Яке з речень є складним?

1. Ñòðіìêі âåñíè ùîðàçó çìіíþâàëèñÿ íà ñïåêîòíå ëіòî (І. Êîðñàê).
2. Ðîçäóìè îáіðâàâ ïëà÷ òðèìіñÿ÷íîãî áðàòèêà (Ì. Ïàâëåíêî). 3. Äî øêî-
ëè àæ íіÿê íå òÿãíóëî (Ì. Ïàâëåíêî). 4. Ëіâîðó÷ õàòà äàâíÿ, íà÷å ãðіõ,
øèáêàìè ïîñìіõàєòüñÿ ëåâàäі (Ì. Áîðîâêî). 5. Áóðëèòü ðîäèííå äæåðåëî
äîáðà і ëàñêè (Î. Äîâãîï’ÿò). 6. Òåïëèé âå÷іð ãîðíåòüñÿ äî çåìëі (Â. Êó-
÷åð). 7. Ëóíêî ãðèìіëè ãðîìè, і çëі áëèñêàâèöі çìèãóâàëè (І. Êîðñàê).
8. Íàäâî ðі áóëî òàê ãàðíî... (À. Òåñëåíêî). 9. Êëþ÷і âіä âàæêèõ ìåòàëå-
âèõ äâåðåé ëåæàëè â òîìó æ ìіíі-áàãàæíè÷êó (Â. Øêëÿð).

ІІ. Розберіть за будовою виділені слова. 

Розповідне 
речення

Питальне 
речення

Ðå÷åííÿ çàëåæíî âіä ìåòè âèñëîâëþâàííÿ ïîäіëÿþòü íà 
ðîçïîâіäíі, ïèòàëüíі, ñïîíóêàëüíі.
Ðîçïîâіäíèì íàçèâàєìî ðå÷åííÿ, ó ÿêîìó ìіñòèòüñÿ ïî-
âіäîìëåííÿ ïðî ÿêіñü ôàêòè, ïîäії ÷è ÿâèùà äіéñíîñòі.
Іíòîíàöіÿ ðîçïîâіäíîãî ðå÷åííÿ õàðàêòåðèçóєòüñÿ çíèæåí-
íÿì òîíó íàïðèêіíöі ðå÷åííÿ. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ:

Çîëîòå ñâі÷àäî ðîçëèâàє òåïëі íîòè äíÿ (Î. Äîâãîï’ÿò).

Ïèòàëüíèì íàçèâàєìî ðå÷åííÿ, ÿêå ìіñòèòü çàïèòàííÿ,
ùî ñïîíóêàє ñïіâáåñіäíèêà äî âіäïîâіäі, äî ðîçäóìó íàä 
âіäïîâіääþ. Ó òàêèõ ðå÷åííÿõ òîí ïіäâèùóєòüñÿ íà òîìó
ñëîâі, ùî ìіñòèòü ñìèñëîâå çàïèòàííÿ. Ó êіíöі ïèòàëüíîãî
ðå÷åííÿ ñòàâèòüñÿ çíàê ïèòàííÿ. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: 

×îì âåðáà ñâîї âіòè íàä âîäîþ òàê óêëіííî íàãèáà?
(Ï. Óñåíêî).
Íà ïî÷àòêó ïèòàëüíîãî ðå÷åííÿ ìîæóòü ñòîÿòè ïèòàëüíі
çàéìåííèêè (õòî, ùî, êîòðèé òîùî), ïèòàëüíі ïðèñëіâ- 
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Спонукальне
речення

Емоційне 
забарвлення

íèêè (ÿê, äå, çâіäêè, íàâіùî, âіäêîëè òîùî) і ïèòàëüíі
÷àñòêè (õіáà, íåâæå, ÷è, ùî çà). Ïèòàííÿ âèðàæàєòüñÿ
òàêîæ çà äîïîìîãîþ ïèòàëüíîї іíòîíàöії.
Ðèòîðè÷íі ïèòàëüíі ðå÷åííÿ – öå ðå÷åííÿ, ÿêі íå âèìà-
ãàþòü âіäïîâіäі, àäæå âîíà âæå ìіñòèòüñÿ â ñàìîìó ïè-
òàííі. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: Õіáà ìîæëèâî ìàòіð ïîñâàðèòè іç
íåìîâëÿì? (Ì. Ðèëüñüêèé).

Ñïîíóêàëüíèì íàçèâàєìî ðå÷åííÿ, ùî âèðàæàє ñïîíóêàí-
íÿ äî äії ó ôîðìі ïðîõàííÿ, ïîðàäè, íàêàçó, çàáîðîíè,
âèìîãè, çàêëèêó, ïåðåñòîðîãè òîùî.
ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: 1. Õàé äîëÿ ìàòåðі âñìіõíåòüñÿ і ðóø-
íèêîì çàñòåëå ñëіä (Â. Ìîñêâè÷). 2. Ðîçêàæè ìåíі êàçêó
òåïëèì ãîëîñîì íî÷і, ñðіáíèì ïðîìåíåì äíÿ (Í. Îäèíåöü).ÿ
Ñïîíóêàííÿ íàé÷àñòіøå âèðàæàєìî äієñëîâàìè íàêàçî-
âîãî ñïîñîáó, іíôіíіòèâîì, ðіçíîìàíіòíîþ çà ñâîїì âèÿ-
âîì ñïîíóêàëüíîþ іíòîíàöієþ. Áіëüø ïіäíåñåíèì òîíîì
âèìîâëÿєìî ðå÷åííÿ, ùî âèðàæàþòü íàêàç, çàêëèê, çà-
ñòåðåæåííÿ.

Ðîçïîâіäíі, ñïîíóêàëüíі òà ïèòàëüíі ðå÷åííÿ ìîæåìî âè-
ìîâëÿòè ç ïіäñèëåíîþ іíòîíàöієþ, òîáòî âîíè ñòàþòü
îêëè÷íèìè. Îêëè÷íó іíòîíàöіþ íà ïèñüìі ïåðåäàєìî çà
äîïîìîãîþ çíàêà îêëèêó. Âіäñóòíіñòü îñòàííüîãî ñâіä÷èòü
ïðî òå, ùî ðå÷åííÿ є íåîêëè÷íèì.
ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: 1. Ëіñè ìîї, õòî âàñ óáåðåæå?! (Î. Ïàõ-
ëüîâñüêà). 2. І ñîíöå ÿðå ç ãëèáèíè íåáåñ ñèïíóëî ñâіòàí-
êîâó ïîçîëîòó! (Ì. Áîðîâêî).
Åìîöіéíå çàáàðâëåííÿ îêëè÷íèõ ðå÷åíü çàëåæèòü âіä
çìіñòó ðå÷åííÿ. Іíòåíñèâíі ïîçèòèâíі åìîöії âèðàæàєìî
ðіâíîþ âèñõіäíîþ іíòîíàöієþ. Íåãàòèâíі åìîöії ïåðåäàєìî
âèñõіäíî-íèñõіäíîþ іíòîíàöієþ. ПОРІВНЯЙМО: 

1. ßêèé ñâіò øèðîêèé! 2. Çíóùàííÿ öå!

І. Спишіть, уставляючи пропущені букви. Правильність написання перевірте за
орфографічним словником.

1. Ç â..ëèêèì ïåíçëåì ó â..ëèêèõ êàïöÿõ ôàðáóє ãíîì îðàíæåâèé äà-
øîê (Ë. Êîñòåíêî). 2. Òè âіä êóùà ÷åðâîíîї êàëèíè ñâîþ ïð..ãàñëó äóøó 
çàñâіòè (Ì. Ãðèùåíêî). 3. Ç òåìíîãî ìîðÿ áіëÿâàÿ õâèë..÷êà äî ïðèá..-
ðåæíîãî êàìåíÿ ãîðí..òüñÿ (Ëåñÿ Óêðàїíêà). 4. Âêëîíіòüñÿ, ëþäè, ìàé-
ñòðîâі ñòàðîìó, âîëîäàðåâі ñëîâà é ð..ìåñëà! (Ï. Ïåðåáèéíіñ). 5. Äîðîãè 
íèùèìî, çàâàëþєì ñòåæêè, õî÷à íіõòî çà íàìè íå æ..íåòüñÿ (Ì. Áîðîâ-
êî). 6. Õàé â ìàëåíüêèõ î÷àõ âіäáèâà..òüñÿ ñâіò îä ìàëåíüêèõ ðîìàøîê äî 
ñòàðòіâ â..ëèêèõ... (Â. Ñèìîíåíêî). 7. Õіáà є õòî íà Çåìëі êðèëàòіøèé çà 
ëþäèíó? (Î. Ãîí÷àð).

ІІ. Визначте види речень за метою висловлювання та емоційним забарвленням. Яке з
поданих речень є риторичним? 

55 



30

Ðå÷åííÿ

І. Прочитайте вірш. Який настрій домінує в ньому? Чого більше у вірші: захоп-
лення, суму, подиву, оптимізму чи безнадії?

Äâîðè ñòîÿòü ó õóðòîâèíі àéñòð.
ßêà ðîæåâà é ñèíÿ õóðòîâèíà!
Àëå ÷îìó ÿ äóìàþ ïðî Âàñ?
ß Âàñ äàâíî çàáóòè âæå ïîâèííà.
Öå òàê ïðèðîäíî – âіäñòàíі і ÷àñ.
ß âæå çàáóëà. Íå ìîÿ ïðîâèíà, –
Òî ìóçèêà íàãàäóє ïðî Âàñ,
Òî ðàïòîì öÿ îñіííÿ õóðòîâèíà.
Öå òàê ïðèðîäíî – ìóçèêà і ÷àñ,
І Âàøà ñêðіçü ïðèñóòíіñòü íåâëîâèìà.
Äâîðè ñòîÿòü ó õóðòîâèíі àéñòð.
ßêà ñóìíà é êðàñèâà õóðòîâèíà!

                                            Ë. Êîñòåíêî

ІІ. Визначте вид кожного речення за метою висловлювання та емоційним забарвлен-
ням. Поясніть, з якою інтонацією потрібно вимовляти кожне з них. Прочитайте вірш
удруге, дотримуючись визначеної вами інтонації.

КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, чому спонукальні речення не властиві науковому стилю,
але широко вживаються в розмовному та художньому.

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Прочитайте по черзі речення, дотримуючись відповідної
інтонації.

1. Çàöâіëè âèøíі. 2. Çàöâіëè âèøíі? 3. Õàé öâіòóòü âèøíі. 4. Çàöâіëè
âèøíі! 5. Çàöâіëè âèøíі?!

Виконайте завдання одного із запропонованих варіантів.

ВАРІАНТ А. Íàïèøіòü òâіð-ðîçïîâіäü (6–8 ðå÷åíü) ç åëåìåíòàìè îïèñó íà
òåìó «Ëèñòîïàä ó ñàäó», âèêîðèñòàâøè âñі òèïè ðå÷åíü çà ìåòîþ âèñëîâ-
ëþâàííÿ òà åìîöіéíèì çàáàðâëåííÿì.

ВАРІАНТ Б. Ñêëàäіòü і çàïèøіòü äіàëîã (8–10 ðåïëіê) íà òåìó «Çóñòðі÷
ïіñëÿ êàíіêóë», âèêîðèñòàâøè ïèòàëüíі, ðîçïîâіäíі òà ñïîíóêàëüíі ðå÷åííÿ.

Ñèíòàêñè÷íèé ðîçáіð ïðîñòîãî ðå÷åííÿ

Ïîñëіäîâíіñòü ðîçáîðó

1. Âèä ðå÷åííÿ çà ìåòîþ âèñëîâëþâàííÿ.
2. Âèä ðå÷åííÿ çà åìîöіéíèì çàáàðâëåííÿì.
3. Óêàçàòè, ùî ðå÷åííÿ ïðîñòå.
4. Âèçíà÷èòè ãðàìàòè÷íó îñíîâó òà äðóãîðÿäíі ÷ëåíè ðå÷åííÿ.
5. Îäíîñêëàäíå ÷è äâîñêëàäíå.
6. Ïîøèðåíå ÷è íåïîøèðåíå.

Çðàçîê  ïèñüìîâîãî  ðî çáîðó

×îìó íå ñïèòü âåðáà â ïðîçîðóð ðó îñіíü? (Ì. Ñòåëüìàõ).

Ðå÷åííÿ ïèòàëüíå, íåîêë., ïðîñòå, äâîñêëàä., ïîøèð.
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І. Виконайте письмовий синтаксичний розбір двох речень (на вибір).

1. Áàãðÿíå ëèñòÿ ïіä íîãàìè ïîêіðíî é òåïëî øåëåñòèòü (Â. Ñîñþðà). 
2. І âèéøîâ Êîëóìá íà áåðåã Àìåðèêè âðàíöі, ñòóïèâ íà òðàâó íå âіäîìîї
äîñі çåìëі (Ë. Êîñòåíêî). 3. Âåðåñåíü ñèïëå ñèíі çàãàòè, ëèñòÿì áàãðÿíèì
øëÿõ çàñòèëà (À. Ìàëèøêî). 4. À âãîðі ãîéäàâñÿ ìіñÿöü â ãàìàêó íі÷íîãî 
íåáà (Ì. Ëèæîâ). 5. Íå çàáóäüòå ç äðóçÿìè ðîçìîâè, і âåñíè, і þíîñòі õîäè 
(Î. Þùåíêî). 

ІІ. Перебудуйте подані розповідні речення на питальні та спонукальні, використовуючи 
питальні прислівники, частки, дієслова наказового способу. Прочитайте утворені ре-
чення з відповідною інтонацією.

Інтонація (від лат.я intono – голосно вимовляю) є складною єдністю висоти, сили, 
темпу і тембру мовлення. Цими засобами встановлюються значення слів у реченні,
відбувається поділ речень на частини, досягається їхня внутрішня єдність. Кожне ре-
чення в мовленні має свій інтонаційний малюнок, який відображає думку мовця та 
емоційно-вольове ставлення до змісту висловлення.

§ 5. ÏІÄÌÅÒ

Ïðî îñîáëèâîñòі ïіäìåòà ÿê ãîëîâíîãî ÷ëåíà ðå÷åííÿ,
âèäè ïіäìåòіâ òà ñïîñîáè âèðàæåííÿ їõ

ПРИГАДАЙМО. Які є частини мови? Що таке неозначена форма дієслова?

Прочитайте речення. Доведіть, що виділені слова – підмети. З’ясуйте, якими 
частинами мови може виражатися підмет і яка його роль у реченні.

1. À ãðіì ïî âóëèöÿõ õîäèâ і öüâîõêàâ áàòîãîì ñëіïó÷èì (Ì. Áîðîâêî). 
2. Äîâêîëà âñå ç÷óäîâàíî ïðèòèõëî (Ì. Áîðîâêî). 3. Ìè ç òîáîþ éäåìî 
ñòåæêîþ â ñàäó (Ì. Ðèëüñüêèé). 4. Ñåðåä íåáà ãîðèòü áіëîëèöèé (Ò. Øåâ÷åí-
êî). 5. Ç õâèëèíè íà õâèëèíó ìîæóòü áóòè ïîðàíåíі (Þ. Çáàíàöüêèé). 
6. Ó âåëèêіé ïðîäîâãóâàòіé ñâіòëèöі çà ñòîëîì ñèäіëî òðîє (Þ. Ìóøêåòèê). 
7. Æèòè – öå íå çíà÷èòü òіëüêè áðàòè, à é äàâàòè (Ä. Òêà÷). 8. Íåðîçãàäàíå 
òðèâîæíå «ÿê» ðîçâіÿëîñü ñêîðіøå, íіæ äóìàëîñÿ ñïî÷àòêó (Ì. Ñòåëüìàõ).

Особливості 
підмета

Простий 
підмет

Ïіäìåò – ãîëîâíèé ÷ëåí äâîñêëàäíîãî ðå÷åííÿ, ÿêèé
îçíà÷àє îñîáó, ïðåäìåò àáî ÿâèùå, ÿêîìó ïðèïèñóєòüñÿ
ÿêàñü äіÿ, ñòàí ÷è îçíàêà, âèðàæåíà ïðèñóäêîì. Ïіäìåò
âіäïîâіäàє íà ïèòàííÿ õòî? ùî?
Çà ñïîñîáîì âèðàæåííÿ ïіäìåòè ïîäіëÿþòü íà ïðîñòі é
ñêëàäåíі.

Ïðîñòèé ïіäìåò âèðàæàþòü îäíèì ñëîâîì (іìåííèêîì,
çàéìåííèêîì, íåîçíà÷åíîþ ôîðìîþ äієñëîâà ÷è ñëîâàìè
іíøèõ ÷àñòèí ìîâè â çíà÷åííі іìåííèêà).

60
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Складений 
підмет

ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: 1. Ïëèâëè ìè ââå÷åðі ëèìàíîì (Ë. Êîñ-
òåíêî). 2. Òàì ëèøèëèñÿ її ðіäíі (Þ. Çáàíàöüêèé). 3. Íà 
òðîòóàðі ñòîÿëî äâîє (Þ. Áåðäíèê). 4. Íåçàìîâêàþ÷å
ñåðåä òåìíîòè «óðà» ïіäіéìàëîñÿ âñå âèùå, îõîïëþþ÷è
âåðøèíó (Î. Ãîí÷àð).
Іíîäі ïіäìåò âèðàæàєìî íåîçíà÷åíîþ ôîðìîþ äієñëîâà
(іíôіíіòèâîì), äî ÿêîї íå ìîæíà ïîñòàâèòè ïèòàííÿ õòî?
ùî? Ó òàêèõ ðå÷åííÿõ ïіäìåò âèçíà÷àєìî çà çìіñòîì.
ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: Æèòè – öå çíà÷èòü äèõàòè, öå çíà÷èòü
äіÿòè (Æ.-Æ. Ðóññî).

Ñêëàäåíèé ïіäìåò âèðàæàєìî äâîìà é áіëüøå ïîâíîçíà÷-
íèìè ñëîâàìè.

ÑÏÎÑÎÁÈ ÂÈÐÀÆÅÍÍß ÑÊËÀÄÅÍÎÃÎ ÏІÄÌÅÒÀ

Ñïîñіá âèðàæåííÿ Ïðèêëàäè

Ñïîëó÷åííÿ іìåííèêà ÷è çàéìåí-
íèêà â íàçèâíîìó âіäìіíêó é іìåí-
íèêà ÷è çàéìåííèêà â îðóäíîìó 
âіäìіíêó ç ïðèéìåííèêîì ç

1. Ñåðïåíü ç âåðåñíåì ñõðåñòèëè
äîâãі øïàãè íåñìåðòåëüíі (Ì. Ðèëü-
ñüêèé).

Ñïîëó÷åííÿ ç êіëüêіñíèì çíà -
÷åí íÿì (÷èñëіâíèê ó íàçèâíîìó 
âіä ìіí  êó, çàéìåííèê ñêіëüêè ÷è 
ïðè ñëіâ íèêè ìàëî, ÷èìàëî, áàãà-
òî é іìåííèê, çàéìåííèê ÷è 
ïðèê ìåò íèê ó ðîäîâîìó âіäìіíêó 
ìíîæèíè)

1. Íà ïіäëîçі áàâèëîñÿ äâîє äіòîê
(Іðèíà Âіëüäå).
2. Áàãàòî ãðîìіâ óïàäàëî ç íåáà
(À. Ìàëèøêî).

Çàéìåííèêè êîæåí, äåõòî, õòîñü
òà іí. é іìåííèê ÷è çàéìåííèê ó 
ðîäîâîìó âіäìіíêó ìíîæèíè ç 
ïðèéìåííèêîì

Íіõòî ç íèõ íå áóâ íàâіòü âіéñüêî-
âîçîáîâ’ÿçàíèì (Â. Êîçà÷åíêî).

Ñêëàäíі âëàñíі íàçâè Áàãàòî íåçàáóòíіõ îáðàçіâ ñòâîðè-
ëà íà îïåðíіé ñöåíі Îêñàíà Ïåò-
ðóíåíêî (Â. Òóðêåâè÷).

Ôðàçåîëîãіçìè Áèòè áàéäèêè – óëþáëåíà ñïðàâà 
ëåäàðіâ.

Іíøі ñïîëó÷åííÿ, çîêðåìà çі çíà-
÷åííÿì ñóêóïíîñòі

Êðàé íåáà æåâðіâ ðîæåâèì âîãíåì.
Ëåòіëà çãðàÿ æóðàâëіâ.

Щоб перевірити, чи правильно визначено підмет, спробуйте замінити його за -
й менниками він, вона, воно, вони в називному відмінку. Якщо в реченні така за-и
мі на можлива, то це підмет, якщо ні – то додаток або звертання. НАПРИКЛАД,
у речен ні Траву скошено не можна замінити слово траву займенником у вона.
А в реченні Трава зазеленіла така заміна можлива.
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І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Підкресліть граматичні основи. Над
кожним підметом скорочено надпишіть частину мови, якою він виражений. Доведіть,
що в останньому реченні немає підмета.

1. Õàé â ìàëåíüêèõ î÷àõ âіäáèâàєòüñÿ ñâіò îä ìàëåíüêèõ ðîìàøîê äî 
ñòàðòіâ â(å,è)ëèêèõ (Â. Ñèìîíåíêî). 2. Ïðàâі÷íó äóìó äóìàþòü ëіñè,
âãðóçàþòü â ìîõ ñòîëіòíі äіäóãàíè (Ë. Êîñòåíêî). 3. Òðè çîçóëі ãðàþòü â
ãðі ñåìèáàðâèñòіé (À. Ãàðàñåâè÷). 4. «Áóäü ëàñêà» íå êëàíÿєòüñÿ, «ñïàñè-
áі» ñïèíè (íå)ãíå (Íàð. òâîð÷іñòü). 5. Óñÿê ðîçóìíèé ïî-ñâîєìó (Íàð. 
òâîð÷іñòü). 6. À Øëÿõ ×óìàöüêèé òåïëîþ ñò(å,è)æèíîþ âåðòàєòüñÿ â
іñòîðіþ íàçàä (Î. ×óõîíñüêà). 7. Î, ñêіëüêè ñïîãàäіâ äàðóє öåé êëàïòèê 
ðіäíîї çåìëі! (Î. Ïіäñóõà). 8. Çîðå ìîÿ â(å,è)÷іðíÿÿ, çіéäè íàä ãîðîþ
(Ò. Øåâ÷åíêî).

ІІ. З’ясуйте, які речення є складними та як поєднано їхні частини (за допомогою спо-
лучників чи без них).

Визначте підмети в поданих реченнях. Поясніть свою думку. Відповідь звірте 
з міркуванням, поданим нижче.

1. Ñïðàâà ìèðó – ñâÿùåííà. 2. Ðіâåíü óñïіøíîñòі â êëàñі – âèñîêèé.
3. Ñòàòè ïåðåìîæöåì – éîãî ìðіÿ.

МІРКУЙМО. У першому реченні підкреслюється, що священною є не будь-яка
справа, а тільки справа миру. Тому підметом є словосполучення справа миру. 
Основне значення таких підметів зосереджено в залежному слові словосполу-
чення. 

І. Прочитайте текст, визначте тип мовлення та стильову приналежність. Уявіть, 
що ви – художник. Розкажіть, як ви зобразили б на полотні зміст прочитаного.

ÏÀÑІÊÀ

Íà ïàñіöі ãóëè ó âóëèêàõ áäæîëè 
ãóñòèì ãëóõèì ãóêîì, íåíà÷å âîíè áóëè 
çàêîïàíі äåñü ïіä çåìëåþ. Ó âі÷êàõ ïî-
äåêóäè ëіíèâî ëàçèëî êіëüêà áäæіë.
Äâі-òðè áäæîëè ñíîâèãàëè ëіíèâî ïî-
íàä õðåñòîì, òà é òі íåçàáàðîì íіáè ïà-
äàëè ó âі÷êà. Ó ïàñіöі ïàõëî ìåäîì, 
ïàõëî ìîëîäîþ òðàâîþ òà ïîëüîâèìè 
êâіòàìè. Ñåðåä ïàñіêè äåñü âçÿëàñÿ êà-
âóíÿ÷à îãóäèíà, ñïëåëàñÿ ç áàäèëèíîþ,
áåðіçêîþ òà іç øèðîêèì ëèñòîì îãіðêіâ
і ïîáіãëà äî îäíîãî âóëèêà äîâãîþ çåëå-
íîþ ñòåæêîþ. Ìіæ âóëèêàìè çåëåíіëà
òðàâà, ñèíіëè ñèíі äçâîíèêè, ïîêàçóþ-
÷è ñâîї ÿñíі îñåðåäî÷êè... Êîñå ïðîìіííÿ ïðîìêíóëîñÿ ïіä ÿáëóíÿìè òà 
âàæêèìè äóáàìè é íіáè çàïàëèëî çåëåíó òðàâó, âóëèêè, çåëåíå ëèñòÿ íà 
ãðóøàõ... (Çà І. Íå÷óєì-Ëåâèöüêèì).

ІІ. Випишіть із кожного речення граматичні основи. Доведіть, що виділені слова не є
підметами.
ІІІ. За виписаними граматичними основами усно перекажіть прочитане. Доповніть пе-
реказ своїми враженнями від репродукції картини «Пасіка».
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І. Спишіть речення. Підкресліть підмети, визначте способи їх вираження.

1. Ìè ç íåþ äîâãî â ïîëі ãîâîðèëè, íå ÷óëè íàâіòü ãóðêîòó äîðіã (Ë. Êîñ-
òåíêî). 2. Òåáå öåé ñàä ïðèéíÿâ ãîñòèííî â ñâîþ çàêâіò÷àíó ñіì’þ (Ä. Ëó-
öåíêî). 3. ×óìàöüêèé Øëÿõ, Ñòðіëà, Ñòîæàðè ëåòÿòü â ðîçãîéäàíі ñâіòè
(Ì. Ñòåëüìàõ). 4. Ïàâëî Ãðèãîðîâè÷ Òè÷èíà êîëèñü âîäèâ ìåíå ó ëіñ
(Ì. Ñîì). 5. Ìàéæå òðè ðîêè ìèíóëî âіä òîãî äàëåêîãî ñâіòëîãî äíÿ
(Î. Ãîí÷àð). 6. Êîæåí іç áіéöіâ çíàâ, ùî íåáåçïåêà ïîäâîїëàñÿ (Î. Ãîí÷àð).
7. І éîãî ïіäõîïèëè ç äåñÿòîê ðóê, ñèëüíî ïіäêèíóëè âãîðó... (Іâàí Ëå).
8. Àëå äåõòî ç ó÷íіâ âèêëèêàâ ó íüîãî ãëèáîêå çàíåïîêîєííÿ (Î. Äîí÷åíêî).
9. Ãó÷íå «Óðà!» ïðîíåñëîñÿ òîäі íàä ëóãàìè... (Ë. Ïåðâîìàéñüêèé).

ІІ. Підкресліть і поясніть вивчені орфограми та пунктограми.
ІІІ. Доберіть синоніми до виділених слів.

Складіть і запишіть п’ять речень, використавши подані сполучення слів (на вибір)
у ролі підметів. Підкресліть граматичні основи. Визначте способи вираження підмета.

Êîæåí іç íàñ, êіíåöü âåðåñíÿ, ïî÷àòîê âèñòàâè, ÷îòèðè õâèëèíè, ãðó-
ïà àðòèñòіâ, áàãàòî êâіòіâ, Ïіâäåííèé Áóã, Ïåòðî Іâàíîâè÷, õòîñü іç ìóçè-
êàíòіâ.

§ 6. ÏÐÈÑÓÄÎÊ

Ïðî îñîáëèâîñòі ïðèñóäêà ÿê ãîëîâíîãî ÷ëåíà ðå÷åííÿ,
âèäè ïðèñóäêіâ òà ñïîñîáè âèðàæåííÿ їõ

ПРИГАДАЙМО. У чому полягає особливість дійсного, умовного та наказового спо-
собів дієслів? Які дієслова називають особовими?

Прочитайте речення, визначте граматичні основи. На основі спостереження
спробуйте довести, що між підметом і присудком існує нерозривний взаємозв’язок. 
З’ясуйте, підмет чи присудок є основним носієм граматичного значення всього ре-
чення. 

1. ß ñîðî÷êó ç áàáèíîї ñêðèíі ïðèâåçëà іç ðіäíîãî ñåëà (Â. Êîâàëіâñüêà).
2. Ðèäàâ, ñìіÿâñÿ â òèøèíі ðîÿëü (Î. Þùåíêî). 
3. Ãóðêî÷óòü ïîїçäè âåñåëі çíîâó, ëóíîþ áóäÿòü òèøó ñâіòàíêîâó

(Î. Þùåíêî).

Особливості 
присудка

Види 
присудків

Ïðèñóäîê – ãîëîâíèé ÷ëåí äâîñêëàäíîãî ðå÷åííÿ, ÿêèé
îçíà÷àє äіþ, ñòàí àáî îçíàêó ïðåäìåòà, íàçâàíîãî
ïіäìåòîì. Ïðèñóäîê âіäïîâіäàє íà ïèòàííÿ ùî ðîáèòü 
ïіäìåò? ùî ç íèì ðîáèòüñÿ? ÿêèé âіí є? õòî âіí є? ùî
âіí є? ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: Òèõі ñîñíè äî ðàíêó øóìëÿòü, ìîþ
òóãó âèêàçóþòü âіòðó (Ã. ×óáà÷).
Ïіäìåò і ïðèñóäîê çàëåæíі îäèí âіä îäíîãî. Ïðè öüîìó
ïðèñóäîê є îñíîâíèì íîñієì ãðàìàòè÷íîãî çíà÷åííÿ
âñüîãî ðå÷åííÿ.

Çà áóäîâîþ ïðèñóäêè áóâàþòü ïðîñòі é ñêëàäåíі.
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Ïðîñòèé Ñêëàäåíèé

Іìåííèé Äієñëіâíèé

Âèäè ïðèñóäêіâ

Простий 
присудок

Ïðîñòèé ïðèñóäîê âèðàæàєòüñÿ îñîáîâèì äієñëîâîì ó
ôîðìі äіéñíîãî, óìîâíîãî ÷è íàêàçîâîãî ñïîñîáó, à òàêîæ
íåîçíà÷åíîþ ôîðìîþ äієñëîâà. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: 1. Õàé
ëþáîâ’þ íàøîþ ñâÿòèòüñÿ ÷àðіâíà êðèíè÷êà-êðèæàíèöÿ
(Ï. Ïåðåáèéíіñ). 2. Á’є îñіíü â áóáîí çîëîòèé õîëîäíèìè
âіòðàìè (Â. Ñîñþðà).

Присудок, виражений дієсловом у складеній формі майбутнього часу або
фразеологізмом, також є простим. НАПРИКЛАД: А тепер будемо вечерятиу р всі и
разом (В. Собко). У цьому реченні присудок м будемо вечеряти – простий, означаєи
те саме, що й вечерятимемо.

Складений 
дієслівний 
присудок

Допоміжні 
слова

Складений 
іменний 
присудок

Ñêëàäåíèé äієñëіâíèé ïðèñóäîê ñêëàäàєòüñÿ ç íåîçíà÷å-
íîї ôîðìè äієñëîâà (іíôіíіòèâà) é äîïîìіæíîãî äієñëîâà.
Îñíîâíèì êîìïîíåíòîì ñêëàäåíîãî äієñëіâíîãî ïðèñóäêà
âèñòóïàє іíôіíіòèâ (íàçèâàє êîíêðåòíó äіþ). Äîïîìіæíå
äієñëîâî ïåðåäàє ãðàìàòè÷íå çíà÷åííÿ ñïîñîáó, ÷àñó,
îñîáè, ÷èñëà.

Ó ðîëі äîïîìіæíèõ ñëіâ ìîæóòü áóòè:
 äієñëîâà іç çíà÷åííÿì ïî÷àòêó, êіíöÿ, ïðîäîâæåííÿ äії

(ïî÷àòè, ñòàòè, êèíóòèñÿ, ïåðåñòàòè, çîñòàòèñÿ, ïðî-
äîâæóâàòè òîùî);
 äієñëîâà іç çíà÷åííÿì ìîæëèâîñòі, íåìîæëèâîñòі äії,

ïðàãíåííÿ, áàæàííÿ (ìóñèòè, óìіòè, õîòіòè, òðåáà, áà-
æàòè, äóìàòè, ëþáèòè òîùî);
 ïðèêìåòíèêè òèïó ðàäèé, çäàòíèé, ëàäåí, çãîäíèé òîùî.

ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: 1. Âіí õóäîæíèê і íå õîòіâ æåðòâóâàòè
ñâîїì ïîêëèêàííÿì (І. Öþïà). 2. ß âіðøі ñòàâ ïèñàòü
ïіä âå÷іð çîëîòèé (Â. Ñîñþðà). 3. Òèõîâè÷ íå ñïðîìîæíèé 
áóâ âіäâåñòè î÷åé âіä òîãî âèäîâèùà (Ì. Êîöþáèíñüêèé).

Ñêëàäåíèé іìåííèé ïðèñóäîê ñêëàäàєòüñÿ ç іìåííîї 
÷àñòèíè (іìåííèêà, ïðèêìåòíèêà, äієïðèêìåòíèêà, çà -
é ìåííèêà, ÷èñëіâíèêà) і äієñëîâà-çâ’ÿçêè. Іìåííà ÷àñòè-
íà є íîñієì ëåêñè÷íîãî çíà÷åííÿ ïðèñóäêà, à äієñëîâî-
çâ’ÿçêà – ãðàìàòè÷íîãî.
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Дієслово-
зв’язка

Ó ðîëі äієñëîâà-çâ’ÿçêè íàé÷àñòіøå âæèâàþòüñÿ ñëîâà
áóòè, ñòàòè, ñòàíîâèòè, ÿâëÿòè, íàçèâàòèñÿ, ââàæà òè-
ñÿ, çâàòèñÿ, äîâîäèòèñÿ, ëèøàòèñÿ, ïðèêèäàòèñÿ òîùî.ÿ
Äî іìåííîї ÷àñòèíè ìîæóòü âõîäèòè ñïîëó÷íèêè ÿê, ìîâ,
òî÷íî òà іí.
ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: 1. Íі÷ áóëà ÿñíà, ÿ ñòåæêàìè áіã (Ä. Ïàâ-
ëè÷êî). 2. Êèїâ ñòàє íå òіëüêè äóõîâíèì, à é îñâіòíіì
öåíòðîì (І. Ãèðè÷).

Дієслово-зв’язка бути у формі теперішнього часу (є), як правило, опускається.
Присудок із пропущеною дієслівною зв’язкою вважається складеним іменним із
нульовою зв’язкою. НАПРИКЛАД: Паляниця – хлібові я сестриця. 

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Знайдіть серед поданих речень два зі складеним дієслів-
ним присудком і два – зі складеним іменним. Обґрунтуйте свою думку.

1. Äіäóñü і äíÿ íå ìіã ïðîæèòè áåç ÷èòàííÿ ó ñâîї ñіìäåñÿò ï’ÿòü (Î. Êâіò-
íåâèé). 2. ß ç ïåðøîãî ïîãëÿäó â Êèїâ çàêîõàíèé (І. Äðà÷). 3. Ñåìåí
çðàçó íå ìîæå çâàæèòèñü ïî÷àòè áåñіäó (Ì. Êîöþáèíñüêèé). 4. Îáëè÷÷ÿ її
ñòàëî ìîâ áіëèé êàìіíü (Î. Ãîí÷àð). 5. Äâà äæìåëі ç ñàìіñіíüêîãî ðàíêó
ïîðàþòüñÿ êîëî êâіòîê (Ï. Çàãðåáåëüíèé).

І. Спишіть речення. Підкресліть граматичні основи. Усно визначте види присуд-
ків у кожному реченні та способи їх вираження.

1. Ñïî÷àòêó õëîïöі âàãàëèñÿ, àëå ñüîãîäíі îñòàòî÷íî é òâåðäî çàäóìàëè
éòè íà ôðîíò (Â. Êó÷åð). 2. Ó ãîëîâíіé çàëі íà Ñîôіéêó õëþïíóëà õâèëþþ-
÷à ëåãêà ìåëîäіÿ (Ì. Ïàâëåíêî). 3. Êîëèøíіé çàìîê, âèäíî, áóâ ðîçêіøíèé 
(Ì. Ïàâëåíêî). 4. Îä ïåðåëÿêó íà éîãî ëîáі âèñòóïèâ õîëîäíèé ïіò (І. Íå-
÷óé-Ëåâèöüêèé). 5. Êðàé äîðîãè ñèíіëè ÷àãàðі äîñòèãëîãî òåðíó (Â. Øêëÿð).
6. Ñåðåä íî÷і òîé ïóòіâåöü ìіã íàìàöàòè êîïèòàìè òіëüêè êіíü (Â. Øêëÿð).

ІІ. Поясніть лексичне значення виділених слів. За потреби скористайтеся тлумачним
словником.

І. Спишіть спочатку речення з простим присудком, а потім – зі складеним.
Підкресліть граматичні основи, визначте, якими частинами мови вони виражені.

1. Â óêðàїíñüêèõ ðîäèíàõ ðóøíèê çàâæäè áóâ ñåðåä íàéâàæëèâіøèõ
ñіìåéíèõ íàáóòêіâ (Ì. ×óäíà). 2. Íàø Äîâæåíêî áóâ íàéñó÷àñíіøîþ ëþ-
äèíîþ ñåðåä ìèòöіâ êіíî (Þ. ßíîâñüêèé). 3. Ñêðèïêà íàñ ó òàíåöü êëè÷å
çîëîòèìè ãîëîñàìè (Á. Ñòåëüìàõ). 4. Ó ãðóøі áóâ òîíåíüêèé ãîëîñî÷îê
(Ë. Êîñòåíêî). 5. Ëіñîâó òèøó íàïіâñîííîãî îñіííüîãî ïðàëіñó âðàç íàïîâ-
íèëî äçþð÷àííÿ íåâåëè÷êîãî ïîòі÷êà (Ì. Øóìèëî). 6. Íàøà öіëü – ëþä-
ñüêå ùàñòÿ і âîëÿ (І. Ôðàíêî). 7. Ó äîùîâèé äåíü áàãàòî õòî áåðåòüñÿ 
íàïîїòè êóðåé (Íàð. òâîð÷іñòü).

ІІ. Поясніть, як ви розумієте зміст останнього речення.
ІІІ. Виділене слово запишіть у фонетичній транскрипції.
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І. Перебудуйте подані речення з простими присудками на речення зі складеними
дієслівними присудками. За потреби використайте допоміжні дієслова з довідки.
Утворені речення запишіть, підкресліть присудки.

ÇÐÀÇÎÊ. Ó ãóðò çáèðàþòüñÿ ëåëåêè. – Ó ãóðò ïî÷èíàþòü çáèðàòèñÿð
ëåëåêè.

1. Îñіíü, ïîêè íåïîìіòíî, âèçèðàє ç óñіõ øïàðèíîê (Î. Äåëåìåí÷óê).
2. Óëіòêó â ñïðàãëîìó íåáі ãîéäàєòüñÿ âіòåð îäâі÷íèõ ëèï (Î. Ãàðàí).
3. Óòіê çà ëіñ õîëîäíèé âіòðþãàí (Þ. Âàâðèíþê). 4. Íà ñõîäі áàãðÿíî
ïàëàâ ìіñÿöü (Þ. Çáàíàöüêèé). 5. Çðîáëþ ñîáі ÷îâíà іç ìðіé і âåñëà іç
ïіñåíü (Ì. Ðèëüñüêèé). 6. Óæå íå êóє çîçóëÿ â êëåíàõ... (Â. Ñîñþðà).

ÄÎÂІÄÊÀ. Ïî÷àòè, ïðîäîâæóâàòè, õîòіòè, íàìàãàòèñÿ, çàêіí÷óâàòè,
íå ïåðåñòàâàòè, ïåðåñòàâàòè, ìóñèòè.

ІІ. Доберіть синоніми до виділених слів.

Щоб правильно визначити синтаксичну роль дієслова в неозначеній формі
(інфінітива), треба:
а) визначити, хто виконує дії, названі особовим дієсловом та інфінітивом. Якщо
виконавці різні, то інфінітив не входить до складу присудка. НАПРИКЛАД:
Учитель попросивр  Сергія трохи зачекати. (Чекати буде не вчитель, а Сергій);
б) визначити, чи не вказує інфінітив на мету дії, названу особовим дієсловом.
Якщо так, то інфінітив є обставиною, а не присудком. НАПРИКЛАД: Птахи 
злетілися (для чого?) спати. ПЕРЕВІРЯЄМО: Птахи злетілися для того, щоб 
спати.

Спишіть речення, підкресліть присудки. У яких із них дієслово в неозначеній
формі входить до складу присудка?

1. Íіùî íå çàâàæàëî ñòàëåâàðîâі ñòåæèòè çà ïі÷÷þ... (Іâàí Ëå). 2. Ñàøêî
õîòіâ ñêàçàòè êіëüêà ñëіâ (Î. Êâіòíåâèé). 3. Ïòèöі çåëåíі ó ïіçíþ ïîðó
ñïàòè çëåòіëèñü íà ñâіæèé ïîðóá (Ë. Êîñòåíêî). 4. ß ïðèéøëà ïîïðîñèòè
ïðîáà÷åííÿ і ïîáàæàòè òîáі âñüîãî äîáðîãî (Â. Ñîáêî). 5. ×åðíèø íàêàçàâ
Áëàæåíêîâі éòè â áëіíäàæ (Î. Ãîí÷àð). 6. Äіä ëþáèâ ñïàòè ïіä äóáîì
(Î. Äîâæåíêî). 7. Ó íåáі õìàðà õìàðó òÿãíå äîùåì óïàñòè íà õëіáà
(Ì. Îâäієíêî).

Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Ñêëàäіòü ðå÷åííÿ, âèêîðèñòîâóþ÷è ñëîâà êèíóòèñÿ, ïî÷àòè,
ìóñèòè, òðåáà â ðîëі äîïîìіæíèõ ñëіâ ó ñêëàäåíîìó äієñëіâíîìó ïðèñóä-
êó. Ôîðìó ñëіâ ìîæíà çìіíþâàòè.

ВАРІАНТ Б. Ñêëàäіòü ðå÷åííÿ, âèêîðèñòîâóþ÷è ñëîâà ââàæàòèñÿ, áóòè,
äîâîäèòèñÿ, íàçèâàòèñÿ â ðîëі äієñëіâ-çâ’ÿçîê ó ñêëàäåíîìó іìåííîìó
ïðèñóäêó.

ВАРІАНТ В. Ñêëàäіòü ðå÷åííÿ çі ñêëàäåíèì іìåííèì ïðèñóäêîì, âèêîðè-
ñòîâóþ÷è â ðîëі äієñëîâà-çâ’ÿçêè äієñëîâî áóòè ó ôîðìі òåïåðіøíüîãî
÷àñó.
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§ 7. ÓÇÃÎÄÆÅÍÍß ÃÎËÎÂÍÈÕ ×ËÅÍІÂ ÐÅ×ÅÍÍß

Ïðî òå, ó ÿêіé ôîðìі âæèâàþòü ïðèñóäîê ïðè îäíîðіäíèõ ïіäìåòàõ
òà ïіäìåòàõ, âèðàæåíèõ ñïîëó÷åííÿì ñëіâ

ПРИГАДАЙМО. Які є розділові та протиставні сполучники? Що таке числівник?

Зіставте речення. Визначте однорідні підмети та сполучники, якими вони
з’єднані. Поміркуйте, чому в першому реченні присудок при однорідних підметах має
форму однини, а в другому – форму множини.

Çîéêíóëî ÷è òî äåðåâî, ÷è òî çà-
ëіçî (À. Äіìàðîâ).

Ç ëіñó â øèðîêèõ êèðåÿõ âèõî-
äÿòü âå÷іð і òóìàí (Ì. Ñòåëüìàõ).

Однорідні 
підмети

Çâ’ÿçîê ïіäìåòà і ïðèñóäêà ìàє äåÿêі îñîáëèâîñòі.
Ïðè îäíîðіäíèõ ïіäìåòàõ, ÿêі ç’єäíàíі єäíàëüíèìè ñïî-
ëó÷íèêàìè àáî áåç íèõ, äієñëîâî-ïðèñóäîê, ùî ñòîїòü ïіñëÿ
ïіäìåòіâ, óæèâàєòüñÿ ó ìíîæèíі (â îäíèíі âіí áóâàє ëèøå
â ïîåòè÷íèõ òåêñòàõ), à äієñëîâî-ïðèñóäîê, ùî ñòîїòü ïåðåä 
ïіäìåòîì, ìîæå ìàòè ÿê ôîðìó îäíèíè, òàê і ôîðìó 
ìíîæèíè. ПОРІВНЯЙМО:

Ïðèñóäîê ïіñëÿ ïіäìåòіâ Ïðèñóäîê ïåðåä ïіäìåòàìè

ßëèíà і äóáó ðîñëè íà ãà-
ëÿ âèíі. 

Íà ãàëÿâèíі ðîñëà ÿëèíà і äóáó .
Íà ãàëÿâèíі ðîñëè ÿëèíà і äóáó .

Àëå ïðè îäíîðіäíèõ ïіäìåòàõ, ç’єäíàíèõ ðîçäіëîâèìè
àáî ïðîòèñòàâíèìè ñïîëó÷íèêàìè, ïðèñóäîê çàâæäè ìàє 
ôîðìó îäíèíè. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: Íàä äîðîãîþ ïîïàäàëàñÿ
âñÿ â öâіòó ãðóøà àáî êóù ÷åðåìõè (Ì. Êîöþáèíñüêèé).

Відредагуйте усно речення.

1. Îëåã і Áîãäàí äèâèâñÿ ôóòáîë. 2. Ïîïåðåäó âèäíіëèñÿ ÷è òî ëіñ, ÷è
òî ãàé. 3. Çàâäàííÿ çìîæóòü âèêîíàòè Îëåíà àáî Ñåðãіé.

Спишіть речення, вибираючи форму узгодження присудка з однорідними
підметами. Підкресліть граматичні основи.

1. Іíîäі ãëèáîêó òèøó (ïîðóøóє, ïîðóøóþòü) ñòóêіò äÿòëà ÷è øåðåõ
çáèòîї áіëêîþ êåäðîâîї øèøêè (Î. Äîí÷åíêî). 2. Іâàñü і Ãðèöüêî (éøëè,
éøîâ) ïî áîêàõ і (äîãëÿäàâ, äîãëÿäàëè) îâå÷àò (Ïàíàñ Ìèðíèé). 3. І (ïëèâå,
ïëèâóòü) òîíåíüêèìè, ïîïëóòàíèìè ñòðóìî÷êàìè íå òî äóìêà, íå òî ìðіÿ
(Ì. Іâ÷åíêî). 4. Æèòòÿ і ìðіÿ â çãîäі íå (áóâàє, áóâàþòü) і âі÷íî áîðþ òü ñÿ,
õî÷ ìèðó ïðàãíóòü (Ëåñÿ Óêðàїíêà). 5. І (âіä÷óâàëè, âіä÷óâàâ) ãðåê і ïå÷å-
íіã âіäëóííÿ êðîêіâ êíÿçÿ Ñâÿòîñëàâà (Â. Ñèìîíåíêî). 6. Çàêàðïàòñüêó
íèçîâèíó (ïåðåòèíàþòü, ïåðåòèíàє) ðі÷êà Òèñà і ÷èìàëî її ïðàâèõ ïðèòîê.

Складений 
підмет

 Ïðè ïіäìåòі, âèðàæåíîìó ñïîëó÷åííÿì êіëüêіñíîãî àáî
çáіðíîãî ÷èñëіâíèêà ç іìåííèêîì, ïðèñóäîê ñòàâèòüñÿ:
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à) â îäíèíі, ÿêùî óâàãó çîñåðåäæåíî íà êіëüêîñòі âèêî-
íàâöіâ;
á) ó ìíîæèíі, ÿêùî óâàãó çîñåðåäæåíî íà íàçâі âèêî íàâ-
öіâ.

ПОРІВНЯЙМО:
1. Ï’ÿòåðî ó÷íіâ ïðèéøëî íà ðåïåòèöіþ.

   óâàãó çîñåðåäæåíî íà êіëüêîñòі

2. Ï’ÿòåðî ó÷íіâ ïðèéøëè íà ðåïåòèöіþ.

óâàãó çîñåðåäæåíî íà íàçâі

 ßêùî ñêëàäåíèé ïіäìåò îçíà÷àє ÷àñîâèé âіäðіçîê (âіê
ëþäèíè, êіëüêіñòü ðîêіâ, ãîäèí), òî ïðèñóäîê ñòàâèòüñÿ
â îäíèíі. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: Ìèíóëî äåñÿòü ðîêіâ.
 ßêùî äî ñêëàäåíîãî ïіäìåòà âõîäÿòü ñëîâà áàãàòî,

ìàëî, ÷èìàëî, òðîõè àáî іìåííèê çі çíà÷åííÿì êіëüêîñòі
(äåñÿòîê, ñîòíÿ, ÷àñòèíà, ðåøòà, ïîëîâèíà, áіëüøіñòü òà
іí.), òî ïðèñóäîê ïåðåâàæíî ìàє ôîðìó îäíèíè. ÍÀ ÏÐÈÊ-
ËÀÄ: Áàãàòî ëþäåé íå çìîãëî ïîòðàïèòè íà êîíöåðò.
 ßêùî ïðè ñêëàäåíîìó ïіäìåòі ñòîїòü îçíà÷åííÿ ó ôîð-

ìі ìíîæèíè, òî ïðèñóäîê ñòàâèòüñÿ ïåðåâàæíî ó ôîðìі
ìíîæèíè. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: Îòі äâà ðîêè øâèäêî ìèíóëè.

І. Прочитайте текст, поясніть його заголовок. Визначте основну думку прочи-
таного. Яким способом, на ваш погляд, можна стримувати людей від куріння?

ÍÀ ÖÈÃÀÐÊÓ – ÊÐІÇÜ ÏÀËÜÖІ?

Ó 1655 ðîöі â Àíãëії âïåðøå áóëî çðîáëåíî ñïðîáó íàóêîâî îáґðóíòóâàòè
øêіäëèâіñòü òþòþíó. Ëîíäîíñüêå êîðîëіâñüêå òîâàðèñòâî ïîâіäîìèëî, ùî
îäíà êðàïëÿ òþòþíîâîї îëії âáèâàє êіøêó, ïðîòå ïåâíîãî åôåêòó öå
ïîïåðåäæåííÿ íå äàëî. І òіëüêè â êіíöі XІX ñòîëіòòÿ áîðîòüáà ç êóðіííÿì
ïî÷àëà íàáèðàòè îáåðòіâ. Â àâàíãàðäі, ÿê
íå äèâíî, áóëè Ñïîëó÷åíі Øòàòè Àìåðèêè.
Ó 1890 ðîöі áàãàòî øòàòіâ öієї êðàїíè
çàáîðîíèëî (óïåðøå ó ñâіòі) ïðîäàâàòè 
òþòþí íåïîâíîëіòíіì. À â Іíäії, Іðàíі òà
Òóðå÷÷èíі çà êóðіííÿ òþòþíó êîëèñü íà-
âіòü ñòðà÷óâàëè. Ç òîãî ÷àñó ìèíóëî ÷èìàëî
ðîêіâ, àëå ëþáèòåëіâ öèãàðîê, íà æàëü,
òіëüêè ïî áіëüøàëî.

Ñüîãîäíі âіä õâîðîá, ïîâ’ÿçàíèõ ç êóðіí-
íÿì, ó ïðîìèñëîâî ðîçâèíåíèõ êðàїíàõ
ùîðîêó ïîìèðàє ïîíàä äâà ìіëüéîíè îñіá.
Çàãàëüíèé ðіâåíü ïîøèðåííÿ êóðіííÿ ñåðåä 
äîðîñëîãî íàñåëåííÿ Óêðàїíè ñòàíîâèòü
40 âіäñîòêіâ. Ñòî òèñÿ÷ îñіá ó íàøіé äåðæàâі
ùîðîêó ïîìèðàþòü âіä õâîðîá, ñïðè÷èíåíèõ
íіêîòèíîì. Ïðè öüîìó çà ïåðøèé ðіê äії
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çàêîíó, ÿêèé çàáîðîíÿє êóðèòè â ãðîìàäñüêèõ ìіñöÿõ, çàïëàòèëè øòðàô
ëèøå äâàäöÿòü ïîðóøíèêіâ... (Ç ãàçåòè).

ІІ. Визначте головні члени речення. Обґрунтуйте форму узгодження присудків з під-
метами.

Спишіть речення, вибираючи з дужок один із присудків. Свій вибір поясніть.

1. Äî ïðèõîäó àâòîáóñà â ìåíå (ëèøàëîñÿ, ëèøèëèñÿ) äåñÿòü õâèëèí
(Â. Øåâ÷óê). 2. Øіñòü êëàñіâ (áóëè, áóëî) éîãî î÷íîþ îñâіòîþ (Ë. Âåðíèãî-
ðà). 3. Áіëüøіñòü äâîðîâîї ÷åëÿäі (ïîäàëîñÿ, ïîäàëàñÿ) ãåòü – íà âіëüíèé õëіá,
äî çåìëі àáî é äî ìіñòà (Þ. Õîðóíæèé). 4. Ðåøòà êâèòêіâ íà äåííó âèñòàâó
(ùåçëà, ùåçëè) ç êàñè (Â. Ãîëîòà). 5. І òåïåð ñèëà-ñèëåííà âóäіїâ (ñèäÿòü,
ñèäèòü) ïî áåðåçі, à ÿ äîìà (Ì. Êðîïèâíèöüêèé). 6. Íåâåëèêії òðè ëіòà ìàðíî
(ïðîëåòіëè, ïðîëåòіëî)... À áàãàòî â ìîїé õàòі ëèõà íàðîáèëè (Ò. Øåâ÷åíêî).

Складіть усно невелику розповідь з елементами опису на одну з поданих тем:
«Екстремальні ігри», «Я і моє місто (село)», «Мій вихідний день», «Прогулянка містом
(селом)». Використовуйте: а) речення з підметом, вираженим числівником з іменником;
б) речення з підметом, до складу якого входить іменник зі значенням кількості.

§ 8. ÒÈÐÅ ÌІÆ ÏІÄÌÅÒÎÌ І ÏÐÈÑÓÄÊÎÌ

Ïðî òå, êîëè ìіæ ïіäìåòîì і ïðèñóäêîì òèðå ñòàâèòüñÿ îáîâ’ÿçêîâî,
à êîëè – çà áàæàííÿì àâòîðà

Зіставте попарно записані речення. Визначте в них граматичні основи та види
присудків. Зробіть висновок, за яких умов між підметом і присудком ставимо тире.

1. Êâіòè є îêðàñîþ çåìëі.  1. Êâіòè – îêðàñà çåìëі.
2. Òàðàñ áóâ öіêàâèì ñïіâðîç-  2. Òàðàñ – öіêàâèé ñïіâðîçìîâ-

 ìîâíèêîì.   íèê. 
3. Ñåðãіé áóâ ìóçèêàíòîì.   3. Ñåðãіé – ìóçèêàíò.

Ставимо 
тире

Ìіæ ãðóïîþ ïіäìåòà і ãðóïîþ ïðèñóäêà íà ìіñöі ïðîïóùå-
íîї äієñëіâíîї çâ’ÿçêèєìîæå ñòàâèòèñÿ є òèðå.ÍÀÏÐÈÊËÀÄ:
Ìóçèêà – öå êðàñà, ùî ãðіє é ïіäíîñèòü ñåðöÿ (Ì. Ðèëü-
ñüêèé).
Âіäñóòíіñòü äієñëîâà-çâ’ÿçêè ó âèìîâі ïîçíà÷àєòüñÿ ïàóçîþ.
ÍÀÏÐÈÊ ËÀÄ: ß – / ß ãðîìàäÿíèí Óêðàїíè.

Òèðå ñòàâèìî îáîâ’ÿçêîâî

Òèðå íå ñòàâèìî
(àáî ñòàâèìî ëèøå ïðè ëîãі÷íî

íàãîëîøåíîìó ïіäìåòі, çà íàÿâíîñòі
ïàóçè ìіæ ïіäìåòîì і ïðèñóäêîì)

ßêùî ïіäìåò і ïðèñóäîê âèðàæåíі 
іìåííèêàìè â íàçèâíîìó âіäìіíêó:
Áäæîëà – âіäîìà òðóäіâíèöÿðó ö ... 
(À. Ïàøêіâñüêèé).

ßêùî ïіäìåò âèðàæåíèé îñîáîâèì
çàéìåííèêîì:
Ìè óêðàїíöіó ð ö .
Ìè – óêðàїíöі!
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ßêùî ïіäìåò і ïðèñóäîê âèðàæåíі 
íåîçíà÷åíîþ ôîðìîþ:
Ïðàâäîþ äðóæèòèð ðó  – ùàñòÿ çàñëó-ù ó
æèòè (Íàð. òâîð÷іñòü).

ßêùî ïіäìåò âèðàæåíèé ñëîâàìè 
öå, òî:
ÖåÖ  ìіé áóäèíîêó .
Öå – ìіé áóäèíîê.

ßêùî îäèí іç ãîëîâíèõ ÷ëåíіâ âè-
ðàæåíèé íåîçíà÷åíîþ ôîðìîþ, à 
äðóãèé – іìåííèêîì ó íàçèâíîìó
âіäìіíêó:
Íàøå çàâäàííÿ– ÿ çäîáóâàòèó  çíàííÿ.

ßêùî ïðèñóäîê âèðàæåíèé
ïðèêìåòíèêîì, äієïðèêìåòíèêîì,
ïîðÿäêîâèì ÷èñëіâíèêîì:
Íàéäîðîæ÷à ïіñíÿ íåäîñïіâàíà.
Íàéäîðîæ÷à ïіñíÿ – íåäîñïіâàíà.

ßêùî ïіäìåò і ïðèñóäîê âèðàæåíі 
÷èñëіâíèêàìè:
Ï’ÿòü ïëþñ äâà – ñіì.

ßêùî ïåðåä іìåííèêîì-ïðèñóäêîì
є çàïåðå÷íà ÷àñòêà íå:
Ñåðöåð íå êàìіíü. 
Ñåðöå – íå êàìіíü.

ßêùî ïåðåä ïðèñóäêîì є ñëîâà öå,
òî, îñü, çíà÷èòü:
Ïîåçіÿ – öå äіëî ñîâіñíå... (À. Ìà-
ëèøêî).

ßêùî ïðèñóäîê ìàє ïîðіâíÿëüíå
çíà÷åííÿ:
Íîâîðі÷íà íі÷ ÿê êàçêà.
Íîâîðі÷íà íі÷ – ÿê êàçêà.

Між групою підмета і групою присудка кома не ставиться, навіть якщо там чується
пауза.

Продовжте подані речення. Запишіть, розставляючи розділові знаки.

1. Óêðàїíà – öå... . 2. Óêðàїíöі – öå... . 3. Êîíñòèòóöіÿ – öå... . 4. Ùàñ-
òÿ – öå... . 5.  Ìóçèêà – öå ... .

І. Прочитайте текст уголос. Поясніть інтонацію в реченнях з тире.
ІІ. Визначте стиль прочитаного. Що виражає заголовок до тексту – тему чи

основну думку?
ÁÎÉÎÂÅ ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ ÓÊÐÀЇÍÖІÂ

×è íå êîæåí íàðîä ñâіòó ìàє ñâîþ áîéîâó êóëüòóðó, òðàäèöіþ, ÿêà 
ôîðìóâàëàñÿ â ÷àñè âîєííèõ âèïðîáóâàíü. Êîçàöüêèé «Ñïàñ» – îäèí іç
âèäіâ óêðàїíñüêèõ áîéîâèõ ìèñòåöòâ, ÿêèé
äіéøîâ äî íàñ іç ãëèáèíè òèñÿ÷îëіòü. Âіí äî-
çâîëÿâ íàâіòü îäíîìó âîїíó âèõîäèòè ïðîòè
êіëüêîõ âîðîãіâ, âåñòè ðîçâіäíèöüêó ðîáîòó,
áóòè íåïîìіòíèì ó ñòàíі ñóïðîòèâíèêà. 
«Ñïàñ» âèõîâóâàâ ìóæíüîãî âîїíà іç ÷èñòîþ 
äóøåþ òà ùèðèì ñåðöåì, çäàòíîãî â áóäü-
ÿêó ìèòü ñòàòè íà çàõèñò ñâîãî íàðîäó.
«Ñïàñ» – öå ñâіòîãëÿä êîçàêà, çâè÷àé ãîðäîї 
íåïîêîðè òà áîéîâîãî äóõó. Òîìó ñïðàâæíі-
ìè «ìàéñòðàìè» áîþ ñòàâàëè ëèøå òі, õòî
çàãàðòîâóâàâñÿ і ôіçè÷íî, і äóõîâíî.
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«Ñåêðåòè» êîçàöüêîї áîéîâîї ñïàäùèíè íå âòðà÷åíî. Íàïðèêіíöі
ìèíóëîãî ñòîëіòòÿ â Óêðàїíі ðîçïî÷àâñÿ ïðîöåñ âіäðîäæåííÿ íàöіîíàëüíèõ
áîéîâèõ ìèñòåöòâ. Çàïîðіçüêà äèòÿ÷î-þíàöüêà êîçàöüêà øêîëà «Ñïàñ» – 
ïåðøèé îñâіòíіé çàêëàä â Óêðàїíі, ÿêèé íàâ÷àє áîéîâèõ ìèñòåöòâ. Ñüîãîäíі
öå ìèñòåöòâî òàêîæ íàáóëî ðîçâèòêó â Êèєâі, Äíіïðîïåòðîâñüêó, Ïîëòàâі
òà іíøèõ ìіñòàõ (Іç æóðíàëó).

ІІІ. Знайдіть і поясніть пунктограму «тире між підметом і присудком».

Прочитайте речення, дотримуючись правильної інтонації. Знайдіть підмети, 
виражені неозначеною формою дієслова (інфінітивом). Поясніть уживання тире та
інтонацію речень.

1. І ïëàêàòè – öå òàêîæ ùàñòÿ (Îëåêñàíäð Îëåñü). 2. Ñèðîòîþ æèòè –
ñëüîçè ëèòè (Íàð. òâîð÷іñòü). 3. Ãîìîíіòè ç âèñîêèì íà÷àëüñòâîì áóëî
äëÿ Õîìè âòіõîþ (Î. Ãîí÷àð). 4. Ïіçíàòü ñåáå – òî øêîëà íåëåãêà (Ï. Âî-
ðîíüêî). 5. ×åñíî ïðàöþâàòè – öå і є óìіííÿ (Ä. Áåäçèê).

І. Спишіть речення, розставте пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте свій
вибір. Підкресліть граматичні основи.

1. Æèòè çíà÷èòü áåçïåðåðâíî ðóõàòèñÿ âïåðåä (Ñ. Äæîíñîí). 2. Ãîâîðèòè 
íå ãîðîõ ìîëîòèòè (Íàð. òâîð÷іñòü). 3. Ïðèðîäà öå õóäîæíèê ìóä ðèé і
óìіëèé (І. Ðîãîâèé). 4. Çâè÷àї, ìîâà öå òі íàéìіöíіøі åëåìåíòè, ùî îá’єä-
íóþòü îêðåìèõ ëþäåé â îäèí íàðîä, â îäíó íàöіþ (Î. Âîðîïàé). 5. Ïîâå-
äіíêà öå äçåðêàëî, ó ÿêîìó êîæåí ïîêàçóє ñâîє îáëè÷÷ÿ (É.-Â. Ґåòå).
6. Ñòðàæäàííÿ ãîëêà. Íèòî÷êà êðàñà. Äóøà ìîÿ ñîðî÷êà âèøèâàíà.
(Î. Êóëіíñüêà).

ІІ. Поясніть, як ви розумієте зміст одного з поданих речень.

КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, у яких з поданих речень тире є обов’язковим. Чим
можна обґрунтувати його використання в інших реченнях?

1. ß âïåðøå â Êèєâі. Öå ìіñòî – ïðåêðàñíå, ÿê óñìіøêà äîëі. 2. Ìàðóäíà
ñïðàâà – æèòè áåç áàòàëіé. 3. Òè – ìîє ïåðøå êîõàííÿ. 4. Íàéâèùå óìіí-
íÿ – ïî÷àòè ñïî÷àòêó æèòòÿ, ðîçóìіííÿ, äîðîãó, ñåáå (Іç òâîðіâ Ë. Êîñ-
òåíêî).

Прочитайте виразно речення. У яких із них пауза після особового займенника
більша: у реченнях із тире чи в реченнях без тире? У яких реченнях логічний наголос
падає на особовий займенник?

1. Ìè – äіòè ñîíöÿ. 2. Ìè ïàòðіîòè íàøîї äåðæàâè. 3. ß – êèÿíèí.
4. ß ïåäàãîã, ó÷èòåëü, âèõîâàòåëü.

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть голов ні
та другорядні члени речення. Поясніть пунктограми.

Æèòòÿ íàøå öå ïîäîðîæ à äðóæíÿ áåñіäà öå âіçîê ùî ïîëåãøóє ìàíäðіâ-
íèêîâі äîðîãó (Ã. Ñêîâîðîäà).

ІІ. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Поясніть, як ви розумієте вислів Г. Сковороди.
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Випишіть із тлумачного словника або енциклопедії пояснення трьох слів. По-
ставте, де потрібно, тире між підметом і присудком.

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

1. Ìіé îò÷èé íåçàáóòíіé äîìå, òè âі÷íèé ïîêëèê ç äàëèíè... (Ð. Áðàòóíü).
2. ß ìàëà êðîâèíêà â òâîїõ âåíàõ, äå ñëîâ’ÿíñüêà çàâ’ÿçü íå çãàñà (Ä. Ëó-
öåíêî). 3.  Ïðîæèòè íå ïîëå ïåðåéòè (Íàð. òâîð÷іñòü). 4.  À çà÷àðîâàíà
Äåñíà áåçìåæíî ãàðíà, ÿê âåñíà (À. Ëåìïіöüêèé). 5. Äðóæèíè, ìàòåðі,
êîõàíі – õðàíèòåëüêè òåïëà і ÷àð (Ì. Áîðîâêî). 6. Áîãàòèðñòâî, ÷îðíîáðіâ’ÿ
îñü êðàñà ìîãî íàðîäó (Ï. Òè÷èíà). 7. Òâîї âіðøі äóìîê âåëèêèé çëèòîê
(Â. Ñèìîíåíêî). 8. Òâîÿ ëþáîâ ÿê ñìіõ äèòÿ÷èé (Ä. Іâàíîâ). 9. Âåñíà äіâ-
÷èñüêî â ëàñòîâèííі, ùå íå öіëîâàíå â óñòà (Ë. Êîñòåíêî).

ІІ. Визначте види речень за метою висловлювання та емоційним забарвленням.

І. Прочитайте прислів’я (розділові знаки пропущено). Як ви розумієте їхній
зміст? Поясніть, у яких із них по тріб но поставити тире і чому. Свою думку обґрунтуйте.

1. Îñîò і ëîáîäà äëÿ ëüîíó áіäà. 2. Ó÷åíèé áåç äіëà õìàðà áåç äîùó.
3. Ó ïîãàíîãî ìàéñòðà і ïèëêà êðèâà. 4. Ïàëÿíèöÿ õëіáîâі ñåñòðèöÿ. 5. Òåì-
íîї íî÷і і ìàëåíüêèé âîãíèê ÿê ñîíöå. 6. Ç ïîãàíîãî êóùà і ÿãîäà êèñëà.
7. Íі÷ íî÷óâàòè íå âіê ãîðþâàòè. 8. Ãîëîäíîìó ñâіò íå ìèëèé. 9. Ìîðå
ïåðåïëèâòè íå ïîëå ïåðåéòè. 10. Ëþáèòè ëþäåé öå ùàñòÿ.

ІІ. Напишіть невеликий твір (6–7 речень), останнім або першим реченням якого було
б одне з поданих прислів’їв.

§ 9. ÏÎÐßÄÎÊ ÑËІÂ Ó ÐÅ×ÅÍÍІ.
ËÎÃІ×ÍÈÉ ÍÀÃÎËÎÑ

Ïðî ïðÿìèé òà íåïðÿìèé ïîðÿäîê ñëіâ ó ðå÷åííі
òà ñïîñîáè їõ ñìèñëîâîãî âèäіëåííÿ

І. Прочитайте діалог. Поміркуйте, з якою інтонацією треба вимовляти кожну
його репліку та які слова логічно наголосити.

– ß êîëèñü êíèæêó ÷èòàâ, – çàäóìëèâî 
ñêàçàâ óâå÷åðі Ìèòüêî. – Òàê òàì ïèñàëîñÿ
ïðî òå, ÿê íà òèãðіâ ïîëþþòü. Ìèñëèâåöü
ïðèâ’ÿçóє äî äåðåâà êîçåíÿ, à ñàì ñèäèòü ó 
çàñіäöі...

– À äåÿêі ïëåìåíà, – íà ëüîòó âëîâèâ ÿ 
Ìèòüêîâó äóìêó, – ðèþòü íà ñòåæöі, ÿêîþ 
çâіðі õîäÿòü íà âîäîïіé, çäîðîâåííó ÿìó...

– Äóìêè ÷èòàєø! – ðàäî çãóêíóâ Ìèòüêî. – 
Ìè öі îáèäâà ñïîñîáè ïîєäíàєìî.

– À êîçåíÿ äå âçÿòè?
Äîâіðëèâî äèâëÿ÷èñü ìåíі â î÷і, Ìèòüêî 

çàïðîïîíóâàâ:
– À ÿêùî ìè ïðèâ’ÿæåìî òåáå?
– Òîáòî ÿê öå?! – âèáàëóøèâñü ÿ.
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– Ìîòóçêîþ, ÿê æå ùå! À äå âçÿòü її – ÿ çíàþ. Ó êëóíі âèñèòü...
– Òè ùî, æàðòóєø?! – íå ïîâіðèâ ÿ âëàñíèì âóõàì.
– Òà ÿêі æàðòè? ×èì òè ãіðøèé? Ìåêàòèìåø ïîòðîøêó, çäàëåêó é íå

âèäíî, õòî öå. Ìîæå, âîíî âèëіçå ç îçåðà, ùîá ðîçäèâèòèñü. Ãà? І ÿêðàç ó
ÿìó âòðàïèòü. À ìè âæå âèðèєìî, ïîñòàðàєìîñü.

– Òà òè, ìàáóòü, ñêàçèâñÿ, – îáóðèâñÿ ÿ, äîï’ÿâøè, ùî Ìèòüêî é íå
äóìàє æàðòóâàòè. – ×èì ÿ ãіðøèé çà ÿêóñü òàì êîçó? À ÷èì òè ãіðøèé?
Íàâіòü êðàùèé, ðîçóìíèê òàêèé! Ìåíå! Äî äåðåâà! Ìîòóçêîþ! À ÿê âîíî
ççàäó ïіäêðàäåòüñÿ ÷è çáîêó? Òè ïîäóìàâ? Ñåáå ïðèâ’ÿçóé!

– Õàé áóäó ÿ, – õîðîáðî ïîãîäèâñü Ìèòüêî. – ß íå ÿêèéñü òàì åãîїñò. ß çãî-
äåí. Õî÷à, òè çíàєø, ìåíі çäàєòüñÿ, ìîæíà і íå ïðèâ’ÿçóâàòè. Êîçó – іíøà
ñïðàâà, âîíà âòåêëà á. À ìåíå ìîæíà íå ïðèâ’ÿçóâàòè. ß і òàê ïîñèäæó.

– Òà ãàðàçä óæå, – îõîëîâ ÿ. – À ÷îìó îáîâ’ÿçêîâî êîìóñü іç íàñ? Ìîæå,
êóðêó? Íі÷èì íå ãіðøà.

– Ìîëîäåöü! – âèãóêíóâ Ìèòüêî. – Çâè÷àéíî, êóðêó! І ìîðîêè íàáàãàòî
ìåíøå. – І ïî õâèëüöі äîäàâ: – Òà é áåçïå÷íіøå (ß. Ñòåëüìàõ).

ІІ. Прочитайте діалог уголос за особами, дотримуючись відповідної інтонації та логічно
наголошуючи відповідні слова. Спробуйте інтонацією передати емоції та почуття персо-
нажів.

Прямий 
порядок 

слів

Â óêðàїíñüêіé ìîâі ïîðÿäîê ñëіâ ó ðå÷åííі ââàæàþòü âіëüíèì,
òîáòî çà òèì ÷è іíøèì ÷ëåíîì ðå÷åííÿ íå іñíóє ñóâîðî çà-
êðіïëåíîãî ìіñöÿ.
Ðîçðіçíÿþòü äâà òèïè ïîðÿäêó ñëіâ ó ðå÷åííі: ïðÿìèé і
íåïðÿìèé.
Ïðÿìèé ïîðÿäîê ñëіâ ââàæàþòü íåéòðàëüíèì, âіí є õàðàê-
òåðíèì äëÿ îôіöіéíî-äіëîâîãî òà íàóêîâîãî ñòèëіâ ìîâëåííÿ.
ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: 1. Ïèëèï Îðëèê âèðóøàє â Єâðîïó äëÿ ïå-
ðå ãîâîðіâ ç êåðіâíèêàìè âåëèêèõ äåðæàâ (Ì. Ñëàáî øïè-
öüêèé). 2. À ñîí ïëèâå ó òèõі âåðáîëîçè (І. Øàðàïîâ).

Ïіäìåò
çíàõîäèòüñÿ

ïåðåä
ïðèñóäêîì

Îçíà÷åííÿ
çíàõîäèòüñÿ

ïåðåä îçíà÷óâà-
íèì ñëîâîì

Äîäàòîê
çíàõîäèòüñÿ

ïіñëÿ ñëіâ, âіä
ÿêèõ çàëåæèòü

Îáñòàâèíà
çàéìàє ðіçíі

ìіñöÿ

Ðîçòàøóâàííÿ ÷ëåíіâ ðå÷åííÿ ïðè ïðÿìîìó ïîðÿäêó ñëіâ

Непрямий 
порядок 

слів

Ó ðàçі íåïðÿìîãî ïîðÿäêó ñëіâ (іíâåðñії) îñíîâíèé çìіñò
ðå÷åííÿ çáåðіãàєòüñÿ, àëå ç’ÿâëÿþòüñÿ äîäàòêîâі ñìèñëîâі
âіäòіíêè, ïîñèëþєòüñÿ âèðàçíіñòü ñëіâ. Íåïðÿìèé ïîðÿäîê
ñëіâ âèêîðèñòîâóєòüñÿ â õóäîæíüîìó òà ðîçìîâíîìó ñòèëÿõ 
äëÿ âèäіëåííÿ çìіñòîâîї çíà÷óùîñòі òèõ ÷è іíøèõ ñëіâ ó
ðå÷åííі àáî äëÿ íàäàííÿ ôðàçі îñîáëèâîãî ñòèëіñòè÷íîãî
çàáàðâëåííÿ. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: 1. Ïî âîäі-áèñòðèíі íіæíî-ñè-
íіé äåíü õìàðêè çîëîòі ðîçіñëàâ (Ì. Øïàê). 2. À çåìëÿ ìîÿ
ùàñòÿ ðîäèòü (Ì. Ñîì).
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Порушення правил розташування членів речення може спричинити двозначність 
висловлювання. Неправильно побудованим є, наприклад, таке речення: Сашко 
виконав два дні тому записані вправи. Із цього речення незрозуміло, що було
два дні тому – виконання вправ чи їх записування. Потрібно було сказати: Два 
дні тому Сашко виконав записані вправи.

Логічний 
наголос

Ëîãі÷íèé íàãîëîñ – öå âèäіëåííÿ áіëüøîþ ñèëîþ ãîëîñó 
íàéâàæëèâіøîãî ñëîâà â ðå÷åííі. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: 1. Çàâòðà
âіäáóäåòüñÿ êîíêóðñ. 2. Çàâòðà âіäáóäåòüñÿ êîíêóðñ.
3. Çàâòðà âіäáóäåòüñÿ êîíêóðñ.
Ó íàâåäåíèõ ðå÷åííÿõ ëîãі÷íî íàãîëîøóþòüñÿ âèäіëåíі 
ñëîâà, áî âîíè âèðàæàþòü íàéñóòòєâіøå â ïîâіäîìëåííі, à 
çíà÷èòü, і ìàþòü íàéáіëüøó ñìèñëîâó âàãó. Ó öüîìó ìîæíà 
ïåðåñâіä÷èòèñÿ, ïîñòàâèâøè âіäïîâіäíі çàïèòàííÿ. Ïåðøå
ðå÷åííÿ є âіäïîâіääþ íà çàïèòàííÿ «Êîëè âіäáóäåòüñÿ êîí-
êóðñ?», äðóãå – «×è âіäáóäåòüñÿ çàâòðà êîíêóðñ?», òðåòє – 
«Ùî âіäáóäåòüñÿ çàâòðà?»

І. Прочитайте речення.  У яких із них є непрямий порядок слів? 
1. Õâèëåþ çåëåíîþ çäіéìàєòüñÿ íàâåñíі Áàòèєâà ãîðà (Ì. Ðèëüñüêèé).

2. Ñîëîâ’їíèé òèõèé ñâèñò ãóëÿє çà äîëèíîþ (À. Ìàëèøêî). 3. Òðàâåíü î÷і 
ãîëóáі ðîçãóáèâ ó òðàâàõ (Â. Ëó÷óê). 4. Îöÿ ðåàëüíà ìèòü âæå çàâòðà áóäå 
ñïîìèíîì (Ë. Êîñòåíêî). 5. Ðîçâіøóє êîøëàòèé ñâіé õіòîí ó âіêíàõ ñíіãî-
ïàä óòîìëåíèé (Ò. Ãàíåíêî-Æèòîâîç). 6. Óñìіõàéñÿ – і ñâіò âåðòàòèìå 
òîáі óñìіøêó (І. Òîìàí).

ІІ. Визначте частини мови всіх слів першого речення.

ДВА – ЧОТИРИ – УСІ РАЗОМ. Якої відповіді вимагатиме кожне із запропонованих 
питальних речень, якщо їх прочитати так, щоб логічно наголошеним було підкреслене
слово?

Íàçàð çàâòðà їäå?         Íàçàð çàâòðà їäå?           Íàçàð çàâòðà їäå?

І. Прочитайте вірш мовчки. Які настрої та почуття передає поетеса? Визначте, 
яке зі слів кожного речення логічно наголошене. Обґрунтуйте свою думку.

ÎÑІÍÍІÉ ÂÅ×ІÐ

Êóäèñü ïîñïіøàëî ìіñòî
Ó âèðі áóäåííèõ ñïðàâ.
À îñіíü êàëèíі íàìèñòî
Âäÿãëà іç ÷åðâîíèõ çàãðàâ.
Çіòõàâ ó ïîâіòðі âå÷іð,
Êðóæëÿþ÷è òèõî ñêðіçü.
І íіæíî êîìóñü íà ïëå÷і
Ñêèäàâ çîëîòàâèé ëèñò.
À ñîíöå áàãðÿíèì äèñêîì
Çàâìåðëî íà íåáåñàõ.

І äåñü íåéìîâіðíî áëèçüêî
Ó âèðіé çäіéíÿâñÿ ïòàõ.
І çíîâó òóìàí îñіííіé
Ðîçòіêñÿ ïî âñіé çåìëі,
Ðîçòàíóëè íàøі òіíі
Ó òіé çîëîòàâіé ìëі.
À äåñü, íåâіäîìî çâіäêè,
Ìåëîäіÿ òèõà ïëèâëà...
Òàê ñàìî òèõî, áåç ñâіäêіâ
Çàìðіÿíà îñіíü ïðèéøëà.

                                                                                   Ëåñÿ Êîëîìієöü
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ІІ. Прочитайте вірш уголос, дотримуючись відповідної інтонації та беручи до уваги
логічний наголос для передачі відповідних змістових й емоційних відтінків значення.

Порівняйте два речення. У якому з них головним є повідомлення про те, що саме
відбувалося, а в якому йдеться про місце дії? З’ясуйте, яка позиція є найсильнішою
для будь-якого члена речення – на початку чи в кінці речення. 

1. Ó íàøіé øêîëі ïðîõîäèëè çìàãàííÿ ç ãіìíàñòèêè.
2. Çìàãàííÿ ç ãіìíàñòèêè ïðîõîäèëè â íàøіé øêîëі.

Кінець речення – це сильна позиція для будь-якого члена речення, і найпрості-
шим способом виділення якогось слова чи словосполучення є винесення його
на останнє місце в реченні. 

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Прочитайте речення. Запропонуйте по черзі різні варіанти
розташування слів у них. Простежте, як зі зміною порядку слів змінюється зміст та
експресивність висловлювання.

1. Іç ãðóäíÿ æóðíàë «Îäíîêëàñíèê» âèäàâàòèìåòüñÿ â àíãëîìîâíîìó âà-
ðіàíòі. 2. Êîíòðîëü çà ÿêіñòþ ïðîäóêöії íà çàâîäі âåäåòüñÿ ïîñòіéíî. 3. Äіòåé
äî íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ ïіäâîçÿòü øêіëüíі àâòîáóñè. 4. Ó íîâîìó ñåðâіñíîìó
öåíòðі íàäàþòü ïîñëóãè ç íàëàøòóâàííÿ ìîáіëüíèõ òåëåôîíіâ.

Поставте усно питання до кожного з наведених речень. З’ясуйте, що нового
повідомляється в кожному випадку.

1. Ó äðóãó çìіíó â÷èëèñÿ âîñüìèêëàñíèêè. 2. Âîñüìèêëàñíèêè â÷èëèñÿ
â äðóãó çìіíó. 3. Äî ãóðòó ïіäіéøëà îãðÿäíà æіíêà. 4. Îãðÿäíà æіíêà ïіäі-
éøëà äî ãóðòó.

Михайло Петрович зручно вмостився у своє-
му улюбленому кріслі, щоб почитати газету. Че-
рез п’ять хвилин він роздратовано вигукнув: «Я
більше ніколи не купуватиму цієї газети!». Заспо-

коївшись, дідусь зачитав своєму онуку-восьмикласнику такі речення з горе-газети:
1. Мамонт після тривалих переговорів із німецькою компанією поповнив колек-

цію унікальних експонатів музею. 2. Шановний Іване Петровичу, випускники школи
запрошують Вас на традиційну зустріч із дружиною, яка відбудеться 18 жовтня.
3. Малиновий напій має багато необхідних для організму дорослих, дітей, вітамінів.
4. Цього року будуть виділені земельні ділянки під забудову хлівів для співробітни-
ків заводу.

Поясніть, чому газетні повідомлення так роздратували Михайла Петровича.
Як потрібно відредагувати речення?

І. Прочитайте речення Я приніс вам книжку з різною інтонацією так, щоб пе-у
редати чотири різні змістові відтінки значення.
ІІ. Спробуйте скласти 3–4 речення, які залежно від інтонації можуть мати різний зміст.
Запишіть їх і прочитайте з відповідною інтонацією однокласникам або батькам. Чи
зрозуміють вони, про що ви  хочете повідомити?

 Напишіть твір-мініатюру, у якому був би розгорнений виклад після речення
«А справа була така...», або «А йшлося ось про що...», або «А про це говорили так...».

95

96 

97 

98

99 



47

×ëåíè  ðå÷åííÿ

§ 10. ÎÇÍÀ×ÅÍÍß
Ïðî óçãîäæåíі òà íåóçãîäæåíі îçíà÷åííÿ,
ñïîñîáè їõ âèðàæåííÿ òà ðîëü ó ìîâëåííі

ПРИГАДАЙМО. Яку частину мови називають прикметником? Що таке епітет?

 Прочитайте речення. Від яких членів речення залежать виділені слова? Чи 
виражають вони ознаку предмета та на які питання відповідають? Чи можна їх вважати
означеннями?

1. Ìåíå çàâæäè õâèëþþòü ïòèöі ó âå÷іðíüîìó íåáі (Î. Äîâæåíêî). 2. Âî-
íè âèéøëè íà ãàëÿâèíó ç âèñîêèìè áåðåçàìè (Î. Äîí÷åíêî). 3. Äåìèäà âñå 
ùå ïåðåïîâíþâàëî ùàñòÿ ñïіëêóâàííÿ ç ìàéáóòíіì (Â. Ñîáêî).

Особливості 
означення

Поширені 
означення

Узгоджені 
означення

Неузгоджені 
означення

Îçíà÷åííÿ – öå äðóãîðÿäíèé ÷ëåí ðå÷åííÿ, ÿêèé íàçèâàє 
îçíàêó ïðåäìåòà і âіäïîâіäàє íà ïèòàííÿ ÿêèé? ÷èé? êîò-
ðèé?
Îçíà÷åííÿ çàëåæèòü âіä ÷ëåíà ðå÷åííÿ, âèðàæåíîãî іìåí íè-
êîì, і íàé÷àñòіøå âèðàæàєòüñÿ ïðèêìåòíèêîì, äієïðèêìåò-
íèêîì, çàéìåííèêîì, ðіäøå – іíøèìè ÷àñòèíàìè ìîâè. 
ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: 1. Îñіííіé ñàä ùå ÿáëó÷êà ãëÿäèòü (Ë. Êîñ-
òåíêî). 2. Íàä äîðіæêîþ ç àñôàëüòó äâі áåðіçêè îáíÿëèñü
(Â. Ñîñþðà).

Îçíà÷åííÿ, âèðàæåíå îäíèì ñëîâîì, íàçèâàþòü íåïîøèðå-
íèì, à âèðàæåíå äієïðèêìåòíèêîâèì ÷è ïðèêìåòíèêîâèì 
çâîðîòîì, – ïîøèðåíèì.

Óçãîäæåíі îçíà÷åííÿ óçãîäæóєìî ç îçíà÷óâàíèì ñëîâîì ó 
ðîäі, ÷èñëі, âіäìіíêó. Ïðè öüîìó ôîðìà îçíà÷óâàíîãî
ñëîâà âåäå äî çìіíè ôîðìè îçíà÷åííÿ. Óçãîäæåíі îçíà÷åííÿ
âèðàæàєìî ïðèêìåòíèêàìè, äієïðèêìåòíèêàìè, ÷èñëіâ -
íè êàìè, çàéìåííèêàìè. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: 1. Òâîÿ öіëþùà, 
õëіáå, ñèëà òå÷å â ìîїõ íàáðÿêëèõ æèëàõ (Ä. Ëóöåíêî).
2. Ïåðøèé äåíü âіéíè âèäàâñÿ íàéäîâøèì (Þ. Çáàíàöüêèé).

Íåóçãîäæåíі îçíà÷åííÿ âèðàæàєìî іìåííèêàìè, îñîáîâèìè 
çàéìåííèêàìè, ïðèñëіâíèêàìè, іíôіíіòèâàìè, ñïîëó÷åí-
íÿì ñëіâ. Ïðè öüîìó çìіíà ôîðìè îçíà÷óâàíîãî ñëîâà íå 
âåäå äî çìіíè ôîðìè îçíà÷åííÿ. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: 1. Íàëèëîñÿ
ëіòî ïàõîùàìè êâіòіâ (Â. Êîâàëіâñüêà). 2. Äóìêà ïîїõàòè 
íà çàâîä ñïàëà ðàïòîâî (ßêіâ Áàø).

ПОРІВНЯЙМО:

ëіñîâі êâіòè
ñóâîðàó ð  âèìîãà
ëіñîâі íàñàäæåííÿ
âåëèêèé áóäèíîê

êâіòè ç ëіñóó
âèìîãà ÷èòàòè
íàñàäæåííÿ ç äóáêіâäó
áóäèíîê ïðàâîðó÷ð ðó

Óçãîäæåíå îçíà÷åííÿ Íåóçãîäæåíå îçíà÷åííÿ

100



48

×ëåíè ðå÷åííÿ

І. Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок, який відображав би його
основну думку.

Íà æàëü, ãàðíі òðàäèöії ïîòðîõó çàáóâà þòü ñÿ.
Ìè øâèäøå âèñàäèìî ðàííіé ïåðñèê, ñêîðî-
ñòèãëèé àáðèêîñ, óòіøàòèìåìîñÿ õàòíіì ëèìî-
íîì, àëå çàáóâàєìî îçåëåíèòè îêîëèöþ ìîëîäèì
äóáêîì ÷è êóùåì êàëèíè. À áóâ æå ó íàñ â
Óêðàїíі ïðåêðàñíèé çâè÷àé: íàðîäèâñÿ ñèí –
âèñàäæóâàëè äâà æîëóäі, ç’ÿâëÿëàñÿ äîíü êà – 
âèñіâàëè êàëèíîâå çåðíÿ. Ó öüîìó ìóäðîìó
îáðÿäі ãëèáîêèé ñèìâîë – êðàñèâîãî é êî-
ðèñíîãî. Áî æîäíå âåñіëëÿ íå îáõîäèëîñÿ áåç
êàëèíè, ÿêîþ ïðèêðàøàëè êîðîâàé òà âіíåöü 
ìîëîäîї, à äóáêè ñèìâîëіçóâàëè, ùî þíіé ðîäè-
íі ïîòðіáíі â ïðÿìîìó é ïåðåíîñíîìó çíà ÷åííі
ïіäâàëèíè äëÿ íîâîї îñåëі. ×è íå çâіäñè òàêå
ïîåòè÷íå âåñіëüíå ïîáàæàííÿ: «Äàðóþ äâà êóùі
êàëèíîíüêè, ùîá ìàòè äâі äіâ÷èíîíüêè, à ùå äâà
äóáî÷êè – íà ñèíî÷êè!»? (Çà Â. Ñêóðàòіâñüêèì)

ІІ. Знайдіть у тексті щонайменше десять означень.

І. Запишіть подані словосполучення, замінивши в них узгоджені означення на
неузгоджені й навпаки.

ÇÐÀÇÎÊ. Ãëèíÿíèé ãëå÷èê – ãëå÷èê іç ãëèíè.

Áàëüíà ñóêíÿ, ïîäðóãà ïî øêîëі, ëþäñüêà ïàì’ÿòü, ôóòáîëüíà êîìàíäà,
ðîáіòíèê áåç äîñâіäó, áóòåðáðîäíå ìàñëî, îëèâêîâà îëіÿ, âàçà ç êðèøòàëþ, 
åêñïîíàò ìóçåþ, âîäà ç ìîðÿ, ÿáëóíåâèé öâіò, àâòîáóñ äëÿ øêîëè.

ІІ. Із трьома утвореними словосполученнями складіть і запишіть речення. Підкресліть
у них граматичні основи та означення.

  ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Коли людина може відчувати себе щасливою? Чи відчуваєте
ви себе щасливим?

Правильно ставте питання та визначайте синтаксичну роль іменників у конструк-
ціях такого типу: 
            який?                                     чия?                                       які?

        сік з полуницьу ;                  шапка братар ;                  двері на балкон;

                яка?                                     яке?                                       який?
                                                                      

прірва без дна;               світло від лампи;            костюм для виставкии

І. Спишіть словосполучення. Поставте питання від головного слова до залеж ного.
Зверніть увагу, що в усіх випадках залежний компонент вказує на ознаку предмета.

Äіòè øêіëüíîãî âіêó, ïðîìіííÿ ñîíöÿ, ÷àñ ñïîäіâàíü, êóõîëü іç ãëèíè,
÷îëîâіê ðîêіâ ñîðîêà ï’ÿòè, êàðòèíà õóäîæíèêà, äîðîãà ïðàâîðó÷, õëіáî-

Ì. Ìàêñèìåíêî.
Íàòþðìîðò ç êàëèíîþ
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ðîáè Óêðàїíè, ïðіðâà áåç äíà, ïëàí íà ðіê, ñòåæêà äî ñòàâêà, ÷àñ іòè, 
ëàâêà áіëÿ âîðіò, ÷èòàííÿ âãîëîñ, ïðîõàííÿ âèõîäèòè.

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

 І. Спишіть, розкриваючи дужки. Правильність написання перевірте за орфо-
графічним словником. Обґрунтуйте орфограми.

1. Ïë(å,è)âóòü і ïë(å,è)âóòü êîëèñêîâі ôð(å,è)ãàòè, ëåòÿòü êîñìîíàâòè
íà êðèëàõ ëåëåê (Ë. Êîñòåíêî). 2. І ñòèãëі ïð(å,è)ñîëîäêі ïîëóíèöі òàì íà 
î÷àõ ïàëàëè і ðîñëè (Ì. Ðèëüñüêèé). 3. І çíîâó òåïëі ïàëüöі ñîíöÿ õâèëþ-
þòü ðàäіñ(ò)íèé áóçîê (Â. Ãíàòþê). 4. ß äóìàþ ïðî ãîðäå ïðàâî ïіäâîäèòè
ñîíöÿ ç іìëè... (Â. Êîðîòè÷). 6. Ïðÿìî íàñóïðîòè øêîëè ñòîÿâ áóäèíî÷îê 
äëÿ â÷èòåëіâ (Ì. Ñòåëüìàõ). 7. Äіâ÷èíà â ðîæåâîìó íàìèñòі äèâèòüñÿ íà 
ñîíöå (ç)ïіä ðóêè (Ì. Ãіðíèê). 8. Äèâèòüñÿ äâіð òâіé íà ìіñÿöü â ïіäçîðíó
òðóáó êðèíèöі (Þ. Ðÿñò).

ІІ. Підкресліть означення. Які з них є узгодженими, а які – неузгодженими? Доведіть, 
що виділені слова є означеннями. На які питання вони відповідають? Чим виражені?

Прочитайте речення. Випишіть словосполучення з неузгодженими означен нями.
Поставте питання від головного слова до залежного.

1. Ó Âàñèëüêà áóëà ìðіÿ âèíàéòè ìàøèíó ÷àñó. 2. Äîðîãà ëіâîðó÷ áóëà
øèðîêîþ. 3. Êîìàíäèð äàâ íàêàç âèñòóïàòè. 4. Ñåðãіé ÷àñòî çãàäóâàâ äåíü 
ïðèїçäó. 5. Ãîñòі Ëüâîâà âіäâіäóþòü іñòîðè÷íі ìіñöÿ. 6. Çàéøîâ õëîïåöü 
ðîêіâ äâàíàäöÿòè. 7. Äîðîãà äî Õàðêîâà áóëà íåáëèçüêîþ. 8. Ó ìåíå âèíèê-
ëî áàæàííÿ ïðî÷èòàòè òâîðè Îëåñÿ Ãîí÷àðà. 9. Ñîëäàòè ìàëè çàâäàííÿ
âèéòè äî íàáåðåæíîї.

Складіть і запишіть речення, використавши подані слова й сполучення слів у
ролі неузгоджених означень.

Ç ìåòàëó, ëіâîðó÷, ó òðè ïîâåðõè, ïðî÷èòàòè, â êëіòèíêó, ñåðåäíіõ ðîêіâ.

І. Запишіть вірш під диктовку. Написане уважно звірте з надрукованим.
Ìåíі íå òàê áàãàòî òðåáà:
Ïіä íîãè ðîñÿíó òðàâó,
Âãîðі ëåãêó õóñòèíó íåáà
І äóìêè ïðóæíó òÿòèâó;
Ó ñòåïîâіì êðàþ õàòèíó,
Êâіòó÷ó âèøíþ ïіä âіêíîì,
Ëþáîâі é íіæíîñòі êðàïëèíó
І òèõèé ÷îâåí іç âåñëîì;
Âîðîòà, âñіì âіòðàì âіäêðèòі,
Ñòåæèíó â ùåäðіì ñïîðèøі,
Âîëîøêó âðàíіøíþ ó æèòі
І ïіñíþ ìàìèíó â äóøі;
Ó ñåðöі áåðåçíÿ íà÷àëî, 
Êðèíèöþ ñâіòëó àæ äî äíà.
І ñîíöÿ òåïëîãî êðóæàëî,
Â ÿêîìó òàíå ñèâèíà.

                            Â. Òàðàñåíêî
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ІІ. Визначте художні засоби, зокрема художні означення (епітети). Простежте, як вони
допомагають досягти образної виразності тексту. Як ви розумієте виділене словоспо-
лучення?
ІІІ. Підкресліть узгоджені та неузгоджені означення, укажіть, чим вони виражені.

§ 11. ÏÐÈÊËÀÄÊÀ ßÊ ÐІÇÍÎÂÈÄ ÎÇÍÀ×ÅÍÍß

Ïðî òå, ùî òàêå ïðèêëàäêà, ÿê її âèçíà÷èòè
òà ïðàâèëüíî íàïèñàòè

ПРИГАДАЙМО. Які іменники є власними назвами? Що таке родове й видове поняття?

 Прочитайте речення. Поміркуйте, на які питання відповідають виділені слова, що
вони означають, якою частиною мови виражені. Чи можна вважати їх означеннями? Чому?

1. Ñåëî Òðîÿíіâêà ãíіçäèòüñÿ â äîëèíі (Ã. Òþòþííèê). 2. Ñòîðîæ-äіä
çìåòå ç ïîðîãà ñíіã і ñëіä òâîїõ ÷îáіò (À. Ìàëèøêî). 3. Êðàïëèíàìè áëèùàòü
âîëîãі î÷і ïіäëіòêà-äіâ÷àòè (Ì. Ðèëüñüêèé).

Особливості 
прикладки

Ðіçíîâèäîì îçíà÷åííÿ є ïðèêëàäêà. Ïðèêëàäêà âêàçóє íà
îçíàêó ïðåäìåòà і âîäíî÷àñ äàє éîìó іíøó íàçâó. Ïðè-
êëàäêà âèðàæàєòüñÿ іìåííèêîì і ìîæå áóòè ÿê çàãàëüíîþ,
òàê і âëàñíîþ íàçâîþ. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ:  1. Ïіä’їõàëè äî çó-
ïèíêè «Ïëîùà Øåâ÷åíêà». 2. Ìіñÿöü îñâіòèâ Ñâіòÿçü-îçåðî.
3. Òðàâà çâіðîáіé ìàє ëіêóâàëüíі âëàñòèâîñòі.

âіê ëþäèíè,
ìіñöå ïðîæèâàííÿ, ïðîôåñіþ,
ðіä çàíÿòü, íàöіîíàëüíіñòü,

ÿêіñíó õàðàêòåðèñòèêó

âóëèöü, ñіë, ìіñò, ðіê, îçåð,
ïëàíåò, ïіäïðèєìñòâ,

óñòàíîâ, ãàçåò, êіíîòåàòðіâ,
êîðàáëіâ, ñòàíöіé òîùî

Ïðèêëàäêà

Âêàçóє íà: Âêàçóє íà íàçâè:

Визначення 
прикладки

Ç äâîõ іìåííèêіâ – âëàñíîї íàçâè і çàãàëüíîї íàçâè – ïðè-
ê ëàäêîþ є:
à) çàãàëüíà íàçâà, ÿêùî âëàñíà íàçâà – öå іì’ÿ ëþäèíè. ÍÀ-
ÏÐÈÊËÀÄ: ó÷åíèöÿ Êîâàëü÷óê, àêàäåìіê Áîðèñ Ïàòîí;
á) âëàñíà íàçâà, ÿêùî öå íàçâà íåіñòîò (ðі÷îê, ìіñò, ãàçåò
òîùî) àáî êëè÷êà òâàðèíè. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: ïîåìà «Òîïîëÿ»,
ðі÷êà Ðîñü, êіò Ìóðêî.

Щоб не помилитися у визначенні прикладки, потрібно пам’ятати, що вона за
змістом конкретніша від залежного слова, бо уточнює його, дає якісну харак-
теристику. НАПРИКЛАД, у словосполученні народ-волелюб прикладкою є словоб
волелюб: народ (який?) волелюб.
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Узгодження 
прикладки

 Íàçâè ìіñò, ñіë, ðі÷îê óçãîäæóєìî â óñіõ âіäìіíêàõ іç ðî-
äîâîþ íàçâîþ. ПОРІВНЯЙМО:

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
äî ìіñòà Ëüâîâà
çà ðі÷êîþ Ïіâäåííèì Áóãîì

äî ìіñòà Ëüâіâ
çà ðі÷êîþ Ïіâäåííèé Áóã

Àëå â ãåîãðàôі÷íіé ëіòåðàòóðі íàçâè íàñåëåíèõ ïóíêòіâ і
ðі÷îê çáåðіãàþòü ôîðìó íàçèâíîãî âіäìіíêà.
 Іíøі âëàñíі íàçâè (ãіð, îçåð, îñòðîâіâ, ñòàíöіé, ïëàíåò, ïіä-

ïðè єìñòâ, êîðàáëіâ òà іí.), ùî âèñòóïàþòü ó ðîëі ïðè êëàä-
êè, çáåðіãàþòü ôîðìó íàçèâíîãî âіäìіíêà. ПОРІВНЯЙМО:

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
íà ãîðі Ãîâåðëà, íà Ãîâåðëі
íà ñòàíöії Æìåðèíêà

íà ãîðі Ãîâåðëі
íà ñòàíöії Æìåðèíöі

Прочитайте, поставте питання від головних слів до залежних. Укажіть при -
к лад  ку й означуване слово. Поясніть, на що вказує прикладка в кожному випадку.

Îçåðî Áàéêàë, ãîðà Åâåðåñò, ãîòåëü «Õàðêіâ», æóðíàë «Ñîíÿøíèê»,
іíæåíåð-äîñëіäíèê, áóëüâàð Òàðàñà Øåâ÷åíêà, âîїí-ãåðîé, âîїí-ïåðåìî-
æåöü, áäæîëà-çîëîòîíîøà, âå÷іð-êíÿçü, êðàñåíü-ìіñÿöü, äîíüêà-ñòóäåíòêà,
äіâ÷è íà-ãðóçèíêà, ìіñòî Òåðíîïіëü, ëіêàð-òåðàïåâò, ïåñèê Æóê.

КОЛО ДУМОК. І. Поміркуйте, чому прикладку вважають особливим видом озна чення.
ІІ. Поміркуйте, чи є прикладка в таких сполученнях слів: хліб-сіль, батько-мати. Свою
відповідь звірте з міркуванням, поданим нижче.

МІРКУЙМО. Основною особливістю сполучення з прикладкою є його співвіднесе-
ність з одним поняттям. І прикладка, і пояснюваний іменник є різними назвами
одного й того самого предмета. У названих вище сполученнях компоненти озна-
чають два різні предмети і виступають як рівноправні елементи. Отже, тут немає
прикладок.

Спишіть речення, підкресліть прикладки й означувані ними слова як члени
речення. Укажіть, чим вони виражені. Поясніть роль прикладки в мовленні.

1. ß õî÷ó íà îçåðî Ñâіòÿçü, â òóìàí òàєìíè÷èõ ëіñіâ (Ë. Êîñòåíêî).
2. Ñòàðøèíà ìіíîìåòíîї ðîòè Âàñÿ Áàãіðîâ áóâ ç òèõ ëþäåé, ùî äëÿ íèõ
âіéíà äàâíî âæå ñòàëà çâè÷àéíîþ ñïðàâîþ (Î. Ãîí÷àð). 3. À äðóçі êàæóòü:
íàùî âіí òîáі, öåé êóù-äèêóí (Ì. Ðèëüñüêèé). 4. Ðіêà Ñóïіé, і ùî òàì òîї
ðі÷å÷êè? (Ë. Êîñòåíêî). 5. Ó äîâãîìó, ïîêðó÷åíîìó ÿðêó ðîçêèíóëîñü
ñåëî Ñåìèãîðè (І. Íå÷óé-Ëåâèöüêèé). 6. Íå ñïî÷èâàòü ïіøëà â ñíîïè, ïî-
øêàíäèáàëà Іâàíà-ñèíà ãîäóâàòü (Ò. Øåâ÷åíêî). 7. À ÷îâåí «Ëàñòіâêà», ìîâ
ïòèöÿ, ëåòèòü íà êðèëàõ-ïàðóñàõ (Â. Ñêîðîìîâñüêèé). 8. Âäÿã ÿñåí-êíÿçü
êèðåþ çîëîòó, à äèêà ðîæà – áóéíії êîðàëè (Ëåñÿ Óêðàїíêà).

Спишіть, ставлячи слова в дужках у потрібній формі. Підкресліть прикладки, 
визначте відмінок прикладок і означуваних слів.

1. Ïîáóâàëè áіëÿ îçåðà (Ëåáåäèíå). 2. Äîїõàëè äî ñòàíöії ìåòðî («Õðåùà-
òèê»). 3. Çóñòðіëèñÿ íà âóëèöі (Ëóê’ÿíіâñüêà). 4. Ìіñÿ÷íå ñÿéâî íàä ðі÷êîþ
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(Ðîñòàâèöÿ). 5. Ó ìіñòі (Áіëà Öåðêâà) âіäâіäàëè äåíäðîïàðê («Îëåêñàíä ðіÿ»).
6. Ïðîїæäæàëè íåäàëåêî âіä ìіñòà (Âіííèöÿ). 7. Çà êàòåðîì («Ñìіëèâèé»)
ëåòіëè ÷àéêè. 8. Äðóçі çóñòðіëèñÿ â ìіñòі (Îäåñà) íà âóëèöі (Äåðèáàñіâ-
ñüêà). 9. Âіðøі íàäðóêîâàíî â æóðíàëі («Îäíîêëàñíèê»).

Дефіс

Пишемо 
в лапках

Ïðèêëàäêó ç îçíà÷óâàíèì ñëîâîì ïèøåìî îêðåìî àáî ÷åðåç
äåôіñ.
1. ßêùî ñïî÷àòêó éäå ðîäîâå ïîíÿòòÿ (øèðøå), à ïîòіì
âèäîâå (âóæ÷å), òî ïðè êëàäêó ïèøåìî îêðåìî, ÿêùî æ íà-
âïàêè – òî ÷åðåç äåôіñ. ПОРІВНЯЙМО:

   òðàâà  çâіðîáіé             çâіðîáіé-òðàâà

    ðîäîâå       âèäîâå            âèäîâå        ðîäîâå

ÀËÅ: æóê-êîðîїä, ëüîí-äîâãóíåöü, çàєöü-ðóñàê, ãðèá-ïàðà çèò.
Ó öèõ ñëîâàõ ïðèêëàäêà âõîäèòü äî ñêëàäó òåðìіíà.

2. ßêùî ñïî÷àòêó éäå çàãàëüíà íàçâà, à ïîòіì âëàñíà, òî ïðè-
êëàäêó ïèøåìî îêðåìî, ÿêùî æ íàâïàêè – òî ÷åðåç äåôіñ.
ПОРІВНЯЙМО: ðіêà Äåñíà – Äåñíà-ðіêà, îçåðî Ñâіòÿçü –
Ñâіòÿçü-îçåðî.

           êðàñóíÿ  Ìàðіÿ               Ìàðіÿ-êðàñóíÿ
       
       çàãàëüíà      âëàñíà              âëàñíà         çàãàëüíà

3. Â іíøèõ âèïàäêàõ ïðèêëàäêó ç îçíà÷óâàíèì ñëîâîì, ÿê
ïðàâèëî, ïèøåìî ÷åðåç äåôіñ – íåçàëåæíî âіä її ìіñöÿ. Öå,
çîêðåìà, ïðèêëàäêè, ÿêі õàðàêòåðèçóþòü ïðåäìåò çà
ÿêіñíèìè îçíàêàìè, çà âіêîì, çà íàöіîíàëüíіñòþ, çà ìіñöåì
ïðîæèâàííÿ, çà ôàõîì. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: ó÷èòåëü-ìîâíèê,
ìîâíèê-ó÷èòåëü, õëîï÷èê-ìàëþê, êàëèíà-êðàñóíÿ, ïîåò-
ðîìàíòèê, âіäïîâіäü-ðåïëіêà.

Óìîâíі âëàñíі íàçâè ïіäïðèєìñòâ, óñòàíîâ, îðãàíіçàöіé,
òâîðіâ ìèñòåöòâà, æóðíàëіâ, ãàçåò, ïàðîïëàâіâ òîùî ïèøå-
ìî â ëàïêàõ. Ïðèêëàäêè, ïðèєäíóâàíі äî îçíà÷óâàíèõ ñëіâ
çà äîïîìîãîþ ñëіâ іìåíі, ïàì’ÿòі, íà іì’ÿ, ïî іìåíі, â ëàïêè
íå áåðåìî. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: êіíîòåàòð «Êèїâñüêà Ðóñü»,
æóðíàë «Âñåñâіò», Íàöіîíàëüíèé ïåäàãîãі÷íèé óíіâåðñè òåò
іìåíі Ì.Ï. Äðàãîìàíîâà.

І. Запишіть словосполучення у дві колонки, зні-
маючи риску: а) ті, що пишуться через дефіс; б) ті, що пи-
шуться окремо. Поясніть написання.

Ðèáà/êàðàñü, òîâàðèø/äèðåêòîð, âîðîí/ïòàõ,
âіòåð/ïóñòóí, êâіòêà/ðîìàøêà, íàðöèñ/êâіòêà,
äóá/äåðåâî, Äíіïðî/ðіêà, ðіêà/Äíіïðî, Ïîëòàâà/
ìіñòî, ïîåò/ïî÷àòêіâåöü, æóðíàë/«Êèїâ», ëüîò-
÷èê/Îíèùåíêî, Îíèùåíêî/ëüîò÷èê, ëüîí/äîâãó-
íåöü, òðàâà/çâіðîáіé, íàðîäè/áðàòè, ñíіæèíêè/

114 
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ïóøèíêè, äåðåâіé/òðàâà, îäóä/ïòàõ, ïòàõ/îäóä, çèìà/ëèõîìàíêà, ìàòè/
Êàòåðèíà, Êàòåðèíà/ìàòè, áàòüêî/÷àáàí, òâіð/îïèñ, æóê/êîðîїä, ðóòà/
ì’ÿòà, ðіêà/Ðîñòàâèöÿ.

ІІ. З одним словом кожної колонки (на вибір) складіть і запишіть складні речення.

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть
прикладки. Обґрунтуйте вживання дефіса й лапок при прикладці.

1. ß æèâ êîëèñü â ãîòåëі Óêðàїíà (Ð. Òðåòÿêîâ). 2. Îí êðàé øëÿõó
ñòîїòü îáãîðіëà âåðáèöÿ âäîâèöÿ (Í. Êàùóê). 3. Ñëіçüìè âîäîþ ðîçëèëîñü
êîëèøíєє ñâÿòåє äèâî! (Ò. Øåâ÷åíêî). 4. Íå ñîí òðàâà íà ìîãèëі âíî÷і
ïðîöâіòàє, òî äіâ÷èíà çàðó÷åíà êàëèíó ñàäæàє (Ò. Øåâ÷åíêî). 5. Êîøëàòèé
âіòåð ãîëîäðàíåöü â ïîëÿõ ðîçõðèñòóє òóìàí (Ë. Êîñòåíêî). 6. À óãîðі ïðî
òàїíñòâà ïðèðîäè çàäóìàâñÿ ìèñëèòåëü ÷îðíîãóç (Ë. Êîñòåíêî). 7. Ïàõíå
ìàìîþ ñîðî÷êà âèøèâàíêà, öâіòîì ÿáëóíі, ïøåíè÷íèì êîëîñêîì (Í. Áàã-
ìóò). 8. Áóäóòü âіê ñòîÿòè áіëÿ áðîäó ïîñèâіëі âåðáè ìàòåðі (Â. Ñèìîíåí-
êî). 9. Äåñíà êðàñíà òå÷å ó äàëü, íåñå êóäèñü ìîþ ïå÷àëü (À. Ëåìïіöüêèé).

ІІ. Провідміняйте виділені словосполучення.

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть диктант 
(6–8 словосполучень) на тему «Написання при клад-
ки окремо і через дефіс». Продиктуйте диктант 
сусідові по парті. Перевірте написання. 

 Складіть і запишіть діалог (8–10 реплік), 
можливий між вами і вашим знайомим-інозем-
цем, який бажає дізнатися про ваше місто (село). 
Використайте в діалозі прикладки, зокрема й такі, 
що виражені власними назвами.

§ 12. ÄÎÄÀÒÎÊ

Ïðî òå, ÿêі äîäàòêè є ïðÿìèìè, à ÿêі – íåïðÿìèìè,
òà ôîðìè їõ âèðàæåííÿ

ПРИГАДАЙМО. Який відмінок називають прямим, а які – непрямими?

 Зіставте речення. У якій колонці виділені додатки означають предмети, на які
безпосередньо спрямована дія, а в якій – предмети, на які дія безпосередньо не спря-
мована, а лише певною мірою стосується їх? Зробіть висновок, чим додатки першої
групи відрізняються від додатків другої групи.

1. Ñìàãëÿâà íі÷ â êîëèñöі ãіð ãîé-
äàëà ìіñÿöÿ ìàëîãî (Ä. Ïàâëè÷êî).
2. Êëè÷óòü íàñ ó ìàíäðè îêåàíè...
(Â. Ñèìîíåíêî).
3. Êðàñèâà îñіíü âèøèâàє êëåíè
÷åðâîíèì, æîâòèì, ñðіáíèì, çîëî-
òèì (Ë. Êîñòåíêî).

1. Âèñîêå íåáî ãðàєòüñÿ ñòðóìêîì
(Ì. Áîðîâêî).
2. Äåñü ãðàє íі÷ íà ñêðèïöі ñàìî-
òè (Ë. Êîñòåíêî).
3. ß íàòîìèâñÿ âіä åêçîòèêè, âіä
õèòðî âèãàäàíèõ ñëіâ (Ì. Ðèëü-
ñüêèé).
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Ëüâіâñüêèé òåàòð îïåðè òà
áàëåòó іì. Ñ. Êðóøåëüíèöüêîї
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Особливості 
додатків

Äîäàòîê – öå äðóãîðÿäíèé ÷ëåí ðå÷åííÿ, ùî îçíà÷àє 
ïðåäìåò, íà ÿêèé ñïðÿìîâàíà äіÿ àáî ùîäî ÿêîãî öÿ äіÿ
âіäáóâàєòüñÿ. Äîäàòêè âіäïîâіäàþòü íà ïèòàííÿ íåïðÿìèõ 
âіäìіíêіâ: êîãî? ÷îãî? êîìó? ÷îìó? êîãî? ùî? êèì? ÷èì? íà 
êîìó? íà ÷îìó?
Äîäàòîê âèðàæåíî íàé÷àñòіøå іìåííèêîì, çàéìåííèêîì
àáî іíøîþ ÷àñòèíîþ ìîâè â çíà÷åííі іìåííèêà. ÍÀÏÐÈÊ-
ËÀÄ: 1. Ç óñіõ-óñþä ìåíі Âіò÷èçíó âèäíî (Â. Ñèíãàїâñüêèé).
2. Òðè ÿâîðè ïîñàäèëà ñåñòðà ïðè äîðîçі (Ò. Øåâ÷åíêî).
3. Ñìіëèâîãî і êóëÿ íå áåðå (Íàð. òâîð÷іñòü).

Додаток може бути виражений неозначеною формою дієслова (інфінітивом).
НАПРИКЛАД: 1. Я так люблю (що?) сíяти (О. Довженко)и . 2. А дай (що?) жити,
серцем жити і людей и любити (Т. Шевченко).и

Види 
додатків

Äîäàòêè, êðіì òèõ, ùî âèðàæàþòüñÿ íåîçíà÷åíîþ ôîðìîþ
äієñëîâà, ïîäіëÿєìî íà ïðÿìі é íåïðÿìі.

Îçíà÷àє ïðåäìåò, íà ÿêèé äіÿ
áåçïîñåðåäíüî íå ñïðÿìîâàíà.

Ñòîїòü ó ôîðìі áóäü-ÿêîãî
íåïðÿìîãî âіäìіíêà, êðіì

çíàõіäíîãî áåç ïðèéìåííèêà:

1. Ñîíöå ïðîáèâàєòüñÿ êðіçü õìàðè.
2. Íàì áóëî âåñåëî.

Îçíà÷àє ïðåäìåò,
íà ÿêèé áåçïîñåðåäíüî

ñïðÿìîâàíà äіÿ.
Ñòîїòü ó ôîðìі çíàõіäíîãî
âіäìіíêà áåç ïðèéìåííèêà:

1. Ñàøêî ïîêëàâ êíèæêó.
2. Çâіñòêà îáëåòіëà ñåëî.

Íåïðÿìèé äîäàòîêÏðÿìèé äîäàòîê

Форма
родового
відмінка

Ïðÿìèé äîäàòîê ìîæåìî âèðàæàòè é ôîðìîþ ðîäîâîãî
âіäìіíêà â òàêèõ âèïàäêàõ:
 ÿêùî ïåðåä äієñëîâîì-ïðèñóäêîì є çàïåðå÷íà ÷àñòêà íå:

íå ïіäâіâ î÷åé; íå ïîâåðíóâ ãîëîâè;
 ÿêùî äіÿ ïåðåõîäèòü íå íà âåñü ïðåäìåò, à íà éîãî ÷àñ-

òèíó: íàñèïàëè áîðùó, êóïèâ õëіáà.

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте їх
уживання.

1. Îñіíü êëåíàì ôàðáóâàëà êðîíè ïðèêðàøàëà їì áàãðÿíöåì ñêðîíі
(Â. Ðàєâñüêèé). 2. Âіòåð ïðîçîðèé ìåíå âîãêèì òîðêàє êðèëîì (Ì. Ðèëü-
ñüêèé). 3. І ëіòî ãîñòèííå êëàäå íà äîëîíі ïó÷å÷êè äîñòèãëèõ ñîëîäêèõ
ñóíèöü (Â. Ñêîìàðîâñüêèé). 4. Æàëêóє þíèé âåðåñåíü çà ëіòîì çà ðіçíî-
òðàâ’ÿì і çà ðіçíîöâіòîì çà âðàíіøíüîþ òåïëîþ ðîñîþ і ñîíÿøíèêіâ ùå-
äðîþ êðàñîþ... (Є. ×åðíÿê). 5. Íàòÿãíå äîù ñâîї îñіííі ñòðóíè òîðêíå òі
ñòðóíè ïàëü÷èêîì âåðáà (Ë. Êîñòåíêî). 6. Äåðåâà öіëèé äåíü âèìіòàëè
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íåáî ñâîїìè çåëåíèìè ìіòëàìè і íàäâå÷іð ç-çà õìàð òàêè âèãëÿíóëî ñîíöå
(Â. Ñèìîíåíêî). 

ІІ. Підкресліть додатки. Визначте, що вони означають, від якого члена речення зале-
жать, у якій формі виражені.

І. Прочитайте текст. Визначте засоби зв’язку речень у ньому та мікротеми.

ÄÈÂÍÈÉ ÂÈÒÂІÐ ÌÈÑÒÅÖÒÂÀ

Òðàãі÷íà äîëÿ âèïàëà êàðòèíі Àðõèïà Іâàíîâè÷à Êóїíäæі «Ìіñÿ÷íà íі÷».
Ïîëîòíî íå ñòàëî îêðàñîþ åêñïîçèöіé ìóçåїâ, áî âæå ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ áóëî
ïðèðå÷åíå íà ñìåðòü. Ïіä ÷àñ éîãî ñòâîðåííÿ õóäîæíèê çàñòîñóâàâ öèíêîâі
ôàðáè â òàêіé êîíöåíòðàöії, ùî ìàëà ïðèçâåñòè äî öіëêîâèòîãî ïîòåìíіííÿ.
Äîñÿãøè íå÷óâàíîãî åôåêòó ó âіäòâîðåííі ìіñÿ÷íîãî ñâіòëà, Êóїíäæі ÷óäîâî
ðîçóìіâ, ùî ìèëóâàòèñÿ éîãî êàðòèíîþ âèïàäå íå áàãàòüîì ïîêîëіííÿì.

×åðåç êіëüêà ðîêіâ ïîëîòíî ïî÷àëî ïîâîëі ÷îðíіòè. ßêèéñü ÷àñ âîíî ùå
âèñòàâëÿëîñÿ â åêñïîçèöії Êèїâñüêîãî ìóçåþ ðîñіéñüêîãî ìèñòåöòâà, àëå ïîòіì,
ùîá õî÷ òðîõè ïðîäîâæèòè éîìó æèòòÿ, ïðàöіâíèêè ìóçåþ ïåðåíåñëè
êàðòèíó â íàïіâòåìíі êіìíàòè çàïàñíèêà, êóäè íå ïðîíèêàëî ðóéíіâíå äëÿ
íåї ñîíÿ÷íå ñâіòëî. Àëå íàâіòü óòðàòèâøè ñâіé ïåðâіñíèé âèãëÿä, «Ìіñÿ÷íà
íі÷» çàõîïëþâàëà, âåäó÷è â äèâîâèæíèé ñâіò íåïîâòîðíîї êðàñè íî÷і.
Çäàâàëîñÿ, ùî ïåðåä òîáîþ ñïðàâæíÿ ðі÷êà, çàëèòà ìіñÿ÷íèì ñÿéâîì, à
íàâêîëî äðіìàþòü çàêîëèñàíі ñïîêîєì áåðåãè (Çà Â. Òóðêåâè÷åì).

À. Êóїíäæі. Ìіñÿ÷íà íі÷

ІІ. Знайдіть у тексті словосполучення з додатками та запишіть їх у дві колонки:
а) з прямим додатком; б) з непрямим додатком.
ІІІ. Розгляньте репродукцію картини А. Куїнджі «Місячна ніч». Що ви можете сказати
про її кольо рову гаму? Які кольори переважають на полотні? За виписаними
словосполученнями усно перекажіть прочитане, доповнивши його невеликим описом
(2–3 речення) кар тини «Місячна ніч».
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 Із поданими дієсловами в неозначеній формі складіть і запишіть речення так,
щоб ці слова були додатками.

Âèðóøàòè, ãîâîðèòè, íàïèñàòè, âіäïî÷èòè.

І. Спишіть речення. Знайдіть дієслова в неозначеній формі та підкресліть їх
як члени речення. Надпишіть питання, на які відповідають ці члени речення.

1. Òðîõè îäïî÷èòè äîçâîëåíî áіäîëàõàì òà âîäè íàïèòèñü (Ò. Øåâ÷åíêî).
2. Ðîáіòíèêè âèðіøèëè çàòðèìàòèñÿ (Î. Êâіòíåâèé). 3. ß òîáі íàêàçóþ
ìîâ÷àòè, ç êîíÿ ÿ íå çіéäó... (Þ. ßíîâñüêèé). 4. Æèòè ÷åñíî, òðóäèòèñü
äëÿ ëþäåé ó÷èëè éîãî і âäîìà, і â øêîëі (Ä. Áåäçèê). 5. Êàïіòàí õâîðіє,
ïðîñèòü çàéòè (Î. Ãîí÷àð). 6. Ëþáèòü ëþäåé ìåíå íàâ÷èëà ìàòè (Â. Ñèìî-
íåíêî).

ІІ. Виконайте письмовий синтаксичний розбір двох речень (на вибір).

§ 13. ÎÁÑÒÀÂÈÍÀ

Ïðî âèäè îáñòàâèí çà çíà÷åííÿì,
ñïîñîáè їõ âèðàæåííÿ òà ðîëü ó ìîâëåííі

ПРИГАДАЙМО. Що таке прислівник? Які є розряди прислівників за значенням?

І. Прочитайте спочатку текст із виділеними обставинами, а потім – без них.
У якому варіанті зміст повідомлення є більш конкретним, змістовним? З’ясуйте, що
означає кожна обставина. Зробіть висновок про роль обставини в мовленні.

ÌÎÐÅ

Ìîðå áðèæèëîñü. Óäàëå÷èíі íåðіâíèìè ðÿäàìè áіãëè áіëі áàðàí÷èêè.
Êðóòà õâèëÿ òî ïіäíіìàëàñÿ êðóòèì ãîðáîì, òî ïàäàëà âíèç ÿìîþ, çàòÿãó-
þ÷è êàòåð. Òîäі â ãðóäÿõ çàâìèðàëî, à íà íîãàõ ùåìіëè ïàëüöі. Âîäà ïіä
ãâèíòîì êèïіëà áіëîþ ïіíîþ. Ìàðèíîíüêà ñèäіëà â äіäà íà êîëіíàõ áіëÿ
ñàìîãî áîðòó. Äðіáíі ñîëîíі áðèçêè äîëіòàëè äî її îáëè÷÷ÿ, àëå âîíà ñèäіëà
íåïîðóøíî é çàâîðîæåíî äèâèëàñÿ íà ìîðå. Ìіñòî çàëèøèëîñü ïîçàäó.
Ïðàâîðó÷ íàä æîâòèì áåðåãîì ðÿáіëè ðіäåíüêі êóùèêè, à âäàëèíі êó÷å-
ðÿâèâñÿ òåìíîþ çåëåííþ âåñåëèé ôîíòàí. Êàòåð ïðîìèíóâ ôîíòàí і ïіøîâ 
äàëі. Íàçóñòðі÷ éîìó ç æàäіáíèì ñêèãëåííÿì ëåòіëè ÷àéêè. Çà êàòåðîì
ñåðåä øèðîêîї ñèíÿâè ìîðÿ òÿãëàñÿ çåëåíà äîðіæêà (Í. Áóãàєíêî).

ІІ. Укажіть обставини, які служать засобом зв’язку речень у поданому тексті.

Особливості 
обставини

Способи
вираження

Îáñòàâèíà – öå äðóãîðÿäíèé ÷ëåí ðå÷åííÿ, ÿêèé óêàçóє íà
ìіñöå, ÷àñ, ïðè÷èíó, ìåòó, óìîâó äії, à òàêîæ íà її ñïîñіá
àáî іíòåíñèâíіñòü.
Ó ðîëі îáñòàâèíè âæèâàєìî çäåáіëüøîãî ïðèñëіâíèêè, äіє-
ïðèñ ëіâíèêè òà іìåííèêè â íåïðÿìèõ âіäìіíêàõ. ÍÀÏÐÈÊ-
ËÀÄ: Ñèäæó íà áåðåçі ðіêè, äèâëþñü âîãêèì íàâêîëî çîðîì
(Â. Ñîñþðà).
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Способи
вираження

Іíêîëè îáñòàâèíè ìîæóòü âèðàæàòèñÿ íåîçíà÷åíîþ ôîð ìîþ
äієñëîâà (іíôіíіòèâîì), à òàêîæ ôðàçåîëîãі÷íèì çâî ðîòîì.
ÍÀÏÐÈÊËÀÄ:
                                   äëÿ ÷îãî?

                               
Áàòüêî âèéøîâ ïðîâåñòè ñèíà ç õàòè.

ç ÿêîþ ìåòîþ?
                               

ß ïðèéøîâ âàñ ïîïåðåäèòè.

ÿê?

                                
Ñåìåí ñòîÿâ íі â ñèõ íі â òèõ.

ÂÈÄÈ ÎÁÑÒÀÂÈÍ ÇÀ ÇÍÀ×ÅÍÍßÌ

Âèä Ùî îçíà÷àє Ïèòàííÿ, íà ÿêі 
âіäïîâіäàє

Ïðèêëàäè

Ñïîñîáó
äії

Ñïîñіá çäіéñíåííÿ
äії, âèÿâó îçíàêè

ÿê? 
ÿêèì ñïîñîáîì?

Ñèäÿòü ïîðó÷.

Ìіðè
і ñòóïåíÿ

Іíòåíñèâíіñòü äії
÷è îçíàêè,

ìіðó їõ âèÿâó

ÿêîþ ìіðîþ?
÷è ÷àñòî? ñêіëüêè
ðàçіâ? íàñêіëüêè?

Ïîñòóêàâ òðè÷і.

Ìіñöÿ Ìіñöå äії,
íàïðÿì ðóõó

äå? êóäè?
çâіäêè?

Ñòîìèâñÿ â äîðîçі.
Іøîâ óïåðåä.

×àñó ×àñ äії,
її ÷àñîâó ìåæó

êîëè? ç ÿêîãî ÷àñó?
äîêè? âіäêîëè?

÷è äîâãî?

Ìîâ÷àâ êіëüêà õâè-
ëèí. 
Çàâæäè õâèëþâàâñÿ.

Ïðè÷èíè Ïðè÷èíó, 
ïіäñòàâó

âèíèêíåííÿ äії

÷îìó?
ç ÿêîї ïðè÷èíè?

÷åðåç ùî?

Ðîçñìіÿâñÿ âіä ðà-
äîñòі. 
Ñêàçàâ çãàðÿ÷ó.

Ìåòè Ìåòó äії íàâіùî?
ç ÿêîþ ìåòîþ?

äëÿ ÷îãî?

Çóïèíèëèñÿ íà âіä-
ïî÷èíîê.
Ïіøëè ñïàòè.

Óìîâè Óìîâó, çà ÿêîї
âіäáóâàєòüñÿ ÷è
ìîæå âіäáóòèñÿ

äіÿ

çà ÿêîї óìîâè? Ïðèéäåìî çà íàÿâ-
íîñòі çàïðîøåííÿ.

Äîïóñòó Óìîâó, óñóïåðå÷
ÿêіé âіäáóâàєòüñÿ

äіÿ

íåçâàæàþ÷è íà
ùî?

óñóïåðå÷ ÷îìó?

Ïðèéøîâ ïîïðè âñі 
ïîïåðåäæåííÿ.
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У деяких випадках обставини можуть наближатися до додатка. Іменник з
конкретним предметним значенням більше тяжіє до додатка, а іменник з менш 
конкретним значенням – до обставини. НАПРИКЛАД: 1. Дівчата йшли між 
хлібами. 2. Біля лавки лежало кошеня.и  У першому реченні компонент «між
хлібами» є обставиною; у другому реченні компонент «біля лавки» має більше 
ознак додатка.

І. Спишіть речення, уставляючи на місті пропуску обставини з довідки, зважа-
ючи на зміст речення, його образність та ритм.

1. Óïàëà ïàìîðîçü íà ñëèâè, òóìàíè áðîäÿòü ... (Ì. Îâäієíêî). 2. À ...
äîù ñі÷å, â øèáè ñòóêàє òîíêî (Ä. Îáóõîâ). 3. ... ñêðèïіâ і îñèïàâñÿ êëåí
(Ë. Êîñòåíêî). 4. ... âèãëÿäàþòü æîðæèíè ÷åðåç òèí (Ë. Êîñòåíêî).
5. Òіëüêè ãîëå ãіëëÿ é ìåðòâå ëèñòÿ ... øåëåñòèòü ïіä íîãàìè âîñòàííє
(Â. Ñîñþðà). 6. Õîäèòü íі÷ òàêà ñòðèâîæåíà ... òåìíèõ і ãóñòèõ (Â. Êîðæ).

ÄÎÂІÄÊÀ. Çà âіêíàìè, íàâøïèíüêè, â ñàäó, ïî ÿðàõ, â òðàâàõ, âíî÷і.

ІІ. Підкресліть обставини, визначте їхній вид та частину мови, якою вони виражені.

І. Визначте синтаксичну роль виділених слів. Звірте свою відповідь із мірку ван-
ням, поданим нижче.

1. Äîðîñëі ïðàöþâàëè âіä çîðі äî çîðі. 2. Ñïðàâæíі äðóçі íіêîëè ãëåêà
íå ïîá’þòü. 3. Ñïîðòñìåíè òðèìàþòüñÿ ëіêîòü ó ëіêîòü.

ІІ. Складіть речення з такими фразеологізмами: рукою подати, як кіт наплакав, як 
рак свисне. Фразеологізми підкресліть як члени речення.

МІРКУЙМО. У першому реченні виділене сполучення слів є фразеологізмом.ОО
Фразеологізми за лексичним значенням дорівнюють значенню одного слова, а
тому є одним членом речення. Фразеологізм від зорі до зорі означає «довго», аі
отже, є обста виною часу.

І. Розподіліть словосполучення на три групи залежно від виду обставин:
а) спо собу дії; б) місця; в) часу.

Ïіäіéìàєòüñÿ ïîñòóïîâî, õâèëþâàâñÿ çàâæäè, áіãëè âåñåëî, ïðîëіòàþòü
ñòðіëîþ, іøîâ ç îáåðåæíіñòþ, òðèâàëî ñòî ëіò, çàçåëåíіëî íàâêðóãè, ñïëÿòü
ñïîêіéíî, ïðàöþâàëè äî âå÷îðà, ïðîêèíóâñÿ âäîñâіòà, ïіäіéìàâñÿ âãîðó,
їõàâ äîðîãîþ, іøîâ óñå äàëі é äàëі, âèäíіëîñÿ äàëåêî, ïðèїõàâ íà êіëüêà
õâèëèí, ãîâîðèòü ãîëîñíî, ÷åêàëè ç äíÿ íà äåíü, іøîâ ïîïåðåäó.

ІІ. Складіть і запишіть з одним словосполученням кожної групи (на вибір) по одному
складному реченню. Обставини підкресліть.

Обставини, виражені одиничними дієприслівниками або дієприслівниковими
зворотами, на письмі виділяємо комами. НАПРИКЛАД: Тонкий лист, облітаючи 
з жовтих дерев, лягає на плечі (О. Гончар).і
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І. Прочитайте речення. У яких із них виділені слова є обставинами причини,
а в яких – обставинами мети? Поставте питання від дієслів-присудків до обставин.

1. Іøîâ Êîáçàð äî Êèєâà òà ñіâ ñïî÷èâàòè (Ò. Øåâ÷åíêî). 2. Õëîïåöü
çàíіìіâ âіä çäèâóâàííÿ (Ä. Òêà÷). 3. Ðîçãóáèâøèñü íà õâèëèíêó, Ìàðêî
íå çðîçóìіâ, ÷è Êіðà æàðòóє, ÷è íі (Î. Êîïèëåíêî). 4. Áóðëàêè çàâåðíóëè
â ÿð íà âіäïî÷èíîê (І. Íå÷óé-Ëåâèöüêèé). 

ІІ. Складіть і запишіть два речення з обставинами мети та два речення з обставинами
причини.

ДВА – ЧОТИРИ – УСІ РАЗОМ. Визначте синтаксичну роль виділених слів у пода-
ному реченні. Якими частинами мови є ці слова?

Âіä âèäíîêðàþ і äî âèäíîêðàþ íàçóñòðі÷ ëіòó æóðàâëі ëåòÿòü (Â. Ïіä-

ïàëèé).

КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, чи можуть обставини в реченні залежати від підмета.КК
Відповідь обґрунтуйте.

 Спишіть, підкресліть інфінітиви як члени речення. У яких трьох реченнях ін-
фінітив є обставиною мети?

1. Æèòè – çíà÷èòü ðóõàòèñÿ âïåðåä. 2. Âàñèëü äóæå õîòіâ ïîáà÷èòè
çíàéîìîãî. 3. Íàòàë êà ïðèéøëà íàâіäàòè ïîäðóãó. 4. Êîìàíäèð íàêà çàâ
âіäêðèòè âîãîíü. 5. Ó÷èòåëü ïîïðîñèâ ó÷íіâ çàíåñòè êíèæêè äî áі á ëіî-
òåêè. 6.  Âîñüìèêëàñíèêè äіñòàëè çàâäàííÿ ïðî÷èòàòè ðîìàí Îñèïà Íà  çà-
ðóêà. 7.  Ìè ç äðóçÿìè ïîїõàëè âіäïî÷èâàòè â Êàðïàòè. 8.  Ïіñëÿ äîùó
ïðèáіãëè â ëіñ äіòè çáèðàòè ãðèáè.

Складіть по одному реченню з поданими сполученнями слів так, щоб ці
сполучення були обставинами. Речення запишіть. Обставини підкресліть.

Íà ÷åñòü ñâÿòà, âіñіì ðîêіâ òîìó, ç þíàöüêèì çàâçÿòòÿì, ïîñïіøàþ÷è.

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Підкресліть обставини, над кожною
з них надпишіть вид. Усно вкажіть, чим виражені обставини та на які питання відпо-
відають.

1. Єäèíèé äóáîê ðіñ ðîçêèäèñòî, ãëóøà÷è íà(â)êîëî ñåáå ìîëîäó ñîñíîâó
ïàðîñòü (Þ. ßíîâñüêèé). 2. Äåñÿòèêëàñíèêè â÷èëèñÿ â äðóãó çìіíó і ïî-
âåðòàëèñÿ çі øêîëè âæå (â)âå÷åðі (Î. Äîâæåíêî). 5. Êіíü ñòðіëîþ ïëèãíóâ
óïåðåä, ãàëîïîì ïîì÷àâñÿ äî çàñòàâè (Þ. Çáàíàöüêèé). 6. Âåñåëі î÷і äèâëÿòü-
ñÿ (ïî)äèòÿ÷îìó ñâіæî é áåçòóðáîòíî (Є. Ãóöàëî). 7. Îò і ÷åðâåíü çàâіòàâ
íàðåøòі â ìàëüîâíè÷і áàòüêіâñüêі êðàї (Â. Ñêîìàðîâñüêèé). 8. Îòàê ñîáі
ãàðíåíüêî ñàì ïîñèäæó, іç ìîëîäèì äóáêîì ïîãîìîíþ (À. Ìàëèøêî).

ІІ. Виконайте письмовий розбір за будовою виділених слів.
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 І.  Розгляньте репродукцію картини В. Рекуненка, визначте її тему. Якими
деталями та художніми прийомами розкрито цю тему?

Â. Ðåêóíåíêî. Äèòÿ÷å ìіñòå÷êî

ІІ. Напишіть невеликий текст-розповідь (6–7 речень) за картиною, використавши об-
ставини, зокрема місця і часу. Обставини підкресліть.

§ 14. ÏÎÐІÂÍßËÜÍÈÉ ÇÂÎÐÎÒ
Ïðî òå, ÿêі ñèíòàêñè÷íі êîíñòðóêöії є ïîðіâíÿëüíèìè çâîðîòàìè

òà ÿê їõ òðåáà âèäіëÿòè â óñíîìó ìîâëåííі é íà ïèñüìі

ПРИГАДАЙМО. Які є порівняльні сполучники?

 Зіставте речення, записані справа і зліва. Визначте, які з них характеризують-
ся більшою образністю і виразністю. Завдяки чому, на вашу думку, це досягається?

1. Âå÷іð ÷åøå ðîçïóùåíі êîñè â
çîëîòîìó, ÿê ñîí, ðó÷àї (Ã. Êîâàëü).

2. À ïðîìіííÿ äîâãå, ÿê ìіòëè,
îáìåòå ñèçî-õìàðíó äàëü (Â. Ñèìî-
íåíêî).

1. Âå÷іð ÷åøå ðîçïóùåíі êîñè â
çîëîòîìó ðó÷àї.

2. À ïðîìіííÿ äîâãå îáìåòå ñèçî-
õìàðíó äàëü.

Особливості 
звороту

Сполучники

Синтаксична
роль

Ïîðіâíÿëüíèé çâîðîò îáðàçíî õàðàêòåðèçóє ïðåäìåòè, äії,
îçíàêè øëÿõîì ïîðіâíÿííÿ їõ ç іíøèìè ïðåäìåòàìè, äіÿ-
ìè, îçíàêàìè.
Ïîðіâíÿëüíі çâîðîòè ââîäèìî â ðå÷åííÿ çà äîïîìîãîþ
ïîðіâíÿëüíèõ ñïîëó÷íèêіâ ÿê, ìîâ, ìîâáè, íåìîâáè, íà÷å,
íåíà÷å, íåíà÷åáòî, íіáè, íіáèòî, áóöіì òîùî.
Ó ðå÷åííі ïîðіâíÿëüíèé çâîðîò є îäíèì ÷ëåíîì ðå÷åííÿ і
çäåáіëüøîãî âèêîíóє ñèíòàêñè÷íó ðîëü îáñòàâèíè, ðіäøå –
îçíà÷åííÿ. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: 1. І ãîðîáöі, íåíà÷å ç-çà êóëіñ, 
óïàëè òàáóíîì íà ïðîñî (Â. Ñèìîíåíêî). 2. Î÷і, ÿê ñèíі 
âîëîøêè, äèâèëèñÿ ç-ïіä âіé.
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Порівняльний зворот треба відрізняти від частин складного речення. НАПРИК-
ЛАД: Розгублю в дорозі дні золотокосі, як розгубить вітер листя у саду
(Д. Фаль ковський). Виділена частина має граматичну основу, отже, є реченням.

Виділення 
зворотів

Кому 
не ставимо

Ïîðіâíÿëüíі çâîðîòè â óñíîìó ìîâëåííі âèäіëÿєìî іíòî íà-
öієþ, à íà ïèñüìі – êîìàìè. ßêùî çâîðîò ñòîїòü ó ñåðåäè íі
ðå÷åííÿ, òî êîìè ñòàâèìî ç îáîõ áîêіâ.
ПОРІВНЯЙМО: 1. Ëþáëþ, ìîâ ñîíöå, ìàòåðèíñüêó ìîâó.
2. Ìîâ ñîíöå, ëþáëþ ìàòåðèíñüêó ìîâó.
3. Ëþáëþ ìàòåðèíñüêó ìîâó, ìîâ ñîíöå.

Â îêðåìèõ âèïàäêàõ ïîðіâíÿëüíèé çâîðîò êîìàìè íå âіä-
îê ðåìëþєìî.

Êîìó íå ñòàâèìî, ÿêùî: Ïðèêëàäè

ïîðіâíÿëüíèé çâîðîò є ÷àñòèíîþ ñêëàäå-
íîãî ïðèñóäêà. Ó öüîìó âèïàäêó ìîæíà 
ïîñòàâèòè òèðå

Äіâ÷èíà ìîâ ìàêіâêà.
Äіâ÷èíà – ìîâ ìàêіâêà.

ïåðåä ïîðіâíÿëüíèì çâîðîòîì є ñëîâà 
ìàéæå, çîâñіì

Õëîïöі ãîâîðèëè ìàéæå ÿê äî-
ðîñëі.

ÿêùî ïîðіâíÿëüíèé çâîðîò âõîäèòü äî 
ñêëàäó ôðàçåîëîãіçìіâ òèïó áіëèé ÿê ñíіã, 
æèòè ÿê ñèð ó ìàñëі, áîÿòèñÿ ÿê âîãíþ

Äîù ëèâ ÿê ç âіäðà.

Не слід сплутувати з порівняльним зворотом прикладку зі словом як, яку на 
письмі здебільшого комою не відокремлюємо. Наприклад, у реченні Франко як 
поет відомий у світі вислів і «як поет» є прикладкою, а не зворотом (у цьому 
реченні не порівнюють Франка з поетом, бо він і є поетом. Мовиться про те, що
Франко відомий світу в ролі поета).

Прочитайте текст. Визначте стиль мовлення, укажіть художні засоби, зокре ма 
порівняння. Поясніть роль порівняльних зворотів як засобу художнього вираження.

Îò ñòåëÿòüñÿ ðîçëîæèñòі, ÿê ñêàòåðòü, çåëåíі ëåâàäè. Ãóñòà, ÿê ðóíî, òðàâà 
é äðіáíåíüêà, òîíіñіíüêà îñîêà äîõîäÿòü äî ñàìîї âîäè. Ïîäåêóäè ïî æîâòî-
çåëåíіé ñêàòåðòі ðîçêèäàíі òåìíî-çåëåíі êóùі âåðáîëîçó, òî êðóãëåíüêі, 
íà÷å ì’ÿ÷èêè, òî ãîñòðîâåðõі, íåíà÷å òîïîëüêè. Ìіæ ì’ÿêèìè çåëåíèìè 
áåðåãàìè â’єòüñÿ ãàäþêîþ Ðîñòàâèöÿ... À òàì äàëі âîíà ïîâèëàñÿ ìіæ 
âèñî êèìè âåðáàìè òà ëîçàìè, ùî îáñòóïèëè її ñòіíîþ ç îáîõ áîêіâ (Çà І. Íå-
÷óєì-Ëåâèöüêèì).

  ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Як ви розумієте вислів «Усе пізнається через порівняння»?

КОЛО ДУМОК. Доведіть, що лише в одному з поданих речень перед порівняль-
ним сполучником треба ставити кому.

1. Íà êîíâåðòàõ õàò ëіòî êëåїòü âіêîíöÿ ÿê ìàðêè (Ë. Êîñòåíêî). 2. Ñòà-
ðåíüêà ìàòè êîëî õàòè íåìîâ êðèíèöÿ ñòåïîâà (І. Äîöåíêî). 3. Âîãîíü ÿê 
ñèìâîë æèòòÿ ââàæàâñÿ íàéáіëüøîþ ñâÿòіñòþ (Â. Ñêóðàòіâñüêèé).
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І. Випишіть лише ті речення, у яких порівняльні звороти відокремлюються
комами. Звороти підкресліть як члени речення.

1. Òèõåñåíüêî ñòóêàє â øèáêó áåíòåæíå ÿê ñîí çіòõàííÿ (Í. Ãàìàëіé).
2. Íà çàõîäі ïіâíåáà îõîïèëè íåðóõîìі çàãðàâè, äîù ëèâ ÿê ç âіäðà (Î. Ãîí-
÷àð). 3. Ïîãëÿäè çáèðàþ íà÷å êâіòè, ïîãëÿäè çðèâàþ íà÷å öâіò (Є. Ãóöàëî).
4. Îòàê і ëþäèíà á’єòüñÿ ÿê òà ðèáà îá ëіä. 5. І âæå ñòðóìî÷êè íà÷å äіòè
ïîáіãëè ñìіøíî ïî òðàâі (Ì. Ñîì). 6. І íîâîðі÷íà íі÷ ÿê êàçêà (Є. Ãóöàëî).
7. Êàïіòàí Êîñà÷іâ íåìîâ ïðîêèíóâñÿ îä ñíó (Þ. Çáàíàöüêèé). 8. Ìîÿ ëþ-
áîâ ÿê ìîðå, ùî âèñîõíóòü íå ìîæå... (Â. Ñîñþðà). 9. Òÿãó÷å çàêàøëÿâñÿ 
ãðіì, і îá ëèñòÿ çàïîðîùàëè âåëèêі ìîâ áîðóá’ÿõè êðàïëі (Â. Ñèìîíåíêî).

ІІ. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Визначте всі члени речення в першому і другому реченнях,
по черзі називаючи слова.

 Пригадайте за дві хвилини якнайбільше фразеологізмів, побудованих на осно-
ві порівняння.

Утворіть з кожної пари речень одне речення з порівняльним зворотом. Утво-
ре ні речення запишіть.

1. Îäåñà êðіçü òóìàí çäàëåêó âèñî÷іëà íà áåðåçі. Òàê âèñî÷іє êіñòÿê ñòàðîї
øõóíè (Çà Þ. ßíîâñüêèì). 2. Ëþáëþ ÿ ñëîâî ñòðîãå і âàãîìå, ïðÿìå, ÷èñòå.
Òàêèì ïðÿìèì áóâàє ïðîìіíü, à ÷èñòèì – äîù (Çà Â. Áè÷êîì). 3. Âæå êîëîñêè,
äîâіðëèâі, çâåëèñü íàâøïèíüêè, òóëÿòüñÿ äî ðóê. Òàêèìè äîâіðëèâèìè áó-
âàþòü äіòè (Çà Â. Ñêîìàðîâñüêèì). 4. Íà ñâіòі áіëîìó єäèíå äîìàøíє âîãíèùå
ðîäèííå, îñåëÿ íàøà і ñіì’ÿ. Òàêîþ єäèíîþ є Äíіïðîâà òå÷іÿ (Çà Ä. Áіëîóñîì).

Восьмикласники переписували з книжки ре-
чення, у якому потрібно було розставити розді-
лові знаки.

Ось як це зробив Денис: «У тебе очі – мов
зорі ясні».

А ось як це зробив Сашко: «У тебе очі, мов зорі, ясні».
Віддавши зошити на перевірку, хлопці з нетерпінням стали чекати результату:

хто ж із них правильно розставив розділові знаки. Яке ж було їхнє здивування, коли
наступного дня вчитель усім роздав роботи і сказав, що ніхто з учнів не зробив
жодної помилки.

Як ви думаєте, невже вчитель помилився, не помітивши помилки в роботі 
одного з учнів?

Випишіть із підручника географії чи біології чотири речення з порівняльним
зворотом. Порівняльні звороти підкресліть як члени речення. Поясніть розділові
знаки.

 Виконайте завдання одного із запропонованих варіантів.

ВАРІАНТ А. Îïèøіòü óñíî äіâ÷èíó àáî õëîïöÿ, âèêîðèñòàâøè ïîðіâíÿëüíі
çâîðîòè. Ñêîðèñòàéòåñÿ ïîäàíîþ äîâіäêîþ.

ÄÎÂІÄÊÀ. Äëÿ äіâ÷àò: ñòðóíêà, ÿê òîïîëÿ; ãîðäà, ìîâ êíÿçіâíà; ðîç-
êіøíà, ÿê æîðæèíà; êîëþ÷à, ÿê òðîÿíäà; ãðàöіîçíà, ÿê ëàíü; óñìіõíåíà,
ÿê ñîíå÷êî; âåðòëÿâà, ÿê áіëî÷êà. 
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Äëÿ õëîïöіâ: ñòàâíèé, ÿê ÿâіð; ìіöíèé, ÿê äóá; íåñòðèìíèé, ÿê âіòåð; 
ñìіëèâèé, ÿê òèãð; ïðèâіòíèé, ÿê ñîíå÷êî; õâàöüêèé, ÿê êîçàê.

ВАРІАНТ Б. Ñêëàäіòü і çàïèøіòü ðå÷åííÿ ç ïîäàíèìè ïîðіâíÿëüíèìè çâî-
ðîòàìè. Çâîðîòè ïіäêðåñëіòü ÿê ÷ëåíè ðå÷åííÿ.

Ìîâ êàëèíà, íà÷å äçâіíî÷êè, ìîâ ëіä, ìàéæå ÿê і â÷îðà, ÿê ïіð’їíà, ìîâ 
çîëîòі ñëüîçè.

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте 
свою відповідь. Підкресліть порівняльні звороти як члени речення.

1. Їõ ñìіõ і ñïіâ ÿê äæåðåëî, ç ÿêîãî ï’єø òðàâíåâі ðîñè (Ì. Áîðîâêî). 
2. І ëèïåíü, ùî â ãóñòі ïîêîñè âãðóç, ñåëó íåíà÷å õëîï÷èêó ìàëîìó íàòÿã 
íà î÷і ñîíå÷êà êàðòóç (Ì. Áîðîâêî). 3. Çèìîâèé âå÷іð, çàêóðèâøè ëþëüêó,
ðîçñèïàâ çîðі íà÷å іñêðè (Â. Ñèìîíåíêî). 4. Âèøèòèé àáî òêàíèé ðóøíèê 
ÿê ìіñòîê äî íàøèõ äóø âіä ÷àñіâ íåäàâíіõ і äàëåêèõ... (Ì. ×óäíà). 
5. ×åðåç äóøі ìîâ ÷åðåç âîêçàëè ãóðêîòÿòü ñîñòàâè ïî÷óòòіâ (Â. Ñèìîíåíêî). 
6. І äèâèòüñÿ ìіñÿöü íà çåìëþ, äå â öâіòі íåìîâ ó ôàòі éäå âåñíà (Ä. Іâà-
íîâ). 7. Ãîëîâà áåç ðîçóìó ÿê ëіõòàð áåç ñâі÷êè (Íàð. òâîð÷іñòü).

ІІ. Виберіть із речень порівняльний зворот, який, на вашу думку, найпоетичніший. Уве-
діть цей зворот у самостійно складене речення. 

 Випишіть речення з порівняльним зворотом. Відповідь поясніть.
1. Íà äâîðі ñòîÿòü çäîðîâі, ÿê äóáè, ãðóøі òà ÷åðåøíі (І. Íå÷óé-Ëåâèöü-

êèé). 2. Ìîðîçíà íі÷ çàêëÿêëà, ìîâ çàëіçíà (Є. Ìàëàíþê). 3. Îñіííі ñâі-
òàíêè òðèâîæíі, ÿê ìàðåííÿ (Â. Ñèìîíåíêî). 4. Âå÷іð âèøíåâèé іç íàìè 
âå÷åðÿ і òèõî âіä ùàñòÿ ìóðêî÷å, ìîâ êіò (Ä. Іâàíîâ). 5. Çáіãàє ÷àñ, ÿê 
õìàðà øâèäêîïëèííà (Â. Áîðîâèé). 6. Çàâіÿíі ñíіãîì âіòðèëà çâèñàëè, ÿê
áіëà ãè÷êà... (Ë. Êîñòåíêî).

Îá’єäíàéòåñÿ â ãðóïè ïî 3–5 ó÷íіâ. Ïіäãî-
òóéòå îäíå іç çàïðîïîíîâàíèõ íèæ÷å äіéñòâ 
íà òåìó «Õòî òóò ãîëîâíèé?» çà ìàòåðіàëà-
ìè ðîçäіëó «Ñëîâîñïîëó÷åííÿ і ðå÷åííÿ. Ãîëîâíі òà äðóãîðÿäíі 
÷ëåíè ðå÷åííÿ». Ìåòà ïðîåêòó: óçàãàëüíèòè çíàííÿ ç âèçíà÷å-
íîї òåìè. Ïіäãîòóéòåñÿ äî çàõèñòó ïðîåêòó ïåðåä ó÷íÿìè êëà-
ñó (5–10 õâèëèí) çà ïîäàíèì ïëàíîì.

План захисту проекту гри
1. Представлення групи, яка готувала проект.
2. Обґрунтування корисності й доцільності проекту для вивчення відповід-
ної теми.
3. Демонстрація проекту. 
4. Відповіді на запитання представників інших груп.

Види дійств
1. Виступ команди Клубу веселих і кмітливих. 4. Шоу-програма.
2. Інсценізація пісні, казки, оповідання.  5. Показ модного одягу.
3. Театралізоване дійство.
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§ 15. ÓÇÀÃÀËÜÍÅÍÍß ÂÈÂ×ÅÍÎÃÎ Ç ÒÅÌÈ
«ÑËÎÂÎÑÏÎËÓ×ÅÍÍß І ÐÅ×ÅÍÍß.

ÃÎËÎÂÍІ ÒÀ ÄÐÓÃÎÐßÄÍІ ×ËÅÍÈ ÐÅ×ÅÍÍß»

І. Прочитайте виразно вірш, виділяючи інтонацією логічно наголошені слова.
З’ясуйте, завдяки чому автор досягає образної виразності тексту. Яку роль у цьому
відіграють епітети та порівняння? 

ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß ÌÅËÎÄІЇ

Íі÷. Òèøà. І íà êëàâіøі ðóêà.
Äóøà ìèòöÿ ñïіâàє ñòîãîëîñî.
Ìèòåöü ìåëîäіþ íàïðóæåíî øóêà,
×åðïàþ÷è â ñâîїì äèòèíñòâі áîñіì.
Óæå çíà÷êè ç’ÿâèëèñü íà ïàïåðі,
Ìîâ ëàñòіâêè íà òåëåãðàôíіì äðîòі.
І çâóêè ÷àðіâíі, ìîâ ãіìí íåáåñíіé ñôåðі,
Íàðîäæóþòüñÿ ùèðі â ñüîìіì ïîòі.
Òàê є ïîñòіéíî. Äåíü ëåòèòü çà äíåì,
Äîëàþ÷è äóøі ëþäñüêîї ñêíàðіñòü.
Âіí â ïîøóêó íîâèõ ìóçè÷íèõ òåì
Äàðóє ìîëîäіñòü, ïîáîðþþ÷è ñòàðіñòü.
Õàé ìóçà áóäå çàâøå іç ìèòöåì,
Äîïîìàãà éîìó çäîëàòè áîëі.
À ìóçèêà éîãî, ÿê ñåðöÿ ùåì,
Çàâæäè ïðèñóòíÿ áóäå â íàøіé äîëі.

                                                Â. Çèêèé

ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1. Назвіть два узгоджені та два неузгоджені означення.
2. Випишіть одне дієслівне словосполучення, зробіть його синтаксичний розбір.
3. Укажіть речення: а) спонукальне, б) непоширене, в) поширене, г) просте.
4. Знайдіть обставини способу дії.
5. Обґрунтуйте вивчені пунктограми.
6. Випишіть 5–7 другорядних членів речення та заповніть таблицю.

Аналізоване 
слово

Синтаксична 
роль

Форма 
вираження

Слово, від якого
залежить

Питання, на яке
відповідає

 І. Допоможіть кожному слову знайти «свою» фразеологічну пару. Запишіть
утворені фразеологізми. 

Áèòè, ñèäіòè, ïîïàñòè, ðîçáèòè, ïèñàòè, êàòàòèñÿ, á’єòüñÿ, âèäíî, çâà-
ëèâñÿ.

ÄÎÂІÄÊÀ. Ìіæ äâîõ âîãíіâ, ÿê êóðêà ëàïîþ, â ïóõ і ïðàõ, íà äâîõ
ñòіëüöÿõ, ÿê ñèäîðîâó êîçó, ÿê ðèáà îá ëіä, ÿê ñíіã íà ãîëîâó, ÿê íà äîëîíі,
ÿê ñèð ó ìàñëі.

ІІ. Складіть і запишіть речення з двома фразеологізмами. Підкресліть фразеологічні
звороти як члени речення. Чи виділятимете ви їх комами?
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І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Обґрунтуйте написання. Підкресліть 
члени речення.

1. (Â)ãîðі ïëèâóòü îäíà îäíіé íàâñòðі÷ çîðÿ âå÷іðíÿ і çîðÿ ðàíêîâà
(Â. Ñêîìàðîâñüêèé). 2. Íà ñîòíі ãіí çàêîëîñèëîñü æèòî, і âóñà õâàöüêî 
âèêèíóâ ÿ÷ìіíü (Â. Ñêîìàðîâñüêèé). 3. Íà çåìëþ ïî çîð(’)ÿíèõ ñõîäàõ 
çàäóìàíèé âå÷іð çіéøîâ (Â. Ñîñþðà). 4. І ñòèãëі ïð(å,è)ñîëîäêі ïîëóíèöі 
òàì íà î÷àõ ïàëàëè і ðîñëè (Ì. Ðèëüñüêèé). 5. Óñå ïëèâëè êëþ÷і çà ñèâèì
çîäіàêîì, (ç,ñ)õîâàâøè òàїíó ïðè ëіâîìó êðèëі (Á. Îëіéíèê). 6. І îçâàëèñÿ
äîëèíè ãîìîíîì çíàéîìèì, і óïàëà íà êîëіíà òèøà ïåðåä ãðîìîì (Â. Ñè-
ìîíåíêî). 7. І çåìëÿ âïèëàñü âîäîþ, ìîâ æèâîþ êðîâ(’)þ (Â. Ñèìîíåíêî).

ІІ. Виконайте письмовий синтаксичний розбір двох речень (на вибір).

І.  Прочитайте вголос текст, дотримуючись норм літературної вимови. Наве-
діть із тексту приклади таких речень: розповідних, питальних, спонукальних, окличних.

ÙÅÄÐІÑÒÜ

Ñàøêîâі áóëî âåñåëî, òàêèé íàñòðіé, êîëè âñå çäàєòüñÿ ñìіøíèì. Òіëüêè 
äåñü ó ñàìіé ãëèáèíі ñâіäîìîñòі, íà ñàìîìó äåíöі, ïðè÷àїëîñÿ çàïèòàííÿ.

– Àíäðіþ! Ùî òàêå, ïî-òâîєìó, ùåäðіñòü? Ùåäðà ëþäèíà, æàäіáíà ëþ-
äèíà. Äóìàâ êîëè-íåáóäü?

– ×îãî öå òè? – Àíäðіé êîìі÷íî ïіäíÿâ áðîâè. – Õіáà ñàì íå çíàєø? 
Ïіäõîäæó äî Ïåòðåíêà íà ïåðåðâі: «Äàé, Ïåòðåíêî, ãðèâíþ». Ïî-ëþäñüêè
ïðîøó. À âіí ìíåòüñÿ: «Ó ìåíå íåìàє». ß æ ñàì áà÷èâ, ÿê éîìó â áóôåòі 
ç ï’ÿòè ãðèâåíü ðåøòó äàâàëè.

– ßê ïðîñòî âñå â òåáå âèõîäèòü, – ñêàçàâ Ñàøêî. – Äàâ ãðèâíþ – ùå-
äðèé, íå äàâ – æàäіáíèé. Ïåòðåíêî, ìîæå, і æàäіáíèé, ÿ íå çíàþ. Òіëüêè
æ ðі÷ íå â öüîìó, íå â ãðèâíі ðі÷.

Õëîïöі ïîìîâ÷àëè. Ðîçìîâà íå âèõîäèëà.
– Òðàìâàé іäå! Ñіäàéìî! – ñõàìåíóâñÿ Ñàøêî.
Àíäðіé ïåðøèì óñêî÷èâ ó âàãîí і, ïåðåêðèâàþ÷è øóì òðàìâàÿ, ãóêíóâ:
– Íà îáîõ âіçüìó êâèòêè. ß ùåäðèé.
– Íåñåðéîçíèé òè, – ðàïòîì ðîçñåðäèâñÿ òîâàðèø. – Íåñåðéîçíèé... (Çà 

Ø. Çіëüâåðøòàéíîì) 

ІІ. Обговоріть ситуацію (про що спілкувалися хлопці, як поводилися, хто з них має 
рацію, як би ви відповіли Сашкові тощо). 

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Яку людину, на вашу думку, можна назвати щедрою? Наве-
діть, якщо можете, приклади щедрих вчинків своїх чи рідних, друзів, знайомих.

 Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Ñêëàäіòü і çàïèøіòü íåâåëèêó ðîçïîâіäü ç åëåìåíòàìè îïèñó 
(6–8 ðå÷åíü) ïðî îñіííþ ãðîçó, âèêîðèñòàâøè îáñòàâèíè íåñïîäіâàíî, ðàïòîì,
çíåíàöüêà і ïîðіâíÿëüíèé çâîðîò. Óêàæіòü çàñîáè çâ’ÿçêó ðå÷åíü ó âàøîìó 
òåêñòі.

ВАРІАНТ Б. Ñêëàäіòü і çàïèøіòü íåâåëèêèé îïèñ äóáà (6–8 ðå÷åíü), âèêî-
ðèñòàâøè îçíà÷åííÿ ïðàäàâíіé, ïðåäêîâі÷íèé, ìîãóòíіé. Óêàæіòü çàñîáè 
çâ’ÿçêó ðå÷åíü ó âàøîìó òåêñòі.
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САМООЦІНКА. Продовжте усно фрази. Під час висловлювання використовуйте
речення зі вставними словами (словосполученнями, реченнями) та звертаннями.

1. Âèâ÷èâøè òåìó, ÿ, çîêðåìà, çðîçóìіâ (çðîçóìіëà), ùî ...
2. Ñâîї çíàííÿ ç òåìè ÿ á îöіíèâ (îöіíèëà) íà ...

Готуємося до тематичного оцінювання

Виконайте завдання.
Перевірте виконання за допомогою відповідей у додатках

1. Ñèíîíіìі÷íèìè є âñі çàïèñàíі ïîïàðíî ñëîâîñïîëó÷åííÿ â ðÿäêó

À ïðèїçä áðàòà – ïðèїçä äî áðàòà; âèõîâóâàòè äіòåé – âèõîâàííÿ äіòåé
Á ïîїõàòè äîäîìó – ïîїçäêà äîäîìó; òèõà íі÷ – òåìíà íі÷
Â ãðîíî âèíîãðàäó – âèíîãðàäíå ãðîíî; çàïîâіò ìàòåðі – ìàòåðèí çàïîâіò
Ã òâîð÷èé íàñòðіé – íàñòðіé òâîðèòè; øâèäêî ðóõàòèñÿ – ðóõ áåç çà-
 òðèìêè

2. Ãðàìàòè÷íó ïîìèëêó äîïóùåíî  â ñëîâîñïîëó÷åííі

À äÿêóâàòè Ìàðіþ Ñåðãіїâíó
Á àâòîáóñ íà çàìîâëåííÿ
Â ïðèéøîâ î ñüîìіé ãîäèíі
Ã âіäïîâіäíî äî íàêàçó

3. Ñëîâîñïîëó÷åííÿìè є âñі ñïîëó÷åííÿ ñëіâ ó ðÿäêó

À õëіá і ñіëü, ÷åðâîíèé îëіâåöü, іäó äàëåêî
Á õîäèòè íàâêîëî, ùèðà óñìіøêà, ðîñòå â ïîëі
Â ïіäіéøîâ äіäóñü, ïèñàâ øâèäêî, êîøòîâíèé êàìіíü
Ã âèñîêî â ãîðàõ, çåëåíà òðàâà, âіє âіòåð

4. Ïîøèðåíèì є  ðå÷åííÿ

À Ñàøêî ç Äìèòðîì áóäóòü ó÷èòèñÿ.
Á Ìàðèíêà â÷àñíî çàêіí÷èëà ïèñàòè.
Â Ñîòíі ëþäåé ïî÷àëè ñïіâàòè.
Ã Ìè ç òîáîþ áóäåìî ðàäіòè.

5. Ñïîíóêàëüíèì є ðå÷åííÿ

À Ëèñòÿ ãóñòî çåëåíіє íàä ðіêîþ... (Ï. Óñåíêî).
Á Ìîâî ìîÿ, ìîâî, ìàòåðèíñüêà ìîâî, êîæíå òâîє ñëîâî ç íіæíîñòі,

ëþáîâі (À. Ëóöåíêî).
Â Õòî æ îä íàñ ó ñâіòі äóæ÷èé? (Ï. Òè÷èíà).
Ã Õàé áäæîëè íîñÿòü ìåäîçáіð ó ñîòè і êîæíà êâіòêà äóøó çâåñåëÿ

(Ë. Äìèòåðêî).

6. Ñêëàäåíèé äієñëіâíèé ïðèñóäîê є â ðå÷åííі

À Ñíàðÿäè ïî÷àëè âæå ïàäàòè â ðі÷êó (Î. Äîâæåíêî).
Á Õіáà є õòî íà ñâіòі êðèëàòіøèé çà ëþäèíó? (Î. Ãîí÷àð).
Â Íàðîä ðîñòå, і ìíîæèòüñÿ, і äіє (Â. Ñèìîíåíêî).
Ã І íåõàé íàøå æèòòÿ áóäå ÷óäåñíîþ ïіñíåþ (І. Öþïà).
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7. Íåîçíà÷åíîþ ôîðìîþ äієñëîâà âèðàæåíî îáñòàâèíó â ðå÷åííі

À Íà ïîãðåáíі ëþáèâ ñïàòè äіä (Î. Äîâæåíêî).
Á Ìîðå ïåðåïëèâòè – íå ïîëå ïåðåéòè (Íàð. òâîð÷іñòü).
Â Íåçàáàðîì ïіñëÿ äîùó äіòè ïðèáіãëè çáèðàòè ãðèáè (Î. Іâàíåíêî).
Ã Õëîïöі âèðіøèëè íіêóäè íå ðóøàòè ç Õðåùàòèêà... (Þ. ßíîâñüêèé).

8. Ïîðіâíÿëüíі çâîðîòè òðåáà âèäіëèòè êîìàìè ó ÄÂÎÕ ðå÷åííÿõ

À Óñå éäå ÿê ïî ìàñëó.
Á Äâіð áóâ îãîðîäæåíèé íіáè ôîðòåöÿ.
Â À äіâ÷èíà ìîâ êàëèíà â ëóçі.
Ã Õëîïöі ãîâîðèëè ìàéæå ÿê äîðîñëі. 
Ä Ïî÷àâ ïàäàòè ãðàä ÿê ãîðîõ.

9. Ç’ÿñóéòå ñèíòàêñè÷íó ðîëü âèäіëåíèõ ó ðå÷åííÿõ ñëіâ.

                             Ñëîâî                                  ×ëåí ðå÷åííÿ

1

2

3

4

Íàì òðåáà áóëî âèéòè íàâïðîñòåöü äî
ðі÷êè... (Ë. Äìèòåðêî).
Íàóêà – íàéáіëüø âàæëèâå, íàéáіëüø
ïðåêðàñíå â æèòòі ëþäèíè (À. ×åõîâ).
Ïàíñüêèé áóäèíîê ç áіëîãî êàìåíþ
ñòîїòü, íåìîâ ïàëàö (Ìàðêî Âîâ÷îê).
À íà ëóçі òðàâà ï’є âñå ìåíøå âîäè
(Ï. Îñàä ÷óê).

À îáñòàâèíà
Á îçíà÷åííÿ
Â ÷àñòèíà ïðèñóäêà
Ã äîäàòîê
Ä ïіäìåò

10. Ñêëàäіòü ðå÷åííÿ çà ñõåìàìè.

1.                                 
2.                                  
3.                                          

11. Ñêëàäіòü îäíå ðå÷åííÿ ç óçãîäæåíèì îçíà÷åííÿì і îäíå – ç íåóçãîäæå-
íèì îçíà÷åííÿì.

12. Ñêëàäіòü îäíå ðå÷åííÿ ç ïîðіâíÿëüíèì çâîðîòîì ó ðîëі îáñòàâèíè é
îäíå – ç ïîðіâíÿëüíèì çâîðîòîì ó ðîëі ïðèñóäêà.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Поясніть відмінність між словом, словосполученням і реченням.
2. Який порядок слів у реченні є прямим? Що таке логічний наголос?
3. Яку роль у реченні виконує підмет? Наведіть приклади речень зі складеним під-

метом.
4. Які є види присудків? Коли між підметом і присудком ставимо тире? Наведіть

приклади.
5. Розкажіть про особливості узгодження головних членів речення.
6. Чим узгоджені означення відрізняються від неузгоджених? Наведіть приклади.
7. Розкажіть про написання прикладок. 
8. Чим прямі додатки відрізняються від непрямих? Наведіть приклади.
9. На які види за значенням поділяють обставини? Наведіть приклади.
10. Розкажіть про виділення порівняльних зворотів в усному мовленні та на письмі.



                                                      КОЛИ РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ
                                НЕ ПОТРІБНІ

Важко уявити текст без розділових знаків, які б принаймні чітко вказували чита-
чеві, де закінчується одне речення і починається інше. Але, виявляється, у цьому не 
завжди є потреба. Нерідко поети спеціально уникають розділових знаків – і тоді 
з-під їхнього пера народжуються ось такі поезії: 

напувала 
з криниці срібної 
коня жовтого 
коня білого
і зміїлися 
гриви світляні 
і на небо
лягали тінями 
то волошками

то ожинами 
хвилювалось 
зелене озеро 
на долонях 
у вітру 
погляди 
зосенілих 
очей ромашкових

                                                                                         О. Гаран

Як ви думаєте, чому в поданій поезії немає розділових знаків?
ЯК ЦЕ БУЛО

УКРАЇНСЬКА МОВА І САНСКРИТ
Існує гіпотеза, що родоначальником усіх європейських мов є давньоіндійська мова 

санскрит. Деякі вчені вважають, що саме від санскриту походить і українська мова. 
Так, наша мова  має спільні слова з давньоіндійською, бо одна і друга входили в одну 
спільноіндоєвропейську мову. Це підтверджують словники, у яких зіставляються слова 
середньоукраїнської мови і санскриту. ПОРІВНЯЙМО:

Українська мова Санскрит Українська мова Санскрит
багато багута жінка джані
будити буд кара кара
видіти видіта кіл кіл
грива грива кут кута
дерево дараво мара мара
див див мати матар

Наша пунктуація як система розділових знаків в 
основних своїх виявах склалася до ХVІІІ століття. 
У давньоруських пам’ятках розділові знаки (а їх 

було мало: крапка, три крапки, розміщені у вигляді трикутника; чотири крапки, розміще-
ні у вигляді ромба) смислової функції не мали, а ставилися відповідно до потреби того, 
хто писав, з метою «відпочити».

Розвиток пунктуації пов’язують із виникненням книгодрукування, і «винайшли» її пра-
цівники друкарні. У їхнє завдання входило подавати друкований текст так, щоб читач 
легко сприймав прочитане. Тому друкований текст треба було членувати на окремі части-
ни. Виникнувши з практичної потреби, пунктуація стала розвиватися, удосконалюватися, 
брати на себе роль виразника точнішого і глибшого вираження змісту написаного.

Сучасна пунктуація ґрунтується на трьох принципах – граматичному, смисловому, 
інтонаційному.



ÎÊÐÅÌІ ÂÀÐІÀÍÒÈ ÑËÎÂÎÑÏÎËÓ×ÅÍÜ

îïàíóâàòè (ùî?) çíàííÿ
îâîëîäіòè (÷èì?) çíàííÿìè
äîðіêàòè (êîìó?) òîâàðèøåâі
äÿêóâàòè (êîìó?) ñåñòðі
ñïîâíåíèé (÷îãî?) ïîâàãè, çàâçÿòòÿ
âëàñòèâèé (êîìó?) äіòÿì
õàðàêòåðíèé (äëÿ êîãî?) äëÿ äіòåé

âèáà÷àòè (êîìó?) ìåíі
çáèòêóâàòèñÿ (íàä êèì?) íàä 
îäíî ëіòêîì
ãëóçóâàòè (ç êîãî?) ç ïіäëіòêà
ïðîïóñòèòè (ç ÿêîї ïðè÷èíè?) 
÷åðåç õâîðîáó
éòè (ïî ùî?) ïî ÿãîäè

АНТИСУРЖИК
Ó ØÊÎËІ

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
÷åðãîâèé ó їäàëüíі
êîëèøíі âèïóñêíèêè
çìóñèâ âèâ÷èòè 
òðàïëÿþòüñÿ ïîìèëêè
ïðàâèëüíà âіäïîâіäü
äîâіâ òåîðåìó
íàïèñàâ äâà ðÿäêè
íå çàâàæàé ïèñàòè
ïåðåãîðíіòü ñòîðіíêó
ðîçãîðíіòü çîøèò
íàâ÷àëüíèé êîðïóñ

äåæóðíèé ó ñòîëîâіé
áóâøі âèïóñêíèêè
çàñòàâèâ âèâ÷èòè 
çóñòðі÷àþòüñÿ ïîìèëêè
âіðíà âіäïîâіäü
äîêàçàâ òåîðåìó
íàïèñàâ äâі ñòðі÷êè
íå ìіøàé ïèñàòè
ïåðåâåðíіòü ñòîðіíêó
ðîçêðèéòå çîøèò
ó÷áîâèé êîðïóñ

Ó ÌÀÃÀÇÈÍІ

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
ìàãàçèí âіä÷èíåíî
ïåðåîáëіê
êóïіâëÿ-ïðîäàæ
çà÷èíÿéòå äâåðі
âåëèêèé âèòîðã
íàéäåøåâøèé òîâàð
ïðèâàòíèé ìàãàçèí
ïëÿøêà âîäè
ïîëóíè÷íå âàðåííÿ
êóïіòü ñîðî÷êó
çàãîðíіòü ó ïàïіð
ìåáëåâèé ìàãàçèí
âçóòòєâèé ìàãàçèí

ìàãàçèí âіäêðèòî
ïåðåó÷îò
êóïëÿ-ïðîäàæà
çàêðèâàéòå äâåðі
âåëèêà âèðó÷êà
ñàìèé äåøåâèé òîâàð
÷àñíèé ìàãàçèí
áóòèëêà âîäè
êëóáíі÷íå âàðåííÿ
êóïіòü ðóáàøêó
çàãîðíіòü ó áóìàãó
ìåáåëüíèé ìàãàçèí
îáóâíèé ìàãàçèí
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âіäïîâіäàëüíіñòü – ïіäâèùóâàòè
äіÿëüíіñòü – ïðîâàäèòè
äîñòîâіðíіñòü – âñòàíîâëþâàòè
çáèòêè – çàâäàâàòè
çíàííÿ – íàáóâàòè
êâàðòïëàòà – âíîñèòè
îáñÿã – çáіëüøóâàòè
îñâіòà – çäîáóâàòè
îñíîâè – çàêëàäàòè
ïіëüãè – ïîøèðþâàòè
ïëàí – ñêëàäàòè
ïëàòіæ – çäіéñíþâàòè

ïîëіòèêà – ôîðìóâàòè, ðåàëіçóâàòè
ïîñàäà – ñêàñóâàòè, ëіêâіäóâàòè
ïîñëóãè – íàäàâàòè
ïîòðåáà – çàäîâîëüíÿòè
ïðèñÿãà – ñêëàäàòè
ïðîïîçèöії – âíîñèòè
ñïîðè – ðîçâ’ÿçóâàòè
òàðèô – ïіäâèùóâàòè
òåðèòîðіÿ – óïîðÿäêîâóâàòè
ôóíêöії – âèêîíóâàòè
÷èííіñòü – íàáèðàòè
øêîäà – çàïîäіÿòè

ГРАМАТИЧНІ СИНОНІМИ
ÙÎ ÐÀÍІØÅ, ÒÎ ËІÏØÅ

Íåðіäêî ç ãðàìàòè÷íèõ ñèíîíіìіâ âèáèðàþòü îäèí çàñіá і çàáóâàþòü 
іíøèé. Òàêà äîëÿ ñïіòêàëà ñêëàäíèé ñïîëó÷íèê ùî… òî â çíà÷åííі âіä-
ïîâіäíîñòі. Çàìіñòü íüîãî ÷àñòіøå âæèâàþòü ñïîëó÷íèê ÷èì… òèì. Öå 
âèñëîâè íà çðàçîê ×èì áіëüøå ñëóõàєø, òèì áіëüøå õî÷åòüñÿ ÷óòè
(Ì. Êîöþáèíñüêèé). Ñïîëó÷íèê ùî… òî íі÷èì íå ãіðøèé çà ñïîëó÷íèê 
÷èì… òèì, à íàâіòü êðàùèé. Íàïðèêëàä: Ùî áàãàòøà äóìêà, òî áàãàò-
øà ìîâà (Ì. Ðèëüñüêèé); Ùî âèùå ïіäіéìàëèñÿ, òî âèäíіøå ñòàâàëî íà-
âêðóãè (Î. Ãîí÷àð) (І. Âèõîâàíåöü). 

ÏÎÍÀÄ ÑÒÎ

Óêðàїíñüêà ìîâà ìàє äëÿ âèðàæåííÿ ïåðåâèùåííÿ êіëüêîñòі êîãî-, ÷î-
ãî-íåáóäü ñïîëóêè ç ïðèéìåííèêîì ïîíàä. Їõ øèðîêî âèêîðèñòîâóþòü 
ïèñüìåííèêè, æóðíàëіñòè, íàóêîâöі. Íàïðèêëàä: Ïîíàä ãîäèíó ëóíàëè 
ïîñòðіëè (Ç. Òóëóá); Ïîíàä ìіñÿöü ìèíóëî (Î. Äîâæåíêî). Îòæå, óæèâàé-
ìî ãëèáøå âêîðіíåíó â ґðóíò íàøîї ìîâè ñïîëóêó ïîíàä ñòî îñіá, à íå 
áіëüøå ñòà îñіá (á І. Âèõîâàíåöü).

РОЗРІЗНЯЙМО
ÁÓÄÜ ËÀÑÊÀ, ÂÌÈÊÀÉÒÅ

×èñëåííі ìîâöі, îçáðîїâøèñü ñóðæèêîâîþ ìàíåðîþ âèñëîâëþâàííÿ, 
êðè÷àòü: «Âêëþ÷іòü òåëåâіçîð!!!» Óêðàїíñüêà ìîâà ìàє äëÿ öüîãî âèïàä-
êó ãàðíå ñëîâî âìèêàòè (óìèêàòè, ââіìêíóòè, óâіìêíóòè), ÿêå ïîçíà÷àє 
ç’єäíàííÿ ç äæåðåëîì åíåðãії é óâåäåííÿ â äіþ ðіçíèõ ïðèñòðîїâ. Íàïðè-
êëàä: Ãàííà âìèêàє ðàäіî. Þðіé óâіìêíóâ ñâіòëî.

Ùèðîñåðäíî ïðîõàєìî: íå âêëþ÷àéòå òåëåâіçîð òà іíøі ïðèñòðîї, à 
òіëüêè âìèêàéòå їõ (І. Âèõîâàíåöü).



Ìîâî! Òå÷åø âі÷íî é âіëüíî, ÿê Ðіêà. 
«Òå÷å âîäà â ñèíє ìîðå, òà íå âèòіêàє...»,
à íà íіé ÷îâíè çîëîòії çâóêіâ, ñëіâ ìîâè –
«іç ñèâîї äàâíèíè ïðè÷àëþþòü ÷îâíè çîëîòії»...

Ïàâëî Çàãðåáåëüíèé

Îäíîñêëàäíå ðå÷åííÿ .Îäíîñêëàäíå ðå÷åííÿ .
Ïîâíå òà íåïîâíå ðå÷åííÿÏîâíå òà íåïîâíå ðå÷åííÿ

Ви знатимете:
 види односкладних речень;
 особливості неповних речень.

Ви вмітимете:
 виділяти односкладні й неповні речення з-поміж інших видів речень;
 визначати види односкладних речень;
 оцінювати роль односкладних і неповних речень у текстах різних стилів;
 конструювати односкладні і неповні речення та правильно використовувати їх у
власному мовленні;
 ставити правильно тире в неповних реченнях. 

Ñèíòàêñèñ.  ÏóíêòóàöiÿÑèíòàêñèñ.  Ïóíêòóàöiÿ
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§ 16. ÎÄÍÎÑÊËÀÄÍІ ÐÅ×ÅÍÍß

Ïðî òå, ÷èì îäíîñêëàäíі ðå÷åííÿ âіäðіçíÿþòüñÿ âіä äâîñêëàäíèõ,
âèäè îäíîñêëàäíèõ ðå÷åíü òà ðîëü їõ ó ìîâëåííі

ПРИГАДАЙМО. Із чого складається граматична основа речення?

 Зіставте речення правої та лівої колонок. Визначте, у реченнях якої групи
граматична основа складається з одного головного члена. Чи зрозумілий зміст цих
речень? Чи можна відновити в них другий головний член? Зробіть висновок про особ-
ливості односкладних речень. 

1. ß ëþáëþ òèøó.
2. Ïàõíóòüó òðàâè.
3. Ñâіòèòü ÿñêðàâå ñîíöå.

1. Ëþáëþ òèøó.
2. Ïàõíå òðàâàìè.
3. ßñêðàâå ñîíöå.

Односкладні 
речення

Структура

Роль 
у мовленні

Îäíîñêëàäíèì íàçèâàþòü ðå÷åííÿ, ãðàìàòè÷íà îñíîâà
ÿêîãî ñêëàäàєòüñÿ ç îäíîãî ãîëîâíîãî ÷ëåíà. Äðóãèé ãîëîâ-
íèé ÷ëåí îäíîñêëàäíîìó ðå÷åííþ íå ïîòðіáíèé, îñêіëüêè
çìіñò ðå÷åííÿ і òàê çðîçóìіëèé. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: Îòàê ïðî-
ëå÷ó ñíіæêîì íàä äîëèíîþ (À. Ìàëèøêî).
Äî ñòðóêòóðè öüîãî ðå÷åííÿ ìîæíà ëåãêî ââåñòè ïіäìåò ÿ, 
àëå ïîòðåáè â öüîìó íåìàє, áî äієñëîâî ïðîëå÷ó âêàçóє, ùî 
äіÿ ïðèïèñóєòüñÿ ñàìå 1-é îñîáі îäíèíè (ÿ ïðîëå÷ó).

Îäíîñêëàäíі ðå÷åííÿ, ÿê і äâîñêëàäíі, ìîæóòü áóòè ïîøè-
ðåíèìè é íåïîøèðåíèìè, à òàêîæ ÷àñòèíàìè ñêëàäíîãî
ðå÷åííÿ. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ:

Ñòèñëі, ñêóïі ðÿäêè, àëå ÿê áàãàòî âîíè âìіùàþòü!

    îäíîñêë., ïîøèð.                  äâîñêë., ïîøèð.

Îäíîñêëàäíі ðå÷åííÿ óðіçíîìàíіòíþþòü і çáàãà÷óþòü ìîâ-
ëåííÿ. Íèìè ìîæíà ïåðåäàòè äóìêè, ïî÷óòòÿ, âіäòіíêè,
ÿêі íåìîæëèâî ïåðåäàòè äâîñêëàäíèìè ðå÷åííÿìè.

Головний член односкладного речення не можна називати підметом або при-
судком. Адже підмет і присудок взаємопов’язані (не можуть існувати один без
одного), а в односкладному реченні є лише один головний член, який суміщає в
собі функції і підмета, і присудка. Тому правильно казати так: односкладне ре-
чення з головним членом у формі підмета (присудка).

I. Прочитайте односкладні речення та визначте граматичні основи. У яких ре-
ченнях головний член у формі підмета, а в яких – у формі присудка? Які з речень
поширені, а які – непоширені?

1. Ëþáëþ íåñòè ç êðèíèöі âîäó і íå ðîçõëþïàòè íі êðàïëі (À. Êàìіí÷óê).
2. Äàëåêі ñòðі÷і âå÷îðîâі. Ðîñèñòі ñóòіíêè ðîçëóê (Ï. Âàñèëåíêî). 3. Íà-
â÷è ìåíå ïðåìóäðîñòі, íàâ÷è, ìîÿ ñóâîðà і ëàñêàâà Ìóçî... (Ìàðіÿ Âëàä).
4. Íà íåáі çîðіëî (Ê. Ãðèíåâè÷åâà). 5. Áàãàòî çіðî÷îê áëèñêó÷èõ ðîçñèïàíî

152

153  
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ïî íåáåñàõ (Ë. Ãëіáîâ). 6. Çèìîâèé âå÷іð. Òèøà (ß. Òè÷èíà). 7. Íі÷. Òèøà. 
Áіëå, áіëå ïîëå (Â. Ñîñþðà).

ІІ. Доведіть, що у вправі всі речення односкладні. 

 І.  Прочитайте текст, знайдіть у ньому односкладні речення. Простежте, які з 
них допомагають уникнути зайвого повтору, а які – створюють лаконічність і динамізм 
розповіді.

ÂÅÐÅÑ І ÁÄÆÎËÈ

Éäó äî ëіñó. Öâіòіííÿ âåðåñó â÷óâàþ
â óñüîìó: â àðîìàòі ïîâіòðÿ, ó ïîäèõó
ëåãîòó, ó áàðâàõ íåáà. Âåðåñ. Íà ïіùàíèõ
ґðóíòàõ, òàì, äå íå öâіòå æîäíà êâіòêà...
Òàì âëàäàðþє âåðåñ. Îä éîãî ôіîëåòîâîãî
öâіòіííÿ íå ñõîâàòèñÿ íіäå: íі â çàòіíêó
äåðåâà, íі íà óçëіññі, íі â ãóùàâèíі. Éîãî
ìàëåíüêі ëіõòàðèêè ìîâ ïðîñâåðäëþþòü
òîáі äóøó, âõîäÿòü ó єñòâî, ó ñâіäîìіñòü.
Ãåéçåðè öâіòó. Ôîí òàíè õîëîäíóâàòî-
ãà ðÿ ÷îãî áàãàòòÿ. Êàñêàäè ðàéäóæíîãî
ñÿéâà.

Äèêі áäæîëè ïîðàþòüñÿ íà âіääіëåíèõ äіëÿíêàõ, ó ãëèáèíàõ, ó ïóùàõ 
і íåòðèùàõ, çàïàñàþ÷èñü íåêòàðîì íà çèìіâëþ, à ñâіéñüêі ëіòóíêè ãîñïî-
äàðþþòü íà îêîëèöÿõ, áåðóòü âçÿòîê* ïîõàïöåì, ïîñïіøàþòü... Íåçàáàðîì
çàäîùèòü. Çàòóìàíèòü. Çàãðîçóє... І òîäі âæå âåðåñ áóäå áëÿêëèé, ñіðèé,
íóäíèé (Çà À. Êàìіí÷óêîì).

ІІ. Випишіть односкладні речення, підкресліть у них усі члени речення.
ІІІ. За виписаними односкладними реченнями усно перекажіть прочитане. Уведіть у 
переказ невеликий опис лісу (2–3 речення).

ДВА – ЧОТИРИ – УСІ РАЗОМ. Визначте, які два речення з поданих є одно-
складними. Доведіть свою думку.

1. Іùå çåìëÿ íå õî÷å õîëîäіâ.
2. Ùå íå âñі ðîçâ’ÿçàíî ðіâíÿííÿ ó öіì ñâіòі. 
3. Ñëîâà çáèðàþ ó ðàçêè äóìîê ùîäåííî.
4. Öåé ëèïåíü ñïðàâäі òіëüêè ìіé (Î. Äîâãîï’ÿò). 

 І.  Спишіть складні речення, розкриваючи дужки. Підкресліть граматичні осно-
ви. Визначте односкладні речення, які є частинами складних (надпишіть над ними 
скорочено – односкл.).

1. Óæå éøëîñÿ äî âåñіëëÿ, êîëè ðàïòîì ðî(ç,ñ)ïî÷àëàñÿ âіéíà (Ñ. Ìóçè-
÷åíêî). 2. Ñíіãàìè çåìëþ çàì(å,è)ëî, ÿðіëè ùå ìîðîçіâ æàëà (À. Ëóöåíêî). 
3. Äåðæàâà ñòâîðþєòüñÿ çàäëÿ òîãî, ùî(á) æèòè ùàñ(ò)ëèâî (Àðіñòîòåëü). 
4. Ïîãëÿíü: âóàëі (áіëî)ñíіæíі ñìàãëÿâі âèøíі íàäÿãëè (Ä. Іâàíîâ). 5. Ñóì-
íî і ñìóòíî ëþäèíі, êîëè âèñèõàє і ñëіïíå óÿâà... (Î. Äîâæåíêî). 6. Éäó 

* Âçÿòîê – çáèðàííÿ íåêòàðó і êâіòêîâîãî ïèëêó áäæîëèíîþ ñіì’єþ çà ïåâíèé 
÷àñ (äåíü, ñåçîí).

154  

Ï. Øåëóäüêî. Ïîëóäåíü
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ïî òîíêîìó ïàì’ÿòі ëüîäó – і ïіä íîãàìè êðèøàòüñÿ êð(å,è)æèíè (Ì. Іëü-
íèöüêèé).

ІІ. Виділене слово запишіть фонетичною транскрипцією.  

Замініть усно двоскладні речення синонімічними односкладними й навпаки.
Простежте, як при цьому змінюється характер розповіді.

1. Ïòàõè âåñåëî ñïіâàþòü ó çàòèøíîìó ëіñі (Î. Êâіòíåâèé). 2. ×óþ, 
çåìëå, òâîє äèõàííÿ, ðîçóìіþ òâіé òèõèé ñóì (Â. Ñèìîíåíêî). 3. Óëіòêó ÿ
ëþáëþ ìàíäðóâàòè ãіðñüêèìè ñòåæêàìè (Î. Êâіòíåâèé). 4. Êðіçü òóìàíî-
âó ïåëåíó âèäíî çåëåíî-÷îðíèé ëіñ (Ä. Ïðèëþê). 5. Éîìó çàõîòіëîñÿ ìà-
ëþâàòè (Є. Òîâñòóõà).

Види 
речень

Çàëåæíî âіä çíà÷åííÿ òà ñïîñîáó âèðàæåííÿ ãîëîâíîãî
÷ëåíà îäíîñêëàäíі ðå÷åííÿ ïîäіëÿþòü íà âèäè.

Îçíà÷åíî-îñîáîâі Íàçèâíі

Íåîçíà÷åíî-îñîáîâі

Óçàãàëüíåíî-îñîáîâі

Áåçîñîáîâі

Âèäè îäíîñêëàäíèõ ðå÷åíü

Ç ãîëîâíèì ÷ëåíîì
ó ôîðìі ÏÐÈÑÓÄÊÀ

Ç ãîëîâíèì ÷ëåíîì
ó ôîðìі ÏІÄÌÅÒÀ

Розгляньте таблицю. Користуючись нею, розкажіть про значення головного
члена різних видів односкладних речень, обґрунтуйте наведені приклади. Визначте,
якими частинами мови виражено головні члени речення в прикладах. 

Âèäè ðå÷åíü Çíà÷åííÿ ãîëîâíîãî
÷ëåíà ðå÷åííÿ

Ïðèêëàäè

Îçíà÷åíî-
îñîáîâå

Ãîëîâíèé ÷ëåí ðå÷åííÿ îçíà-
÷àє äіþ, ÿêó âèêîíóє êîí-
êðåòíà îñîáà (ÿ, òè, ìè, âè)

Áóäåì íà îñіíü äîáðі é áà-
ãàòі (І. Æèëåíêî).

Íåîçíà÷åíî-
îñîáîâå

Ãîëîâíèé ÷ëåí ðå÷åííÿ îçíà-
÷àє äіþ, ÿêó âèêîíóþòü íå-
âèçíà÷åíі îñîáè (âîíè)

Íàñ çóñòðі÷àþòü õëіáîì-
ñіëëþ (Ëåñÿ Óêðàїíêà).

Óçàãàëüíåíî-
îñîáîâå

Ãîëîâíèé ÷ëåí ðå÷åííÿ îçíà-
÷àє äіþ, ÿêà ñòîñóєòüñÿ áóäü-
ÿêîї îñîáè

Äðóãà ïіçíàþòü ó áіäі (Íàð. і
òâîð÷іñòü).

157  
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі

Áåçîñîáîâå Ãîëîâíèé ÷ëåí ðå÷åííÿ îçíà-
÷àє äіþ, ÿêà íå ìàє âèêîíàâ-
öÿ

À â òåïëіé õàòі ïàõíå
ñâіæèì õëіáîì (Î. Ïàõ-
ëüîâñüêà).

Íàçèâíå Ãîëîâíèé ÷ëåí ðå÷åííÿ ñòâåð-
äæóє íàÿâíіñòü ïðåäìåòіâ ÷è 
ÿâèù

×óäåñíà êèїâñüêà îñіíü
(Îñòàï Âèøíÿ).

І. Виберіть і спишіть односкладні речення, підкресліть головні члени відповід-
но до їхньої синтаксичної ролі. 

1. Íàóêè íå íîñèòè çà ïëå÷èìà (Íàð. òâîð÷іñòü). 2. Íà ñèçèõ ëóêàõ 
ñêîøåíî òðàâó (Ì. Ðèëüñüêèé). 3. Ùàñëèâèé ñìіõ ãîëîñíî çàáðèíіâ íà âñþ 
êâàðòèðó (Ñ. Ìóçè÷åíêî). 4. Ñòîþ óâåñü áëàêèòòþ îïîâèòèé (Ì. Áîðîâêî).
5. Êîæåí íіæíèé ðóõ ñåðäå÷íèé â ïіñíþ ñðіáíó ïåðåëëþ (Îëåêñàíäð
Îëåñü). 6. Âå÷іðíÿ êіìíàòà. Ðîç÷èíåíі âіêíà. Âåñíà (І. Æèëåíêî). 7. Ùàñ-
ëèâі ùàñòÿ íå øóêàþòü (Íàð. òâîð÷іñòü). 8. Ïîâіòðÿ – ìîâ íàñòîÿíèé 
æåíüøåíü (Í. Ãíàòþê).

ІІ. Обґрунтуйте використання тире в останньому реченні.
ІІІ. Надпишіть частини мови над словами першого й другого речень. 

Те значення, яке у двоскладному реченні передається двома головними членами –
підметом і присудком, в односкладному реченні зосереджується в одному головному
члені. Головний член односкладного речення називає предмет або явище і разом з тим
стверджує його наявність, характеризує дію в її зв’язку з предметом, указує на відно-
шення до дійсності. ПОРІВНЯЙМО: Я люблю музику. – Люблю музику.

§ 17. ÎÇÍÀ×ÅÍÎ-ÎÑÎÁÎÂІ, ÍÅÎÇÍÀ×ÅÍÎ-ÎÑÎÁÎÂІ,
ÓÇÀÃÀËÜÍÅÍÎ-ÎÑÎÁÎÂІ ÐÅ×ÅÍÍß

Ïðî òå, ÿêі çíà÷åííÿ ìàþòü îñîáîâі îäíîñêëàäíі ðå÷åííÿ, îñîáëèâîñòі
âæèâàííÿ їõ òà ôîðìè âèðàæåííÿ ãîëîâíèõ ÷ëåíіâ ðå÷åííÿ

ПРИГАДАЙМО. 1. Які є три особи займенників? 2. Які є способи й часи дієслова?

 Прочитайте односкладні означено-особові речення. Визначте спосіб виражен ня
головних членів (частину мови, особу, спосіб). Поміркуйте, хто виконує дію – кон кретна
особа (я, ти) чи неозначена. Зробіть висновок про особливості озна   чено-особових
речень.

1. Ïðîêèäàþñü íà áåðåçі Äåñíè ïіä äóáîì (Î. Äîâæåíêî).
2. Çåìëÿ Âіò÷èçíè, êâіòíè і æèâè (Ë. Êîñòåíêî).

159 
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Означено-
особові

Форми 
вираження

Синтаксичні 
синоніми

Îçíà÷åíî-îñîáîâèìè íàçèâàþòü îäíîñêëàäíі ðå÷åííÿ, ãî-
ëîâ íèé ÷ëåí ÿêèõ îçíà÷àє äіþ, ÿêó âèêîíóє êîíêðåòíà
îñîáà.

Ãîëîâíèì ÷ëåíîì â îçíà÷åíî-îñîáîâèõ ðå÷åííÿõ ìîæóòü
áóòè òіëüêè äієñëîâà â òàêèõ ôîðìàõ:

Ôîðìè äієñëîâà Ïðèêëàäè

1-øà òà 2-ãà îñîáè îäíèíè é
ìíîæèíè òåïåðіøíüîãî é
ìàéáóòíüîãî ÷àñó 
(óÿâíі ïіäìåòè – ÿ, òè, ìè,
âè)

Îòàê ïðîéäó êðіçü òâіé âå-
ëè êèé ïîäèâ, íå çà÷åï ëþñü îá 
ëàãіäíі ñëîâà (Ë. Êîñòåíêî).

1-øà òà 2-ãà îñîáè îäíèíè é
ìíîæèíè íàêàçîâîãî ñïî-
ñîáó
(óÿâíі ïіäìåòè – òè, ìè, âè)

Çàäçâîíè â óñі äçâîíè ïî 
âñіé Óêðàїíі (Ò. Øåâ÷åíêî).

Óñі îäíîñêëàäíі îçíà÷åíî-îñîáîâі ðå÷åííÿ ñèíîíіìі÷íі
äâîñêëàäíèì, àëå, íà âіäìіíó âіä îñòàííіõ, â îçíà÷åíî-îñî-
áîâèõ ðå÷åííÿõ óâàãó çîñåðåäæóєìî íå íà âèêîíàâöåâі, à 
íà ñàìіé äії. ПОРІВНЯЙМО:

Îäíîñêëàäíі Äâîñêëàäíі

Ëþáëþ ìàíäðóâàòè.
Ïіäè íàïèéñÿ âîäè.

ß ëþáëþ ìàíäðóâàòè.
Òè ïіäè íàïèéñÿ âîäè.

1. В означено-особових, неозначено-особових та узагальнено-особових реченнях
головний член має форму присудка. 2. Другий головний член односкладному
реченню не потрібний, оскільки зміст речення і так зрозумілий.

І. Прочитайте речення. Доведіть, що всі вони означено-особові. Простежте,
на чому в них зосереджено увагу – на дії чи на її виконавцеві.

1. Çðîáëþ ñîáі ÷îâíà іç ìðіé і âåñëà іç ïіñåíü (Ì. Ðèëüñüêèé). 2. Ëþáëþ 
÷åðíіãіâñüêó äîðîãó âåñíîþ, âëіòêó, âîñåíè (Ë. Êîñòåíêî). 3. Ðіäíà çåìëå,
äàé ìåíі ñíàãè ñêðіçü, ó âñüîìó áóòü ñàìèì ñîáîþ (Â. Òàðàñåíêî). 4. Íå
ñïåðå÷àéñÿ! Ñëіâ íå êàëàìóòü (Ì. Áîðîâêî). 5. Ïîíåñè ìåíå, âå÷іð, ìіé 
áðàòå, íà ÷óìàöüêèé çàäóìàíèé øëÿõ (Â. Ñîñþðà). 6. Ðàçîì õîäіìî â ìàé-
áóòíє (Ëåñÿ Óêðàїíêà).

ІІ. Спишіть речення, підкресліть граматичні основи. Зазначте в дужках біля кожного
речення форму вираження головного члена (спосіб, час, особу, число).
ІІІ. Знайдіть спонукальні речення. Вимогу чи прохання вони виражають?

І. Прочитайте виразно вірш, визначте його основний мотив.

Íàçáèðàþ â ãàþ çàïàøíîãî çіëëÿ,
Çàïàøíîãî çіëëÿ, âèáóÿëèõ òðàâ.

161  
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Ç ÿñåíÿ òà êëåíіâ íàçáèðàþ ãіëëÿ,
Ëåïåõè íàðâàòè ïîáіæó íà ñòàâ.

Êëå÷àííÿì îáñòàâëþ, ïðèáåðó êіìíàòó.
Ïîäèâіòüñÿ, ìàìî, õîðîøå æ òî ÿê!
Óñìіõíóòüñÿ î÷і, ïîìіæ òèì ó õàòó
Ââå÷іð çàâіòàє ñòîìëåíèé êîçàê.

Ñÿäåìî ðÿäî÷êîì, çàâåäåì ðîçìîâó
Òèõó, ñóìîâèòó і ïðî âñå, ïðî âñå...
Äîêè äî âіêîíöÿ õóñòî÷êó øîâêîâó
Íі÷åíüêà-÷åðíè÷êà ç ïîëÿ äîíåñå.

                                                    Â. ×óìàê

ІІ. Знайдіть у вірші означено-особові речення. Чи є в тексті 
односкладні речення інших видів? Перебудуйте усно одно-
складні речення на синонімічні двоскладні.
ІІІ. Простежте, чи надають односкладні речення лаконічності, динамічності віршу.

Неозначено-
особові

Форми 
вираження 

Виконавці 
дії

Роль 
у мовленні

Íåîçíà÷åíî-îñîáîâèìè íàçèâàþòü îäíîñêëàäíі ðå÷åííÿ,
ãîëîâíèé ÷ëåí ÿêèõ îçíà÷àє äіþ, ÿêó âèêîíóþòü íåâèç íà-
÷åíі îñîáè.

Ãîëîâíèì ÷ëåíîì ó íåîçíà÷åíî-îñîáîâèõ ðå÷åííÿõ ìîæóòü 
áóòè òіëüêè äієñëîâà â òàêèõ ôîðìàõ:

Ôîðìè äієñëîâà Ïðèêëàäè

3-òÿ îñîáà ìíîæèíè òåïåðіø-
íüîãî ÷è ìàéáóòíüîãî ÷àñó
(óÿâíèé ïіäìåò – âîíè)

Óæå çáèðàþòü óðîæàé.

ìíîæèíà ìèíóëîãî ÷àñó
(óÿâíі ïіäìåòè – âîíè, ìè, âè)

Óæå çіáðàëè âðîæàé.

ìíîæèíà óìîâíîãî ñïîñîáó Øâèäøå çіáðàëè á óðî-á
æàé.

Âèêîíàâöіâ äії â íåîçíà÷åíî-îñîáîâèõ ðå÷åííÿõ íå íàçèâà-
єìî ç ðіçíèõ ïðè÷èí. Іíîäі âîíè íå âіäîìі íі çà êіëüêіñòþ, 
íі çà ñêëàäîì, à іíîäі íå íàçèâàєìî їõ ñâіäîìî, ùîá çîñå-
ðåäèòè óâàãó íà ñàìіé äії.

Îçíà÷åíî-îñîáîâі òà íåîçíà÷åíî-îñîáîâі ðå÷åííÿ çäåáіëüøî-
ãî âæèâàєìî â õóäîæíüîìó éó ðîçìîâíîìó ñòèëÿõ ìîâëåííÿ.ó
Âîíè äîïîìàãàþòü óíèêíóòè íåáàæàíîãî ïîâòîðó, ñòâîðþ-
þòü ëàêîíі÷íіñòü, äèíàìі÷íіñòü ðîçïîâіäі.

Не є означено-особовими чи неозначено-особовими речення, у яких при-
судки виражено дієсловами в таких формах: 3-ї особи однини; однини мину-

Ð³äíèé êðàé.
Ìàëþíîê Ìàðèíè 

Ïîáåðåæíî¿
(13 ðîê³â)
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лого часу; однини умовного способу. НАПРИКЛАД: 1. Дивиться цікавий 
фільм. 2. Дивився цікавий фільм. Із цих речень не зрозуміло, хто саме виконує
дію (він, вона, я, ти?), а тому вони потребують підмета. Це двоскладні речення
з пропущеним підметом, який відновлюється з контексту.

 І. Спишіть спочатку означено-особові, а потім – неозначено-особові речення.
Підкресліть головні члени речення, надпишіть над ними особу й час. 

1. Éäåìî óäâîõ ïіä âå÷іð ïî ñòåæèíі (Ë. Êîñòåíêî). 2. Ïèøó òîáі ðÿäêè
ïðèâіòó êðèëüìè íàéïåðøèõ æóðàâëіâ (Ì. Áîðîâêî). 3. Íàçàâæäè çàëè-
øàþñÿ îòóò, â íèçîâèíі íå çâіòðåíèõ ùå êâіòіâ (Ñ. Îñèêà). 4. Òîé ìîíàñ-
òèð íåäàâíî çáóäóâàëè (Ë. Êîñòåíêî). 5. Ï’ÿòüîõ ñòàðøèí êîçàöüêèõ
ðîçï’ÿëè (Ë. Êîñòåíêî). 6. ×è õî÷ ïó÷å÷îê òîї êàëèíè ìåíі íà ãðóäè ïî-
êëàäіòü (Ë. Êîñòåíêî). 7. Íàì íàêàçóþòü çàéíÿòè âèñîòó (Â. Êó÷åð).

ІІ. Визначте частини мови виділених слів, поясніть у них орфограми.

 І. Прочитайте текст. Знайдіть неозначено-особові речення та поміркуйте, чому
в них не називаються виконавці дії. Поясніть роль неозначено-особових речень у цьо-
му тексті.

ÌÈËÎÑÅÐÄÍÀ ÒÐÎßÍÄÀ

Ó äàâíèíó òðîÿíäó íàçèâàëè «ìèëîñåðäíîþ» êâіòêîþ çàâäÿêè öіëþùèì
âëàñòè âîñòÿì âèðîáëåíèõ іç íåї ïàðôóìіâ, îëії òà âîäè. Її ï(å,è)ëþñòêè
íàêëàäàëè íà îáëè÷(÷)ÿ, ùîá íàäàòè éîìó þíàöüêîї ñâіæîñòі. Íàñòіé
áäæіë íà òðîÿíäîâіé îëії çàñòîñîâóâàëè äëÿ ïîëіïøåí(í)ÿ ðîñòó âîëîñ(ñ)ÿ,
à çіáðàíó ç êâіòіâ ðîñó ìàëè çà íàéëіïøèé çàñіá ïðîòè çàïàëåí(í)ÿ î÷åé.
Äîñі ùå òðîÿíäîâó îëіþ òà âîäó øèðîêî âèêîðèñòîâóþòü (â,ó) ïàðôóìåðії.
Âîíè є ñêëàäîâèìè ÷àñòèíàìè áàãàòüîõ ëіêóâàëüíèõ ìàçåé, êîñìåòè÷íèõ
åñåíöіé і ò. іí. (Ñ. Ïðèõîäüêî).

ІІ. Спишіть текст, розкриваючи дужки. У неозначено-особових реченнях підкресліть
граматичні основи. 
ІІІ. Визначте засоби зв’язку речень у тексті.

 КОЛО ДУМОК. Зіставте речення. Доведіть, що перше з них є односкладним, а
друге – двоскладним. Свою відповідь звірте з поданим нижче міркуванням.

1. ×èòàþ öіêàâó êíèæêó.
2. Ïðî÷èòàâð  öіêàâó êíèæêó.

МІРКУЙМО. Речення Читаю цікаву книжку є односкладним. Воно має один голо-у
вний член, а другий не потрібен, оскільки зміст і так зрозумілий. Якщо це речен-
ня переробити на двоскладне, то підметом виступатиме лише займенник я,
і ніяке інше слово. Речення Прочитав цікаву книжку – двоскладне, бо з нього неу
зрозуміло, хто ж прочитав книжку (я? ти? він?). Підмет у цьому реченні про-
пущено.

І. ДВА – ЧОТИРИ – УСІ РАЗОМ. Знайдіть у поданих реченнях два, які не є од-
носкладними. Відповідь обґрунтуйте. 

1.  Êðàþ ðіäíèé, öâіòè, ÿê Ìàëèøêîâèé ãàé, і øóìè ÿâîðèííÿì
ðîçëîãèì (Î. Äîâãîï’ÿò). 2. Ïîñàäèëè íàä êîçàêîì ÿâіð òà ÿëèíó (Ò. Øåâ-
÷åíêî).

163  
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3. Íå äàé ìåíі íàïèòèñÿ æóðáè é äóøі çàìåðçíóòü âіä ìîðîçó (Î. Äîâãîï’ÿò).
4. Ñòîÿâ áè òóò і ñëóõàâ äîòåìíà íåâãàâíèé âіòðó ñïіâ... (Â. Ìèñèê). 5. À ââі 
ñíі áà÷èâ ñîíöå, і ïîëå áåçìåæíå, і ñòåæêè áåç êðàþ â äîñòèãëèõ õëіáàõ 
(Þ. Çáàíàöüêèé). 

ІІ. Визначте вид односкладних речень (означено-особове чи неозначено-особове).

Перебудуйте, де можливо, подані двоскладні речення на односкладні озна-
чено-особові. Простежте, як це вплинуло на характер розповіді. Які два речення не 
можна перебудувати? Чому?

1. Çàâòðà ÿ áóäó äàëі і äàëі âіä öèõ ïîëіâ (À. Ìàëèøêî). 2. ß ëþáëþ 
Äíіïðî – âåëèêó ðіêó ìîãî íàðîäó (Î. Äîâæåíêî). 3. À âіòåð ãðàє, ìîâ 
îðãàí (Ä. Ïàâëè÷êî). 4. Òèõі âîäè Äíіïðîâі ÿ ñòðі÷àâ ó äîðîçі, ñèíі õìàðè, 
äіáðîâè, ñïіëі ðàíêè òà ãðîçè (À. Ìàëèøêî). 5. Òîìó ìè çàõîïëþєìîñÿ, ÿê
ïіñíåþ і ìóçèêîþ, ñëîâîì ìàéñòðà (І. Âèõîâàíåöü).

Перебудуйте односкладні неозначено-особові речення на двоскладні. Помір-
куйте, коли варто надавати перевагу односкладним реченням перед двоскладними.

1. Ìàãàçèíè çà÷èíÿþòü î 20-é ãîäèíі. 2. Íàâåñíі íà êëóìáàõ âèñàäèëè 
êâіòè. 3. Áàòüêіâ âèêëèêàëè äî øêîëè. 4. Ó êðàєçíàâ÷îìó ìóçåї çàâæäè
ðàäî çóñòðі÷àþòü âіäâіäóâà÷іâ. 5. Ó ïðåñі ïîâіäîìèëè ïðî íàáëèæåííÿ áó-
ðåâіþ. 6. Êîìáàéíåðàì âèâåçóòü îáіä ó ïîëå. 7. Ó íàøîìó ñåëі æóðàâëіâ 
íàçèâàþòü âåñåëèêàìè.

Складіть словосполучення з двома поданими дієсловами (на вибір). Уведіть 
ці словосполучення спочатку в означено-особові, а потім – у неозначено-особові ре-
чення. Форму дієслова можна змінювати.

Ïðàöþâàòè, âіä÷óâàòè, çáèðàòèñÿ, âіäëіòàòè.

Узагальнено-
особові

Форми 
вираження

Роль 
у мовленні 

Óçàãàëüíåíî-îñîáîâèìè íàçèâàþòü îäíîñêëàäíі ðå÷åííÿ, 
ãîëîâíèé ÷ëåí ÿêèõ îçíà÷àє äіþ, ùî ìîæå ñòîñóâàòèñÿ
áóäü-ÿêîї îñîáè â áóäü-ÿêèé ìîìåíò ÷àñó.

Ãîëîâíèé ÷ëåí òàêèõ ðå÷åíü ïåðåâàæíî âèðàæåíèé 
äієñëîâîì ó ôîðìі 2-ї îñîáè îäíèíè òåïåðіøíüîãî ÷è ìàé-
áóòíüîãî ÷àñó äіéñíîãî àáî íàêàçîâîãî ñïîñîáó, ðіäøå – â
іíøèõ ôîðìàõ. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ:

1. Íå íàâ÷èø âîâêà îðàòè (Íàð. òâîð÷іñòü).
(Äієñëîâî ó ôîðìі 2-ї îñîáè îäíèíè)

2. Çà îäíîãî áèòîãî äâîõ íåáèòèõ äàþòü (Íàð. òâîð÷іñòü).
(Äієñëîâî ó ôîðìі 3-ї îñîáè ìíîæèíè)

Îñíîâíå ïðèçíà÷åííÿ óçàãàëüíåíî-îñîáîâèõ ðå÷åíü – îá-
ðàçíå âèðàæåííÿ óçàãàëüíåíèõ ñóäæåíü, òîìó îñîáëèâîãî
ïîøèðåííÿ âîíè íàáóëè â ïðèêàçêàõ, ïðèñëіâ’ÿõ, çàãàä-
êàõ, êàçêàõ. Çà äîïîìîãîþ óçàãàëüíåíî-îñîáîâèõ ðå÷åíü 
òàêîæ äàþòü іíñòðóêöії, ðåöåïòè, ïîçíà÷àþòü çàêîíîìіð-
íîñòі.
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І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Доведіть, що всі ці речення є узагаль-
нено-особовими. Підкресліть головні члени речення. 

1. Âîâêà ïàñòóõîì (íå)ñòàâëÿòü 2. (Íå)õâàëè êîíÿ, ïîêè ç äîðîãè (íå)
âåðí(å,è)øñÿ. 3. ßê ñіíî êîñÿòü, òî äîùіâ (íå)ïðîñÿòü (Íàð. òâîð÷іñòü).
4. Ïë(å,è)êàéìî â ñåðöі êîæíå ãðîíî, ïðîçîðå äèâî êàë(å,è)íîâå (Ä. Áіëîóñ).
5. Ëþáіòü òðàâèíêó, і òâàðèíêó, і ñîíöå çàâòðàøíüîãî äíÿ... (Ë. Êîñòåí-
êî). 6. Äèâèø(ü)ñÿ і (íå)íàäèâèø(ü)ñÿ, äèøåø і (íå)íàäèøåø(ü)ñÿ ÷èñòèì,
ãàðÿ÷èì і ïàõó÷èì ïîâіòðÿì (І. Íå÷óé-Ëåâèöüêèé).

ІІ. Поясніть, як ви розумієте зміст одного з наведених народних висловів.

Пригадайте і запишіть 3–5 прислів’їв, що мають будову узагальнено-особових
речень. Визначте, чим виражений у них головний член речення. Поясніть зміст одного
з висловів.

КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, що спільного і що відмінного між означено-особо вими,
неозначено-особовими та узагальнено-особовими реченнями. Чим, на вашу думку, ці
три види односкладних речень відрізняються від безособових?

Запишіть послідовно спочатку номери означено-особових речень, потім – не-
оз начено-особових, а потім – узагальнено-особових. Визначте усно в них головні
члени речення. 

1. Äåÿêèé ÷àñ їõàëè ìîâ÷êè (Ñ. Ìóçè÷åíêî). 2. Âіä êîðÿâîãî äåðå-
âà òåïëà íå ÷åêàé (Íàð. òâîð÷іñòü). 3. Îïóñòіòüñÿ, òèõі çîðі, ñèíîâі ïіä
âії (Â. Ñèìîíåíêî). 4. Іäó і ìðіþ ïðî ùîñü (Ì. Éîãàíñåí). 5. Òðè äíі äàëè
íà ðîçäóìè ìåíі (Ë. Êîñòåíêî). 6. Òóæó çà âàìè, ñîëîâ’ї Âêðàїíè (Ì. Ðèëü-
ñüêèé). 7. Ïðèéäè âåñíÿíîþ ãðîçîþ, ñèïíè íà ñåðöå ÿáëóíü öâіò (Ð. Áðà-
òóíü). 8. Çåìëі êëàíÿéñÿ íèçüêî – äî õëіáà áóäåø áëèçüêî (Íàð.
òâîð  ÷іñòü).

КЛЮЧ. Çàìіíіòü ïîñëіäîâíî âèïèñàíі öèôðè âіäïîâіäíèìè áóêâàìè: 1 – î, 2 – і,
3 – ï, 4 – å, 5 – í, 6 – ò, 7 – ð, 8 – é. ßêùî âè ïðàâèëüíî âèêîíàëè çàâäàí-
íÿ, òî іç çàïèñàíèõ áóêâ ïðî÷èòàєòå ïðіçâèùå àâòîðà âèñëîâó «Õî÷ áè ÷îãî
òè íàâ÷àâñÿ, òè íàâ÷àєøñÿ äëÿ ñåáå».

Випишіть лише односкладні речення, підкресліть граматичні основи, визнач-
те вид речень.

1. Âåñíîþ â ñåëі âñòàþòü ðàíî (Ã. Òþòþííèê). 2. Ìåíå âåçóòü ó öàð-
ñòâî òðàâ, ðі÷îê і òàєìíè÷èõ îçåð (Î. Äîâæåíêî). 3. Ñêó÷èâ çà ñòåïîì,
ñêó÷èâ çà ëóãîì (Â. Ñòóñ). 4. Êðіçü òåìíèé áіð äî ÿñíèõ çіð ïðîðóáóþ
äîðîãó (Îëåêñàíäð Îëåñü). 5. Äîïîìàãàє óêðàїíñüêèì âîїíàì çàõèùàòè
Âіò÷èçíó âіä íåïðîõàíèõ ãîñòåé (Ç ãàçåòè).

Опишіть фрагмент футбольного матчу або виступу естрадної зірки, використо-
вуючи неозначено-особові речення.

Випишіть із художнього твору, який є у вашому підручнику літератури, або з
газети два означено-особових і два неозначено-особових речення.

Прочитайте текст. З’ясуйте, про який вид односкладного речення йдеться в 
кожному висловленні. Чи вдалося, на вашу думку, односкладним реченням охаракте-
ризувати себе? Чим би ви доповнили їхні розповіді, не вживаючи наукових термінів?
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ÑÓÏÅÐÅ×ÊÀ ÐÅ×ÅÍÜ

1. Ìè – ÿñêðàâі îñîáèñòîñòі. Îñîáëèâî ÿ, àäæå ó ìåíå ùîäî îñîáè ïîâíà 
âèçíà÷åíіñòü. Æîäíèõ çàãàäîê. Öå àáî òîé, õòî ãîâîðèòü, àáî ñïіâðîçìîâ-
íèê. І çàâæäè ëèøå îäèí іç íèõ. ß òî÷íî çíàþ, ïðî êîãî ãîâîðþ.

2. Íå ìàòè ïðàâà âèáîðó – öå æàõëèâî! ×àñòî ÿ, ñïðàâäі, íå çíàþ, ïðî 
êîãî ãîâîðþ. Òîäі ÿ ìîæó öå äîìèñëþâàòè. À äåêîëè çíàþ, ïðî êîãî ãîâî-
ðþ, àëå âîëіþ îñîáè íå âіäêðèâàòè. Àäæå íå öіêàâî, êîëè âñі âñå çíàþòü.

3. Óñå, ùî âè ãîâîðèòå, äðóãîðÿäíå! Âè íå âìієòå ñïіëêóâàòèñÿ! Îñü ÿ
íіêîëè íå ãîâîðþ ïðî äðіáíèöі. Àëå ÿêùî çàãîâîðþ, òî ïðî âñіõ îäðàçó.
ß ëþáëþ âèñëîâëþâàòè іñòèíè. Ïðàâäà, ÷åðåç öå â ìåíå íåìàє ÷àñó çàéìà-
òèñÿ âëàñíîþ ôîðìîþ: ÿ íàäòî çàõîïëåíå çìіñòîì. Àëå áà÷ó, âè ðîçóìієòå 
ìîє çíà÷åííÿ, ÿêùî ïî ÷åðçі äàєòå ìåíі ñâîþ ôîðìó. Öå äîêàç íàøîї äðóæ-
áè (Çà Â. Áîáðîâîþ).

Чи знаєте ви, як стати цікавим співрозмовником? Відомий педагог Дейл Карнегі 
пропонує такий простий спосіб: по-перше, слід бути уважним слухачем від початку і до 
кінця розмови, заохочуючи інших розповідати про себе, бо їх набагато більше цікавлять 
свої проблеми, ніж ваші, по-друге, треба приєднатися до погляду співрозмовника. Про 
цей та багато інших «рецептів» красномовства ви можете дізнатися з книжки Іржі 
Томана «Мистецтво говорити». І не забудьте поділитися цією інформацією з одно-
класниками.   

§ 18. ÁÅÇÎÑÎÁÎÂІ ÐÅ×ÅÍÍß

Ïðî òå, ÿêå çíà÷åííÿ ìàþòü áåçîñîáîâі ðå÷åííÿ, ïðî їõíі ñòèëіñòè÷íі
îñîáëèâîñòі òà ñïîñîáè âèðàæåííÿ ãîëîâíèõ ÷ëåíіâ ðå÷åííÿ

ПРИГАДАЙМО. 1. Які дієслова належать до безособових? 2. Яку форму дієслова 
називають неозначеною?

Прочитайте безособові речення. Чи мислиться в них дійова особа? У якому 
реченні головний член виражено: а) прислівником; б) дієслівною формою на -но, -то; 
в) неозначеною формою дієслова; г) безособовим дієсловом? Зробіть висновок про
особливості безособових речень.

1. Òåïëî âåäìåæàòàì ó çàñíіæåíîìó ñíіãîì áàðëîçі (І. Ñîêîëîâ-Ìèêèòîâ).
2. Ñåðåä ëіñó ñòàâîê ïðèêðàøåíîð ð  î÷åðåòîì (Îñòàï Âèøíÿ). 3. Ñëîâàìè 
ñåðäåíüêà íå îäóðèòèóð (Ëåñÿ Óêðàїíêà). 4. Çàìîðîñèëîð  îñіíü ó ñëüîçó (Ë. Êîñ-
òåíêî).

Безособові Áåçîñîáîâèìè íàçèâàþòü îäíîñêëàäíі ðå÷åííÿ, ãîëîâíèé 
÷ëåí ÿêèõ íàçèâàє äіþ àáî ñòàí, ÿêі íå ìàþòü âèêîíàâöÿ 
÷è íîñіÿ àáî ðåàëіçóþòüñÿ íåçàëåæíî âіä íèõ. ÍÀÏÐÈ-
ÊËÀÄ: 1. Àæ ìîðîçîì ñèïíóëî ïîçà ñïèíîþ (Ïàíàñ Ìèð-
íèé). 2. ßê âåñåëî áóëî íàì óñіì ó òó ìèòü (À. ßíіòà).
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ÑÏÎÑÎÁÈ ÂÈÐÀÆÅÍÍß ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ×ËÅÍÀ 
Â ÁÅÇÎÑÎÁÎÂÈÕ ÐÅ×ÅÍÍßÕ

Ñïîñіá âèðàæåííÿ Ïðèêëàä Çíà÷åííÿ

Áåçîñîáîâå äієñëîâî
Ìåíі íå ñïèòüñÿ.
Óæå ñâіòàє.

Ñòàí ëþäèíè,
ïðèðîäè,
ñâіòó

Îñîáîâå äієñëîâî â áåçîñî-
áîâîìó çíà÷åííі

Ó ëіñі ïàõíå ãðèáàìè.

Ïðèñëіâíèê (ç äîïîìіæíèì
äієñëîâîì àáî áåç íüîãî)

Íà âóëèöі áóëî òåìíî.
Éîìó ñòðàøíî.

Äієñëіâíà ôîðìà íà -íî, -òî Íà ëóçі òðàâó ñêîøåíî.

Íåîçíà÷åíà ôîðìà äієñëîâà
(ìîæëèâî â ïîєäíàííі ç ïðè-
ñëіâíèêîì ÷è ïðèñóäêîâè-
ìè ñëîâàìè òðåáà, ìîæíà,
÷àñ, ñëіä, æàëü) 

Ìîæíà ïîáà÷èòè âñå.

Áàæàííÿ,
ìîæëèâіñòü,
íåìîæëèâіñòü
òîùî

Ñëîâà íåìà, íå áóëî, íå
áóäå, ïðè ÿêèõ є äîäàòêè â
ðîäîâîìó âіäìіíêó

Ó ìåíå íåìàє ÷àñó.
Âіäñóòíіñòü
êîãî- àáî
÷îãî-íåáóäü

Роль 
у мовленні 

Синтаксичні 
синоніми

Áåçîñîáîâі ðå÷åííÿ çäåáіëüøîãî âæèâàþòü ó õóäîæíüîìó é 
ðîçìîâíîìó ñòèëÿõ. Öі ðå÷åííÿ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèäі-
ëåííÿ äії òà її íàñëіäêіâ.

Іíîäі îäíîñêëàäíі áåçîñîáîâі ðå÷åííÿ âèñòóïàþòü ñèíòàê-
ñè÷ íèìè ñèíîíіìàìè äî äâîñêëàäíèõ. Öå äàє çìîãó óðіçíî-
ìàíіòíèòè ìîâëåííÿ, à òàêîæ íàéòî÷íіøå âèñëîâèòè ïåâíó
äóìêó. Íà âіäìіíó âіä äâîñêëàäíèõ ðå÷åíü, ó áåçîñîáîâèõ 
äіÿ і ñòàí ïîäàþòüñÿ ÿê íåçàëåæíі âіä âèêîíàâöÿ, òîáòî
âіäðèâàþòüñÿ âіä íüîãî. ПОРІВНЯЙМО:

Äâîñêëàäíі Îäíîñêëàäíі

ß õî÷ó ñïàòèó .
Ñíіã çàìіâ äîðîãó.
Ïàõëè òðàâè.
Òðàâà âæå ñêîøåíà.

Ìåíі õî÷åòüñÿ ñïàòè.
Äîðîãó çàìåëî ñíіãîì.
Ïàõëî òðàâàìè.
Òðàâó âæå ñêîøåíî.

Слід відрізняти безособові речення з головним членом, вираженим сполученням
прислівника та інфінітива, від двоскладних. ПОРІВНЯЙМО:

Двоскладне Односкладне
Під гору бігти важко. Під гору важко бігти.
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 І. Прочитайте безособові речення. Визначте спосіб вираження виділених го-
ловних членів.

1. Òієї æ ìèòі ïîòåìíіëî â î÷àõ (Ñ. Ìóçè÷åíêî). 2. Ïàõëî â ïîâіòðі 
òîðіøíіì ëèñòîì і òåðïêèìè áðóíüêàìè (Ð. Іâàí÷åíêî). 3. Íåìà íà ñâіòі 
Óêðàїíè, íåìàє äðóãîãî Äíіïðà (Ò. Øåâ÷åíêî). 4. Íå ìîæíà çàòóëÿòè
ñó÷àñíèì æèòòÿì æèòòÿ òèñÿ÷îëіòü (Ì. Ñåìåíêî). 5. І ñïðàâäі ãàðíî áóëî
íà íèâі (Ë. Êîñòåíêî). 6. Îïіâäíі çðîáèëîñÿ çîâñіì òåïëî (Ãð. Òþòþí-
íèê). 7. À ñëîâà äðóæíüîãî çà ãðîøі íå êóïèòè (Ì. Ðèëüñüêèé). 8. Âåñåëî
é øóìëèâî íà âèãîíі çà øàõòàðñüêîþ ñëîáіäêîþ (Ñ. ×åðêàñåíêî). 9. Íå 
ñïіâàëîñü òієї âåñíè Íàñòóñі âåñíÿíîê (Þ. Çáàíàöüêèé).

ІІ. Розподіліть усно речення на групи за значенням: а) повідомлення про стан людини;
б) повідомлення про стан природи; в) відсутність кого- або чого-небудь; г) бажання,
можливість, неможливість.

 І. Прочитайте текст, визначте стиль мовлення. Розкажіть, яку картину вдало-
ся змалювати автору, які відчуття й запахи передати. 

Ó ËІÑІ

×àñòî äîâîäèëîñÿ ìåíі ç äіäóñåì õî-
äèòè â ëіñ øóêàòè ëіêàðñüêі òðàâè. Îñü
і öüîãî ðàçó âñòàëè ìè äóæå ðàíî. Íà
íåáі ùå áëіäî ìåðåõòіëè çіðêè. Ãîñòðî
âіÿëî ðàíêîâîþ ïðîõîëîäîþ. Äî ëіñó
áóëî äàëå÷åíüêî. Êîëè äіáðàëèñÿ òóäè,
ïåðøі ïðîìåíі ñîíöÿ âæå ëàãіäíî ëîñ-
êîòàëè ìåíі ëèöå ñâîїì òåïëîì. Ïðè-
єìíî áóëî âіä òîãî íà ñåðöі, і âîíî
ïðîìіíèëîñÿ ðàäіñòþ. І íîãè íå áîëіëè,
і âòîìè â òіëі íå áóëî...

Äіäóñü ñіâ íà ïàõó÷і òðàâè, ðîçâ’ÿçàâ
ïîëîòíÿíó òîðáèíó çі ñíіäàíêîì. Ïðè-
єìíî çàïàõëî ùå é ñàëîì, ÷àñíèêîì і ñâіæèìè ïëåñêà÷àìè. Ìè ãàðíî ïî-
ñíіäàëè, áî íà ñâіæіì ïîâіòðі àïåòèò, ÿê äіä êàæå, âîâ÷èé. Ïîòіì äіäóñü 
ïіäâіâñÿ, ãëÿíóâ íà íåáî, ñêàçàâ:

– Ïіñëÿ îáіäó, îíó÷êó, áóäå çëèâà.
ßê âіí çíàâ, ùî áóäå çëèâà? Õòîçíà. Òà êîëè âæå êàçàâ, òî âñå çáóâà-

ëîñÿ (Ë. Ïàâëåíêî).

ІІ. Випишіть із тексту безособові речення, підкресліть у них головні члени. Яка роль
безособових речень у реалізації авторського задуму?
ІІІ. Усно перекажіть прочитане, використовуючи виписані речення.

Замініть неозначено-особові речення безособовими. Простежте, як змінився 
характер розповіді.

ÇÐÀÇÎÊ. Íà ñâÿòî ìіñòà çàïðîñèëè âіäîìèõ âèêîíàâöіâ. –  Íà ñâÿòî 
ìіñòà çàïðîøåíî âіäîìèõ âèêîíàâöіâ.

1. Äіòÿì äîçâîëèëè êóïàòèñÿ â áàñåéíі. 2. Ëîâèòè ðèáó â Äíіïðі áіëÿ
Êèєâà çàáîðîíèëè. 3. Ó âèñòóïі çãàäàëè ïðî ïåðåìîæöіâ êîíêóðñó. 4. Äèõà-
ëè âіëüíî, íà ïîâíі ãðóäè.

179  

180  

². Êèñ³ëü. Ë³ñîâà ð³÷êà
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 І. Спишіть речення. Підкресліть усі члени речення, визначте, чим виражені
головні члени. Доведіть, що з поданих речень одне двоскладне, а інші – односкладні
безособові.

1. Іç ñóõîãî äåðåâà âîãîíü äîáðå êëàñòè (Íàð. òâîð÷іñòü). 2. Äîâêîëà 
áóëî òèõî é áåçëþäíî (Î. Ãîí÷àð). 3. Â ñîíÿøíèêó ñïðàâäі òðóäíî âïіçíà-
òè ñîíöå (Ëåñÿ Óêðàїíêà). 4. Âіê çâіêóâàòè – íå â ãîñòÿõ ïîáóâàòè (Íàð. 
òâîð÷іñòü). 5. Íі òâîїõ ñíіâ, íі òâîїõ äóì íàì íå çàáóòè, ðіäíèé êðàþ
(Á. Ëåïêèé). 6. À âіä ãîðîäó ïîòÿãíóëî êðîïîì (І. Æèëåíêî). 7. Íåìà 
ëіêó ÷óäåñàì òâîїì, ìîє ìіñòî (Â. Çåìëÿê).

ІІ. Випишіть усі словосполучення з першого речення, позначте головні слова.

 Замініть усно двоскладні речення синонімічними безособовими. Простежте, 
як змінився характер висловленої думки. Які зміни сталися в системі членів речення?

ÇÐÀÇÎÊ. Ó õàòі ïàõíå õëіá. – Ó õàòі ïàõíå õëіáîì.

1. Ñîíöå çàëèëî ãàëÿâèíó. 2. Íà ïîäâіð’ї çàïàõëà ñêîøåíà òðàâà. 3. Âіä
ðі÷êè âіéíóëà ïðîõîëîäà. 4. Áåçïåðåðâíі îñіííі äîùі ðîçìèëè äîðîãó.
5. ß õî÷ó äî÷åêàòèñÿ ðàíêó. 6. Íàñòàëà ðàííÿ âåñíà. 7. Ñòàí õâîðîãî ïî-
ãіðøàâ. 8. Ïåðøі êðîêè ðîáëÿòüñÿ âàæêî. 9. Àðõåîëîãè çíàéøëè çàëèøêè
äàâíüîãî ïîñåëåííÿ.

Безособові речення не можна переробити на двоскладні без зміни змісту.
ПОРІВНЯЙМО: 1. Я працюю. (Констатація факту). 2. Мені працюється. (Указуєть-
ся на потяг до роботи, який охоплює того, хто говорить).

Дідусь, який працював нічним сторожем, по-
вернувся вранці додому. 

– Як пройшло чергування? – запитали в нього
онуки Світлана та Олег.

– Цього разу всю ніч не спалося, – відповів дідусь.
– О, тобі, напевне, було дуже важко нести чергування... – поспівчувала Світла-

на. – Усю ніч не спав...
– І зовсім не важко, – заперечив Олег, – адже...
Продовжте репліку Олега. У чому полягає мовна суть подібних непоро зумінь?

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Виберіть з поданих дієслів два та запропонуйте одно-
класнику (однокласниці) скласти з кожним із них двоскладне й безособове речення.

Òåìíіє, ïàõíå, âіє, áàæàòè, âіðèòüñÿ, äóìàòè, ÷åêàòè, âіðèòè, âіä÷óâàєòüñÿ.

Складіть і запишіть два складні речення, частинами яких були б односкладні
безособові. Підкресліть граматичні основи. 

І. Спишіть речення і запишіть біля кожного з них характеристику (односклад-
не чи двоскладне, вид односкладного). Підкресліть граматичні основи.

1. ßê ìåíі õîòіëîñÿ ñëîâàìè îñåíі ïåéçàæі çìàëþâàòü (Î. Äîâãîï’ÿò).
2. Ó ìàëåñåíüêіé òіñíіé õàëóïöі áóëî âîãêî і òðîõè äóøíî (Іâàí Áàãðÿ-
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íèé). 3. Àðõåîëîãàìè áóëî çíàéäåíî íà îñòðîâі ðåøòêè êîçàöüêèõ äîìåí-
íèõ ïå÷åé (Î. Ãîí÷àð). 4. Ñâіòàє. Òàíå ìîðîê â íåáîñõèëі (Ì. Ñèíãàїâñüêèé). 
5. Éäóòü ñòðіëüöі. Çàâіÿëî äîðîãè. Áіëå ñîíöå äåðåí÷èòü, ìîâ æåðñòü 
(Ð. Ëóá êіâñüêèé). 6. À ðîáîòà íå æäå. Її òðåáà ðîáèòü (Ë. Êîñòåíêî).

ІІ. Визначте частини мови в третьому реченні.

Хоча особа, яка виконує дію, в означено-особових, неозначено-особових та уза-
гальнено-особових реченнях не називається, але все ж вона мислиться (означено,
неозначено чи узагальнено). Саме це об’єднує зазначені односкладні речення та від-
різняє їх від безособових. Адже в безособових реченнях дія не має виконавця чи носія 
або реалізується незалежно від нього. Окрім цього, форми вираження головного члена в 
безособових реченнях різноманітніші, ніж в особових реченнях.

§ 19. ÍÀÇÈÂÍІ ÐÅ×ÅÍÍß
Ïðî òå, ÿêå çíà÷åííÿ ìàþòü íàçèâíі ðå÷åííÿ, ïðî їõíі ñòèëіñòè÷íі

îñîáëèâîñòі òà ñïîñîáè âèðàæåííÿ ãîëîâíèõ ÷ëåíіâ ðå÷åííÿ

ПРИГАДАЙМО. 1. Які є способи вираження підмета? 2. Які другорядні члени ре-
чення належать до групи підмета, а які – до групи присудка?

Прочитайте речення. Визначте головні члени речення та спосіб вираження
їх. Поміркуйте, чому такі речення в мовознавстві називають називними. Яка їхня роль
у мовленні?

1. Ñíіã і ñîíöå. Çîëîòі öèìáàëè. Âі÷íîñòі äèõàííÿ çîëîòå (Ä. Ïàâëè÷êî). 
2. Îêîï. Çàëіçíèöÿ. Ãàðìàòà. Äóáè, ïîñèâіëі âіä ïèëó... (À. Ìàëèøêî).

Називні

Спосіб 
вираження

Роль 
у мовленні

Íàçèâíèìè є òàêі îäíîñêëàäíі ðå÷åííÿ, ó ÿêèõ ãîëîâíèé 
÷ëåí ñòâåðäæóє íàÿâíіñòü ïðåäìåòіâ ÷è ÿâèù ó ðåàëüíіé 
äіéñíîñòі.

Ó òàêèõ ðå÷åííÿõ ãîëîâíèé ÷ëåí çäåáіëüøîãî âèðàæàєòüñÿ 
іìåííèêîì ó íàçèâíîìó âіäìіíêó, ðіäøå – çàéìåííèêîì 
àáî іìåííèì ñëîâîñïîëó÷åííÿì. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ:
1. Ñïîêіéíі î÷і. Ñèâà ãîëîâà (Ë. Êîñòåíêî). 2. Äîâãà, 
çàòÿæíà âîëèíñüêà îñіíü (Ì. Îëіéíèê).

Íàçèâíі ðå÷åííÿ äîñèòü ïîøèðåíі â õóäîæíüîìó ñòèëі, çî-
êðåìà â îïèñàõ ïðèðîäè, äії, îáñòàíîâêè, äå âîíè ÷àñòî 
óòâîðþþòü öіëó íèçêó îäíîòèïíèõ ñòðóêòóð. ÍÀÏÐÈ-
ÊËÀÄ: Ñïîðèø. Íàãіäêè. Ñòèãëі ñâі÷і ëèï. І êðó÷åíèé ïà-
íè÷ äåðåòüñÿ âãîðó (Ì. Áîðîâêî). Òàêîæ íàçèâíі ðå÷åííÿ 
÷àñòî âèêîðèñòîâóþòü ó ãàçåòíèõ і æóðíàëüíèõ ñòàòòÿõ.

У називних реченнях є лише один головний член у формі підмета. Присудка в
таких реченнях немає й не може бути. З другорядних членів у називних реченнях
можуть бути лише означення.
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І.  Прочитайте уривки описів. Розкажіть, що ви уявляєте, читаючи кожен з них.
Чи вдалося авторам динамічно й широко змалювати зображуване? Якщо так, то зав-
дя ки чому.

1. Çèìà. Êðèíèöÿ. Ñòóê îáìåðçëîãî âіäðà. Æіíî÷і ãîëîñè і ïåðåãóê äè-
òÿ÷èé (Ì. Ðèëüñüêèé).

2. Äîðîãà. Ðàíîê. Òèøà. Äîâãèé ÿð, âåñü áіëîþ ÷åðåìõîþ çàëèòèé (Ì. Ðèëü-
ñüêèé).

3. Îñіíü. Ïîõìóðèé ÷àñ. Ïåðøèé ìîðîç. Ëèñòîïàä (Ï. Äîðîøåíêî).

ІІ. Схарактеризуйте усно речення (односкладне чи двоскладне, вид односкладного).
Визначте, які з них вжито для позначення часу, а які – місця.
ІІІ. Продовжте один з описів  кількома реченнями, зокрема й називними. 

І.  Прочитайте виразно вірш. Які думки й почуття передає автор? Охаракте-
ризуйте роль називних речень у розкритті авторського задуму. 

ÑÂІ×À

Âіòåð. Çëèâà. Áåçñîííÿ.
Ãàñíå ëіòî çåëåíå.
Ïàäàþòü íà ïіäâіêîííÿ
Æîâòі äîëîíі êëåíà.
Ñåðöå ùåìèòü âіä áîëþ.
Âìèòі áåçñîííÿì î÷і.
ß, à ïîðÿä çі ìíîþ –
×îðíà áåçîäíÿ íî÷і.

Çàïàëþ ñâі÷ó ç âіêîì âі÷-íà-âі÷.
Çàïàëþ ñâі÷ó, ùîá çäîëàòè íі÷.
Çàïàëþ ñâі÷ó ó òðèâîæíèé ÷àñ.
Ïîìîëþñü âîãíþ, ùîá âîãîíü íå çãàñ.

                                          Â. Øèíêàðóê

ІІ. Випишіть із тексту односкладні називні речення. Підкресліть граматичні основи,
надпишіть над усіма словами частини мови. Чи є в тексті односкладні речення інших
видів?
ІІІ. Розгляньте малюнок «Порив вітру». Що, на вашу думку, символізують яскраві соняш-
ники? Чим малюнок співзвучний з віршем «Свіча»? Доберіть кілька називних речень,
які можна було б використати в словесному описі малюнка.

КОЛО ДУМОК. Чи будь-яке речення, у якому звучить чи пишеться лише один
головний член, виражений іменником у називному відмінку, буде односкладним назив-
ним? Чому?

З другорядних членів у називному реченні може бути лише означення. Об-
ставина й додаток входять до групи присудка, якого в називному реченні немає
й не може бути. Тому якщо в реченні є обставина чи додаток, то значить є й
присудок. НАПРИКЛАД, хоча в реченні На небі сонце звучить і пишеться лише
підмет, воно не односкладне називне, а двоскладне, оскільки має обставину на
небі. Обставина й вказує на наявність присудка. Щоправда, цей присудок про-
пущено.

188

Ïîðèâ â³òðó. Ìàëþíîê
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Ìå÷åòíî¿ (14 ðîê³â)¿
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Група головного члена називного речення

головний член речення 
(підмет)

означення

І. Спишіть, підкресліть члени речення. Укажіть називні речення. Чи є в цих 
реченнях другорядні члени? Які саме?

1. À îñü ëіñè, ïîêðèòі äèìîì (Ë. Äìèòðåíêî). 2. Îñü і ìіñòîê, çà ÿêèì 
ïî÷èíàëîñÿ ñåëî (І. Ìóðàòîâ). 3. Æîâòà àêàöіÿ â ñêâåðàõ Îäåñè (Î. Äîâ ãî-
ï’ÿò). 4. Çåëåíèé ëóã. Íàä ëóãîì â’єòüñÿ ÷àéêà (Ì. Ðèëüñüêèé). 5. Ó Õåðñî-
íі іçðàíêó äîù (Ä. Îáóõîâ). 6. Ëіñ. Áåçñèëі ìåòåëèêè. Ëàìïà і ñíіæíèé 
ïàïіð (Ì. Ðèëüñüêèé). 7. Çåëåíèé ëóã íàä ðі÷êîþ Òÿñìèí (Îñòàï Âèøíÿ).

ІІ. Знайдіть у перших двох реченнях вказівні частки. Поміркуйте, як впливає на зміст
називного речення наявність у ньому вказівних часток.

Доведіть, що речення лівої колонки є односкладними називними, а правої –
двоскладними. Свої висновки звірте з міркуванням, поданим після вправи.

Îäíîñêëàäíі íàçèâíі        Äâîñêëàäíі
Òåìíà íі÷.
Õîëîäíèé âіòåð.
Íàðîäíèé âèáіð.

Íі÷ òåìíà.
Âіòåð õîëîäíèé.
Âèáіð íàðîäíèé.

МІРКУЙМО. Речення Ніч темна є двоскладним, бо в ньому прикметник темна є час-
тиною складеного присудка (прикметник стоїть після іменника, у мовленні він логічно(
наголошується, між словами робиться пауза). Речення Темна ніч є односкладним ч
називним, бо в ньому прикметник темна є означенням (стоїть перед іменником).

 Спишіть, розкриваючи дужки, спочатку односкладні називні речення, а потім –
двоскладні. Підкресліть граматичні основи.

1. Ñòіë áóâ çàñòåë(å,è)íèé ñêàòåðòèíîþ і çàñòàâë(å,è)íèé, ÿê íà Â(å,è)-
ëèêäåíü... (І. Áàãðÿíèé). 2. Êîçàöüêà øêîëà, êðèòà î÷(å,è)ðåòîì (Ë. Êîñòåí-
êî). 3. Îñü øêîëè çíàéîìîї ìóðè (Â. Ñîñþðà). 4. Âðàæåííÿ äèòèíñòâà – 
ÿñíîâåñíі! (Ä. Áіëîóñ). 5. Íà ñåðöі äîù (Î. Äîâãîï’ÿò). 6. Ïîòðіñêàíі äî
êðîâі, îáâóãë(å,è)íі ãóáè æ(å,è)íöіâ (Ì. Ñòåëüìàõ). 7. Íåáî ãë(å,è)áîêå, 
ïðîçîðå, áëàêèòíå (Ì. Іâ÷åíêî). 8. Âñі ìîñòè ùå êë(å,è)íîâі (Ë. Êîñòåíêî).

КЛЮЧ. Çàïèøіòü ïîñëіäîâíî ñïî÷àòêó íîìåðè îäíîñêëàäíèõ ðå÷åíü, à ïîòіì –
äâîñêëàäíèõ. Çàìіíіòü öèôðè âіäïîâіäíèìè áóêâàìè: 1 – æ , 2 – ä, 3 – î, 4 – å,
5 – í, 6 – â, 7 – ê, 8 – î. ßêùî âè ïðàâèëüíî âèêîíàëè çàâäàííÿ, òî çìîæåòå
ïðî÷èòàòè ïðіçâèùå àâòîðà âèñëîâó «Ëþáіòü çåìëþ! Ëþáіòü ïðàöþ íà çåìëі».

  ДВА – ЧОТИРИ – УСІ РАЗОМ. Поміркуйте, яке з поданих речень односкладне 
називне, а які – двоскладні. Відповідь обґрунтуйте.

Íåäіëüíèé ðàíîê. Çåëåí-ñâÿòî íèíі. Õàòè óáðàíі â êëå÷іíü ñîêîâèòó (À. Ëó-
öåíêî).

 Користуючись лише називними реченнями, передайте стисло епізод відомого
фільму (мультфільму) чи пісні, не називаючи персонажів. Однокласники мають упі-
знати фільм чи пісню за вашою розповіддю.
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  ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть і запишіть невеликий текст із 4–5 речень, три
з яких – односкладні називні. Запропонуйте однокласнику (однокласниці) поширити в
тексті називні речення за допомогою означень (усно). Простежте, як змінився харак-
тер висловлення.

 І. Розгляньте репродукцію картини Є. Лещенка. Розкажіть, що на ній зображено.
Які кольори переважають? Яким настроєм вона перейнята? Доберіть іменники для
позначення місця й часу.
ІІ. Складіть усно за картиною опис (5–8 речень), використовуючи називні речення для
позначення місця й часу. 

Є. Ëåùåíêî. Êðіçü ñíіãîâó çàâіñó

 І. Прочитайте текст, визначте його тип і стиль мовлення.

Ïîâіâàâ õîëîäíèé âіòåðåöü. Íàñóâàëèñü áіëі, íà÷å ìîëî÷íі, õìàðè, ðàçíî
áіãëè ìèøàñòі êîíåíÿòà. Äîðîãà áóëà ñëèçüêà. Íà îáèäâà áîêè âіä äîðîãè,
ñêіëüêè êèíåø îêîì, ðîçñòåëèëîñü ïîëå, âêðèòå ñíіãîì, ìîâ áіëîþ ñêà-
òåðêîþ. Òâåðäèé ñèíÿâèé ñíіã ãðàâ íà ñîíöі ñàìîöâіòàìè. ×îðíå âîðîííÿ
ñіäàëî ãðîìàäàìè íà ñíіã і çíîâ çäіéìàëîñÿ ç ìіñöÿ. Âіòåð äóæ÷àâ. Íàñóíóëè
ñíіãîâі õìàðè і îïîâèëè íåáî. Ïîñèïàâ ñíіæîê (Çà Ì. Êîöþáèíñüêèì).

ІІ. Перекажіть прочитане (письмово), використовуючи лише односкладні називні ре-
чення. Підкресліть головні члени речення. Простежте, як перебудова вплинула на
характер опису.

ÇÐÀÇÎÊ. Íà çåìëþ âïàëè ïåðøі êðàïëèíè äîùó. – Ïåðøі êðàïëèíè äîùó.
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§ 20. ÏÎÂÍІ ÒÀ ÍÅÏÎÂÍІ ÐÅ×ÅÍÍß

Ïðî òå, ÷èì íåïîâíі ðå÷åííÿ âіäðіçíÿþòüñÿ âіä ïîâíèõ
òà êîëè â íåïîâíèõ ðå÷åííÿõ ñòàâèìî òèðå

Прочитайте діалог. Поміркуйте, чим зумовлена відсутність деяких слів у виді-
лених реченнях. Чи можна відновити ці слова з діалогу? Поясніть, чому виділені ре-
чення є неповними. Яка їхня роль у мовленні?

– Äå çíàõîäèòüñÿ êíèãàðíÿ?
– Ó öåíòðі ìіñòà.
– À ÷èì ìîæíà äîїõàòè äî öåíòðó?
– Àâòîáóñîì íîìåð 7.

Неповні
речення

Контексту-
альні 

речення

Ситуативні 
речення

Пропуск 
присудка

Íåïîâíèìè íàçèâàþòü ðå÷åííÿ, ó ÿêèõ ïðîïóùåíî îäèí 
àáî êіëüêà ÷ëåíіâ ðå÷åííÿ, ïîòðіáíèõ äëÿ öіëіñíîї ãðà ìà-
òè÷íîї ñòðóêòóðè.
Öåé ïðîïóñê äîáðå âіä÷óòíèé, à âіäñóòíі ÷ëåíè ðå÷åííÿ 
ìîæíà ëåãêî âіäíîâèòè. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ:

                                                      (æàëèòü)
Áäæîëà æàëèòü æàëîì,  à ëþäèíà – ñëîâîì.

                       ïîâíå                           íåïîâíå

Íåïîâíі ðå÷åííÿ, ÿê і ïîâíі, ìîæóòü áóòè ïîøèðåíèìè é 
íåïîøèðåíèìè, îäíîñêëàäíèìè і äâîñêëàäíèìè, à òàêîæ 
÷àñòèíàìè ñêëàäíîãî ðå÷åííÿ.

Íåïîâíі ðå÷åííÿ ìîæóòü áóòè êîíòåêñòóàëüíèìè é ñèòóà-
òèâíèìè.
Ó êîíòåêñòóàëüíèõ íåïîâíèõ ðå÷åííÿõ ïðîïóùåíèé ÷ëåí 
âіäíîâëþєìî ç êîíòåêñòó (íàéáëèæ÷èõ ðå÷åíü òåêñòó). 
Ïðè÷èíîþ ïðîïóñêó є òå, ùî ñëîâî âæå âæèâàëîñÿ і íåìàє 
ïîòðåáè éîãî ïîâòîðþâàòè. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: ×åðâîíèìè îçå-
ðàìè öâіëè â ëіñîñìóçі ìàêè. Ñèíіìè îçåðàìè áіëÿ íèõ – 
ñîêèðêè (Ì. Âіíãðàíîâñüêèé).
Ó öüîìó ïðèêëàäі äðóãå ðå÷åííÿ є íåïîâíèì, ïðîïóùåíî 
ïðèñóäîê öâіëè.

Ó ñèòóàòèâíèõ íåïîâíèõ ðå÷åííÿõ ïðîïóùåíèé ÷ëåí âіä-
íîâëþєìî ç ìîâëåííєâîї ñèòóàöії. Ïðè÷èíîþ ïðîïóñêó є
òå, ùî âñі ó÷àñíèêè ðîçìîâè çíàþòü, ïðî ùî éäåòüñÿ. ÍÀ-
ÏÐÈÊËÀÄ, ïіä ÷àñ ãðè ó ôóòáîë îäèí ãðàâåöü âèãóêóє:
«Ïàñóé ìåíі!». Іç ñèòóàöії ñïіëêóâàííÿ çðîçóìіëî, ùî 
éäåòü ñÿ ïðî ì’ÿ÷.

Äî íåïîâíèõ òàêîæ çàðàõîâóþòü ðå÷åííÿ ç ïðîïóùåíèì 
ïðèñóäêîì, ÿêèé íå ìîæíà âіäíîâèòè íі ç êîíòåêñòó, íі іç
ñèòóàöії. Íà ïðîïóùåíèé ïðèñóäîê âêàçóþòü íàÿâíі â ðå-
÷åííі îáñòàâèíà ÷è äîäàòîê. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: ßñêðàâіð çîðі
íà íåáі.

199



90

Íåïîâíå ðå÷åííÿ

Ó öüîìó ðå÷åííі є îáñòàâèíà íà íåáі, ÿêà äîïîìàãàє óÿâèòè 
ïðèñóäîê: ßñêðàâі çîðі (є, ðîçêèíóëèñÿ, çàñіÿëè òîùî) íà 
íåáі. Öåé ïðèñóäîê ïðîïóùåíî. Ñòðóêòóðà ðå÷åííÿ òàêà:

Ãðóïà ïіäìåòà Ãðóïà ïðèñóäêà

çîðі              

 ÿêі?     äå?

ÿñêðàâіð íà íåáі

Речення з пропущеним підметом чи присудком є двоскладним, а не односклад-
ним. НАПРИКЛАД: Андрій три роки прожив у Вінниці. Знає тут усі місця. Друге
речення є двоскладним неповним (пропущено підмет Андрій).

Незакінченні
речення

Ç íåïîâíèìè ðå÷åííÿìè íå ñëіä ñïëóòóâàòè íåçàêіí÷åíі
ðå÷åííÿ. Íåçàêіí÷åíі ðå÷åííÿ – öå ïî÷àòêîâі óðèâêè çâè-
÷àéíèõ ðå÷åíü, ùî їõ ç ïåâíîї ïðè÷èíè ìîâåöü ðàïòîâî
îáіðâàâ, íå äîãîâîðèâøè. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: 1. Ìè á íіêîëè 
òàê íå â÷èíèëè, àëå… 2. «ß íå Ãàííà, íå íàéìè÷êà, ÿ…» –
òà é îíіìіëà (Ò. Øåâ÷åíêî).
Ó íåçàêіí÷åíèõ ðå÷åííÿõ âàæêî àáî é íå ìîæëèâî âñòàíî-
âèòè, ùî êîíêðåòíî âèïóùåíî.
Íà ïèñüìі ïåðåðâàíіñòü ðå÷åííÿ ïîçíà÷àþòü òðüîìà êðàï-
êàìè.

І.  Прочитайте виразно текст. Доведіть, що виділені речення є неповними, від-
новіть у них пропущені члени (усно). Прочитайте текст удруге з відновленими членами
речення. Який варіант досконаліший? Розкажіть, з якою метою вжито неповні речення.

Ó÷èòåëüêà Íàäіÿ Ïåòðіâíà ââіéøëà â êëàñ:
– Ñіäàéòå... Ñàøêî, öå ïðàâäà, ùî ç âàøîãî ñåëà ñüîãîäíі âòіê іç êóçíі

Ñіðîìàíåöü?
– Óòіê, – âіäïîâіâ Ñàøêî і ñіâ.
– Òè ñàì áà÷èâ? – çàïèòàëà Íàäіÿ Ïåòðіâíà.
– Áà÷èâ.
– Äіòè, äå æèâóòü âîâêè?
– Ó ëіñі, – õîðîì âіäïîâіâ êëàñ.
– Ó ëіñі. À îò òè, Ñàøêî, õîäèø ëіñîì äî øêîëè. Íåâæå òîáі íåìàє

àñôàëüòîâàíîї äîðîãè?
– Íàäіє Ïåòðіâíî, – âàæêî ïіäâіâñÿ Ñàøêî, – õàé íåþ õîäèòü õòî õî÷å.

À ÿ ëþáëþ ëіñîì (Ì. Âіíãðàíîâñüêèé).

ІІ. Знайдіть у тексті звертання, визначте, чим вони виражені.

 І. Прочитайте виразно речення, звертаючи увагу на виділені неповні речення.
Накресліть за зразком схеми виділених неповних речень, позначаючи в дужках про-
пущені члени. Що допомогло вам відновити ці члени речення?

ÇÐÀÇÎÊ. ß їì ÿáëóêî, à Ñîíÿ ãðóøó.          (їñòü)        .
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1. Íå õîòіëà êîçà íà òîðã, òàê ïîòÿãëè (Íàð. òâîð÷іñòü). 2. Òðè ÿâîðè
ïîñàäèëà ñåñòðà ïðè äîëèíі, à äіâ÷èíà çàðó÷åíà – ÷åðâîíó êàëèíó (Íàð. 
òâîð÷іñòü). 3. Íàä çåëåíèì óçãіð’ÿì ðàíêîâå ñîíöå (І. Öþïà). 4. Ñòåæå÷êà
ðîçõîäèëàñü íà äâà áîêè. – Ëіâîðó÷! – çâåëіâ ñòàðèé (Іâàí Áàãðÿíèé). 
5. – Äiäó, à êóäè ëåáåäi ïîëåòiëè? – Íà òèõi âîäè, íà ÿñíi çîði, – ïåðå-
ñìiÿâøèñü i ñïîâàæíiâøè, óðî÷èñòî êàæå äiä (Ì. Ñòåëüìàõ). 6. Õèëèëî
íà ñîí. À â êóùàõ äåñü ïðîêèíóëàñü і íàìàãàëàñÿ çіãðіòèñü ìðіéíîãîëîñà
ïòàøêà. Âіùóâàëà ðàíîê (Іâàí Áàãðÿíèé). 7. Äèòÿ ïîæàäëèâî íàêèíóëîñü
íà ñóï÷èê, íå âіäìîâèëîñü і âіä êàøі ç ïіäëèâîþ. Òіëüêè íà êîìïîòі «çà-
áàñòóâàëî». – Íå ìîæó áіëüøå (Ñ. Ìóçè÷åíêî).
ІІ. Доведіть, що перше речення є складним, у якому одна частина є неповним речен-
ням. Свою відповідь звірте з міркуванням, поданим нижче.

МІРКУЙМО. Речення Не хотіла коза на торг, так потягли має дві граматичніи
основи, а отже, є складним. Друга частина є неповним реченням, оскільки в ньо-Д
му пропущено додаток (козу) і обставину (на торг), які відновлюємо з контексту.

Тире ßêùî â íåïîâíîìó ðå÷åííі íà ìіñöі ïðîïóùåíîãî ÷ëåíà 
ðå÷åííÿ ó âèìîâі ðîáèìî ïàóçó, òî íà ïèñüìі ñòàâèìî òèðå. 
ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: 1. Íà íåáі – ñîíöå (Ì. Êîöþáèíñüêèé). 2. Ðàí íі 
ïòàøêè ðîñó ï’þòü, à ïіçíі – ñëіçêè ëëþòü (Íàð. òâîð÷іñòü).

 І. Прочитайте вголос виразно речення. Обґрунтуйте використання тире.

1. Íà âèäíîêîëі – ñèâі òîïîëі, âіòåð ó ïîëі êîëèøå êîâèëü (Ñ. Ôîìåíêî). 
2. Â ïðîñâіòêó äåðåâ – âіääçåðêàëåííÿ ìіñòà (Î. Äåëåìåí÷óê). 3. À â íåáі – 
ðàéäóãà-âåñåëèöÿ (Ì. Òêà÷). 4. Àíäðіé äîäîìó ïîñïіøà, à ñîíöå – ó çåíіò
(Î. Ïіäñóõà). 5. Íà äóøі – ïіçíіé ñíіã (Î. Ãàðàí). 6. Îêî áà÷èòü äàëåêî, à
ðîçóì – ùå äàëі (Íàð. òâîð÷іñòü). 7. Äåðåâà ðîçïðàâëÿþòü ñîííі âіòè, íàä 
íèìè óãîðі – ïòàøèíèé ñïіâ (Ñ. Æóêîâñüêèé). 8. Áåç òåáå ñâіò íå áóâ áè
ñâіòîì, çèìà – çèìîþ, ëіòî – ëіòîì (Ð. Áðàòóíü).
ІІ. Прочитайте речення вдруге, відновлюючи пропущені члени. Простежте, як зміню-
ється характер розповіді. 

Спишіть речення, пропускаючи слова, які повторюються. Поставте, де мож ли во,
замість цих слів тире. Підкресліть у складних реченнях ту частину, яка є неповним 
ре чен ням.

ÇÐÀÇÎÊ. ß ëþáëþ òåíіñ, à Îëåã ëþáèòü ôóòáîë. – ß ëþáëþ òåíіñ, 
à Îëåã – ôóòáîëôó .

1. Êðîâ ñâîþ âіääàì òâîїé êàëèíі, ïіñíþ ñâîþ âіääàì òðàâàì, ïòèöÿì
і ëіñàì... (Çà Ì. Ëóêîâèì). 2. ß çàêîõàíèé â ñèíü îêåàíó, à ùå äóæ÷å ÿ 
çàêîõàíèé ó çîðі ðóì’ÿíі (Çà Â. Ñîñþðîþ). 3. Áàãàòòÿ íіêîëè íå íàñè-
òèòüñÿ äðîâàìè, à çåìëÿ íіêîëè íå íàñèòèòüñÿ áàãàòòÿì (Íàð. òâîð÷іñòü). 
4. Ïòàøêà êðàñíà ñâîїì ïіð’ÿì, à ëþäèíà êðàñíà ñâîїì çíàííÿì (Íàð.
òâîð÷іñòü). 5. Íå õî÷å ïіâåíü íà ÷óæå âåñіëëÿ, òà íåñóòü ïіâíÿ íà ÷óæå
âåñіëëÿ (Íàð. òâîð÷іñòü).

Хто зможе пригадати одне прислів’я, у структурі якого є неповне речення?
А хто пригадає два-три такі вислови?

202  

203  

204



92

Íåïîâíå ðå÷åííÿ

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розгляньте репродукцію картини В. Рекуненка. Обгово-
ріть, що зображено на передньому плані, а що – на задньому. Складіть спільно за
картиною три неповні речення (прості або як частини складних речень). Речення за-
пишіть, на місці пропущених членів речення поставте, де потрібно, тире.

Â. Ðåêóíåíêî. Âåñíÿíèé ðàíîê

 Випишіть із текстів неповні речення, підкресліть члени речення. Простежте
роль неповних речень у вираженні авторського задуму, зокрема у створенні динаміз-
му, психологічної напруги висловлення.

1. Ìè ç Ìèòüêîì äàâíî ìðіÿëè ïîїõàòè äî Þðêіâêè, ñåëà, äå æèëà
Ìèòüêîâà áàáóñÿ...

– Óÿâëÿєø ñîáі? – êàçàâ Ìèòüêî. – Ëіñ. À â ëіñі îçåðî. À íà áåðåçі
êóðіíü. À â êóðåíі – ìè. À ïîðó÷ áàãàòòÿ. І êàçàíîê іç þøêîþ. І ðîáè ñîáі,
ùî õî÷åø. Õî÷ íà ãîëîâі ñòіé. À êðóãîì – íі äóøі (ß. Ñòåëüìàõ).

2. Ìîðå ñïèòü. Òî÷íіñіíüêî, ÿê ëþäèíà. Âèñîêî çäіéìàє ãðóäè, ñõðîïóє
ñîííî, ëіíèâî... Êîëè ìîðå ñïèòü, âæå íіÿêà ñèëà éîãî íå ðîçáóäèòü. Ëіíè-
âî ïîõëþïóє îá êàìіíü õâèëüêàìè, ïîëîùåòüñÿ òèõî, ñîííî, ðîçíіæåíî
(Þ. Çáàíàöüêèé).

3. Îõ і î÷åðåòÿíà æ ðі÷êà Îñêіë! Îõ і ðèáíà æ âîíà! À ÿêà âîäà â Îñêà-
ëі! Ëàãіäíà, ëàñêàâà, ì’ÿêî-øîâêîâà! (Îñòàï Âèøíÿ).

Те, що в односкладному реченні є лише один головний член, не означає, що
речення неповне, оскільки другий головний член не передбачений його структурою.
Односкладне речення буде неповним лише тоді, коли в ньому пропущено необхід-
ний для цілісної граматичної структури головний або другорядний член речення.

КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, чому речення в першій колонці вважаємо повними,
а в другій – неповними. Які головні члени речення пропущено?

Ïîâíі ðå÷åííÿ Íåïîâíі ðå÷åííÿ

Їäóó â ìåòðî.

Õîëîäíàä íі÷.

Їõàâ ó ìåòðî.

Ñüîãîäíі õîëîäíàä íі÷.
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І. Випишіть спочатку неповні речення, а потім – повні. У дужках біля речень 
зазначте, односкладне воно чи двоскладне. Підкресліть члени речення.

1. Âñÿêå äіëî ïî÷èíàé ç ãîëîâè (Íàð. òâîð÷іñòü). 2. Íàäâîðі ÿñíà 
õîëîäíà íі÷ (Іðèíà Âіëüäå). 3. Âæå äå-íå-äå é äèìîê іç äèìàðÿ (Ë. Êîñ-
òåíêî). 4. Íàä ïàì’ÿòòþ ïðîñòÿãíóòî ìîñòè (Â. Êîðîòè÷). 5. Íåçàáàðîì
âæå і â äîðîãó (Î. Êâіòíåâèé). 6. Íåñïîäіâàíî, ðàïòîì ó ÷îðíó òèøó ùîñü 
âïàëî. Æèâå, âåñåëå, áåçòóðáîòíå (Ì. Êîöþáèíñüêèé). 7. Çãàäàâ ÷åðåøíþ 
áіëó-áіëó é ïîäâіð’ÿ â ïèøíіì ñïîðèøі (Î. Êâіòíåâèé). 

ІІ. Визначте частини мови виділених слів, поясніть написання.

Спишіть складні речення, підкресліть їхні частини, які за будовою дорівнюють 
неповним реченням. З’ясуйте, яка роль неповних речень і які члени в них пропущено.

1. Íàéäîðîæ÷à ïіñíÿ – íåäîñïіâàíà, à íàéëіïøà – òà, ùî íå çíàéäó (Ï. Îñàä-
÷óê). 2. Ñïðÿìóé äóìîê ñâîїõ ïîòіê â ïîäіé íåñòðèìíèé ïëèí, ùîá äåíü 
ïðîæèòü, íåíà÷å âіê, à âіê – ìîâ äåíü îäèí (Ì. Ñèíãàїâñüêèé). 3. Çà ñåëîì 
ðîçëîãі ïîëÿ, ñèíіє ëіñ, ëåòÿòü ïòàõàìè õìàðèíêè і õìàðèíêàìè ïòàõè (Ó. Ñàì-
÷óê). 4. Ñіÿëî ñîíöå, â íåáåñàõ àíі õìàðèíî÷êè, òà òèõî, òà ëþáî, ÿê ó ðàї 
(Ò. Øåâ÷åíêî). 5. Ïî òîé áіê Äíіïðà æîâòіþòü ïіñêè, äàëі ëóêè, à ùå äàëі
â ñèíüîìó ìîðîöі ïëàâàþòü îáðèñè ëіñіâ (Î. Ãîí÷àð).

Прочитайте гумореску в особах. Які репліки діалогу є неповними реченнями? 
Чим зумовлений пропуск членів речення?

ÁÓÉÍІ ÏÐÅÄÊÈ

Âäàðèâ áàòüêî ñïåðåñåðäÿ õëîï÷èêà ìàëîãî.
Òîé ïîïëàêàâ, ïåðåïëàêàâ òà é ïèòàє â íüîãî:
– Òåáå, òàòêó, áèâ òâіé òàòêî?
– Áèâ, òà ùå é íåìàëî.
– Íó, à òàòêà òâîãî áèëè?
– Òåæ ïåðåïàäàëî.
І ñêàçàëî õëîï÷åíÿòêî, çàëîìèâøè ðó÷êè:
– Òåïåð ÿñíî, çâіäêè â òåáå õóëіãàíñüêі øòó÷êè.

                                                        Ï. Ãëàçîâèé

Складіть і розіграйте за особами діалог (8–12 реплік), можливий у такій ситу-
ації: ви з товаришем (подругою, однокласником) обговорюєте фільм, відеокліп або 
останній випуск улюбленої телепередачі. Використайте в діалозі неповні речення.

Виконайте завдання одного із запропонованих варіантів (на вибір).

ВАРІАНТ А. Âèïèøіòü іç ãàçåòíîї ÷è æóðíàëüíîї ñòàòòі óðèâîê òåêñòó ç 
íåïîâíèìè ðå÷åííÿìè. Ç’ÿñóéòå, ç ÿêîþ ìåòîþ àâòîð óæèâ öі ðå÷åííÿ.

ВАРІАНТ Б. Âèïèøіòü іç ïіäðó÷íèêà óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè óðèâîê õó-
äîæíüîãî òåêñòó ç íåïîâíèìè ðå÷åííÿìè. Ç’ÿñóéòå, ç ÿêîþ ìåòîþ àâòîð 
óæèâ öі ðå÷åííÿ.
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Îá’єäíàéòåñÿ â ãðóïè. Ïіäãîòóéòå і ïðîâå-
äіòü ó êëàñі ïðåñ-êîíôåðåíöіþ íà òåìó «Îäíî-
ñêëàäíі ðå÷åííÿ. Íåïîâíі ðå÷åííÿ». Ìåòà
ïðåñ-êîíôåðåíöії – ïîіíôîðìóâàòè ïðî ðіçíі âèäè ðå÷åíü.

Хід підготовки
 Оберіть для своєї групи вид односкладного речення;
 підготуйте вступне слово вашої групи на прес-конференції, у якому по-

ясніть, чому вирішили взяти участь у конкурсі, кого вважаєте своїми основ-
ними конкурентами, розкажіть про особливості та роль вашого виду речень 
(форма виступу може бути довільною; важливо – зацікавити слухачів);

 підготуйте 2–4 запитання до учасників інших груп щодо їхніх видів ре-
чень. При цьому не забудьте продумати, від імені якої газети, журналу чи 
телеканалу ви ставитимете запитання.

Хід прес-конференції
1. Вступне слово групи (до 5-ти хвилин).
2. Відповіді на запитання журналістів.

§ 21. ÓÇÀÃÀËÜÍÅÍÍß ÂÈÂ×ÅÍÎÃÎ Ç ÒÅÌÈ
«ÎÄÍÎÑÊËÀÄÍÅ ÐÅ×ÅÍÍß. 

ÏÎÂÍÅ ÒÀ ÍÅÏÎÂÍÅ ÐÅ×ÅÍÍß»

Користуючись поданим алгоритмом, підготуйте розповідь про особливості по-
ділу речень на односкладні й двоскладні та види односкладних.

Àëãîðèòì âèçíà÷åííÿ âèäó ïðîñòîãî ðå÷åííÿ
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І. Прочитайте текст, визначте його тему та основну думку. Доберіть до тексту
заголовок. 

ß øóêàþ â ëþäÿõ õîðîøå. Ñâіäîìî ñåáå íà öå ñïðÿìîâóþ. Íå ìîæíà
ëþäåé ÷îðíèòè, íå ìîæíà іç öèì ïîñïіøàòè. Êðіì òîãî, є áàãàòî ëþäñüêèõ
âàä, äî ÿêèõ òðåáà ñòàâèòèñÿ ïîáëàæëèâî, òåðïëÿ÷å. Íàïðèêëàä, ìàðíî-
ñëàâñòâî*. Íó é õàé ñîáі ëþäèíà íàìàãàєòüñÿ ïðèâåðíóòè óâàãó äî ñâîєї
îñîáè, ÿêùî öå їé äàє âòіõó. Õî÷ çàêëîïîòàíіñòü íàâêîëî ñâîєї îñîáè äóæå
äðіáíèòü ëþäèíó, âîíà òîäі ñòàє ñìіøíîþ... І ç òàêîþ ëþäèíîþ íåìàє ïðî
ùî ãîâîðèòè. Âіä íåї õî÷åòüñÿ ñêîðіøå âòåêòè. Àëå æ ñåðåä òàêèõ ëþäåé
äóæå ÷àñòî áóâàþòü і òàëàíîâèòі. Ó íèõ, ïðàâäà, ìàðíîñëàâñòâî ïåðåõîäèòü
ó ÷åñòîëþáñòâî. Àëå òî âæå іíøà êàòåãîðіÿ (Ì. Øóìèëî).

ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1. Випишіть односкладні речення. Підкресліть у них граматичні основи, з’ясуйте,
чим вони виражені.
2. Користуючись поданим вище алгоритмом, визначте вид односкладних речень.
Назвіть ознаки, за якими вони різняться.
3. Знайдіть складне речення, одна із частин якого є односкладною.
4. Поясніть роль односкладних речень у тексті.
5. Випишіть неповні речення. З’ясуйте, які члени речення в них пропущено.
6. Знайдіть і обґрунтуйте вивчені пунктограми.
7. Поясніть орфограми у виділених словах.

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи вказуєте ви своїм друзям на їхні вади? Якщо так, то як ви
це робите?

Ñèíòàêñè÷íèé ðîçáіð îäíîñêëàäíîãî ðå÷åííÿ

Ïîñëіäîâíіñòü ðîçáîðó

1. Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ïðîñòîãî ðå÷åííÿ.
2. Óêàçàòè, ùî ðå÷åííÿ îäíîñêëàäíå.
3. Óêàçàòè âèä îäíîñêëàäíîãî ðå÷åííÿ.
4. Óêàçàòè, ÷èì âèðàæåíèé ãîëîâíèé ÷ëåí ðå÷åííÿ.

Ç ð à ç î ê  ó ñ í î ã î  ð î ç á î ð ó

Òàê òèõî, òèõî ñêðіçü (Ï. Òè÷èíà).
Ðå÷åííÿ ðîçïîâіäíå, íåîêëè÷íå, ïðîñòå, ïîøèðåíå, îäíîñêëàäíå, áåçî-

ñîáîâå, ïîâíå. Ãîëîâíèé ÷ëåí òèõî âèðàæåíèé ïðèñëіâíèêîì.

Çðàçîê  ïèñüìîâîãî  ðî çáîðó

Òàê òèõî, òèõî ñêðіçü (Ï. Òè÷èíà).
Ðå÷åííÿ ðîçï., íåîêë., ïðîñòå, ïîøèð., îäíîñêëàä., áåçîñîá., ïîâíå.

Ãîë. ÷ëåí òèõî âèðàæ. ïðèñë.

Прочитайте речення. Виконайте усно їхній синтаксичний розбір. Розбір двох
речень (на вибір) виконайте письмово.

1.  Íàõèëþñÿ âåðáîþ íàä ðі÷êîþ і íàï’þñÿ âîäè õîëîäíîї (Î. Äîâ-
ãîï’ÿò). 2.  Þíіñòü â іíøèõ çàâøå çàãàäêîâà (Â. Ñèìîíåíêî). 3.  Íàä áі-
ëèì ñâіòîì – áіëèé ñíіã (Ì. Áîðîâêî). 4. Ãðèãîðієâі ïåðå õîïëþâàëî äóõ 

*  Ìàðíîñëàâñòâî – íàäìіðíî âèñîêà äóìêà ïðî ñåáå, ÷âàíëèâå âèõâàëÿííÿ,
ïîãîðäà, çàðîçóìіëіñòü, çàçíàéñòâî.
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âіä ïîäèâó (Іâàí Áàãðÿíèé). 5. Íàì âі÷íî òðåáà íåáîì æèòü (Ì. Âіíãðà-
íîâñüêèé). 6. Çà êîæíèì ñëîâîì ÷óâ ó ãðóäÿõ áіëü (Á. Ëåïêèé).

 Виконайте усно синтаксичний розбір речень. Розбір двох речень (на вибір)
виконайте письмово. Визначте присудок у другому реченні.

1. Ñó÷àñíå çàâæäè íà äîðîçі ç ìèíóëîãî â ìàéáóòíє (Î. Äîâæåíêî). 2. Ìåíі
ìîâ ñåñòðîíüêè îöі áåðåçè òà êàëèíè (Ä. Ëóöåíêî). 3. Òðåáà âìіòè æàëіòè
ëþäèíó (Â. Ñóõîìëèíñüêèé). 4. Áóëüâàð Ïðèìîðñüêèé ìіé ç äèòèíñòâà 
äðóã (Î. Äîâãîï’ÿò). 5. Äî ìîðÿ, çíàєòå, âàì çàñü! (І. Êîòëÿðåâñüêèé). 6. ßêà
âèñîêà і ãóñòà òðàâà! (Þ. Ñìîëè÷). 7. Ñêó÷èâ çà ñòåïîì, ñêó÷èâ çà ëóãîì
(Â. Ñèìîíåíêî).

Спробуйте за одну хвилину скласти й записати якнайбільше називних поши-
рених речень на одну з тем: а) «Дружба»; б) «Море»; в) «Місто».

 Складіть або доберіть із художніх творів чи публіцистичних текстів по два
речення кожного виду односкладних речень. Намагайтеся, щоб способи вираження
головних членів були різними.

 Виконайте одне з поданих завдань (на вибір), попередньо склавши конспект
ключових слів як змістову опору висловлення.

ВАРІАНТ А. Ïіäãîòóéòå íåâåëèêèé óñíèé âèñòóï íà òåìó «Øóêàéòå ïà-
ïîðîòі öâіò ó ñâîїé äóøі», âèêîðèñòàâøè ùîíàéìåíøå äâà îäíîñêëàäíèõ
òà îäíå íåïîâíå ðå÷åííÿ.

ВАРІАНТ Б. Ñêëàäіòü íåâåëèêó óñíó ðîçïîâіäü, âèêîðèñòàâøè ùîíàé-
ìåíøå òðè îäíîñêëàäíèõ òà îäíå íåïîâíå ðå÷åííÿ, íà îäíó ç òåì: «Ïðè-
ãîäà â ëіñі», «Âå÷îðîâà òèøà», «Êîñìі÷íі ãîñòі», «Íà ðèáîëîâëі».

   САМООЦІНКА. Продовжте усно речення. 

1. Âèâ÷àþ÷è òåìó «Îäíîñêëàäíå ðå÷åííÿ. Ïîâíå é íåïîâíå ðå÷åííÿ»,
ÿ äіçíàâñÿ (äіçíàëàñÿ) áàãàòî íîâîãî. Íàïðèêëàä, ...

2. Íàéëåãøèì ïіä ÷àñ îïðàöþâàííÿ òåìè äëÿ ìåíå áóëî ...
3. Ñâîї çíàííÿ ç òåìè ÿ á îöіíèâ (îöіíèëà) íà ...

Готуємося до тематичного оцінювання

Виконайте завдання.
Перевірте правильність виконання за допомогою відповідей у додатку

1. Îäíîñêëàäíèì є ðå÷åííÿ

À Òàì Äîâæåíêîâі êіíîêàäðè ïðîðîñëè íà âіêè äóáàìè (À. Ìàëèøêî).
Á Áåç òðóäіâ íå їñòèìåø ïèðîãіâ (Íàð. òâîð÷іñòü).
Â Íà êîæíó ãîëîâó ïðèõîäèòü ñâîÿ õóðòîâèíà (Ì. Ñòåëüìàõ).
Ã ß ïî òîíêіì ëüîäó äî òåáå çíîâ äîðîãó âіäíàéäó (Ë. Êîñòåíêî).

2. Îäíîñêëàäíèì ðå÷åííÿì є ÷àñòèíà â ñêëàäíîìó ðå÷åííі

À Çìàðíіє äåíü, çіùóëÿòüñÿ áåðåçè, çàìðå êîðіííÿ â ñèçіé ìåðçëîòі
(Ë. Êîñòåíêî).

Á Â çåëåíå Æóðàâëèíå ëåòÿòü æóðàâëі, à ëåáåäі – ó Ëåáåäèí (Ï. Âî-
ðîíüêî).
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Â Іäó íà çóñòðі÷ ç ðі÷êîþ Õîðîë, íіêîëè ìè íå áà÷èëèñÿ ç íåþ
(Î. Äîâãîï’ÿò).

Ã Íàñ êëè÷å ó ìàíäðè äîðîãà, íàì ãðàє ÷àðіâíà ñòðóíà (Ñ. Ôîìåíêî).

3. Äâîñêëàäíèì є ðå÷åííÿ

À À ââі ñíі áà÷èâ ñîíöå і ïîëå áåçìåæíå (Þ. Çáàíàöüêèé).
Á Çà îäíîãî áèòîãî äâîõ íåáèòèõ äàþòü (Íàð. òâîð÷іñòü).
Â Ñâіòëàÿ, äèâíàÿ íі÷ (Ã. ×óïðèíêà).
Ã Ùå ïîêè òåïëî, çàíî÷óþ â ëóçі (Ë. Êîñòåíêî).

4. Îäíîñêëàäíèì íàçèâíèì є ðå÷åííÿ

À Íі÷ òåìíà. Á Íà íåáі ñîíöå.            
Â Ïàõíå òðàâîþ. Ã Íі÷ íàñòóïó.

5. Íåïîâíèì є ðå÷åííÿ

À Ñіäàé. Ñïî÷èíü ç äîðîãè, áðàòå (Ë. Êîñòåíêî).
Á Íàì âі÷íî òðåáà íåáîì æèòü (Ì. Âіíãðàíîâñüêèé).
Â Ìè ç êóìîì íà çàçäàëåãіäü ïіäãîòîâëåíі ïîçèöії – ó ïîãðіáíèê (Îñòàï

Âèøíÿ).
Ã Ìåëî, êðóòèëî, ñêàæåíіëî, îãîðòàþ÷è ïðèñìåðêîì âåñü êðàé (Î. Ãîí-

÷àð).

6. Äîáåðіòü ïðèêëàä äî êîæíîãî âèäó îäíîñêëàäíîãî ðå÷åííÿ.

Âèä ðå÷åííÿ Ïðèêëàä

1
2
3
4
5

îçíà÷åíî-îñîáîâå
íåîçíà÷åíî-îñîáîâå
óçàãàëüíåíî-îñîáîâå
áåçîñîáîâå
íàçèâíå

À
Á

Â

Ã

Ä

Å

Ïëèâåìî íàçóñòðі÷ ñîíöþ (І. Öþïà).
ßê äáàєìî, òàê і ìàєìî (Íàð. òâîð-
÷іñòü).
Ñåìåíà âèêëèêàëè äî êíÿçÿ â ïà-
ëàö і íàêàçàëè çà÷åêàòè (Ï. Ïàí÷).
Êîçàöüêà øêîëà, êðèòà î÷åðåòîì
(Ë. Êîñ òåíêî).
І ãðàє ÷àðіâíèé Îðôåé íà ñîíÿ÷íèõ
ñòðóíàõ äîùó (Ã. Êîâàëü).
À âіä ãîðîäó ïîòÿãíóëî êðîïîì (І. Æè-
ëåíêî).

7. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü.

Ñïîñіá âèðàæåííÿ
ãîëîâíîãî ÷ëåíà ðå÷åííÿ

Ïðèêëàä

1 áåçîñîáîâå äієñëîâî
2 îñîáîâå äієñëîâî â áåçîñîáîâîìó
 çíà÷åííі
3 íåîçíà÷åíà ôîðìà äієñëîâà
4 ïðèñëіâíèê

À Ó çàëі çàòèøíî.
Á Óñå ìîæíà çðîçóìіòè.
Â Íàäâîðі òåìíіє.
Ã Áàãàòî ëþäåé óðÿòîâàíî.
Ä Ìåíі ïîòàëàíèëî.

8. Ïðî÷èòàéòå òåêñò.

(1) Âèòâîðè òðèïіëüñüêèõ ãîí÷àðіâ – öå ñïðàâæíє äèâî. (2) Íàøі ïðåä-
êè ôàðáóâàëè ïîñóä áіëîþ, ÷åðâîíîþ і ÷îðíîþ ôàðáàìè òà ðîçìàëüîâó-
âàëè. (3) Òîìó òðèïіëüñüêó êóëüòóðó â÷åíі іíêîëè íàçèâàþòü êóëüòóðîþ
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 (4) Öі ìàëþíêè äîíåñëè äî íàñ ñöåíè ïîêëîíіííÿ
ñîíöþ, çàêëèíàííÿ äîùó òà іíøі. (5) Êðіì ïîñóäó, íà òåðèòîðії äàâíіõ
ïîñåëåíü çíàéäåíî êåðàìі÷íі ôіãóðêè ëþäåé і òâàðèí, ìàêåòè æèòåë,
ðèòóàëüíå íà÷èííÿ (Ç ïіäðó÷íèêà).

Îäíîñêëàäíèì ó òåêñòі є ðå÷åííÿ

À ïåðøå            Ã ÷åòâåðòå
Á äðóãå             Ä ï’ÿòå
Â òðåòє

9. Óçàãàëüíåíî-îñîáîâèìè є âñі íàâåäåíі ðå÷åííÿ, ÎÊÐІÌ

À Ñіéñÿ-ðîäèñÿ, êîëîñîì ðîçâèéñÿ, çàñіâàéñÿ ùàñòÿì, íèâî ìîëîäà!
(Â. Ñèìîíåíêî).

Á Áîїøñÿ âîâêà — íå éäè äî ëіñó (Íàðîäíà òâîð÷іñòü).
Â Íàñіííÿ âèéìàþòü çі çðіëèõ ïëîäіâ, ñóøàòü íà ïîâіòðі, àëå íå ñìà-

æàòü (Іç æóðíàëó).
Ã Ëþáіòü òðàâèíêó, і òâàðèíêó, і ñîíöå çàâòðàøíüîãî äíÿ... (Ë. Êîñ-

òåíêî).
Ä Íå âçÿâøèñü çà ñîêèðó, õàòè íå çðîáèø (Íàðîäíà òâîð÷іñòü).

10. Ïåðåáóäóéòå äâîñêëàäíі ðå÷åííÿ íà îäíîñêëàäíі.

1. Ìè ëþáèìî ñâîþ Óêðàїíó é ïèøàєìîñÿ çäîáóòêàìè óêðàїíöіâ. 
2. Âàðòîâèé íå ìîæå ïîêèäàòè ñâіé ïîñò. 
3. Ïîëòàâà – ñòàðîäàâíє ìіñòî.
4. Ðàïòîì ïîâіÿëè ñòåïîâі ïàõîùі.

11. Ñêëàäіòü îäíå îçíà÷åíî-îñîáîâå ðå÷åííÿ, à ïîòіì ïåðåáóäóéòå éîãî
íà äâîñêëàäíå.

12. Ñêëàäіòü îäíå íåïîâíå ðå÷åííÿ ç ïðîïóùåíèì ïðèñóäêîì і îäíå – ç
ïðîïóùåíèì ïіäìåòîì.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Чим односкладні речення відрізняються від двоскладних? Яка їх роль у мов-
ленні?

2. Чим може бути виражений головний член означено-особових і неозначено-
особових речень? Наведіть приклади.

3. Поясніть, чому узагальнено-особові речення широко вживаються у народних
приказках і прислів’ях. Наведіть приклади.

4. Чим може бути виражений головний член безособових речень? Наведіть при-
клади.

5. Що спільного й відмінного між називними й іншими видами односкладних ре-
чень?

6. Які члени речення можуть бути у називних реченнях? Відповідь обґрунтуйте.
7. Чим повні речення відрізняються від неповних? Наведіть приклади.
8. З якою метою вживаються у мовленні неповні речення?
9. Розкажіть про особливості вживання тире в неповних реченнях.
10. Пригадайте кілька прислів’їв чи приказок, які б за структурою були одно-

складними чи неповними реченнями.



ОЦЕ ТАК РЕЧЕННЯ!
ßê âіäîìî, äëÿ êîíñòðóþâàííÿ ðå÷åíü íå çàâæäè ïîòðіáíі äâà ãîëîâíèõ

÷ëåíè. Òîìó òàêèìè ïîøèðåíèìè â ìîâëåííі є îäíîñêëàäíі ðå÷åííÿ, à òà-
êîæ íåïîâíі ç ïðîïóùåíèì ïіäìåòîì ÷è ïðèñóäêîì. Ïðî÷èòàéòå òåêñò,
ñêëàäåíèé ëèøå іç öèõ òèïіâ ðå÷åíü, – і âè ïåðåêîíàєòåñÿ â їõíіõ íåîáìåæå-
íèõ âèðàæàëüíèõ ìîæëèâîñòÿõ.

Хмари. Вітер. Сирість. Великі й маленькі парасольки. Цілі сім’ї парасольок. Схова-
юсь під ними від цього пронизливого дощу. Дощ... Ллє вже цілісінький день, не вщухає 
ані на мить, куйовдить останні листочки, рве їх з дерев і кидає під ноги перехожим. Ві-
тер. Січе безжально обличчя і аж обпікає руки. Кутаюся у плащ, нахиляю голову та біжу
додому.

Гарячий чай. Крісло. Ковдра. Приємна теплота по тілу. Дихаю на змерзлі долоні й 
грію їх об чашку. Хочу вигнати із себе залишки осені, стрибаю, щоб розігнати кров, на-
решті втомлююсь і ніби завмираю.

Сідаю в крісло, натягую по самісінькі вуха пухову ковдру і... засинаю. 
Сонце. Золото, золото трав, золото дерев. Павутиння. Мільйони ниточок павутиння. 

І люди. Лежать і бачать чудернацькі сни, схожі на мій (За матеріалами сайта ukrlib.com.ua).
А чи змогли б ви скласти текст із самих лише односкладних речень?

ПОСПІЛКУЄМОСЯ НА ЛЕЦА?
Лінгвісти підрахували, що сьогодні у світі існує 

близько 350-ти мов, якими розмовляють менше п’ятдесяти осіб. І саме ці мови зника-
ють найшвидше. Бо ж навіщо, наприклад, вивчати леца – мову індіанців, які живуть у
болівійських Андах, коли ймовірність зустріти співрозмовника стрімко наближається до 
нуля. На леца сьогодні розмовляють близько 20-ти осіб. Не більше десяти в усьому
світі здатні перекинутися між собою кількома словами індіанської мови айдахо. Зага-
лом за останні півтисячоліття на Землі зникло 306 мов. Серед європейських мов пер-
шими можуть зникнути валлійська, карнійська, бретонська, провансальська, гаскон-
ська мови.

Науковці з тривогою зауважують, що зникнення деяких мов може серйозно збіднити 
світову культуру. Бо хто, окрім тих самих учених, пам’ятатиме, що, наприклад, у мові 
убих була більша кількість голосних, ніж у будь-якій із сучасних мов? Коли 1992 року х
дослідники приїхали до Туреччини, щоб записати й порятувати від забуття цю мову, то
застали тільки свіжу могилу, а на ній напис: «Тут лежить Теуфік Есенц. Він був останнім
у світі чоловіком, який розмовляв мовою убих» (За А. Динько).

Є слова – ну й цікаво!  означають те саме.
Є слова – просто диво! Ось дивіться: корок, біб,
Прочитаймо їх з вами:  око, Кирик, зараз, піп...
чи то зліва направо,  Є ще й інші на умі,
чи то справа наліво –  та назвіть ви їх самі.
                                                                       Д. Білоус
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АНТИСУРЖИК
Ó ЇÄÀËÜÍІ

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
ïåðøі ñòðàâè
îâî÷åâèé ñóï
ãðå÷àíà êàøà
êàðòîïëÿíå ïþðå
ìëèíöі ç ãðèáàìè
ñîëîíèé ñóï
ãàðÿ÷à êàâà
òðèìàé âèäåëêó
ãàðÿ÷à ñêëÿíêà
çàìîâòå áîðù
ñìà÷íà ïå÷åíÿ
ñêóøòóéòå òіñòå÷êî

ïåðøі áëþäà
îâîùíèé ñóï
ãðå÷íåâà êàøà
êàðòîôåëüíå ïþðå
áëіí÷èêè ç ãðèáàìè
ñîëüîíèé ñóï
ãàðÿ÷èé êîôå
äåðæè âèëêó
ãàðÿ÷èé ñòàêàí
çàêàæіòü áîðù
ñìà÷íå æàðêîє
ñêóøòóéòå ïèðîæíå 

КОРИСНО ЗНАТИ
ßÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÂÈÁÐÀÒÈ ÑËÎÂÎ

ßêùî âè õî÷åòå íàâ÷èòèñÿ ãàðíî ãîâîðèòè, òî ìóñèòå ïðèäіëÿòè 
íàëåæíó óâàãó âèáîðó ñëіâ. Âàøà ìîâà íå òîìó òàêà îäíîìàíіòíà, ùî 
ñêëàäàєòüñÿ ç íåâåëèêîї êіëüêîñòі ïîñòіéíî ïîâòîðþâàíèõ ñëіâ, à òîìó, ùî 
äåÿêі óëþáëåíі ñëîâà âè âæèâàєòå íàäòî ÷àñòî. Ãîâîðÿ÷è, íàìàãàéòåñÿ
çâåðòàòè óâàãó íà öі ÷àñòî âæèâàíі ñëîâà àáî ïîïðîñіòü êîãîñü іç çíàéîìèõ
ñòåæèòè çà âàøîþ ìîâîþ ñàìå іç öüîãî ïîãëÿäó. Íàìàãàéòåñÿ ïîçáóòèñÿ
ñëіâ, ÿêі âè ÷àñòî âæèâàєòå. Öі ñëîâà ìîæóòü áóòè íàéðіçíîìàíіòíіøèìè – 
îäèí ïîâñÿê÷àñ ïîâòîðþє «òàê áè ìîâèòè», äðóãèé – «òàê òî÷íî», 
òðåòіé – «ñïðàâäі?», ÷åòâåðòèé – «÷óєø?» àáî «çíàєø?». Äåÿêі іç öèõ ñëіâ
ìîæíà âèëó÷èòè, íå çàâäàâøè íіÿêîї øêîäè ìîâëåííþ, à äåÿêі – çàìіíèòè
іíøèìè ñëîâàìè (І. Òîìàí).

РОЗРІЗНЯЙМО
Òóðèñòè÷íèé – ÿêèé ñòîñóєòüñÿ òóðèçìó, ïîäîðîæåé, çäіéñíþєòüñÿ çà 

ïåâíèìè ìàðøðóòàìè (òóðèñòè÷íèé ïîõіä, êëóá, äîâіäíèê).
Òóðèñòñüêèé – ÿêèé ñòîñóєòüñÿ òóðèñòà (òóðèñòіâ), ïðèçíà÷åíèé äëÿ 

òóðèñòіâ (òóðèñòñüêèé ìàðøðóò, òàáіð, êîñòþì, âåëîñèïåä).

* * *

Ñóñіäíіé – ðîçòàøîâàíèé, ðîçìіùåíèé ïî ñóñіäñòâó, ïîðó÷, ïîáëèçó 
êîãîñü àáî ÷îãîñü (ñóñіäíÿ êðàїíà, âóëèöÿ, êâàðòèðà, øêîëà).

Ñóñіäñüêèé – íàëåæíèé, âëàñòèâèé ñóñіäîâі, ñêëàäàєòüñÿ іç ñóñіäіâ, 
óòâîðþєòüñÿ ñóñіäàìè òîùî (ñóñіäñüêèé õëîïåöü, ñàä, êіò).

Ñóñіäіâ – íàëåæíèé ñóñіäîâі (ñóñіäîâà õàòà, äî÷êà, êîñà, ñóñіäіâ êіíü). 



Âіêàìè íàðîä âèòâîðþâàâ öþ ìîâó,
âèòâîðèâ її, îäíó ç íàéáàãàòøèõ ìîâ ñëîâ’ÿíñòâà,
òðèñòà òèñÿ÷ ïіñåíü ñêëàëà Óêðàїíà öієþ ìîâîþ...
Çàæèëî óêðàїíñüêå ñëîâî øàíè é âèçíàííÿ
ñåðåä íàðîäіâ áëèçüêèõ і äàëåêèõ.

Îëåñü Ãîí÷àð

Ðå÷åííÿ Ðå÷åííÿ 
ç îäíîðç îäíîði äíèìè ÷ëåíàìèíèìè ÷ëåíàìè

Ви знатимете:
 ознаки однорідних членів речення;
 типи зв’язку між однорідними членами речення.

Ви вмітимете:
 знаходити речення з однорідними членами;
 розрізняти однорідні й неоднорідні означення;
 визначати смислові відношення між однорідними членами речення;
 правильно ставити розділові знаки при однорідних членах речення;
 правильно інтонувати речення з однорідними членами;
 конструювати речення з однорідними членами.

Ñèíòàêñèñ.  ÏóíêòóàöiÿÑèíòàêñèñ.  Ïóíêòóàöiÿ
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§ 22. ÎÄÍÎÐІÄÍІ ×ËÅÍÈ ÐÅ×ÅÍÍß

Ïðî îçíàêè îäíîðіäíîñòі, òèïè çâ’ÿçêó òà ñìèñëîâі âіäíîøåííÿ,
à òàêîæ ïðî ðå÷åííÿ ç êіëüêîìà ðÿäàìè îäíîðіäíèõ ÷ëåíіâ

ПРИГАДАЙМО. Яку роль виконують сполучники в мові? Які є види сполучників
сурядності?

 Визначте однорідні члени речення. З’ясуйте, як вони зв’язані між собою (за
допомогою сполучників чи без них). Сурядними чи підрядними є ці сполучники? Зро-
біть висновок про особливості зв’язку між однорідними членами речення.

1. Ñîíöå âæå ñõèëèëîñÿ íà çàõіä і íå ïåêëî âæå òàê äîøêóëüíî, ÿê
ðàíіøå (Ã. Òþòþííèê). 2. ßñíà ñìóãà íà âîäі âñå øèðøàє, áіëüøàє òà
äîâøàє (І. Íå÷óé-Ëåâèöüêèé). 3. Öå ìіñòî ëþáèëî ëåãåíäè, æèëî íèìè
ïіâòîðè òèñÿ÷і ëіò, íàðîäèëîñÿ òåæ, âëàñíå, ç ëåãåíäè (Ï. Çàãðåáåëüíèé).  

Ознаки 
однорідності

Непоширені,
поширені

Кілька 
рядів

у реченні

Типи 
зв’язку

Îäíîðіäíèìè íàçèâàþòü òàêі ÷ëåíè ðå÷åííÿ, ÿêі ðіâíî-
ïðàâ íі ìіæ ñîáîþ, ñòîñóþòüñÿ îäíîãî é òîãî ñàìîãî ÷ëåíà
ðå÷åí íÿ, âèêîíóþòü îäíàêîâó ñèíòàêñè÷íó ôóíêöіþ, âіä-
ïîâіäàþòü íà òå ñàìå ïèòàííÿ.
Îäíîðіäíèìè ìîæóòü áóòè ðіçíі ÷ëåíè ðå÷åííÿ. ÍÀÏÐÈ-
ÊËÀÄ:      
                      ùî ðîáèâ?      

І ñîëîâåéêî íà êàëèíі òî ùåáåòàâ, òî çàòèõàâ (Ò. Øåâ-
÷åíêî).
Ñõåìàòè÷íî îäíîðіäíі ÷ëåíè â öüîìó ðå÷åííі ìîæíà ïîêà-
çàòè òàê: òî Î, òî Î, äå Î – îäíîðіäíèé ÷ëåí ðå÷åííÿ.

Îäíîðіäíі ÷ëåíè ðå÷åííÿ áóâàþòü íåïîøèðåíі (íå ìàþòü
ïðè ñîáі çàëåæíèõ ñëіâ) і ïîøèðåíі (ìàþòü ïðè ñîáі çàëåæ-
íі ñëîâà). ПОРІВНЯЙМО:

Ïðèãîùàëè ÿáëóêàìè òà ñâіæèì ìåäîì.

                                  íåïîøèð.             ïîøèð.

Ó ðå÷åííі ìîæå áóòè ÿê îäèí, òàê і êіëüêà ðÿäіâ îäíîðіä-
íèõ ÷ëåíіâ. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ:

Ñïðàâà і çëіâà âіÿëî ñâіæіñòþ і àðîìàòîì âîäè (Þ. Ñìî-
ëè÷).

       1-é ðÿä                         2-é ðÿä

Äëÿ çâ’ÿçêó îäíîðіäíèõ ÷ëåíіâ ðå÷åííÿ âèêîðèñòîâóєìî
ñïîëó÷íèêè ñóðÿäíîñòі òà іíòîíàöіþ àáî ëèøå іíòîíàöіþ.
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ÇÂ’ßÇÎÊ ÌІÆ ÎÄÍÎÐІÄÍÈÌÈ ×ËÅÍÀÌÈ ÐÅ×ÅÍÍß

Òèïè òà çàñîáè çâ’ÿçêó Ïðèêëàäè, ñõåìè

Ñïîëó÷íèêîâèé
(ñïîëó÷íèêè òà іíòîíàöіÿ)

Âіäøåëåñòіëè ëåáåäі і òðàâè (Ë. Îâäієíêî).
Î і Î

Áåçñïîëó÷íèêîâèé
(ëèøå іíòîíàöіÿ)

Ïîâіòðÿ áóëî ÷èñòå, ïðîçîðå (Ïàíàñ Ìèðíèé).
Î, Î

Çìіøàíèé (ïîєäíàíî ñïî-
ëó÷íèêîâèé і áåçñïîëó÷-
íèêîâèé çâ’ÿçîê)

Ïðîëіòàþòü íàä íèìè âіêè, ëèõîëіòòÿ
і õìàðêè (Ë. Êîñòåíêî).     

Î, Î і Î

Смислові 
відношення

Ñìèñëîâі âіäíîøåííÿ ìіæ îäíîðіäíèìè ÷ëåíàìè ðå÷åííÿ
âèðàæàєìî ñïîëó÷íèêàìè ñóðÿäíîñòі (єäíàëüíèìè, ïðîòè-
ñòàâíèìè, ðîçäіëîâèìè) àáî áåç íèõ. 

ÑÌÈÑËÎÂІ ÂІÄÍÎØÅÍÍß ÌІÆ ÎÄÍÎÐІÄÍÈÌÈ 
×ËÅÍÀÌÈ ÐÅ×ÅÍÍß

Âіäíîøåííÿ Ñïîëó÷íèêè Ïðèêëàä

Єäíàëüíі і (é), òà (ó çíà÷åííі і), íі...íі,
àíі...àíі, ÿê... òàê і, íå òіëüêè... à é
òà іí.

Òàêà òèõà, çîðÿíà і
ÿñíà íі÷.

Ïðîòèñòàâíі à, àëå, òà (ó çíà÷åííі àëå), ïðîòå,
çàòå, îäíàê, õî÷ (õî÷à)

Ëèíå ñóìíà, çàòå
ðіäíà ïіñíÿ. 

Ðîçäіëîâі àáî, ÷è, àáî...àáî, ÷è...÷è, òî...òî,
íå òî...íå òî, ÷è òî...÷è òî, õî÷...õî÷

Äîù òî çàøóìèòü, 
òî ñòèõíå, ÿê ïіñíÿ. 

Інтонація

Неоднорідні 

Îäíîðіäíі ÷ëåíè ðå÷åííÿ âèìîâëÿєìî ç ïåðåëі÷óâàëüíîþ
іíòîíàöієþ, íà êîæíèé іç íèõ ïàäàє ëîãі÷íèé íàãîëîñ. ßêùî
ñïîëó÷íèêà íåìàє àáî âіí ïîâòîðþєòüñÿ, òî ìіæ îäíîðіäíèìè
÷ëåíàìè ðå÷åííÿ ðîáèìî ïàóçó.

Íå є îäíîðіäíèìè ÷ëåíàìè:
 ïîâòîðþâàíі ñëîâà: Ïëàâàé, ïëàâàé, ëåáåäîíüêî, ïî ñè-

íüîìó ìîðþ... (Ò. Øåâ÷åíêî);
 äâà îäíàêîâèõ ÷è ïîäіáíèõ ñëîâà, îá’єäíàíèõ ÷àñòêàìè

íå àáî òàê: äèâèøñÿ íå íàäèâèøñÿ; їñòè òàê їñòè;
 ôðàçåîëîãіçìè ç ïîâòîðþâàíèì ñïîëó÷íèêîì: і ñìіõ і ãðіõ;

íі ñâіò íі çîðÿ;
 îäíàêîâі çà ôîðìîþ äієñëîâà, ùî îçíà÷àþòü óñêëàäíåíó

äіþ: ïіäó ïîäèâëþñÿ.

Між частинами фразеологізму кому не ставимо. НАПРИКЛАД: ні риба ні м’ясо;
і сяк і так.
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І. Прочитайте текст уголос, правильно інтонуючи речення. Простежте, для
переліку яких саме речей, рис, ознак, процесів праці тощо вжито однорідні члени речення.

«ß ÖÞ ÂÈØÈÂÊÓ ÂÈÑÏІÂÀÞ...»

Ïіñåííà äóøà óêðàїíñüêîї æіíêè â ïîєäíàííі
ç її ïðàöåëþáñòâîì òà ãîñïî äàðñüêèìè çäіáíî-
ñòÿìè âèëèëàñÿ â ÷àðіâíі âèøèâêè òà ðîçïèñè,
çàòè øîê áіëîї õàòè ç âèøíåâèì ñàäêîì.

Ïîäèâіòüñÿ íà âáðàííÿ äіâî÷å ÷è ïàðóáî÷å,
æіíî÷å ÷è ÷îëîâі÷å. Ñêіëüêè òàì ñâîєðіäíîї
êðà ñè, òîї êðàñè, ùî éäå ïîðó÷ іç íàøèìè
ðîçêіøíèìè ëàíàìè òà âðàæàþ÷îþ ïіñíåþ!
Ïіñíÿìè ñóïðîâîäæóâàëèñÿ âñі åòàïè ðîáîòè
íàä âèøèâêîþ. Íåâèïàäêîâî â íàðîäі êàæóòü: 
«ß öþ âèøèâêó âèñïіâàþ, äîñïіâàþ». Âðà æà-
þòü ñðіáëÿñòі ïåðåëèâè áіëèìè íèòêàìè íà
áіëîìó òëі, äçâіíêі çâó÷àííÿ ÷åðâîíèìè é 
áіëèìè, ÷åðâîíèìè é ñèíіìè, ÷åðâîíèìè é
÷îðíèìè íèòêàìè, áàðâèñòà ñîêîâèòіñòü.

Ñàìå ó âèøèâöі íàéáàãàòøå é íàéðіçíî ìà -
íіò íіøå ðîçêðèëîñÿ êîëîðèñòè÷íå îáäàðóâàí-
íÿ óêðàїíîê. ×åðåç êðàñó ñâîєї äóøі ó âèøèâöі,
ãàïòóâàííі, ðîçïèñàõ ïèñàíîê і äîìàøíіõ ðå÷åé

óêðàїíñüêà æіíêà âèñâіòëèëà íåïîâòîðíó êðàñó ñâîєї ðіäíîї çåìëі (Çà
Î. Êî çóëåþ).

ІІ. Визначте однорідні члени речення. Яких слів вони стосуються та на які питання
відповідають? Які з однорідних членів речення поширені?
ІІІ. Визначте тип зв’язку та смислові відношення між однорідними членами в 1-му
і 2-му реченнях.

І. Спишіть, підкресліть однорідні члени речення відповідно до їхньої синтаксич-
ної ролі. Складіть схеми групування однорідних членів речення та вкажіть тип зв’язку.

ÇÐÀÇÎÊ. ß ïðèãîðíóñü äî òåáå ïіñíåþ і ÿâîðàìè, çîëîòèìè êðèëüìè
ïøåíèöі, òіíÿâèìè ÿðàìè (Ä. Ïàâëè÷êî). Î і Î, Î, Î (çìіøàíèé çâ’ÿçîê).

1. Ìè ìàєìî ïðàâî íà ñóì і ëþáîâ, íà ùàñòÿ, íà ñîíöå і òðàâè (Â. Ñè ìî-
íåíêî). 2. ß äóæå õî÷ó, ùîá â ïðîâóëêàõ äîù íå éøîâ, à, ÿê ó Ëüâîâі
êàæóòü, ïàäàâ... (Î. Äåëåìåí÷óê). 3. Çåìëÿ çëÿãëàñÿ, ïåðåïðіëà, ïåðåìëіëà,
ñïàðèëàñÿ, ïðàãíóëà ðîáîòè (Ê. Ãîðäієíêî). 4. Ãîäèëîñÿ á äóìàòè íå òіëüêè
ïðî ðîáîòó, à é ïðî ñåáå (Є. Ãóöàëî). 5. Øàëåíі ìðії ìîї ëåòÿòü çà îáðіé
Çåìëі і áóäÿòü â ñåðöі òâîїì ãàðÿ÷і õâèëі (Ñ. Ôîìåíêî). 6. Õàé áóäå ñàä, і 
äåðåâî êðèñëàòå, і êіò-âîðêіò, і ùå áàãàòî äèâ (Ë. Êîñòåíêî).

ІІ. Надпишіть частини мови над словами першого речення.

КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, чому в поданому реченні 1-й і 2-й виділені члени
речення неоднорідні, а 3-й і 4-й – однорідні.

1           2             3               4
Ìîÿ ðóêà íіêîëè і íіêîìó íі êðèâäè, íі áіäè íå ïðèíåñå! (Ä. Ïàâëè÷êî(( ).

223 

Ðóøíèê. Ïîëòàâùèíà,
êіíåöü ÕІÕ ñò.

224 

225 
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І. Знайдіть чотири речення, ускладнені однорідними членами. Доведіть, що в 
інших реченнях немає однорідних членів.

1. Іñòèííå ïðèçíà÷åííÿ ëþäèíè æèòè, à íå іñíóâàòè (Äæåê Ëîíäîí). 
2. Äèâèòüñÿ âîíà íå íàäèâèòüñÿ íà ñâîãî ñèíà... (І. Íå÷óé-Ëåâèöüêèé). 
3. Çàáіëіëà çèìà, çàáіëіëà... Їé ðàäіëà õіáà äіòâîðà (Ð. Ëóáêіâñüêèé).à 4. Íіõòî 
і íіäå ìåíå íå ÷åêàє (Ìèêîëà Õâèëüîâèé). 5. Íàøà äóìà, íàøà ïіñíÿ íå 
âìðå, íå çàãèíå (Ò. Øåâ÷åíêî). 6. Áóäå ùå ïіñëÿ öüîãî ïðîñòіð ëèìàíó, і 
âіòåð ïîïóòíèé, і áіëà çàìåòіëü ÷àéîê íàä ãîëîâîþ (Îëåñü Ãîí÷àð). 7. Âîíà 
ñèäіëà, ìіöíî ñòèñíóâøè çóáè і îáõîïèâøè êîëіíà ðóêàìè (À. Ñòåöåíêî).
8. Ñâіò ÿêèé – íі êðàþ íі êіíöÿ (Â. Ñèìîíåíêî).
ІІ. Визначте орфограми у виділених словах, обґрунтуйте написання.

І. Прочитайте речення, дотримуючись правильної інтонації. Скільки рядів 
однорідних членів є в кожному з них? Складіть за зразком схеми, указавши однорідні
члени речення та слово, якого вони стосуються.

ÇÐÀÇÎÊ. Äèòèíà ñòîїòü, ïèëüíî äèâèòüñÿ òî íà áàòüêà, òî íà ìà-
òіð (Ïàíàñ Ìèðíèé).

äèòèíà , ;  äèâèòüñÿ òî , òî   
1. Íåñëî òî ãіëêó ðîäîäåíäðîíà, òî öóïêèé âіíîê ç ÿêèõîñü äèâîâèæíèõ 

òðàâ òà àëüïіéñüêèõ êâіòіâ... (Î. Ãîí÷àð). 2. Ëèïíåâèé äåíü äîãîðÿє äåñü 
çà ñóòіíêàìè âèñî÷åííèõ äóáіâ і ëèï, ïàëàõêîòèòü íà çîëîòèõ áàíÿõ і ñÿéíî-
áіëèõ ñòіíàõ âåðõіâêè ñîáîðó, ùî âèãíàâñÿ ñòðіìêî â íåáî (Іâàí Áàãðÿíèé). 
3. Óñÿ ãàâàíü áóëà çàïîâíåíà âіòðèëüíèêàìè, âåëèêèìè é ìàëèìè ëîäіÿìè,
äîâáàíêàìè é ÷îâíàìè (Ð. Іâàí÷åíêî). 4. Ùå â äèòèíñòâі ÿ õîäèâ ó òðàâè,
â ãîìіíëèâі, òðåïåòíі ëіñè... (Â. Ñèìîíåíêî). 5. Æèòòÿ êèïèòü, êèïèòü і 
çàâìèðà ïіä ñïіâ ñíіãіâ, âіòðіâ, ãðîìіâ і ïòàõіâ (Ì. ×óìàê). 6. Ãàðÿ÷èé
ëèïåíü áðîäèòü ïîêîñàìè і ñòåðíÿìè, êëàäå ñíîïè â êîïè, ïîñêðèïóє âîçà-
ìè é ãàðáàìè (І. Öþïà). 7. Áóäóòü ïðèõîäèòè ëþäè âáîãі é áàãàòі, âåñåëі
é ñóìíі, ðàäîùі é òóãó íåñòèìóòü ìåíі (Ëåñÿ Óêðàїíêà).

ІІ. Складіть і запишіть одне речення з кількома рядами однорідних членів.

 Хто зможе правильно визначити, скільки рядів однорідних членів є в кожному
з поданих речень?

1. Ç íèçüêîãî é âèñîêîãî ëåòó, ç ïàëüìè, ç áåðåçè, ç êàëèíè òè ìîæåø
íå ÷óòè ðåãîòó, òà ìóñèø ïî÷óòè ðèäàííÿ, òà ìóñèø çáàãíóòè ðèäàííÿ 
êîæíіñіíüêîї ëþäèíè! (Ä. Ïàâëè÷êî).((

2. Äóìàâ ïðî ìàòіð, ïðî ïðîñòі її çàïîâіòè, ïðî âіðó â ëþäåé, âіðó â äîáðî, â
ùèðіñòü, ó ëþáîâ, ó ïîñâÿòó çàðàäè âåëè÷íîãî é ïðåêðàñíîãî (Іâàí Áàãðÿíèé). 

ДВА – ЧОТИРИ – УСІ РАЗОМ. Визначте однорідні члени речення. У скільки 
рядів і яким зв’язком їх об’єднано?

Â Óêðàїíі ðîçâіäàíî 97 âèäіâ êîðèñíèõ êîïàëèí. І öå íå òіëüêè êàì’ÿíå
òà áóðå âóãіëëÿ, íàôòà ÷è ãàç, à é çàëіçíі і òèòàíîâі ðóäè, ãðàôіò, ñіðêà, 
ìàðãàíåöü, ìіíåðàëüíі âîäè (Ç ïіäðó÷íèêà). 

І. Складіть словосполучення, уставляючи на місці позначок О однорідні члениО
речення. Визначте смислові відношення між однорідними членами речення.

226 

227 

228 

229 

230 
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1. Ïðàöþâàëè Î, Î òà Î. 2. Çèìà íå ëèøå Î, à é Î. 3. Ñïіâàâ ÿê ïðî Î, 
òàê і ïðî Î. 4. Ãîâîðèâ Î, àëå Î. 5. Êóïèòè Î àáî Î. 6. Íå çíàє íі Î, íі Î.

ІІ. З одним утвореним словосполученням (на вибір) складіть і запишіть речення.

 Визначте, у якому з трьох речень виділені головні члени неоднорідні. Відпо-
відь обґрунтуйте.

1. Ðîçïëåëèñü, ðîçñèïàëèñü, ðîçïàëèñü, íà÷å êîñè, âåðåñíåâі äíі (Ä. Ïàâ-
ëè÷êî).

2. Ëå÷ó, íåíà÷å òà ëåëåêà, äèâëþñÿ ðàäіñíî êðóãîì і øàõòó çãàäóþ 
äàëåêó, äå ïðàöþâàâ ÿ þíàêîì (Â. Ñîñþðà).

3. Íå âåðíóëàñÿ äîäîìó, íå äіæäàëà ïàðè; òîíêà-òîíêà òà âèñîêà – äî
ñàìîї õìàðè (Ò. Øåâ÷åíêî).

 І. Проведіть літературну вікторину. За поданими рядами однорідних членів
речення пригадайте назви художніх творів, які ви вивчали у 6–8 класах. Назвіть авто-
рів цих творів.

1. Î÷і ìàòåðèíñüêі і áіëÿâà õàòà; êðèëàìè і ðîæåâèì ïіð’ÿì; âåðáè і
òîïîëі. 2. Ðîñÿíèñòà äîðіæêà, і çåëåíі ëóãè, é ñîëîâ’їíі ãàї; â òèõіì øåëåñòі
òðàâ, â ùåáåòàííі äіáðîâ. 3. Íå âèíåñëè â ìîðå, íå ðîçìèëè â ïîëі; äіâî÷å
ñåðöå, êàðі î÷і. 4. ×è æèâó, ÷è äîæèâàþ; íå ïëà÷ó é íå ñìіþñü; âïàñòè ó
êàéäàíè, óìèðàòü â íåâîëі. 5. Âèє, ãóëÿє, ãíå; ñòàí âèñîêèé, ëèñò øèðîêèé.
6. Ïіéìàëè òà ïðèòàñêàëè; òî ùóïà÷êà, òî ñîòåíüêó êàðàñèêіâ æèâåíüêèõ
àáî ëèíіâ ãàðíåíüêèõ; çіéøëèñÿ, ñòàëè ðîçáèðàòü.
ІІ. Користуючись підручниками з української та світової літератури, доберіть кілька
речень для подібної вікторини. Запропонуйте свою вікторину однокласникам.

 Розгляньте репродукцію картини Леоніда Шелудька. Усно опишіть, що на ній
зображено, використовуючи однорідні члени речення, у тому числі й поширені.

Ë. Øåëóäüêî. Íàòþðìîðò

231

232

р

233 
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§ 23. ÎÄÍÎÐІÄÍІ ÒÀ ÍÅÎÄÍÎÐІÄÍІ ÎÇÍÀ×ÅÍÍß

Ïðî òå, êîëè äâà é áіëüøå îçíà÷åíü ïðè îçíà÷óâàíîìó ñëîâі îäíîðіäíі
òà ÿêó ðîëü âîíè âèêîíóþòü ó ìîâі

ПРИГАДАЙМО. Який другорядний член речення називають означенням?

 Знайдіть у реченнях означення. З’ясуйте, чи в одному плані ці слова харак-
теризують предмет. У якому реченні означення однорідні? Зробіть висновок, як від-
різнити однорідні означення від неоднорідних.

1. Ïàäàëè íà ïіñîê ñèíі, çåëåíі,
æîâòі, æîâòîãàðÿ÷і êðóæàëà ñâіòó
(Ïàíàñ Ìèðíèé).

2. Íåáî âêðèëè äðіáíі áіëі õìà-
ðè (ß. Ãðèìàéëî).

Однорідні 
означення

Äâà àáî áіëüøå îçíà÷åíü ïðè îçíà÷óâàíîìó ñëîâі ìîæóòü
áóòè îäíîðіäíèìè é íåîäíîðіäíèìè.

Îçíà÷åííÿ îäíîðіäíі, êîëè: Ïðèêëàäè

õàðàêòåðèçóþòü ïðåäìåò â îäíîìó ïëàíі
(ïðè ïåðåëіêó îñîáëèâîñòåé àáî ÿêîñ-
òåé ïðåäìåòà)

áіëі, ÷åðâîíі, æîâòі òðîÿíäè

óêàçóþòü íà ðіçíі ñïîðіäíåíі îçíàêè
ïðåäìåòà (ïîçèòèâíі àáî íåãàòèâíі
ðèñè, êîëіð, ðîçìіð òîùî)

ñâіòëå, áåçõìàðíå íåáî

ñòîÿòü ïіñëÿ îçíà÷óâàíîãî ñëîâà ñòåï òðèâîæíèé, òåìíèé

äðóãå é ïîäàëüøі îçíà÷åííÿ ïіäñèëþ-
þòü, óòî÷íþþòü àáî ïîÿñíþþòü ïåðøå

òèõà, ìіñÿ÷íà, ëіòíÿ íі÷

âèñòóïàþòü õóäîæíіìè îçíà÷åííÿìè
(åïіòåòàìè)

Іäå ãðîçà äçâіíêà і êó÷åðÿâà
ñàäàì çàìëіëі ðóêè öіëóâàòü
(Ë. Êîñòåíêî).

ç äâîõ îçíà÷åíü ïåðøèì ñòîїòü íåïî-
øèðåíå, à äðóãèì – ïîøèðåíå

ðіâíèé, çàëèòèé ñîíöåì ñòåï

Неоднорідні 
означення

Íåîäíîðіäíі îçíà÷åííÿ õàðàêòåðèçóþòü ïðåäìåò ç ðіçíèõ
áîêіâ. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: òåïëèé ëіòíіé âå÷іð; ìîðñüêі ïðîçîðі
õâèëі.
Çàâæäè íåîäíîðіäíèìè є îçíà÷åííÿ, âèðàæåíі ñïîëó÷åí-
íÿì çàéìåííèêà é ïðèêìåòíèêà (ìіé íàéêðàùèé äðóã),
ÿêіñíîãî é âіäíîñíîãî ïðèêìåòíèêіâ (âèñîêèé äíіïðîâñüêèé
áåðåã), ÿêіñíîãî і ïðèñâіéíîãî ïðèêìåòíèêіâ (óëþáëåíà ìà-
ìèíà ïіñíÿ). Êîæíå ïîïåðåäíє ç íåîäíîðіäíèõ îçíà÷åíü
ñòîñóєòüñÿ âñüîãî ïîäàëüøîãî ñëîâîñïîëó÷åííÿ, à íå áåçïî-
ñåðåäíüî îçíà÷óâàíîãî ñëîâà. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ:

           ÿêà?                                ÿêà?

ñòàðà    äèêà ãðóøà ;   çäîðîâà  ñòàðà äèêà ãðóøà
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1. Якщо означення пов’язані між собою сполучниками, то вони завжди однорідні.
Між однорідними означеннями можна вставити сполучник і (й).
2. Між однорідними означеннями може бути кома (відповідно до правил), а між 
неоднорідними означеннями кому не ставимо.

Прочитайте речення вголос із правильною інтонацією. Доведіть, що в першому
та другому реченнях виділені означення – неоднорідні, а в інших – однорідні. Обґрун-
туйте розділові знаки. Свою відповідь звірте з міркуванням, поданим нижче.

1. Óêðàїíñüêèé òðàíñïîðòíèé ëіòàê Àí-225 «Ìðіÿ» âñòàíîâèâ ñîòíþ
ñâіòîâèõ ðåêîðäіâ (Іç æóðíàëó). 2. Â ãóñòіì çåëåíіì áåðåçîâіì ãàþ íàä
Äíіñòðîì âåñåëî ùåáåòàëè ïòàøêè (І. Ôðàíêî). 3. Çáèðàþòü ñâіòëі, çîëîòі
ìåäè âåñåëîêðèëі òà ïðîçîðі áäæîëè (Ì. Ðèëüñüêèé). 4. І æèâóòü ó ïàì’ÿòі
íàðîäó éîãî âіðíі äî÷êè і ñèíè, òі, ùî íå âåðíóëèñÿ ç ïîõîäіâ ãðіçíîї, 
âåëèêîї âіéíèї (Â. Ñèìîíåíêî). 5. Ëþáëþ ÿ áèñòðèíó æèòòÿ ïðîçîðó, 
ïîðèâíó, ãëèáîêó (Ä. Ïàâëè÷êî). 6. Çà øêіëüíèìè ïàðòàìè ñõèëèëèñü
÷îðíÿâі, áіëÿâі, ðóñÿâі ãîëіâêè (І. Öþïà). 7. Â ìîðå âïàëî êіëüêà çäîðîâèõ, 
âàæêèõ êðàïåëü äîùó (І. Íå÷óé-Ëåâèöüêèé). 8. Âèñîêèé, ÷èñòèé äçâіí
êîñè ïåðåäâіùàâ ìåíі ðàäіñòü і âòіõó – êîñîâèöþ (Î. Äîâæåíêî). 9. Âèñîêî
ñåðåä íåáà ñòîÿâ ÿñíèé, áëèñêó÷èé, ïîâíèé ìіñÿöü (І. Íå÷óé-Ëåâèöüêèé).
10. Íі÷ ðîçêèíóëà íàä ñåëîì ñâîє òåìíå, âñèïàíå çîðÿìè øàòðî (І. Öþïà).

МІРКУЙМО. У першому реченні вправи кожне з означень по-різному пояснює
предмет, причому перше з них (український) стосується словосполучення тран-
спортний літак. Отже, ці означення неоднорідні, їх вимовляємо без перелічу-
вальної інтонації, кому між ними ставити не треба.

І. Прочитайте текст, визначте його тип і стиль мовлення. Знайдіть означення,
які є епітетами, простежте їхню роль у тексті. 

Âóçüêà ïîëüîâà äîðîãà îäðàçó çà ñå-
ëîì ïіðíàє â ðàíêîâèé ðîçëèâ òóìàíó
é çíèêàє äåñü ó ãóùàâèíі òðàâ і âåðáî-
ëîçіâ... Êðіçü òóìàíîâó ïåëåíó âèäíî
îñâіòëåíèé ñîíöåì çåëåíî-÷îðíèé ëіñ.
Íåâìèòèé, íåðîç÷åñàíèé, âіí íåõîòÿ 
ñïóñêàєòüñÿ ç ïіäãіð’ÿ. Õî÷å âèêóïà-
òèñÿ â ëþáèñòêîâèõ äóõìÿíèõ ëóêàõ і
ïî÷àòè ñâîє ëіòíє äîâãîäåííÿ. À òåìíі 
êóùі ëîçíÿêó – íèçüêîðîñëі, øèðîêî-
ñïèííі, îêðóãëі – çäàþòüñÿ õóäîáîþ,
ùî âñþ íі÷ ïàñëàñÿ â ëóêàõ, à òåïåð ç 
äîñâіòó ðîçáðåëàñÿ áіëÿ ðі÷êè і ëàñóє
ðîñîþ. Îñü-îñü âîíà íàï’єòüñÿ і âëÿ-
æåòüñÿ áіëÿ êîïèöü íà äíþâàííÿ... Âðà-

æåííÿ òàêå, ùî â òèõ êîïèöÿõ õòîñü çàíî÷óâàâ – ÷è çàïîâçÿòèé ðèáàëêà,
÷è êâîëå êà÷åíÿ... À ìîæå, é ëóãîâèê, ÿêîãî íіõòî íіêîëè íå áà÷èâ, àëå
ÿêèé çàâøå âèäçâîíþє, âèãðàє êîæíîãî ëіòíüîãî âå÷îðà.

Ãóñòà, îáâàæíіëà âіä ðîñè òèøà îïîâèëà äîëèíó, äîâêîëèøíі êðàєâèäè
і ðåâíî áåðåæå ñïîêіé ëóêіâ (Çà Ä. Ïðèëþêîì).

235 

236 

Ðіäíі ïðîñòîðè.
 Ìàëþíîê Іëëі Íåïðàâäè

(13 ðîêіâ)
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ІІ. Знайдіть і випишіть означення у дві колонки: 1) однорідні означення; 2) неоднорідні 
означення. 
ІІІ. Уявіть, що ви прогулюєтеся місцевістю, змальованою в тексті, відчувається набли-
ження дощу... Опишіть усно зміни, які стануться в природі. Використайте однорідні 
означення, зокрема й ті, які вжито в цьому тексті.

КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, чому в першому реченні означення однорідні й між 
ними ставимо кому, а в другому – неоднорідні.

1.  Íà âåðõіâöі ñòåáëà êóëüáàáè êðàñóєòüñÿ æîâòà, ñõîæà íà êîøèê 
êâіòêà.

2.  Íà âåðõіâöі ñòåáëà êóëüáàáè êðàñóєòüñÿ ñõîæà íà êîøèê æîâòà 
êâіòêà.

Випишіть послідовно спочатку словосполучення з однорідними означеннями,
а потім – з неоднорідними. Яким типом зв’язку поєднані однорідні члени в усіх при-
кладах?  

Çíіÿêîâіëèé ðîçãóáëåíèé õëîïåöü; çíàíèé ìîëîäèé ïîåò; âåëèêèé áóç-
êîâèé êóù; âі÷íèé íåïåðåáîðíèé ñòðàõ; ãðіçíà ãðîìàäÿíñüêà âіéíà; î÷è-
ùåíà áåçïå÷íà âîäà; äîâãèé ëіòíіé äåíü; çáèòêîâà âèðîáíè÷à äіÿëüíіñòü;
õîëîäíà ñèðà ïîãîäà; çãàñëі áåçñèëі âîãíі; æîâòі ÷åðâîíі òðîÿíäè; ÷èñòà 
ìîðñüêà âîäà; ñòàðøèé íàóêîâèé ñïіâðîáіòíèê; âèòîïòàíà ìîëîäà òðàâà.

КЛЮЧ. Ïіäêðåñëіòü ó êîæíîìó ñëîâîñïîëó÷åííі äðóãó âіä ïî÷àòêó ëіòåðó. 
ßêùî âè ïðàâèëüíî âèêîíàëè çàâäàííÿ, òî ç ïіäêðåñëåíèõ áóêâ ïðî÷èòàєòå
çàêіí÷åííÿ âèñëîâó «ßêà âàæêà ðîáîòà – ...».

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Поширте речення означеннями та запишіть: один із вас 
поширює речення однорідними означеннями, а другий – неоднорідними. Зіставте 
свої речення. 

1. Ìåíі ïîäàðóâàëè ... ïëàíøåò. 2. Ìіæ áóäèíêàìè ãóëÿâ ... âіòåð. 
3. Äåðåâà ñêèíóëè ... ëèñòÿ. 4. Äіòè âèáіãëè íà ... ïîäâіð’ÿ.

Доповніть словосполучення однорідними означеннями. З одним словосполу-
ченням (на вибір) складіть і запишіть речення. 

Öіêàâèé ôіëüì, ÿñêðàâèé ñìàéëèê, âàæêèé ñîí, òåïëà îñіíü, âèêóïàíà
â ñîíöі ëåâàäà.

І. Спишіть речення, підкресліть однорідні означення як члени речення. По-
ставте пропущені розділові знаки між однорідними означеннями. Прочитайте речення 
вголос із правильною інтонацією.

1. Òåïëà ëèïíåâà íі÷ ïðîëіòàє ñàäêàìè, ïîñàäêàìè, ñêèðòàìè â ïîëÿõ 
(Î. Ãîí÷àð). 2. Àáðèêîñà öâіòå, ïðîìåíèñòà íàòõíåííà êðèñëàòà... (Î. Ãî-
ëîâêî). 3. Ó âåðõíіé Õîðòèöі ñòîїòü і äîñі ìîãóòíіé çàïîðіçüêèé äóá, ïðî 
ÿêèé іñíóє ÷èìàëî ïåðåêàçіâ òà ëåãåíä (І. Øàïîâàë). 4. Íà ëóêàõ çèìà 
âèñëàëà ñâîї õîëîäíі áіëі ïîëîòíà (І. Öþïà). 5. Äîâãà çàòÿæíà âîëèíñüêà
îñіíü (Ì. Îëіéíèê). 6. Ðіêà áóëà ñõîæà íà áóðõëèâó áóíòіâíè÷ó äóøó ãіð 
(Є. Ãóöàëî). 7. ßñíі îõîïëåíі áàãðÿíöåì ãîðè ñòîÿëè äî ñàìîãî íåáîêðàþ
(Î. Ãîí÷àð).

ІІ. Знайдіть односкладне речення, виконайте усно його синтаксичний розбір.

ж

237 

238 

239 

240 

241 
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 Складіть і запишіть висловлення (6–8 речень) на тему «Земля не вибачає
байдужості», використавши однорідні та неоднорідні означення, а також спонукальне
речення.

§ 24. ÊÎÌÀ ÌІÆ ÎÄÍÎÐІÄÍÈÌÈ ×ËÅÍÀÌÈ ÐÅ×ÅÍÍß
Ïðî òå, êîëè ìіæ îäíîðіäíèìè ÷ëåíàìè ðå÷åííÿ ñòàâèìî êîìó,

òà ïðî ÷ëåíè ðå÷åííÿ, ç’єäíàíі ïàðíèì ñïîëó÷íèêîì

ПРИГАДАЙМО. 1. Які сполучники називають парними? 2. Який розділовий знак 
переважно ставимо між частинами складного речення? 

 Прочитайте виразно речення. Визначте однорідні члени речення, які зв’язані
сполучниками в пари. Зверніть увагу на розділові знаки. Зробіть висновок, як пра-
вильно ставити розділові знаки між однорідними членами речення, зв’язаними в пари.

1. Ëþáîâ і ëàñêà, íåíàâèñòü і ãíіâ ñïàëàõóþòü â ðÿäêàõ (Â. Ñèìîíåíêî).
2. Ñêðіçü çåìëÿ: çãîðè і çíèçó, ïðàâîðó÷ і ëіâîðó÷ (Î. Іâàíåíêî).

Ìіæ îäíîðіäíèìè ÷ëåíàìè
ðå÷åííÿ ñòàâèìî êîìó, ÿêùî:

Ïðèêëàäè

âîíè çâ’ÿçàíі áåç ñïîëó÷íèêà
Î, Î, Î

Ñÿÿëî ñîíöå, ãðàëîñÿ ç ðîñîþ â
áëèñêіòêè (Ã. Òþòþííèê).

âîíè çâ’ÿçàíі ïðîòèñòàâíèì ñïîëó÷-
íèêîì (à, àëå, òà, çàòå, ïðîòå,
îäíàê, õî÷, õî÷à)
Î, àëå Î

Òå÷å âîäà â ñèíє ìîðå, òà íå âèòі-
êàє (Ò. Øåâ÷åíêî).

âîíè çâ’ÿçàíі ñïîëó÷íèêîì, ÿêèé 
ïîâòîðþєòüñÿ
Î, і Î, і Î              і Î, і Î

Òåïëèé êðàïëèñòèé äîù çàñòàâ і
ïòàõіâ, і ëþäåé ñåðåä ïîëÿ (Â. Çåì-ÿ
ëÿê).

âîíè çâ’ÿçàíі ïàðíèì ñïîëó÷íè-
êîì (íå òіëüêè... à é; ÿê... òàê і; 
íå òàê... ÿê; õî÷... àëå; íå ñòіëü-
êè... ñêіëüêè)
ÿê Î, òàê і Î

Óêðàїíà áóäóє ÿê ïàñàæèðñüêі, 
òàê і âàíòàæíі ëіòàêè.

Парний 
сполучник

Пари

КîКК му 
не ставимо 

ßêùî îäíîðіäíі ÷ëåíè ðå÷åííÿ çâ’ÿçàíі ïàðíèì ñïîëó÷íè-
êîì, òî êîìó ñòàâèìî ëèøå ïåðåä äðóãèì êîìïîíåíòîì
ñïîëó÷íèêà. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: 1. Ó êîíôåðåíöії âçÿëè ó÷àñòü
íå ëèøå â÷èòåëі, à é øêîëÿðі. 2. Ó êîíôåðåíöії âçÿëè
ó÷àñòü ÿê ó÷èòåëі, òàê і øêîëÿðі.

ßêùî îäíîðіäíі ÷ëåíè ðå÷åííÿ çâ’ÿçàíî ñïî-
ëó÷íèêàìè â ïàðè, òî êîìó ñòàâèìî ìіæ öè-
ìè ïàðàìè, à ïåðåä ñïîëó÷íèêàìè êîìó íå ñòàâèìî: ÍÀ-
ÏÐÈÊËÀÄ: Íàøîìó îðãàíіçìó äóæå ïîòðіáíі ôðóêòè é
îâî÷і, ì’ÿñî é ìîëîêî.

Íå ñòàâèìî êîìó ìіæ äâîìà îäíîðіäíèìè
÷ëåíàìè ðå÷åííÿ, ÿêùî âîíè ç’єäíàíі îäè-
íè÷íèì ñïîëó÷íèêîì і (é), òà (ó çíà÷åííіà і),
÷è, àáî.

242

243

Î і Î, Î і Î

Î, Î і Î
Î і Î
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ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: Íàä Ðîññþ, Äíіïðîì і Ñóëîþ â çàäóìі øåïî-
÷óòü ãàї (Â. Ñèìîíåíêî).ї
Íå ñòàâèìî êîìó ìіæ ñëîâàìè, ÿêі ñòàíîâëÿòü ôðàçåî-
ëîãіçì: і ñìіõ і ãðіõ, íі ñâіò íі çîðÿ, і òàê і ñÿê, íі òóäè íі
ñþäè òîùî. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: Ïîáàæàéòå íàì íі ïóõó íі 
ïåðà.

1. Перед одиничним сполучником та ставимо кому, якщо його вжито в значенні 
але. НАПРИКЛАД: Стихнуть кроки, та [але] не стихне серце (В. Вознюк).
2. Перед одиничними сполучниками і (й), чи, або, та (у значенні і) кому неіі
ставимо, якщо з’єднуємо однорідні члени речення. Якщо ж цими сполучниками 
з’єднуємо частини складного речення, то кому ставимо.

І. Прочитайте текст і визначте його основну думку. Чому постать Івана Мазепи 
заслуговує на глибоку шану нащадків?

ÃÅÒÜÌÀÍ ÌÀÇÅÏÀ

Óæå â ïåðøі ðîêè ñâîãî ãåòüìàíñòâà Іâàí Ìàçå-
ïà áàãàòî çóñèëü âіääàє êóëüòóðíîìó âіäðîäæåí-
íþ êðàþ. Âіí çàðåêîìåíäîâóє ñåáå ùåäðèì
ìåöåíàòîì. Âіäáóäîâóþòüñÿ і ñïî ðóäæóþòüñÿ – 
÷àñòî íà éîãî êîøò – öåðêâè é ìîíàñòèðі. І íå 
òіëüêè ó âåëèêèõ ìіñòàõ, à é ó ñåëàõ. Âіí ïîñòіé-
íî îïіêóâàâñÿ Êèєâî-Ìîãèëÿíñüêîþ àêàäåìієþ.
Ïðè íüîìó áóëî ñïîðóäæåíî îäèí ç її âåëèêèõ
êîðïóñіâ. Çà éîãî ãåòüìàíóâàííÿ ç’ÿâèëèñÿ ÷èñ-
ëåííі øêî ëè é øïèòàëі, äðóêàðíі é áіáëіîòåêè.
Ìàçåïà – îäèí іç íàéîñâі÷åíіøèõ ëþäåé ñâîãî 
÷àñó, âіí îäåðæàâ áëèñêó÷ó îñâіòó. Ó÷èâñÿ і â Êè-
їâñüêіé àêàäåìії, і çà êîðäîíîì. Áóâ ëþäèíîþ ãëèáîêî íàáîæíîþ, êîõàâñÿ
â ìèñòåöòâі é ëіòåðàòóðі, ñàì ïèñàâ âіðøі.
Іâàí Ìàçåïà – ñïðàâäі ãåðîї÷íà é îäíà ç íàéçíà÷íіøèõ ïîñòàòåé ñåðåä 

óñüîãî óêðàїíñüêîãî ãåòüìàíñòâà, ÿêà çàñëóãîâóє íà ãëèáîêó øàíó íàùàäêіâ.
Âіí ïðîãðàâ ó áîðîòüáі ñèëüíіøîìó âîðîãîâі, ÿêèé òîïèâ êîçàöüêó íå-

ïîêîðó â êðîâі, çàëèâøè íåþ âñþ Óêðàїíó. Ãåòüìàí àíіòðîõè íå âèíåí ó
òîìó, ùî éîãî іì’ÿ çðîáèëè ñèìâîëîì çðàäè. Áіëå ïåðåôàðáóâàëîñÿ íà 
÷îðíå. І òіëüêè ñüîãîäíі ìè ìàєìî çìîãó îá’єêòèâíî îñìèñëèòè æèòòÿ òà
áîðîòüáó Іâàíà Ìàçåïè (Çà Ì. Ñëàáîøïèöüêèì).

ІІ. Знайдіть однорідні члени речення, визначте тип зв’язку. Обґрунтуйте наявність чи 
відсутність коми між ними.

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Постать якого українського гетьмана, на вашу думку, одна з 
найяскравіших в історії нашої держави? Чому ви так вважаєте? 

І. Спишіть речення. Розставте пропущені розділові знаки, обґрунтуйте їх. Під-
кресліть однорідні члени речення відповідно до їхньої синтаксичної ролі. 

1. ß æèâó ó ñâіòі ëþáîâі äî ëþäåé äî çåìëі äî êâіòіâ (Ã. Äóäêà). 2. Øàá-
ëі é íàáîї êàéäàíè é ïіñòîëі õàé ãèíóòü ó ìîðі, ìîâ ñìóòîê і áіëü (Ñ. Ôî-

Іâàí Ìàçåïà
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ìåíêî). 3.  Ëþáëþ ÿ îñіííі êâіòè ïðîùàëüíó êðàñó âå÷îðіâ і ñèíі îãîëåíі
âіòè і âіòðó õîëîäíîãî ñïіâ (Â. Ñîñþðà). 4. Âîãîíü і âîäà äîáðå ñëóæàòü òà
ïîãàíî ïàíóþòü (Íàð. òâîð÷іñòü). 5. Îðêåñòð øàëіâ ïîãðîæóâàâ áëàãàâ
æóðèâñü і ïëàêàâ ñêðèïîê ãîëîñàìè (Î. Äîðі÷åíêî). 6. Óêðàїíñüêèé òðàíñ-
ïîðòíèé ëіòàê «Ðóñëàí» ìàє âàíòàæíі ëþêè ÿê ó íîñîâіé ÷àñòèíі òàê і ó
õâîñòîâіé (Іç æóðíàëó). 

ІІ. Доберіть синоніми до виділених слів. За потреби скористайтеся словничком у до-
датках. 

КОЛО ДУМОК. І. Поміркуйте, чому в поданому реченні немає ком, хоча спо-
лучник і вжито двічі.і

Ëþáëþ òâіé øóì і øåïіò ñåðåä ïîëÿ і ñåðöåì ÷óþ ñèëó íàëèâíó (À. Ìà-
ëèøêî).

ІІ. Поміркуйте, чому в поданому нижче реченні перед першим сполучником і ставимо і
кому, а перед другим – не ставимо.

Ñêðåñëè ðіêè, і êðèæèíè áåçëàäíî ãðîìàäèëèñü і øóðõîòіëè ó òå÷ії
ïîâíîâîääÿ (Ð. Іâàí÷åíêî).

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки та розкриваючи
дужки. У яких реченнях є кілька рядів однорідних членів? 

1. Òі ïіñíі ìåíå íàéïåðøå â÷èëè ïîâàæàòè òðóä ëþäñüêèé і ïіò øàíóâàòü
Âіò÷èçíó ìîþ ìèëó, áî âîíà îäíà íà öіëèé ñâіò (Â. Ñèìîíåíêî). 2. Øóìèòü і
õâèëþ(є,ї)òüñÿ Êèїâ і ñîíöå ñìієòüñÿ ç âèñîò (Â. Ñîñþðà). 3. Íà ñèíіõ äîëîíÿõ
âå÷îðà òåìíèì ñìóòêîì ãîðáàòèâñÿ ñòàðèé âіòðÿê і â áëàãàí(í)і ïðîñòÿãàâ
çìåðçëі ðóêè ÷è äî íåáà ÷è äî ëþäåé (Ì. Ñòåëüìàõ). 4. À ëіòà ïë(å,è)âóòü
çà íèìè, ïë(å,è)âóòü ñîáі (ñ,ç)òèõà çàá(å,è)ðàþòü çà ñîáîþ і äîáðî і ëèõî
(Ò. Øåâ÷åíêî). 5. Âñå ó íіé ñіÿє: ñëàâà і ïîõîäè ñâèñò êëèíêіâ ó ïîëі і íà-
áîїâ ñïіâ (Â. Ñîñþðà). 6. Îçåðî Ñâіòÿçü æèâèòüñÿ íå òіëüêè àòìîñôåðíèìè à
é ïіäçåìíèìè âîäàìè (Ç ïіäðó÷íèêà). 7. Íà ñëîâàõ і òàê і ñÿê, à â äіëі íіÿê
(Íàð. òâîð÷іñòü).

ІІ. Поясніть, як ви розумієте зміст останнього речення.
ІІІ. Прочитайте речення вголос із правильною інтонацією.

Парні 
сполучники

Êîìïîíåíòè ïàðíèõ ñïîëó÷íèêіâ ìàþòü ñòîÿòè áåçïî ñåðåä-
íüî ïåðåä îäíîðіäíèìè ÷ëåíàìè ðå÷åííÿ. ПОРІВНЯЙМО:

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО

Äіçíàëèñÿ ÿê ïðî ìîðÿ, òàê і
ïðî îêåàíè.
Ïðèðîäó íå ëèøå ëþáèìî,
à é îáåðіãàєìî.

ßê äіçíàëèñÿ ïðî ìîðÿ, 
òàê і ïðî îêåàíè.
Íå ëèøå ïðèðîäó ëþáèìî,
à é îáåðіãàєìî.

Відредагуйте речення та запишіть, розставляючи потрібні розділові знаки. 
Укажіть однорідні члени речення і сполучники, якими вони зв’язані.

1. Íå òіëüêè ìіöíó äåðåâèíó ç êðàñèâèì ìàëþíêîì ìàє êëåí à é ãîðî-
áèíà. 2. Ó ãіäðîïàðêó äіòè âіäïî÷èâàëè íå ëèøå áіëÿ ðі÷êè àëå é êàòàëèñÿ
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íà êàðóñåëÿõ. 3. Ðіçüáÿðі ç óñіõ ïîðіä äåðåâ ëþáëÿòü ëèïó çà òå, ùî її
äåðåâèíà ÿê â ðîáîòі ëåãêà òàê і ì’ÿêà. 4. Ïèëüíóâàâ äіä ÿê ñâіé ãîðîä óäåíü
òàê і âíî÷і.

І. Спишіть речення, добираючи з довідки відповідний парний сполучник для 
зв’язку однорідних членів речення. Поставте потрібні розділові знаки.

1. Âіí ... çàáèâñÿ îá ñòіë, ... ñòðèâîæèâñÿ (І. Íå÷óé-Ëåâèöüêèé). 
2. Õàòà ... ñòàðåíüêà ... ÷åïóðíà áіëà – âèäíî, áіëÿ íåї õîäèëè õàçÿéñüêі 
ðóêè (Ïàíàñ Ìèðíèé). 3. Ìèòåöü äóìàє ... ðîçóìîì ... ñåðöåì
(Î. Äîâæåíêî). 4. І ... áîëèòü ... íå ÷åðñòâіє ñåðöå (Î. Êâіòíåâèé).

ÄÎÂІÄÊÀ. Íå ñòіëüêè... ÿê; õî÷... òà; õî÷... àëå; íå òіëüêè... à é.

ІІ. З’ясуйте, чи є у вправі речення з поширеними однорідними членами.

Антон отримав смс-повідомлення: «Сергій 
чекає на тебе в парку, який знаходиться біля 
школи й слухає музику».

Прочитавши, хлопець дуже здивувався: «Який
дивний парк...». 

З’ясуйте, яка пунктуаційна помилка стала причиною спотворення змісту по-
відомлення.  

Перебудуйте подане речення тричі, по-різному зв’язуючи однорідні члени: 
1) одиничним сполучником; 2) парами; 3) парним сполучником. Перебудовані речення
запишіть, розставте потрібні розділові знаки.

Êàëèíà, òîïîëÿ, çîëîòèé òóìàí, âåñåëêà íàä ñåëîì çàâæäè ñòðі÷àþòü
ìåíå ç äàëåêîї äîðîãè.

Доберіть із художньої літератури або складіть речення з однорідними члена-
ми за поданими схемами.

1. Î, Î àáî Î.                     3. òî Î, òî Î.         
2. Î ÷è Î, Î ÷è Î.               4. ÿê Î, òàê і Î.

 Хто зможе «зібрати» слова в речення з однорідними членами та правильно 
розставити потрібні розділові знаки? Починайте зі слів, які записано першими.

1. Ïðè áåðåçі, ó äіòîê, ïðîáіãàëà, ïðî ëіòî, âîäà, òèõіì, êóïàëüíå, ïè-
òàëà (Çà Ï. Ìîâ÷àíîì).

2. Ñïàñèáі Âàì, òåïëî, íî÷і, і äîâãі, ìàìî, çà Âàøå, íåäîñïàíі (Çà Ä. Ëó-
öåíêîì).

І. Запишіть текст під диктовку, розставляючи пропущені розділові знаки. Під-
кресліть і поясніть вивчені пунктограми й орфограми.

Ïðÿìî íàä íàøîþ õàòîþ ïðîëiòàþòü ëåáåäi. Âîíè ëåòÿòü íèæ÷å 
ðîçïàòëàíèõ îáâèñëèõ õìàð i ñòðóøóþòü íà çåìëþ áåíòåæíi çâóêè äàëåêèõ 
äçâîíiâ. Äiä ãîâîðèòü ùî òàê ñïiâàþòü ëåáåäèíi êðèëà. ß ïðèäèâëÿþñü äî 
їõíüîãî ìàÿííÿ ïðèñëóõàþñü äî їõíüîãî ñïiâó i ìåíi òåæ õî÷åòüñÿ ïîëåòiòè 
çà ëåáåäÿìè, òîìó é ïiäiéìàþ ðóêè íà÷å êðèëà. I ðàäiñòü i ñìóòîê i ñðiáíèé
ïåðåäçâií îãîðòàþòü òà é îãîðòàþòü ìåíå ñâîїì ñíóâàííÿì.
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ß ñòàþ íiáè ìåíøèì à íàâêîëî áiëüøàє ðîñòå i ìiíèòüñÿ óâåñü ñâiò i
çàãà÷åíå áiëèìè õìàðàìè íåáî i îäíîíîãi ñêðèïó÷i æóðàâëi, ùî íiêîëè íå
ïîëåòÿòü i ïîëàòàíi âåñåëèì çåëåíèì ìîõîì ñòðiõè i áëàêèòíàâà äiáðîâà
ïiä ñåëîì i òóìàíöåì ïiäâîëîõà÷åíà çåìëÿ, ùî ïðîáèëàñÿ ç-ïiä ñíiãó.

I öåé óâåñü ñâiò òðiïî÷å-ìiíèòüñÿ â ìîїõ î÷àõ i âiääàëÿє òà é âiääàëÿє
ëåáåäiâ (Ì. Ñòåëüìàõ).

ІІ. Доповніть усно текст розповіддю про свої спостереження над світом природи.

 І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Які із цих ре-
чень складні?

1. Âіí ïîäóìàâ íå çîâñіì òàê àëå âіä÷óâ, ùî éîãî äóìêà îñòàííіì ÷àñîì
ìîâáè êóäèñü ïîñóâàєòüñÿ íàáèðàє іíøèõ îáìіðіâ і îáìіðþє âæå íå òіëüêè
òîííè çáіææÿ і ãåêòàðè ïîñіâіâ à é ùå ùîñü (Þ. Ìóøêåòèê). 2. Ñåëî
ãîéäàëîñÿ ïîìіæ íі÷÷þ і äíåì òî ïîðèíàëî â ÷îðíó іìëó òî ïіäâîäèëîñÿ ç
íåї ïіäáàäüîðþâàëî ñåáå ñêðèïîì æóðàâëіâ öîêàííÿì ñîêèð íåãîëîñíèìè
ïåðåìîâêàìè (Þ. Ìóøêåòèê). 3. Ðâó÷êèé âіòåð áóøóâàâ íàä ëіñîì і äå-
ðå âà òî ãóëè ãðіçíî і òðèâîæíî òî øóìіëè òèõî і ïðèєìíî (Ì. Êî öþ áèí-
ñüêèé). 4. Íà ñòàâêó êóïàëèñü ãóñè áèëè êðèëàìè îá âîäó òî ñâàðèëèñü òî
êðè÷àëè ãîëîñíèì âåñåëèì êðèêîì (Îëåêñàíäð Îëåñü).

ІІ. Запишіть виділене слово фонетичною транскрипцією.

Іноді між однорідними членами речення ставимо крапку з комою, особливо коли
вони поширені та в їхньому складі є свої розділові знаки: А над самою водою верба
похилилась; аж по воді розіслала зеленії віти (Т. Шевченко).

Між двома однорідними членами можемо ставити тире, якщо: а) однорідні члени
поєднані безсполучниковим зв’язком і другий однорідний член протиставляється
першому: Було щастя – не вернеться тепер (О. Квітневий); б) другий однорідний 
член виражає причину, наслідок, раптову зміну, щось несподіване: Земля на прощання 
усміхнулась – і потемніла (Панас Мирний).

§ 25. ÓÇÀÃÀËÜÍÞÂÀËÜÍІ ÑËÎÂÀ Â ÐÅ×ÅÍÍßÕ
Ç ÎÄÍÎÐІÄÍÈÌÈ ×ËÅÍÀÌÈ

Ïðî òå, ÿêі ñëîâà ìîæóòü áóòè óçàãàëüíþâàëüíèìè, ïðî âèäіëåííÿ їõ
ó âèìîâі, à òàêîæ ïðî ðîçäіëîâі çíàêè ïðè óçàãàëüíþâàëüíèõ ñëîâàõ

 Визначте в реченнях однорідні члени й узагальнювальні слова. Зверніть увагу
на місце узагальнювальних слів щодо однорідних членів (перед чи після). Які речення
продовжуються після однорідних членів? Зробіть висновок про вживання коми й тире
при узагальнювальних словах. 

1. Äî ðàíêó âñå áóëî çàìåòåíî ñíіãîì: òðîòóàðè і ìàøèíè, äâіð і ñòàäіîí.
2. Òðîòóàðè і ìàøèíè, äâіð і ñòàäіîí –  óñå äî ðàíêó áóëî çàìåòåíî

ñíіãîì.
3. Äî ðàíêó âñå: òðîòóàðè і ìàøèíè, äâіð і ñòàäіîí – áóëî çàìåòåíî

ñíіãîì.
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Узагальню-
вальні
слова

Схема

Вираження

Ïåðåä îäíîðіäíèìè ÷ëåíàìè ðå÷åííÿ àáî ïіñëÿ íèõ ìîæóòü
áóòè óçàãàëüíþâàëüíі ñëîâà (ñëîâîñïîëó÷åííÿ). Öі ñëîâà
âèðàæàþòü çàãàëüíі ïîíÿòòÿ àáî є ðîäîâèìè ùîäî òèõ 
ïîíÿòü, ÿêі íàçâàíі îäíîðіäíèìè ÷ëåíàìè. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ:
Ó íàøèõ ëіñàõ ðîñòóòü õâîéíі äåðåâà: ÿëèíà, ñîñíà, êåäð, 
ñìåðåêà, òèñ. 

Ãðóïóâàííÿ îäíîðіäíèõ ÷ëåíіâ і óçàãàëüíþâàëüíîãî ñëîâà 
â öüîìó ðå÷åííі ìîæíà ïîêàçàòè çà äîïîìîãîþ ñõåìè:
 : Î, Î, Î, Î, Î, äå  – óçàãàëüíþâàëüíå ñëîâî.

Ó ðîëі óçàãàëüíþâàëüíèõ ñëіâ íàé÷àñòіøå âæèâàþòü іìåí íè-
êè, çàéìåííèêè (óñå, íіõòî, êîæíèé òà іí.), ïðèñëіâ íè êè
(ñêðіçü, óñþäè, çàâæäè òà іí.). ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: 1. І âñå ïî âî ëі
çíèêàє: ìîðå, ñêåëі, çåìëÿ (Ì. Êîöþáèíñüêèé). 2. À æèò-
òÿ áóëî óñþäè: і íà çåìëі, і ó âîäі, і â ïîâіòðі (Î. Îëüæè÷).

1. Узагальнювальне слово є тим самим членом речення, що й однорідні члени,
яких воно стосується. 2. Узагальнювальне слово може бути відділене від одно-
рідних членів іншими словами.

Інтонація

Двокрапка

Тире

Двокрапка 
і тире

ßêùî óçàãàëüíþâàëüíå ñëîâî ñòîїòü ïåðåä îäíîðіäíèìè
÷ëå íà ìè ðå÷åííÿ, òî ãîëîñ íà íüîìó çíèæóєìî, à ïåðåä
îäíîðіä íèìè ÷ëåíàìè ðîáèìî íåâåëèêó ïàóçó. ßêùî óçà-
ãàëü íþ âàëüíå ñëîâî ñòîїòü ïіñëÿ îäíîðіäíèõ ÷ëåíіâ ðå÷åííÿ,
òî éîãî âèìîâëÿєìî ç ïіäâèùåííÿì ãîëîñó, à ïіñëÿ îäíî-
ðіäíèõ ÷ëåíіâ ðîáèìî òðèâàëó ïàóçó.     

Ïðè óçàãàëüíþâàëüíèõ ñëîâàõ óæèâàєìî òàêі
ðîçäіëîâі çíàêè:

äâîêðàïêó
 : Î, Î, Î

òèðå
Î, Î, Î – 

äâîêðàïêó і òèðå
 : Î, Î, Î – ...

ßêùî óçàãàëüíþâàëüíå ñëîâî ñòîїòü ïåðåä îäíîðіäíèìè ÷ëå-
íàìè, òî ïåðåä ïåðøèì îäíîðіäíèì ÷ëåíîì ñòàâèìî äâî-
êðàï êó. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: Óñå ïîñíóëî: çåìëÿ, âîäà, äåðåâà.

ßêùî óçàãàëüíþâàëüíå ñëîâî ñòîїòü ïіñëÿ îäíîðіäíèõ ÷ëåíіâ,
òî ïіñëÿ íèõ ñòàâèìî òèðå. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: Çåìëÿ, âîäà,
äåðåâà – óñå ïîñíóëî.

ßêùî óçàãàëüíþâàëüíå ñëîâî ñòîїòü ïåðåä îäíîðіäíèìè
÷ëåíàìè, à ïіñëÿ íèõ ðå÷åííÿ ïðîäîâæóєòüñÿ, òî ïåðåä
îäíî ðіäíèìè ÷ëåíàìè ñòàâèìî äâîêðàïêó, à ïіñëÿ íèõ –
òèðå. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: Óñå: çåìëÿ, âîäà, äåðåâà – ïîñíóëî.
ßêùî ïåðåä îäíîðіäíèìè ÷ëåíàìè ðå÷åííÿ ñòî-
ÿòü ñëîâà ÿê-îò, à ñàìå, íàïðèêëàä, òî ïåðåä
öèìè ñëîâàìè ñòàâèìî êîìó, à ïіñëÿ íèõ – äâî-
êðàïêó.
ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: Âåñіëüíèé îáðÿä ñêëàäàєòüñÿ ç òðüîõ ÷àñ-
òèí, à ñàìå: çàðó÷èí, ñâàòàííÿ é âåñіëëÿ.

, ÿê-îò:
Î, Î, Î
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І. Прочитайте речення, дотримуючись відповідної інтонації. Знайдіть у них
уза галь нювальні слова. Чому в деяких реченнях поставлено тире, у деяких – дво-
крап ку, а в останньому – обидва знаки?   

1. Ìàéäàíè, ïàðêè, âóëèöі, ìîñòè, íàïíóòі íàä òðàìâàÿìè äðîòè, ðîç-
ñèïàíі ó ïðîñòîðі âîãíі – óñå íåìîâáè â ëåòàðãіéíіì ñíі (Ì. Ëóêіâ). 2. Íі
ñïåêà äíÿ, íі áóðі, íі ìîðîçè – íіùî íå âá’є ëþáîâ ìîþ æèâó (Â. Ñîñþðà).
3. Áà÷èø, ñêіëüêè â ñòåïó æèâèõ äðóçіâ: і æàéâîðîíîê, і îðåë, і ÷îðíîãóç,
і ÿùіðêà, äèêі áäæîëè, õîâðàøîê... (Þ. ßíîâñüêèé). 4. Óñå â ÷åêàííі:
ñïіëі êðàïëі ðîñ, çåìëÿ і ìіñÿöü, âèøíі і òîïîëі, і òèøà â òèøі, і òóìàíè
â ïîëі... (Á. Îëіéíèê). 5. Íà êîíôåðåíöіþ çàïðîñèëè ïðåäñòàâíèêіâ ðіçíèõ
ïðîôåñіé, ÿê-îò: þðèñòіâ, ó÷èòåëіâ, åêîíîìіñòіâ, ëіêàðіâ (Ç ëèñòà). 6. Óñþ-
äè: і íà âóëèöÿõ, і êðóã ñòàäіîíó, і îáàáі÷ äîðîãè – ðîñëè ìîëîäі îñîêîðè
(Â. Ñîáêî).

ІІ. Складіть схеми, які відображали б групування однорідних членів речення й уза-
гальнювальних слів. Визначте тип зв’язку між однорідними членами речення.
ІІІ. Укажіть слова з подвоєними буквами.

І. Прочитайте виразно поезію. Який її основний мотив? 

Íіùî íå ìåðòâå â âèðі ñâіòîâîìó:
Íі êóðÿâà ïëàíåò, íі ñòàëàãìіò,
Íі ìóìії ïðàäàâíіõ ïіðàìіä,
Íі ëіòåðè ñïëіñíÿâіëîãî òîìó.

Ó êàìåíі, ó ðîçïàäі êëіòèí,
Ó ñÿéâі äàëüíіõ çіð і ìðіé çìàãàííі,
Â êèïіííі êðîâі é ïðîðîñòі çåðíèí –
Óñþäè â æèâîòâîðíîìó äèõàííі
Єñòâà єäèíîãî ïóëüñóє ïëèí.
І äå â íіì ìіñöå òëіíó і íіðâàíі*?

                                                                (Áîðèñ Òåí)

ІІ. З’ясуйте лексичне значення виділених слів, скориставшись тлумачним словником.  
ІІІ. Знайдіть речення з однорідними членами, укажіть узагальнювальні слова та об-
ґрунтуйте розділові знаки. 

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Що, на вашу думку, робить людину великою?

І. Спишіть речення. Розставте пропущені розділові знаки, обґрунтуйте їх. 
Підкресліть однорідні члени речення та узагальнювальні слова відповідно до їхньої
синтаксичної ролі.

1. Íі÷èì ÿ íå íàäèõàâñÿ іùå íі âåñíàìè íі òèõèì ïàäîëèñòîì (Ì. Òêà÷).
2. Ëóêè ãîðè ïèøíі ñàäè âñå çåëåíå é ïðèíèøêëå (Îëåñü Ãîí÷àð). 3. Íà
ïî÷àòêó áåðåçíÿ ñíіãó, ââàæàé, íåìàє âæå íіäå íі â ïîëі íі íà ãîðîäàõ 
(Ä. Ìіùåíêî). 4. Òà âñі ãîëîñè і çÿáëèêà і âіâñÿíêè і çåëåíóøêè і íàâіòü
îäóäà çàãëóøóâàëî êóâàííÿ çîçóëі (Î. Äîí÷åíêî). 5. Áåðåçè êóùі ëіùèíè 
òðàâà âîíè òåæ ìîâáè áóëè ñïîâíåíі òієї ðàäîñòі (Þ. Ìóøêåòèê). 6. Áà-
ãàòî óêðàїíñüêèõ ìіñò ñëàâëÿòüñÿ ñâîїìè òåàòðàìè íàïðèêëàä Êèїâ і Îäåñà 

* Íіðâàíà – (ïåðåí.) ñòàí ñïîêîþ, áëàæåíñòâà.

257 
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Ëüâіâ і Õàðêіâ. 7. Ðîñëèííèé ñâіò çàáåçïå÷óє ëþäèíó ðіçíîìàíіòíèìè ðå-
ñóðñàìè ïðîäîâîëü÷èìè ëіêóâàëüíèìè ïðîìèñëîâèìè (Ç äîâіäíèêà).

ІІ. Знайдіть прислівники, зверніть увагу на написання їх. 

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розподіліть між собою групи речень. Знайдіть у своїх 
реченнях пунктуаційні помилки та поінформуйте про це однокласника.

Äëÿ ïåðøîãî ó÷àñíèêà. 1. Ðàíîê òåæ áóâ òèõèé і áåçâіòðÿíèé, і îáіöÿâ 
ñîíÿ÷íèé æàðêèé äåíü (Ãð. Òþòþííèê). 2. І áàðâіíêîì, і ðóòîþ, і ðÿñ-
òîì – êâіò÷àє âåñíà çåìëþ, ìîâ äіâ÷èíó â çåëåíîìó ãàї... (Ò. Øåâ÷åíêî).

Äëÿ äðóãîãî ó÷àñíèêà. 1. Íàðîä íàø âèñòîÿâ ó òèõ áèòâàõ і æèâå, і ãî-
íèòü ç äðóãîãî êîðåíÿ íîâå ïàãіííÿ... (І. Öþïà). 2. Є òðè ñëóæáîâі ÷àñòèíè 
ìîâè, ÿê-îò ïðèéìåííèêè, ñïîëó÷íèêè, ÷àñòêè.

Складіть і запишіть речення з однорідними членами та узагальнювальними 
словами за поданими схемами.

1. : і Î, і Î, і Î. 3. : Î, Î, Î – ... .
2. Î і Î, Î і Î – . 4. , à ñàìå: Î, Î і Î.

Перебудуйте кожне з речень відповідно до завдання і запишіть. Розставте 
потрібні розділові знаки, обґрунтуйте їх.

1. Доповніть речення сполученням а саме.
Óêðàїíñüêі àâіàêîíñòðóêòîðè ñòâîðèëè ðіçíі òèïè ëіòàêіâ: òðàíñïîðòíі,

ïàñàæèðñüêі, ñïåöіàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ.

2. Поставте однорідні члени речення одразу після узагальнювального слова.
Óñå ìîæíà ïîáà÷èòè â ïàðêó: і êàì’ÿíі ãðîòè, і äçåðêàëüíі ñòàâêè, 

і ôðàãìåíòè ëіñó.

3. Доповніть речення узагальнювальним словом.
Ìàòè äàëà íàì і ñîíöå, і äîëþ (Â. Êðèùåíêî).
Âåëèêà ãàëÿâèíà ïîðîñëà ïàïîðîòòþ, êîíâàëієþ, äåðåâієì.

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. У яких реченнях 
є прикладки? 

1. Óñå íàâêîëî ëèø äëÿ íàñ ç òîáîþ öі ñèíі êâіòè öÿ ïàõêà çåìëÿ (Î. Äîâ-
ãîï’ÿò). 2. Âîäà â îçåðі Ñâіòÿçü і íàäçâè÷àéíî ì’ÿêà і òàêà ïðîçîðà, ùî 
íàâіòü íà ãëèáèíі 8 ìåòðіâ âèäíî äíî. 3. Êîðèñíі êîïàëèíè ìàþòü âåëèêå 
çíà÷åííÿ íå òіëüêè äëÿ åíåðãåòèêè ÷è ìåòàëóðãії à é äëÿ ëіêóâàííÿ 
(Ç äîâіäíèêà). 4. Âіäîìèé ëіêàð-ìіêðîáіîëîã Äàíèëî Çàáîëîòíèé áóâ âèñî-
êîîñâі÷åíîþ ëþäèíîþ ëþáèâ êíèæêè æèâîïèñ òåàòð ïèñàâ âіðøі ðіäíîþ 
ìîâîþ (Ë. Ìàöüêî).   

ІІ. Позначте наголос у виділених словах.

 І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Прочитайте ре-
чення з правильною інтонацією.

1. Óñå òóò ðàäóє çіð ðіâíі ñòðóíêі áåðіçêè íå ïîíіâå÷åíі ëþáèòåëÿìè 
áåðåçîâîãî ñîêó ãіíêі áóðøòèíîâі ñîñíè, ùî ìîâ êîðàáåëüíі ùîãëè ñóðì-
ëÿòü ó ñèçó íåáîâіíü (À. Êàìіí÷óê). 2. ß ïîëþáèâ óñå, ùî ñóùå і ëіñ і õìèç 

261 

262 

263 

264 

265



118

Ðå÷åííÿ ç îäíîðiäíèìè ÷ëåíàìè

і õâèëі ïëèí і çâіðіâ òàєìíèöі â ïóùі і êîìàøèíó і ïîëèí (Â. Ïіäïàëèé).
3. Óñå і íåáî і ïåðåìåëåíå íà òðóõó â ãëèáîêèõ êîëіÿõ äîðîãè ñіíî і âîãêèé
ãíèëóâàòèé ïîâіâ ðіêè і òðèâîæíèé êðèê ïòèöі і íåâèñîêà ðîñèñòà îòàâà
ñïîâіùàëî, ùî ëіòî âæå çäàє êëþ÷і ñóìîâèòіé îñåíі (Ì. Ñòåëüìàõ). 4. Âñÿ-
êå ïòàñòâî ÿê-îò äåðêà÷іâ ïåðåïіëîê êóëèêіâ êóðî÷îê ìîæíà áóëî âèêîñèòè
êîñîþ â òðàâі àáî âïіéìàòè (Î. Äîâæåíêî).

ІІ. Визначте смислові відношення між однорідними членами речення.

Доберіть однорідні члени речення з узагальнювальним словом на тему «Зима».
Уведіть їх у три речення так, щоб у першому однорідні члени були на початку речення,
у другому – у кінці, а в третьому – у середині. Запишіть складені речення та прочитайте
з правильною інтонацією.

Îá’єäíàéòåñÿ â ãðóïè. Ñòâîðіòü ðåêëàìó 
îäíî ðіäíèõ ÷ëåíіâ ðå÷åííÿ, ïðîäåìîíñòðóé-
òå її â êëàñі. 

Ôîðìè ïðåçåíòàöії ðåêëàìè ìîæóòü áóòè òàêèìè: іíñöåíіçà-
öіÿ; ñëîâåñíèé îïèñ ðåêëàìè íà òåëåáà÷åííі; ðåêëàìà, ÿêà çâó÷èòü 
íà ðàäіî; ðåêëàìà â æóðíàëі; êîìáіíîâàíèé ðåêëàìíèé ïðîåêò 
òîùî.

Поради щодо роботи над проектом
1. Не забудьте «покликати» на допомогу творчу уяву, оригінальність, увагу 
до найдрібнішої деталі мовознавчої теми, логічне мислення й асоціації. 
2. Чітко продумайте мету, адресата, вид реклами.
3. Не забувайте, що в рекламі кожне слово має особливе значення.   

Показ рекламних проектів можна провести як конкурс. Обрати журі, яке при-
своїть кожному проекту одне зі звань: найоригінальніший, найаргументова-
ніший, найсмішніший, найяскравіший тощо.

§ 26. ÓÇÀÃÀËÜÍÅÍÍß ÂÈÂ×ÅÍÎÃÎ
Ç ÒÅÌÈ «ÐÅ×ÅÍÍß Ç ÎÄÍÎÐІÄÍÈÌÈ ×ËÅÍÀÌÈ»

 Складіть усне висловлення на тему «Розділові знаки при однорідних членах
речення». Скористайтеся опорною таблицею на форзаці підручника.

І. Прочитайте текст. Визначте його тему та мікротеми.  

Ç ÃËÈÁÈÍÈ ÒÈÑß×ÎËІÒÜ

Ïіâíі÷íå Ïðè÷îðíîìîð’ÿ... Ç ãëèáèíè òèñÿ÷îëіòü äèâëÿòüñÿ íà íàñ íà-
ðîäè, ùî íàçèâàëè êîëèñü öі çåìëі ñâîїìè, çàéìàëèñÿ õëіáîðîáñòâîì і 
ñêîòàðñòâîì. Áàãàòî ñòîëіòü òîìó âîíè æèëè òóò, à ïîòіì ùåçëè ç іñòîðè÷íîї
àðåíè, ðîçïîðîøèëèñÿ ñåðåä іíøèõ ïëåìåí і íàðîäіâ. Òà êîæåí ç íèõ ó ÷î-
ìóñü çáåðіãñÿ: ó ðèñàõ íàøîãî îáëè÷÷ÿ, ó íàøіé ìîâі, ó íàøèõ òðàäèöіÿõ...

Íàéäàâíіøèìè ç âіäîìèõ íàì çà ïèñåìíèìè äæåðåëàìè íàðîäіâ Ïðè ÷îð-
íîìîð’ÿ áóëè êіììåðіéöі, ÿêі çàëþäíèëè öі çåìëі ïîíàä òðè òèñÿ÷îëіòòÿ
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òîìó. Ó VІІІ ñòîëіòòі äî íàøîї åðè їõ âè-
òіñíèëè ñêіôè. Ó V–VІІ ñòîëіòòÿõ äî
íàøîї åðè â Ïіâíі÷íîìó Ïðè÷îðíîìîð’ї 
ç’ÿâëÿþòüñÿ ãðåêè. Âîíè ïðèíåñëè іç 
ñîáîþ äîñÿãíåííÿ àíòè÷íîї öèâіëіçàöії,
ùî ñïðàâèëà âåëèêèé âïëèâ íà ñêіôіâ і 
ñàðìàòіâ. À ïîáóò, çâè÷àї òà êóëüòóðà 
âàðâàðіâ, ÿê íàçèâàëè ãðåêè ÷óæèíöіâ, 
âïëèâàëè, ó ñâîþ ÷åðãó, íà ïðè÷îðíî-
ìîð  ñüêèõ ãðåêіâ.

Òóò, íà øèðîêèõ ïðîñòîðàõ, ïіâíі÷ íі-
øå âіä ×îðíîãî ìîðÿ óòâîðèëàñÿ ïåðøà
óêðàїíñüêà äåðæàâà Êèїâñüêà Ðóñü. Ïðî 
öå, íà æàëü, âіäîìî äóæå ìàëî. І ñêіôè, 
і ñàðìàòè íå çàôіêñóâàëè ïèñåìíî ñâîєї 
іñòîðії. Ó÷åíèì äîâîäèòüñÿ ðåñòàâðóâàòè
її, ñïèðàþ÷èñü íà ñâіä÷åííÿ àíòè÷íèõ
àâòîðіâ òà íà ðіçíі àðõåîëîãі÷íі ïàì’ÿòêè 
(Çà Â. Äðà÷óêîì).

ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1. Розкажіть про роль однорідних членів речення в цьому тексті.
2. Обґрунтуйте вживання розділових знаків у реченнях першого абзацу. 
3. Визначте тип зв’язку та смислові відношення між однорідними членами речення в 
другому абзаці.
4. Знайдіть у третому абзаці поширені однорідні члени речення, а також неоднорідні 
означення.  
5. Наведіть приклад речення з кількома рядами однорідних членів. Визначте їхню
синтаксичну роль і якими частинами мови вони виражені.
6. Знайдіть речення, у якому однорідні члени відповідають такій схемі: О, О і О .

ДВА – ЧОТИРИ – УСІ РАЗОМ. Поміркуйте, чи є однорідні члени в поданому
реченні.

Ïîñëóõàєì, ïðî ùî øåïî÷óòü êëåíè, ïðî ùî øóìèòü â çàäóìі Ñòðèé-
ñüêèé ïàðê (Ð. Áðàòóíü).

Ñèíòàêñè÷íèé ðîçáіð ðå÷åííÿ ç îäíîðіäíèìè ÷ëåíàìè

Ïîñëіäîâíіñòü ðîçáîðó

1. Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ïðîñòîãî ðå÷åííÿ.
2. Óêàçàòè, ùî ðå÷åííÿ óñêëàäíåíå îäíîðіäíèìè ÷ëåíàìè.
3. Âèçíà÷èòè: à) ÿêèìè ÷ëåíàìè ðå÷åííÿ є îäíîðіäíі ÷ëåíè; á) ÿêèìè 

÷àñòèíàìè ìîâè âîíè âèðàæåíі; â) òèï çâ’ÿçêó ìіæ îäíîðіäíèìè ÷ëåíàìè 
(ñïîëó÷íèêîâèé, áåçñïîëó÷íèêîâèé, çìіøàíèé); ã) ñìèñëîâі âіäíîøåííÿ
ìіæ íèìè (єäíàëüíі, ïðîòèñòàâíі, ðîçäіëîâі); ґ) ÿêîãî ñëîâà â ðå÷åííі âîíè 
ñòîñóþòüñÿ.

4. Ïîáóäóâàòè ñõåìó ãðóïóâàííÿ  îäíîðіäíèõ ÷ëåíіâ ðå÷åííÿ.

Çðàçîê  ó ñíîãî  ðî çáîðó

Ïðîêèäàєòüñÿ ëèñòÿ çåëåíå, ïðîñòÿãàє ðó÷àòà âåñíі (Ì. Òêà÷).

Â. Ñÿðîâ.
Êðіçü ñèâèíó âіêіâ
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Ðå÷åííÿ ðîçïîâіäíå, íåîêëè÷íå, ïðîñòå, ïîøèðåíå, äâîñêëàäíå, ïîâíå,
óñêëàäíåíå îäíîðіäíèìè ÷ëåíàìè ðå÷åííÿ. Îäíîðіäíі ÷ëåíè ðå÷åííÿ ïðî êè-
äàєòüñÿ, ïðîñòÿãàє íåïîøèðåíі, ïðèñóäêè, âèðàæåíі äієñëîâàìè, ïîâ’ÿ çà íі
ìіæ ñîáîþ áåçñïîëó÷íèêîâèì çâ’ÿçêîì, ìіæ íèìè єäíàëüíі âіäíîøåííÿ, ó 
ðå÷åííі ñòîñóþòüñÿ ñëîâà ëèñòÿ.

Çðà çîê  ïèñüìîâîãî  ðî çáîðó

Ïðîêèäàєòüñÿð ëèñòÿ çåëåíå, ïðîñòÿãàєð ðó÷àòà âåñíі (Ì. Òêà÷).

Ðå÷åííÿ ðîçï., íåîêë., ïðîñòå, ïîøèð., äâîñêë., ïîâíå, óñêëàäí. îäíîð.
÷ë. ðå÷. ïðîêèäàєòüñÿ, ïðîñòÿãàє, íåïîø., ïðèñ., âèðàæ. äієñë., áåçñïîë.
çâ’ÿç., єäíàëüí. âіäíîø., ñòîñ. ñë. ëèñòÿ.

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Виконайте син-
таксичний розбір одного речення усно й одного – письмово (на вибір).

1. Äîáðî÷èíñòâî âèìіðþєòüñÿ íå âåëè÷èíîþ à äîáðîþ âîëåþ (Ñåíåêà).
2. Íàáëèæåííÿ çèìè ó âñüîìó ñåðöå ÷óє і â øåëåñòі ëèñòêіâ і â âіòðі і â
ñòåæêàõ (Â. Ñîñþðà). 3. Ó íèõ є âñå ïøåíèöÿ õóòðî âîâíà і ðèáà é ìåä і
äîáðі âîäè ðіê (Ë. Êîñòåíêî). 4. ß ïîëåì іøîâ і çåëåíèì óçëіññÿì і ëóãîì
(Ë. Ïåðâîìàéñüêèé). 5. Íèâè òî êîòèëèñü ïîâîëі â äîëèíó òî ïіäіéìàëèñü
íà âèñîêі ãîðáè (Ì. Êîöþáèíñüêèé). 6. Ñâіòàє... Âñå ñïèòü ùå і íåáî і çîðі
áåçñèëі... (Ï. Òè÷èíà).

ІІ. Поясніть, як ви розумієте зміст першого речення.

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Виконайте
письмово синтаксичний розбір одного речення (на вибір).

1. Ëåñÿ Óêðàїíêà áóëà íå ëèøå ãåíіàëüíîþ ïîåòåñîþ àëå é âåëèêèì
çíàâöåì і íåâòîìíèì çáèðà÷åì ñêàðáіâ íàðîäíîї òâîð÷îñòі (Çі ñëîâíèêà).
2. Âіä Áàòüêіâùèíè – êëè÷ і çâàãà і ðàííÿ ñèëà é äîëÿ ïіçíÿ (Ì. Ñèíãà-
їâñüêèé). 3. ×îâåí òî çäіéìàâñÿ âèñîêî òî ñïóñêàâñÿ íèçüêî ì’ÿêî і ëàãіäíî
ïåðåáèðàþ÷èñü ç õâèëі íà õâèëþ (Ëåñÿ Óêðàїíêà). 4. Âîíî çâè÷àéíî ãîñ-
òåâі íåãîæå â Ïàðèæі äóìàòü ïðî ñâîї ìіñòà, ïðî Ëîõâèöþ ïðî Ìèðãîðîä ïðî
Ñêâèðó ïðî Ãîëîñіїâñüêèé âåñåëèé ãàé (Ì. Ðèëüñüêèé). 5. Ñïîãàä ïðî ñâіò-
ëèé ðàäіñíèé ñíіã áіëèì ñåðïàíêîì íà ïàì’ÿòü ëіã (Ð. Áðàòóíü). 6. Íîâі 
âèíàõîäè é âіäêðèòòÿ íîâі ïðåïàðàòè é ïîíÿòòÿ óñå öå ïîðîäæóє і íîâі
ñëîâà (À. Ìàòâієíêî).

ІІ. Запишіть просту і складену форми вищого та найвищого ступенів порівняння виді-
леного прикметника.  

Восьмикласник Ярослав, відпочиваючи в ба-
бусі, написав батькам:

«У нашому саду стало гарно та затишно.
Ми з бабусею насадили багато квітів: чорно-

бривців, троянд, мальв і маленьку топольку...».
Згодом Ярослав одержав відповідь від батьків: «Скоро приїдемо, бо дуже хо-

четься побачити ту диво-квітку тополю, яку ви посадили з бабусею...». 
Як ви думаєте, чому сталося непорозуміння між Ярославом та його батька-

ми? Що треба знати, щоб уникнути подібних ситуацій?
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Відредагуйте усно речення. Скористайтеся рубрикою «Культура мовлення» 
(с. 125).

1. Ïіäïðèєìñòâî çàïðîøóє íà ðîáîòó áóõãàëòåðіâ, âîäіїâ, æèòåëіâ ìіñòà. 
2. Àâòîòðàíñïîðòíå ïіäïðèєìñòâî çàéìàєòüñÿ ïåðåâåçåííÿì ïàñàæèðіâ і 
øêîëÿðіâ. 3. Íà çóñòðі÷ іç ïèñüìåííèêîì ïðèéøëè ÿê éîãî øàíóâàëüíè-
êè, òàê і ëþäè. 4. Ó øêіëüíèé áóôåò ñüîãîäíі çàâåçëè íàïîї, òіñòå÷êà òà 
êóëіíàðíі âèðîáè. 5. Öèðêà÷і âèñòóïàëè íà ìàëåíüêèõ âіäêðèòèõ ïëîùàä-
êàõ òà âåëèêèõ çàëàõ. 6. Óñі ïðàãíóëè і âіðèëè â ïåðåìîãó óêðàїíñüêèõ 
ñïîðòñìåíіâ. 7. Ç äèòèíñòâà âіí ëþáèâ і äåìîíñòðóâàâ íåàáèÿêі çäіáíîñòі ó
ñïîðòі. 8. Áàòüêàì çàáîðîíÿєòüñÿ ëèøàòè âäîìà áåç íàãëÿäó ìàëåíüêèõ 
äіòåé òà íå äîçâîëÿòè їì ãðàòèñÿ ñіðíèêàìè. 9. Íà ñâÿòі âіòàëè ëþäåé ïðà-
öі òà íàóêîâöіâ. 10. Ñіì’ÿ ç òðüîõ ÷îëîâіê і áàáóñі øóêàє òèì÷àñîâå æèòëî.

І. Прочитайте текст. Що нового ви дізналися з нього? Чи доводилося вам 
робити власні «відкриття» у світі природи?
Є â íàøèõ ëіñàõ âîäÿíèé çâіð – âèäðà. І íàçâà éîãî äîñèòü öіêàâà, òà é

ñàì âіí âîëîäіє êіëüêîìà òàєìíèöÿìè. Øåðñòü âèäðè íå íàìîêàє ó âîäі é 
óòðèìóє ïîâіòðÿ. ×åðåç öå ïіä âîäîþ çâіð çäàєòüñÿ íå áóðèì, à ñðіáëÿñòèì. 
Âèäðà âìіє òå, ÷îãî íå âìієìî ìè. Ñïðîáóéòå ïіðíóòè çîâñіì áåçøóìíî – íå 
âèéäå, à îò ó âèäðè âèõîäèòü. Ñïðîáóéòå, ìàéæå íå âèñîâóþ÷è ãîëîâè ç 
âîäè, áà÷èòè, ÷óòè, óëîâëþâàòè çàïàõè – íå âèéäå, à ó âèäðè і öå âèõî-
äèòü. Âèÿâëÿєòüñÿ, ó íåї âóõà, î÷і é íіçäðі ðîçìіùåíі íà ñàìîìó âåðøå÷êó
ãîëîâè. Òðîøå÷êè âèñóíóâøè ãîëîâó ç âîäè, âîíà âñå ïîìі÷àє íàâêðóãè і 
ïðè öüîìó çàëèøàєòüñÿ íåïîìіòíîþ і äëÿ âîðîãіâ, і äëÿ çäîáè÷і.

Ïðîñòåæìî, ÿê íàçèâàþòü âèäðó іíøі íàðîäè. Ëèòîâöі êàæóòü – óäðà, 
ãðåêè êàçàëè – ãþäðà, äàâíі іíäіéöі – óäðàã. І âñå öå îçíà÷àє «âîäÿíà
òâàðèíà». Ç îäíієþ òàêîþ «âîäÿíîþ òâàðèíîþ», ïðàâäà êàçêîâîþ, âè âæå, 
ìàáóòü, çíàéîìі – öå ãіäðà, áàãàòîãîëîâèé âîäÿíèé çìіé, ç ÿêèì áèâñÿ 
õîðîáðèé і ìîãóòíіé Ãåðàêë. Âîäà ó ãðåêіâ çâàëàñÿ ãþäîð, çâіäñè âîäÿíèé 
çìіé – ãþäðà. À âèäðà? Òåæ ãþäðà, òîáòî «âîäÿíà» (Çà À. Êîâàëü).

ІІ. Випишіть із тексту речення з однорідними членами. Підкресліть однорідні члени
відповідно до їхньої синтаксичної ролі, визначте тип зв’язку між ними.

ІІІ. Знайдіть у тексті речення, яке відповідає такій схемі: О і О і О, і О.

Чи знаєте ви, що першою назвою улюбленої нами картоплі стало італійське трю-
фель? З італійської мови це слово перейшло в німецьку, де набуло форми картофель
(кartoff el). Від німецької походить польське kartofl a та українське картопля...

Якщо ви хочете дізнатися більше цікавих фактів з історії слів, то зверніться до книжки 
Алли Коваль «Слово про слово». Розкажіть однокласникам, друзям про те, що вам 
найбільше сподобалося в цій книжці.

 Підготуйте усне висловлення (6–8 речень) на одну із запропонованих тем у 
відповідному стилі. Використайте речення з однорідними членами.

ВАРІАНТ А. Ó ïóáëіöèñòè÷íîìó ñòèëі: «Õòî äëÿ ìåíå є âçіðöåì?», «Ùî
ðîáèòü ëþäèíó âåëèêîþ?».
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ВАРІАНТ Б. Ó íàóêîâîìó ñòèëі: «Òðàäèöіéíі ðåìåñëà é ïðîìèñëè óêðàїí-
öіâ», «Êîðèñíі êîïàëèíè Óêðàїíè».

ВАРІАНТ В. Ó õóäîæíüîìó ñòèëі: «À íåáî çàñíіæåíå íіæíî òàê íіæèòüñÿ»
(Î. Ëÿùåíêî), «Çàâіÿëî äîðîãè».

САМООЦІНКА. Продовжте усно речення.

1. Âèâ÷àþ÷è òåìó «Ðå÷åííÿ ç îäíîðіäíèìè ÷ëåíàìè», ÿ äіçíàâñÿ (äіçíà-
ëàñÿ) áàãàòî íîâîãî. Íàïðèêëàä, ...

2. Íàéâàæ÷èì ïіä ÷àñ îïðàöþâàííÿ òåìè äëÿ ìåíå áóëî ...
3. Ñâîї çíàííÿ ç òåìè ÿ á îöіíèâ (îöіíèëà) íà ...

Готуємося до тематичного оцінювання

Виконайте завдання.
Перевірте правильність виконання за допомогою відповідей у додатку

1. Îäíîðіäíèìè ÷ëåíàìè óñêëàäíåíî ðå÷åííÿ

À Áóäóòü äèòÿ êîëèñàòè ñîêîëè, ñîêîëè.
Á À âіí âіçüìè òà é ñêàæè âñþ ïðàâäó.
Â Ëþáèòü âіí òàêі íî÷і ìіñÿ÷íі é öþ òèøó.
Ã Ïðî íüîãî îñòàííіì ÷àñîì íі ñëóõó íі äóõó.

2. Êіëüêà ðÿäіâ îäíîðіäíèõ ÷ëåíіâ є â ðå÷åííі

À Îãëÿíóâøè Äàíèëêà, ïðîñëóõàâøè ñåðöå òà æèâîòèêà ïðîùóïàâøè,
ëіêàð óçÿâñÿ ðâó÷êî ïèñàòè (І. Êîðñàê).

Á Âñå çìіøàëîñü â îäíó ìèòü і çëèëîñü äîêóïè: і çåìëÿ, é ìîðå (І. Íå÷óé-
Ëåâèöüêèé).

Â Äîñі êîæíîìó ñíèòüñÿ äîìіâêà êîëèøíÿ і ëåëå÷å ãíіçäî íà äóïëèñòіé
âåðáі (Â. Ñêîìàðîâñüêèé).

Ã Íàäâîðі ïîâñþäè ëåæàëà ðîñà: íà ïîæîâêëіé òðàâі îñіííіé, íà êðóã-
ëіé ïàâóòèíі, íà êàïóñòàõ ó ãîðîäі (Ãð. Òþòþííèê).

3. Çìіøàíèì çâ’ÿçêîì ç’єäíàíî îäíîðіäíі ÷ëåíè â ðå÷åííі

À À ÿ ñòàþ áàãàòøèì і ÷èñòіøèì, ðàäіþ ñîíöþ, ðîñàì і òðàâі (Ì. Òêà÷).
Á Îáàáі÷ ïî ñõèëàõ ãіð ðîçñèïàëèñÿ îòàðè êіç òà îâåöü(Ì. Êîöþáèíñüêèé).
Â Íі òâîїõ ñíіâ, íі òâîїõ äóì íàì íå çàáóòè, ðіäíèé êðàþ (Á. Ëåïêèé). 
Ã Óêðèâøèñü òüìîþ, òðîòóàðè і àñôàëüòè ñïëÿòü (Î. Äîâãîï’ÿò).

4. Âèäіëåíі îçíà÷åííÿ îäíîðіäíі, à òîìó ìіæ íèìè òðåáà ïîñòàâèòè êîìó
â ðå÷åííі

À Êîëî õàòіâ ó ñàäêàõ òåìíіëè êóïè âèøåíü òà ñòðèìіëè çäîðîâі ñòàðі
äèêі ãðóøі (І. Íå÷óé-Ëåâèöüêèé).

Á Ñîíöå âäàðèëî ç-çà ëіñó ÷åðâîíèì ïîòóæíèì ïðîìіííÿì íà êèїâñüêі 
ãîðè (І. Íå÷óé-Ëåâèöüêèé).

Â Ñèâі ðîæåâі áëàêèòíі äèìè êó÷åðÿâі ïëèíóòü ç âèñîêèõ, ìîâ áàøòè, 
ñòðіìêèõ äèìàðіâ (Ì. Ðèëüñüêèé).

Ã Øèðîêà çåëåíà Îáîëîíü і Ïîäіë óêðèëèñü òіííþ і ïîòåìíіøàëè
(І. Íå÷óé-Ëåâèöüêèé).
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5. Ó ðå÷åííі Âæå ñîíöå ñêîòèëîñü (1) äî òåìíîãî áîðó (2) і â òåïëіì 
ïðîìіííі êóïàëî (3) і ÿðі ëàíè (4) і âåñåëóþ ãîðó (Ëåñÿ Óêðàїíêà) êîìó 
(êîìè) òðåáà ñòàâèòè íà ìіñöі

À óñіõ öèôð
Á ëèøå öèôð 2 і 3
Â ëèøå öèôð 3 і 4
Ã ëèøå öèôðè 4

6. Òèðå òðåáà ñòàâèòè â ðå÷åííі (ðîçäіëîâі çíàêè ïðîïóùåíî)

À І âãîðі é íàíèçó é íà âîäі âñå ñòàëî îäíієþ ìðієþ (Іç æóðíàëó).
Á Çåìëÿ Óêðàїíè і íåáî і ëþäè óñå ìåíі ðіäíå (Â. Ñîñþðà).
Â À ïåðåä íàøèìè î÷èìà áіæàòü ñіðі ñóìíі îñіííі ëàíè (Ì. Іâ÷åíêî).
Ã Ìåíі òàì ðіäíå âñå é Äіíöÿ çåëåíі õâèëі і øåïіò ÿâîðіâ і äàëüíіé äçâіí

êîïèò... (Â. Ñîñþðà).

7. Êîìó òðåáà ïîñòàâèòè, ÿêùî äî ÷àñòèíè «Òåïëèé äîù і âåñåëêîâèé íå-
áîêðàé…» äîäàòè ôðàãìåíò ðÿäêà

À ... ðàäî ñòðі÷àþòü ïòàõіâ íàâåñíі.
Á ... öå òåæ ìîÿ âіò÷èçíà, ðіäíà ñòîðîíà.  
Â ... âèñîêі òîïîëі é òèõå ñåëî ñòðі÷àþòü ìåíå.  
Ã ... çîëîòèé ùîðàçó âðàæàþòü ñâîєþ  êðàñîþ.

8. ÍÅïðàâèëüíî ïîáóäîâàíî ðå÷åííÿ

À Êîçàêè íå òіëüêè áóëè îçáðîєíі øàáëÿìè, à é ïіñòîëÿìè.
Á Äåíèñ íàøêîäèâ íå òіëüêè ñîáі, à é óñüîìó êîëåêòèâó.
Â Îêñàíà ïіäãîòóâàëà äîïîâіäü, ñêîðèñòàâøèñü äîïîìîãîþ áіáëіîòåêàðÿ. 
Ã Ñïіâàþ÷è âåñíÿíêè, äіâ÷àòà áåðóòüñÿ çà ðóêè é óòâîðþþòü êîëî.

9. Ñêëàäіòü îäíå ðå÷åííÿ ç íåîäíîðіäíèìè îçíà÷åííÿìè, à ïîòіì ïåðåáó-
äóéòå éîãî íà ðå÷åííÿ ç îäíîðіäíèìè îçíà÷åííÿìè.

10. Ñêëàäіòü îäíå ðå÷åííÿ, óñêëàäíåíå îäíîðіäíèìè ÷ëåíàìè, ïðè ÿêèõ є 
óçàãàëüíþâàëüíå ñëîâî.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
1. Які члени речення називають однорідними? Наведіть приклади.
2. Поміркуйте, чим однорідні члени речення відрізняються від словосполучень.
3. Які є типи зв’язку між однорідними членами речення? Наведіть приклади.
4. Які смислові відношення можуть бути між однорідними членами речення? За до-

помогою яких сполучників виражаємо ці відношення?
5. Чим відрізняються однорідні означення від неоднорідних? Наведіть приклади.
6. У яких випадках ставимо кому між однорідними членами речення? 
7. Що таке узагальнювальні слова? Розкажіть про вживання розділових знаків при 

таких словах. 
8. Розкажіть про особливості інтонації речень з однорідними членами й узагальню-

вальними словами.
9. Поясніть роль однорідних членів речення у мові.
10. Пригадайте 2–3 прислів’я (приказки, крилаті вислови) з однорідними членами 

речення.



ЯК ЦЕ БУЛО
ТАКА ЛЕГКА ЕСПЕРАНТО

Шосте жовтня у світі вважають Днем есперантистів – послідовників ідеї створення
міжнародної штучної мови есперанто. Нині цією мовою володіють 20 мільйонів осіб. 
Нею ведуть радіопрограми, видають понад 150 газет і журналів, поширена есперанто 
в Інтернеті. Можливість порозумітися без особливих труднощів люди отримали завдяки 
польському лікарю Людвігові Заменгофу, який ще змалку мріяв дати людям мову, 
зрозумілу для всіх. І от, 26 липня 1887 року, після десяти років наполегливої праці, у 
Варшаві з’явилася 40-аркушна книжка, яку Заменгоф підписав псевдонімом Докторо 
Есперанто, тобто «той , хто сподівається». Поступово псевдонім став назвою мови. 
В есперанто лише 16 граматичних правил, які не мають винятків. Засвоївши шість 
букв, що відрізняють алфавіт есперанто від латинського, можна протягом кількох годин 
почати читати, писати й перекладати цією мовою (За матеріалами ЗМІ).

                  ПЕРЕЙТИ РУБІКОН
Історія фразеологізму перейти Рубікон пов’я-н

зана з іменем Юлія Цезаря. У середині І століття до нашої ери Цезар вів завойовниць-
кі війни в Галлії. Природним кордоном, що відділяв галльську територію від римської, 
була ріка Рубікон, яка впадала в Адріатичне море. Коли римський сенат, наляканий 
швидким зростанням популярності Цезаря в Римі, відмовив йому в продовженні повно-
важень головнокомандувача, той перейшов зі своєю армією річку Рубікон. Цією дією 
він розпочав громадянську війну, з якої вийшов переможцем. З того часу вислів пере-
йти Рубікон означає «зробити безповоротний крок» н (З посібника).

ЧИ ВИ ЧУЛИ ПРО ВАСИЛЬКА?

Чи ви чули про Василька?
З вами він говорить:
Дайте вислів – одна хвилька –
Рідною відтворить.
В хлопця виразів – запаси;
Хто б подумав навіть.
– От як буде точить ляси?
– Теревені править!

Або ось таке слівце:
Прочь! Нельзя! – по-руськи.!
А Василько наш на це:
– Геть! Не можна! Дзуськи!
– Ти в нас – маг, – сказала Ната.
Усміхнувсь на те Василь:
– Ні, це мова в нас багата, –
Все в ній знайдеш без зусиль! 

                                       Д. Білоус
НА ДОЗВІЛЛІ

СКОРОМОВКИ
            * * *
У шоколаду шок – 
Зашили в мішок.

                  * * *
На полиці цукор 
Відцурався від цукерок.

                 * * *
Червона перчина
Борщ переперчила.

               * * *
Як місили тісто в місті,
Усе місто стало в тісті.

             Ігор Січовик
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×ËÅÍІÂ ÐÅ×ÅÍÍß

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
Ôіðìà çàìîâèëà ëàìïè òà ðіçíі 
êàí öåëÿðñüêі òîâàðè: îëіâöі, ðó÷-
êè, ñêðіïêè, êëåé, íîæèöі.

Ôіðìà çàìîâèëà ðіçíі êàíöåëÿð-
ñüêі òîâàðè: îëіâöі, ðó÷êè, ñêðіï-
êè, êëåé, íîæèöі, ëàìïè.

1. Íà çóñòðі÷і áóëè âіäîìі ïèñüìåí-
íèêè.
2. Íà çóñòðі÷і áóëè âіäîìі ïîåòè і 
ïðîçàїêè.

Íà çóñòðі÷і áóëè âіäîìі ïîåòè і
ïèñüìåííèêè.

Ïîñàäèëè òàêі äåðåâà: ÿáëóíþ, ãðó-
øó, âèøíþ.  

Ïîñàäèëè òàêі äåðåâà: ÿáëóíÿ, ãðó-
øà, âèøíÿ.  

Ìè öіíóєìî (êîãî?) íàøèõ ïåðå-
ìîæöіâ і ïèøàєìîñÿ (êèì?) íèìè.

Ìè öіíóєìî (êîãî?) і ïèøàєìîñÿ
(êèì?) íàøèìè ïåðåìîæöÿìè.

Äåðåâà âèñàäèëè íà ïëîùàõ і â
ïàðêàõ.

Äåðåâà âèñàäèëè íà ïëîùàõ і ïàð-
êàõ.

1. Äіçíàëèñÿ і ïðî ìîðÿ, і ïðî îêå-
àíè.
2. Äіçíàëèñÿ ïðî ìîðÿ òà îêåàíè.

 Äіçíàëèñÿ і ïðî ìîðÿ, і îêåàíè.

Ìåíі ïîäîáàєòüñÿ âіäêðèâàòè íîâі 
ñòîðіíêè íå òіëüêè іñòîðії, à é ãåî-
ãðàôії.

Ìåíі ïîäîáàєòüñÿ âіäêðèâàòè íå 
òіëüêè íîâі ñòîðіíêè іñòîðії, à é
ãåîãðàôії.

РОЗРІЗНЯЙМО
Ëèñòêîâèé – ÿêèé ñòîñóєòüñÿ ëèñòêà, éîãî áóäîâè (ëèñòêîâà ïîâåðõíÿ, 

áðóíüêè).
Ëèñòîâèé – ÿêèé ñòîñóєòüñÿ òîíêîãî øàðó ÿêîãî-íåáóäü ìàòåðіàëó: ïà-

ïåðó, çàëіçà і ò. іí. (ëèñòîâå çàëіçî).
Ëèñòÿíèé – ÿêèé ñòîñóєòüñÿ ðîñëèí, ó ÿêèõ є ëèñòÿ, âèãîòîâëåíèé ç 

ëèñòÿ (ëèñòÿíèé ëіñ, ñàëàò).

* * *

Íàñòіéëèâèé – íàïîëåãëèâèé, çàâçÿòèé, íåïîõèòíèé ó ïðàãíåííі äî 
÷îãîñü (íàñòіéëèâà ëþäèíà, âèìîãà, áóòè íàñòіéëèâèì).

Íàñòіéíèé – äóæå ïîòðіáíèé, íåâіäêëàäíèé (íàñòіéíà ïîòðåáà, âèìî-
ãà, íåîáõіäíіñòü).

* * *

Âèçíà÷àëüíèé – ÿêèé âèçíà÷àє ñóòü ÷îãîñü; îñíîâíèé, іñòîòíèé (âèçíà-
÷àëüíèé ïðèíöèï, ìîìåíò, áіé).

Âèçíà÷íèé – ÿêèé âіäçíà÷àєòüñÿ ñâîїìè ïîçèòèâíèìè ðèñàìè, âàæëè-
âèé çà ñâîїì çíà÷åííÿì; âèäàòíèé (âèçíà÷íèé äіÿ÷, àðòèñò, òâіð, óñïіõ).



                                                                    ЯК ЦЕ БУЛО
КРИЛАТІ СЛОВА

*  *  *
Вислів заборонений плід походить з біблійної оповіді про дерево пізнання до-

бра і зла, плоди якого Бог заборонив їсти Адаму і Єві. Заборонений плід – образна
назва чогось дуже бажаного, але недоступного чи забороненого.

*  *  *
Жереб кинуто – слова Юлія Цезаря, мовлені ним при переході річки Рубікон у 49 р. 

до н. е. Він порушив закон, за яким не мав права очолювати війська в межах Італії, і 
розпочав громадянську війну. Вислів уживають, коли треба підкреслити безповорот-
ність прийняття важливого рішення.

*  *  *
Вислів унести свою лепту походить з євангельського оповідання про пожертви в 

скарбницю єрусалимського храму. Щедрим внескам багатіїв, які жертвують, не біднію-
чи, протиставлено скромний внесок бідної вдови, яка віддала все, що мала, – дві леп-
ти. Лепта – дрібна монета в Давній Греції. У сучасній мові вислів унести свою лепту
вживають у значенні «взяти посильну участь у чомусь».

(А. Коваль, В. Коптілов)

ПОРАДА БОГІВ
Могутній лідійський цар Крез напередодні походу 

на персів вирішив звернутися до богів за порадою. 
Гінці вирушили в Дельфи до храму Аполлона, щоб дізнатися думку оракулів про 
майбутній похід. Обидва віщуни дали однакову відповідь:

– Якщо цар піде війною на персів, то зруйнує велике царство...
Крез, упевнений у перемозі, вирушив у похід і зазнав поразки, а сам потрапив у по-

лон. Вважаючи себе обдуреним, лідійський цар знову посилає гінців у Дельфи. Вони 
запитали, чи не соромно богам обманювати Креза. Оракули відповіли:

– Крез не зрозумів слів «зруйнує велике царство». Йому слід було б повернути послів і 
уточнити: яке саме царство мали на увазі – його, Креза, чи персидського царя Кіра. Оскільки 
Крез не зрозумів віщування оракулів, хай звинувачує в усьому самого себе (Легенда). 

Поміркуйте, що спричинило загибель великого царства та чого вчить нас ця 
легенда.

НА ДОЗВІЛЛІ
ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА «СЛОВОГРА»

(Перевірте себе, скориставшись відповідями в додатку)
1. Що стоїть посередині Полтави?
2. Чим вечір кінчається, а ранок починається?
3. Скільки кроків зробить горобець за сім років?
4. Скільки картоплин у горщик улізе? 
5. Скільки буде, якщо від тринадцяти відняти середину? 
6. Чи може страус себе птахом назвати?
7. Скільки горіхів у порожній склянці?
8. У назві якої річки є три ноти?
9. Який острів каже, що він одяг?



Óêðàїíñüêà ìîâà ìàє ñâîþ îñîáëèâó ìóçèêàëüíіñòü.
Öÿ íåçáàãíåííà äóøà íàøîї ìîâè, ÿê çîëîòîíîñíà ðіêà,
âèáëèñêóє õâèëÿìè íàðîäíîї ïіñíі, ïåðåëèâàєòüñÿ â äóøó íàöії, 
òâîðèòü ïî÷óòòєâó íåðîçðèâíіñòü óêðàїíñüêîãî ñåðöÿ
é óêðàїíñüêîї çåìëі.

Äìèòðî Ïàâëè÷êî

Ðå÷åííÿ çi çâåðòàííÿìè, Ðå÷åííÿ çi çâåðòàííÿìè, 
âñòàâíèìè ñëîâàìè âñòàâíèìè ñëîâàìè 

(ñëîâîñïîëó÷åííÿìè, ðå÷åííÿìèñëîâîñïîëó÷åííÿìè, ðå÷åííÿìè) 
Ви знатимете:
 що таке звертання, вставні слова (словосполучення, речення);
 групи вставних слів і словосполучень за значенням;
 виражальні можливості речень зі звертаннями, вставними словами (словосполу-

ченнями, реченнями).

Ви вмітимете:
 правильно вживати розділові знаки при звертаннях, вставних словах (словоспо-

лученнях, реченнях), обґрунтовувати їх;
 конструювати та правильно інтонувати речення зі звертаннями, вставними слова-

ми (словосполученнями, реченнями);
 використовувати виражальні можливості речень зі звертаннями, вставними сло-

вами (словосполученнями, реченнями) в усному й писемному мовленні. 

Ñèíòàêñèñ.  ÏóíêòóàöiÿÑèíòàêñèñ.  Ïóíêòóàöiÿ
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Ðå÷åííÿ çi çâåðòàííÿìè

§ 27. ÐÅ×ÅÍÍß ÇІ ÇÂÅÐÒÀÍÍßÌÈ

Ïðî ïîøèðåíі é íåïîøèðåíі çâåðòàííÿ, ñïîñîáè їõ âèðàæåííÿ
òà ïðî îñîáëèâîñòі âèäіëåííÿ çâåðòàíü â óñíîìó é ïèñåìíîìó ìîâëåííі

ПРИГАДАЙМО. Для чого використовуємо форму кличного відмінка іменника?

 Прочитайте текст, знайдіть звертання. Визначте, якими частинами мови вони
виражені, у якому відмінку вжиті, яка їхня будова. Зробіть висновок про особливості
звертань та їхню роль у мові.

Îé ëåòіòü, âіòðè áóéíі, çàøóìіòü êàëèíîâèì ãіëëÿì êðàé âіêíà, ðîçáó-
äіòü ìàòіð øåëåñòîì ïîðèâíèì. І ïîâіäàéòå, âіòðè, ïðî íàéìåíøîãî ñèíà
Ìèêîëó, ùî éîãî íå îáіéìàëà ìàòіð, íå âèðÿäæàëà íà âіéíó é ùî éîìó
íàêàçó íå äàâàëà ìàòåðèíñüêîãî. Ðîçêàæіòü âè, áóéíі âіòðè, ùî æèâèé
ñèí Ìèêîëà, æèâèé-çäîðîâіñіíüêèé. Òіëüêè ñèâèíà ðÿñíî âêðèëà ñêðîíі,
ÿê ïàìîðîçü îñіííÿ...

Íå çàáóâ òåáå, ìàòè, ìîëîäèé ñèí...
Ìîâ÷è, ñåðöå! Ñòàíü òâåðäèì, ÿê êðåìіíü! Íі îäíієї ñëüîçè ç î÷åé, áî

ñëüîçà çіð ñîêîëèíèé çàòóìàíèòü...
– Äå âè, ñèíè ìîї? ×è äіæäóñÿ âàñ? ×è ïîáà÷óñÿ ç âàìè?
Á’єòüñÿ êàëèíîâå ãіëëÿ, ñòóêàє, íà÷å ïîâіäàòè õî÷å ïðî äîáðó âіñòü, ùî

її ïðèíåñëè øâèäêі âіòðè... (À. Øèÿí).

Звертання Çâåðòàííÿ – öå ñëîâî àáî ãðóïà ñëіâ, ùî íàçèâàþòü îñîáó,
à іíîäі – íåæèâèé ïðåäìåò, äî ÿêîãî çâåðòàєòüñÿ ìîâåöü.
ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: 1. Ëþáîâ äî òåáå, Óêðàїíî, íàéêðàùèé â
ñâіòі îáåðіã (Â. ×åðåïêîâ). 2. Ëþáëþ òåáå, ìîÿ òè ïіñíå, 
òîáі ÿ äÿêóþ çà âñå (Â. Ñîñþðà).

Спосіб 
вираження

Синтаксичні 
особливості

Íàé÷àñòіøå çâåðòàííÿ âèðàæàєìî іìåííèêîì ó êëè÷íîìó 
âіäìіíêó. Іíêîëè â ðîëі çâåðòàííÿ âèñòóïàþòü ñëîâà іíøèõ
÷àñòèí ìîâè, óæèòі â çíà÷åííі іìåííèêà. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ:
Áóäü ùàñëèâà òà çäîðîâà, ÷îðíîáðîâà! (Ì. Âîðîíèé).

Âèäè çâåðòàíü çà áóäîâîþ

Íåïîøèðåíі
(âèðàæåíі îäíèì ñëîâîì)

І øëÿõ ñâÿòèíü òâîїõ,
Ñëàâóòî, òåðíà ìè âåñü ïî-
çàðîñòàâ! (Ì. Ôіëÿí ñüêèé).!

Ïîøèðåíі
(âèðàæåíі êіëüêîìà ñëîâàìè)

Çàïàëàé, ìіé âîãíèêó 
êðèëàòèé, ïîëóì’ÿì ïðè-
âіòíèì і íåçëèì (À. Ìà-
ëèøêî).

Ó ãðóïі ïîøèðåíîãî çâåðòàííÿ ìîæóòü áóòè âіäîêðåìëåíі
îçíà÷åííÿ, îäíîðіäíі ÷ëåíè ðå÷åííÿ. Ó òàêîìó çâåðòàííі
ñòàâèìî ðîçäіëîâі çíàêè âіäïîâіäíî äî çàãàëüíèõ ïðàâèë.
ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: Ïðîùàéòå, ðîñÿíі äîëèíè і ñåëà, ñïîâíåíі 
êðàñè (Î. Ïіäñóõà).

Çâåðòàííÿ íå âèñòóïàþòü ÷ëåíàìè ðå÷åííÿ òà íå óòâîðþ-
þòü ç іíøèìè ÷ëå íàìè ðå÷åííÿ ñëîâîñïîëó÷åíü.
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Розділові 
знаки

Інтонація

Íà ïèñüìі çâåðòàííÿ âèäіëÿєìî êîìàìè.
Ïðîòå ÿêùî çâåðòàííÿ ñòîїòü íà ïî÷àòêó ðå÷åííÿ і éîãî
âèìîâëÿєìî ç îêëè÷íîþ іíòîíàöієþ, òî ïіñëÿ íüîãî ñòàâè-
ìî çíàê îêëèêó, à íàñòóïíå ñëîâî â òàêîìó ðàçі ïèøåìî ç
âåëèêîї áóêâè. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: Æèòòÿ ìîє! Äîçâîëü òåáå
ëþáèòè. Çàøèòè ùàñòÿì çðîáëåíі äіðêè (À. Ñòåöåíêî).
Ñëîâà î, îé, êîëè âîíè іíòîíàöіéíî òіñíî çâ’ÿçàíі ç äàëü-
øèì çâåðòàííÿì (òîáòî ïіñëÿ íèõ íåìàє ïàóçè), êîìîþ íå
âіäîêðåìëþєìî. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: Îé Äíіïðå, ìіé Äíіïðå, øè-
ðîêèé òà äóæèé (Ò. Øåâ÷åíêî).

Çâåðòàííÿ âèìîâëÿєìî âèñîêèì òîíîì, îñîáëèâî íà ïî÷àò-
êó ðå÷åííÿ. Ïåðåä çâåðòàííÿì ïàóçè çâè÷àéíî íåìàє, є
ïàóçà, ÿê ïðàâèëî, ïіñëÿ íüîãî. ßêùî çâåðòàííÿ ñòîїòü ó
ñåðåäèíі ðå÷åííÿ, éîãî âèìîâëÿєìî øâèäêèì òåìïîì.

Займенники ти, ви в будь-якому відмінку до групи звертання не входять.и
НАПРИКЛАД: Ой ти, дівчино, з горіха зерня... (І. Франко).

КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, які з виділених слів є звертаннями. Обґрунтуйте свою
думку.

1. Õàé, ìèëі äðóçі, âàì ùàñòèòü ó äðóæáі âіðíіé, â ïðàöі ìèðíіé (Ì. Ðèëü-
ñüêèé). 2. ß ëþáëþ òåáå, ïîëå, ïðîñòіð òâіé, øèðî÷іíü, òâîї ïàõîùі é öâіò
(Ï. Äîðîøêî). 3. Ñïàñèáі âàì, äîáðі ëþäè! Çà ùåäðіñòü õî÷åìî âіääÿ÷èòè, 
âіäêðèâøè âàì îäíó òàєìíèöþ (Ì. Ïàâëåíêî). 4. Íå ñòåëèñü, òóìàíå, íå 
øóìіòü, òîïîëі, íå ïå÷àëüòå î÷і âè, áåðіçêè ãîëі! (Â. Ñîñþðà).

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Прочитайте ре-
чення вголос, виділяючи звертання відповідною інтонацією. Які зі звертань поширені, 
а які – непоширені?

1. ×åðåç òóìàíè ëèõі, ÷åðåç âåëèêåє ãîðå òè ñâіòèø ìåíі ìîÿ çîðå (Ëåñÿ 
Óêðàїíêà). 2. І òè ëþäèíî â ñåáå ó íîãàõ ïîáà÷èø ïîñòàòü ãîðäîї ïðèðîäè
(Ì. Ðèëüñüêèé). 3. Ãðàé ìîÿ ïіñíå ÿê âіòåð ñåé ãðàє (Ëåñÿ Óêðàїíêà). 
4. Ëèíüòå æ äíі êîòіòüñÿ âåñíè äî ìåòè (Ì. Ðèëü-
ñüêèé). 5. Øóìè âіòðå øóìè áóéíèé íà ëіñè, íà 
ãîðè... (Ì. Øàøêåâè÷). 6. Ñïè ìіé ìàëåñåíüêèé 
ïîêè є ÷àñ (Ëåñÿ Óêðà їíêà). 7. Ñêàæè Óêðàїíî 
ñêàæè ìîÿ ìèëà çâіäêè ìîãóòíіñòü íåçëàìíà òâîÿ? 
(Ì. Íàãíèáіäà). 8. Êîðàáëі Øèêóéòåñü äî ïîõîäó! 
Ìðіéíèöòâî Æàãî ìîÿ Æèâè! Â îêåàíі ðіäíîãî 
íàðîäó âіäêðèâàé äóõîâíі îñòðîâè (Â. Ñèìîíåíêî). 

ІІ. Підкресліть члени речення в першому й другому ре-
ченнях. Чи будете ви підкреслювати звертання?

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Висловіть свої міркування сто-
совно того, як потрібно звертатися до людей. Яке озна-
чення ви використали б біля звертання, починаючи лист 
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до мами, тата, бабусі, дідуся, ровесника, редактора газети, директора школи? Які
слова найкраще вживати під час звертання до незнайомої людини?

 Об’єднайтеся в групи по 3–4 учні й проведіть конкурс на знання українських
пісень, у текстах яких є речення зі звертаннями.

 Складіть і запишіть речення, у яких наведені слова були б то підметами, то
звертаннями.

Äíіïðî, îäíîêëàñíèêè, ðіäíà çåìëÿ, Ãàëèíà Іâàíіâíà.

Поширте речення Коли ти прийдеш? звертанням. Поставте звертання на ?
початку, у середині, у кінці речення. Простежте, як змінюється відтінок запитання за-
лежно від місця звертання в реченні. Опишіть ситуацію, у якій могло б прозвучати
кожне з утворених речень.

І. Спишіть речення, утворивши від поданих у дужках іменників звертання. По-
ставте й обґрунтуйте розділові знаки.

1. Äîáðèäåíü (êâіòåíü) ïîâåëèòåëü êâіòó. Çàõîäü â ìіé ñàä, – âіí æäå
òåáå çàâæäè (Ì. Áîðîâêî). 2. Çäðàñòóé (ïòàøå÷êà ìàëåíüêà) çâіäêіëÿ òè,
çâіäêіëÿ? (Ï. Óñåíêî). 3. Ïîíåñè ìåíå íà êðèëàõ (ðàäіñòü ìîÿ) äå íà ïà-
ãîðáàõ і ñõèëàõ ñîíöÿ òå÷іÿ (Â. Ñèìîíåíêî). 4. Ñêàæè (áðàò) êîáçàðåâі: 
õàé ñîáі ñïіâàє! Áî êîáçàðÿ íà Âêðàїíі íàðîä ïîâàæàє (Î. Êîðñóí). 5. Ìî-
ëîäієø (Êèїâ) õî÷ ñòàðèé ëіòàìè (Ä. Ëóöåíêî). 6. Íåõàé æèâå ïîåçіÿ (ìіé
äðóã)! (Ì. Ðèëüñüêèé). 7. Íå øóìè òè (ëóã) і íå ãàñíіòü, äàëі! (Â. Ñîñþðà).
8. Òè ïðèïàâ (ìіé ñèí) äî ëèöÿ ìóäðîї êðèíè÷êè ïîëüîâîї (Ï. Ïåðå áèéíіñ).

ІІ. Визначте, у яких словах-звертаннях простежується чергування звуків. Запишіть і
схарактеризуйте звуки, що чергуються.

 Хто зможе правильно розставити сім ком у поданому реченні?

Çåëåíіéòå äîëè і ëóæå÷êè і îðëè çäіéìàéòåñü óâ іìëі ðîçëèâàéòåñü êðó-
òі áåðåæå÷êè ïî âêðàїíñüêіé ìîëîäіé çåìëі! (À. Ìàëèøêî).

Риторичне 
звертання

Ðèòîðè÷íå çâåðòàííÿ – öå çâåðòàííÿ, ÿêå íå ìàє íà ìåòі
äіéñíîãî êîíòàêòó ç îñîáîþ, ïðåäìåòîì àáî ÿâèùåì, äî
ÿêîãî çâåðòàþòüñÿ, і ñëóæèòü ëèøå äëÿ òîãî, ùîá ïðèâåð-
íóòè äî íüîãî óâàãó ÷èòà÷à é âèñëîâèòè ñòàâëåííÿ ìîâöÿ.
ÍÀÏÐÈÊËÀÄ:

Óêðàїíî ìîÿ! ×èñòі õâèëі ëàíіâ,
Ïðîìåíèñòі ìіñòà, ãîëóáіíü ëåãêîêðèëà!
Óêðàїíî! Ñüîãîäíі çâіðіâ-âîðîãіâ
Òè ãðóäüìè âîãíÿíèìè çóñòðіëà.

                                              Ì. Ðèëüñüêèé

Ðèòîðè÷íå çâåðòàííÿ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ íàçèâàííÿ ñïіâ-
ðîçìîâíèêà â óÿâíîìó äіàëîçі. Òåêñòîâà âіäïîâіäü íà çâåð òàí-ü
íÿ íå ïåðåäáà÷àєòüñÿ, îñêіëüêè її âìіùåíî â ñàìîìó çâåðòàííі.
Ðèòîðè÷íå çâåðòàííÿ ïðèçíà÷åíå âèêëèêàòè ïåâíó åêñïðåñіþ,
çàäàíó òåìîþ і çàïðîãðàìîâàíіñòþ íà ïіäíåñåíî ïîåòè÷íèé
àáî ðîçìîâíèé ñòèëü óñüîãî òâîðó ÷è éîãî ÷àñòèíè.
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І. Прочитайте речення (окремі розділові знаки пропущено). Знайдіть серед 
них ті, у яких є риторичні звертання. З якою метою таке звертання використав автор?

1. Çàøóìè âåñíîþ çåëåí ëóæå òåïëèé âіòðå ø(å,è)ëåñòè â ãі(ë,ëë)і! 
(À. Ìàëèøêî). 2. «Çíàєø ëþáà ïëåìіííè÷êî – ìîâèëà íàðåøòі Ñíіæàíà, – 
õîäіìî ïîãóëÿєìî!» (Ì. Ïàâëåíêî). 3. Äàé ìåíі çåìëå âіä ñâîєї ëþáîâі 
õëіáà, і ðÿñòó, é ç(å,è)ëåíîї êðîâі... (À. Ìàëèøêî). 4. Î êðàþ ìіé â òі
ãðіçíі çèìè çàâæäè ç òîáîþ ìè áóëè (Â. Ñîñþðà). 5. Ìіé îò÷èé (íå)çàáóòíіé
äîìå çі ìíîþ ñêðіçü òâîє òåïëî (Ð. Áðàòóíü). 6. «Âîðîíå òè æèâèé?» – 
ïî÷óâñÿ ãîëîñ (Â. Øêëÿð). 7. Çåìëå ðіäíà! Ìîçîê ìіé ñâіòëіє і äóøà 
íіæíіøîþ ñòàє... (Â. Ñèìîíåíêî). 8. Ñòàðі äóáè ñïàñèáі âàì çà îñіíü çà 
âіäëіòàííÿ ðàäîñòі і ïòèöü (Ë. Êîñòåíêî).

ІІ. Випишіть спочатку речення з поширеними звертаннями, а потім – із непоширеними.
Розкрийте дужки, розставте розділові знаки.

 І. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Знайдіть поширені звер-
тання.

1. Ïðîùàé ñèíє ìîðå ìîє áåçêðàє ïðîñòîðå (Ëåñÿ Óêðàїíêà). 2. Ïðîùàé
ìіé çîøèòå Ñïàñèáі òîáі äðóæå ùî òè äóìîê ìîїõ íå âіäöóðàâñü (Â. Ñè ìî-
íåíêî). 3. Òîáі êîõàíà é ïðîëіñêіâ íå òðåáà. Âîíè öâіòóòü ïіä âіÿìè ó òåáå
(Ê. Äðîê). 4. Êðàþ ìіé êîëèñêî ïіñíі é òàíöþ Íà êîëèñü çãîðüîâàíіé çåìëі 
âæå ãóöóëè, áîéêè, íàääíіñòðÿíöі – ñâîãî ùàñòÿ âäàòíі êîâàëі (Ñ. Ïóøèê). 
5. Æóðàâëèíà ïіñíå êåòÿæå êàëèíè ïëîìåíіòü âàì âі÷íî â ñåðöі Óêðàїíè
(Î. Ïіäñóõà). 6. Êðàñî Óêðàїíè Ïîäîëëÿ! Ðîçêèíóëîñü ìèëî, íåäáàëî! (Ëåñÿ 
Óêðàїíêà).

ІІ. Схарактеризуйте усно речення за метою висловлювання та емоційним забарвлен-
ням. Прочитайте речення вголос, виділяючи звертання відповідною інтонацією.

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Прочитайте по черзі подане речення кілька разів, пере-
даючи інтонацією різні почуття (радість, переляк, сум, тривогу тощо).

«Іâàíå, Іâàíå!» – ïðîìîâèëà òèõî ìàòè.

І. Прочитайте та спишіть народні вислови, розставляючи пропущені розділові 
знаки.

1. Íі ñіëî íі âïàëî: «Äàé ìàìî ñàëî!». 2. Õàïàé Ïåòðå ïîêè òåïëå.
3. Ñêà÷è Äàíèëî õî÷ òîáі íå ìèëî. 4. Íå òðàòüòå êóìå ñèëè, ñïóñêàéòåñÿ
íà äíî. 5. Çàïëà÷ Ìàòâіéêó äàì êîïіéêó. 6. Õî÷ íі÷îãî íå âèõîäèòü, à òè 
Ìàðêó ãðàé. 7. Ãðàé, ãðàé ãëå÷èêó à ïіäåø áåç âóøêà. 8. Îé ïі÷ ìîÿ ïі÷!
Êîëè á ÿ íà òîáі, à òè íà êîíі, ñëàâíèé êîçàê áóâ áè ç ìåíå.

ІІ. Пригадайте і запишіть кілька прислів’їв чи речень із відомих пісень, у складі яких є 
звертання.

 Виконайте завдання одного з варіантів. 

ВАРІАНТ А. Ñêëàäіòü і çàïèøіòü äіàëîã (6–8 ðåïëіê) íà îäíó ç òåì: «ßê ÿ 
ïðîâіâ (ïðîâåëà) äåíü», «Ìîї çàõîïëåííÿ», «Óëþáëåíà òåëåâіçіéíà
ïåðåäà÷à». Âèêîðèñòàéòå ùîíàéìåíøå äâà çâåðòàííÿ.

ВАРІАНТ Б. Ñêëàäіòü і çàïèøіòü íåâåëèêèé òâіð (6–8 ðå÷åíü) íà îäíó ç
òåì: «Ìàìî, ÿê äîáðå ç òîáîþ», «Ìîÿ ìèëà Óêðàїíî, ðîçâèâàéñÿ і çðîñòàé». 
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§ 28. ÂÑÒÀÂÍІ ÑËÎÂÀ 
(ÑËÎÂÎÑÏÎËÓ×ÅÍÍß, ÐÅ×ÅÍÍß)

Ïðî òå, ùî òàêå âñòàâíі ñëîâà (ñëîâîñïîëó÷åííÿ, ðå÷åííÿ),
їõíі ãðóïè çà çíà÷åííÿì òà îñîáëèâîñòі âèäіëåííÿ їõ

ПРИГАДАЙМО. Які слова називають вставними? Що вони виражають?

 Зіставте речення в кожній групі. Яке уточнення в основне повідомлення вносить
у кожному випадку виділене вставне слово чи словосполучення?

1. ß áóâ ùàñëèâèé. – ß, ìàáóòü, áóâ ùàñëèâèé. – ß, áåçóìîâíî, áóâ
ùàñëèâèé.

2. Ëèíóâ äîù. – Íà ðàäіñòü, ëèíóâ äîù. – ßê íà áіäó, ëèíóâ äîù.
3. Çà âіêíîì ïëàêàâ âіòåð. – Áóâàëî, çà âіêíîì ïëàêàâ âіòåð. – ßê

çàâæäè, çà âіêíîì ïëàêàâ âіòåð.
4. Äіâ÷àòà êóïèëè êíèæêó. – Ïî-ïåðøå, äіâ÷àòà êóïèëè êíèæêó. –

Îòæå, äіâ÷àòà êóïèëè êíèæêó. – Òàêèì ÷èíîì, äіâ÷àòà êóïèëè êíèæêó.
5. Êâіòè áóëè êðàñèâі. – Ïî-ìîєìó, êâіòè áóëè êðàñèâі. – Íà äóìêó

âіäâіäóâà÷іâ, êâіòè áóëè êðàñèâі.

Вставні
слова

Інтонація

Розділові 
знаки

Âñòàâíèìè є ñëîâà (ñëîâîñïîëó÷åííÿ, ðå÷åííÿ), ÿêі ãðàìà-
òè÷íî íå ïîâ’ÿçàíі іç ÷ëåíàìè ðå÷åííÿ і âèðàæàþòü ñòàâëåííÿ
ìîâöÿ äî âèñëîâëåíîãî, éîãî îöіíêó, õàðàêòåðèçóþòü ñïîñіá
îôîðìëåííÿ äóìêè òîùî.
Âñòàâíі ñëîâà íå íåñóòü íîâîї іíôîðìàöії, à ëèøå ïåâíèì
÷èíîì îöіíþþòü, óòî÷íþþòü îñíîâíå ïîâіäîìëåííÿ.
ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: 1. Òè íà ìåíå ïèëèíöі íå äîçâîëèëà á, ìà-
áóòü, óïàñòè (Є. Ëåòþê). 2. ß äóæå õî÷ó, ùîá â ïðîâóëêàõ
äîù íå éøîâ, à, ÿê ó Ëüâîâі êàæóòü, ïàäàâ... (Î. Äåëåìåí-
÷óê).
Âñòàâíі ñëîâà (ñëîâîñïîëó÷åííÿ, ðå÷åííÿ) íå є ÷ëåíàìè 
ðå÷åííÿ.

Âñòàâíі ñëîâà (ñëîâîñïîëó÷åííÿ, ðå÷åííÿ) âèìîâëÿєìî
çíèæåíèì òîíîì, ó ïðèñêîðåíîìó òåìïі. Ïåðåä íèìè é
ïіñëÿ íèõ ðîáèìî ïàóçó.

Íà ïèñüìі âñòàâíі ñëîâà (ñëîâîñïîëó÷åííÿ, ðå÷åííÿ) âè-
äіëÿєìî êîìàìè. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: 1. Ñüîãîäíі, íà ùàñòÿ, 
áóäå ñîíÿ÷íî. 2. Çà äàíèìè ñèíîïòèêіâ, çàâòðà áóäå äîù.
3. Çäàєòüñÿ, ñêîðî áóäóòü ñèëüíі ñíіãîïàäè.
Âñòàâíі ñëîâà íå âèäіëÿєìî êîìàìè, ÿêùî âîíè íàëåæàòü
äî âіäîêðåìëåíèõ ÷ëåíіâ ðå÷åííÿ. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: Äìèòðî,
î÷åâèäíî ïîñïіøàþ÷è, íå ïîñíіäàâ.
ßêùî ñïîëó÷íèê à ñòîñóєòüñÿ âñòàâíîãî ñëîâà, òî ïіñëÿ
öüîãî ñïîëó÷íèêà êîìó íå ñòàâèìî (à ìîæå, à âëàñíå, 
à âòіì òîùî). ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: Íå çíàþ, ÷è ïîáà÷ó âàñ, ÷è
íі, à ìîæå, âëàñíå, і íå â òîìó ñïðàâà... (Ë. Êîñòåíêî).
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ÃÐÓÏÈ ÂÑÒÀÂÍÈÕ ÑËІÂ І ÑËÎÂÎÑÏÎËÓ×ÅÍÜ ÇÀ ÇÍÀ×ÅÍÍßÌ

Ãðóïè Ïðèêëàäè

Âèðàæàþòü óïåâíåíіñòü, íåâïå â-
íåíіñòü, ñóìíіâ

áåçóìîâíî, áåçïåðå÷íî, áåç ñóìíіâó,
ïåâíà ðі÷, ïðàâäà, çäàєòüñÿ, âèäíî,
ìàáóòü, ìîæå, î÷åâèäíî, ìîæå áóòè,
ëèáîíü, à ìîæå, ïðàâäó êàæó÷è, ùî-
ïðàâäà, ñïîäіâàþñÿ

Âèðàæàþòü çàäîâîëåííÿ,  íåçà-
äîâîëåííÿ, ðàäіñòü, æàëü, çäè-
âóâàííÿ

íà ùàñòÿ, íà äèâî, ñëàâà Áîãó, íà
æàëü, ÿê íà çëî, íà ñîðîì, ÷îãî äîá-
ðîãî, ÿê íàâìèñíå, ÿê íà áіäó, äèâíà
ðі÷

Óêàçóþòü íà äæåðåëî ïîâіäîì-
ëåííÿ

ïî-ìîєìó, ïî-òâîєìó, êàæóòü, ÿê êà-
æóòü, ìîâëÿâ, íà ìîþ äóìêó, áà÷ó,
ïî-âàøîìó, ÿê âіäîìî, íà äóìêó...,
çà ñëîâàìè...

Óêàçóþòü íà çâ’ÿçîê äóìîê, ïî-
ñëіäîâíіñòü âèêëàäó

ïî-ïåðøå, ïî-äðóãå, ïî-òðåòє, íàðå-
øòі, äî ðå÷і, ìіæ іíøèì, êðіì òîãî,
íàâïàêè, îòæå, íàïðèêëàä, іíàêøå
êàæó÷è, òàêèì ÷èíîì, çíà÷èòü, âè-
õîäèòü, îäíàê, ïðîòå

Ïðèâåðòàþòü óâàãó ñïіâðîçìîâ-
íèêà

÷óєòå, áà÷èø, óÿâè, çâåðíіòü óâàãó,
ìàéòå íà óâàçі, ìіæ íàìè êàæó÷è,
çðîçóìіéòå, äàðóéòå

Не є вставними такі слова: навіть, майже, приблизно, принаймні, все-таки, все 
ж таки, мовби, наче, неначе, немов, ніби, нібито, адже.

Вставні 
речення

Çíà÷åííÿ, âëàñòèâі âñòàâíèì ñëîâàì, ìîæóòü âèðàæàòèñÿ
é öіëèìè ðå÷åííÿìè, ÿêі çáåðіãàþòü іíòîíàöіéíі îñîáëè-
âîñòі âñòàâíèõ êîíñòðóêöіé. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: 1. ßê ìè âæå 
çíàєìî, ïî äîðîçі ç Õàðêîâà Ãðåáіíêà çóïèíèâñÿ â Êðå-
ìåí÷óöі (Ï. Æóð). 2. Íó à âè, ÿ áà÷ó, çäðóæèëèñÿ (Ì. Òðóá-
ëàїíі).
Äî îñíîâíîãî ðå÷åííÿ âñòàâíå ðå÷åííÿ ïðèєäíóєìî çà äî-
ïîìîãîþ ñïîëó÷íèêà àáî áåç íüîãî.

І. Прочитайте вголос текст, виділяючи інтонацією вставні слова. Визначте 
стиль і тип мовлення. Що нового ви дізналися з прочитаного? 

ÏІÄÊÎÂÀ ÍÀ ÙÀÑÒß

Êîæåí іç âàñ, ñïîäіâàþñÿ, çíàє âèñëіâ «ïіäêîâà íà ùàñòÿ». Òà íå âñіì, 
äàëåáі*, âіäîìå éîãî ïîõîäæåííÿ. Іñòîðіÿ öüîãî àôîðèçìó ñÿãàє ãëèáîêîї 
äàâíèíè. Ùå â Ñòàðîäàâíüîìó Ðèìі òà Ãðåöії áóâ çâè÷àé ïіäêîâóâàòè êîíåé

* Äàëåáі – óæèâàєòüñÿ â çíà÷åííі âñòàâíèõ ñëіâ: ñïðàâäі, äіéñíî òà іí.і
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і âîëіâ. ßêùî, ñêàæіìî, ðàòàї* ÷è âîїíè
ðîáèëè öå ç ïðàêòè÷íèõ ìіðêóâàíü, òî
äëÿ çàìîæíîї âåðõіâêè òàêå îçäîáëåííÿ
òâàðèíè ìàëî ñóòî îáðÿäîâèé õàðàêòåð.
Êîæåí ïî-ñâîєìó íàìàãàâñÿ ïðîäåìîí-
ñòðóâàòè ñòàòêè: âëàñíèêè êîíåé ÷è 
âîëіâ óçóâàëè їõ ó ñðіáíі, à òî é çîëîòі
ïіäêіâêè, íàìà ãàþ÷èñü öèì ïіäêðåñëè-
òè ñâîє ñîöіàëüíå ñòàíîâèùå. Òðàïëÿ-
ëèñÿ, îäíàê, âèïàäêè, êîëè äîðîãîöіííі
âèðîáè íåïîìіòíî ãóáèëèñÿ, і òîé, êîìó
ùàñòèëî çíàéòè ç áëàãîðîäíîãî ìåòàëó
ïіäêіâêó, íåàáèÿê äÿêóâàâ äîëі. Çâіäñè,
îòæå, é ïîõіäíèé âèñëіâ – «ïіäêîâà íà
ùàñòÿ».

Êîëè і äå ç’ÿâèëàñÿ ïіäêîâà, õòî òîé âèíàõіäíèê, ùî, ðîçіðâàâøè â ãîðíі
øìàò çàëіçà, âèêóâàâ íàïіâîâàëüíèé êàáëó÷îê і ïðèïàñóâàâ éîãî äî êîïèòà
êîíåâі? Íà æàëü, іñòîðіÿ íå çáåðåãëà іìåíі äàëåêîãî ìàéñòðà (Çà Â. Ñêóðà-
òіâñüêèì).

ІІ. Випишіть вставні слова, визначте їхню групу за значенням. Поясніть роль вставних
слів для зв’язку думок у тексті та вираження авторського ставлення до висловленого.
Зверніть увагу на розділові знаки при вставних словах.
ІІІ. Перекажіть стисло прочитане, використавши виписані вставні слова (усно).

КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, чому вставні конструкції не є членами речення.К

Деякі дієслова (здається, кажуть, думаю), прислівники (звичайно, видно, мож-
ливо), іменники (правда, на жаль, на щастя) тощо в реченні можуть виконувати
різні функції – бути членами речення або вставними словами. Якщо до цього
слова в реченні можна поставити питання від інших слів, то воно не вставне і
виділяти його комами не потрібно. ПОРІВНЯЙМО:

1. Там кажутьу усю правду.
2. Максим може вам заспівати.
3. Здалеку видно плесо річки.

1. Там, кажуть, сонце спати лягає.
2. Я, може, вам заспіваю?
3. Будинок тут, видно, недавно збудо вано.

ДВА – ЧОТИРИ – УСІ РАЗОМ. Поміркуйте, у яких двох із поданих речень є
вставні слова. Доведіть свою думку.

1. Ìîæå, ÿ ìіã áè âàì äîïîìîãòè? – äîâіðëèâî çàïèòàâ íåçíàéîìèé
(Î. Ãîí÷àð). 2. Íіõòî íå ìîæå ñâіòà ïåðåæèòè (Íàð. òâîð÷іñòü). 3. Ãåíå-
ðàë, âèäíî, áóâ ÷èìîñü íåâäîâîëåíèé (Î. Ãîí÷àð). 4. Âèäíî ìіñòî, äàëі 
ïîëå ó ìîєìó âіêíі (Ì. Ðèëüñüêèé).

Складіть і запишіть з кожним словом по два речення так, щоб в одному ви-
падку подане слово було вставним, а в другому – членом речення.

Ìîæå, âèäíî, ïðàâäà, íà ùàñòÿ.

* Ðàòàé – çàñò. ïëóãàòàð, îðà÷.

     

Ï. Øàêàëî. Êîí³, ùî á³æàòü
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І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Над вставними 
словами (сполученнями) скорочено надпишіть, що вони виражають чи на що вказують. 

1. Òîãî ìîæëèâî íå çíàéäó ÿ ñëîâà, ùîá íàø ïðåêðàñíèé îñïіâàòè ñâіò 
(Ì. Ðèëüñüêèé). 2. Äî ðå÷і ìîæó ïіäêàçàòè, äå çàðàç äіñòàòè ïðåêðàñíèõ
ñòèãëèõ ÷åðåøåíü (Ì. Ïàâëåíêî). 3. І ÿ âèõîäæó â ãîìіí òðàâ і ïðèïàäàþ äî 
ñëіäà, áî çíà÷èòü õòîñü ìåíå ÷åêàâ, à ìîæå é çàðàç âèãëÿäà (À. Ìàëèøêî). 
4. Çà ñõіäíèì çâè÷àєì ãîñòі íå ñìіþòü âіäìîâëÿòèñÿ âіä äàðóíêіâ, áî òî áóëà 
á ãîñïîäàðÿì îáðàçà (Ëåñÿ Óêðàїíêà). 5. Їé-áîãó íіáè âïåðøå Êèїâ ïîáà÷èëà 
(Ì. Ïàâëåíêî). 6. Ïіçíàòè é îöіíèòè Äîâæåíêà îäèí ÷îëîâіê ìàáóòü íå â çìîçі 
(Ä. Ïàâëè÷êî). 7. Íàùî áà÷òå çãàäóâàòü, ùî äàâíî ìèíóëî (Ò. Øåâ÷åíêî). 
8. Ïîëþâàííÿ ÿê âè ïîòіì ïîáà÷èòå ïîòðåáóє áàãàòî ÷àñó (Îñòàï Âèøíÿ).

ІІ. Виконайте письмовий синтаксичний розбір останнього речення. 

КОЛО ДУМОК. Чи згодні ви з тезоюКК «Суржик – це не взаємозбагачення, а вза-
ємообкрадання мов»? Обґрунтуйте відповідь. Відповідаючи, використовуйте вставні 
слова (словосполучення), які вказують на джерело повідомлення, привертають увагу
співрозмовника, указують на послідовність викладу думок.

Прочитайте речення. Доповніть їх вставними словами (словосполученнями) 
тієї групи за значенням, яка вказана в дужках. За потреби скористайтеся довідкою. 
Утворені речення запишіть, розставте розділові знаки.

1. Ãîðè [íåâïåâíåíіñòü] ñòîÿëè òóò ïîðó÷ (Î. Ãîí÷àð). 2. Ïåðåáóâàííÿ
â Êèєâі [ïðèâåðòàє óâàãó ñïіâðîçìîâíèêà] áàãàòî äàëî ìåíі äëÿ ï’єñè 
(Î. Äîâæåíêî). 3. ×èì áіëüøå òåìíіëî, òèì âіòåð [íåâïåâíåíіñòü] äóæ÷àâ
(Ì. Êîöþáèíñüêèé). 4. [Çàäîâîëåííÿ] її çàïðîñèëà äî ñåáå íà ñåëî íàøà 
ñòàðøà òіòêà (Ëåñÿ Óêðàїíêà). 5. Çâèêíå [äæåðåëî ïîâіäîìëåííÿ] ñîáàêà 
çà âîçîì áіãòè, òî é çà ñàíüìè ïîáіæèòü (Ïàíàñ Ìèðíèé). 6. Âіäñòóïàòè 
íàì [ïîñëіäîâíіñòü âèêëàäó] ïіçíî, і [ïîñëіäîâíіñòü âèêëàäó] íåìàє ïіäñòàâ
(Â. Ñîáêî). 7. [Äæåðåëî ïîâіäîìëåííÿ] ëþäè æèëè òàáóíàìè, ñïàëè ïî-
êîòîì â ìëі ïå÷åð... (Â. Ñèìîíåíêî). 8. Ñòàðåíüêà ãðóøà äèõàє íà ïàëüöі, 
їé [íåâïåâíåíіñòü] ñíÿòüñÿ ïîâíі æìåíі ãðóø (Ë. Êîñòåíêî). 

ÄÎÂІÄÊÀ. Çäàâàëîñü, íà ùàñòÿ, ïî-ïåðøå, çäàâàëîñÿ, êàæóòü, ïî-äðóãå, 
êàæóòü, óÿâè ñîáі, ïåâíî.

І. Прочитайте текст (окремі розділові знаки пропущено). Визначте мікротеми, 
доберіть до них заголовки. Запишіть заголовки у формі плану.

ÓÊÐÀЇÍÅÖÜ, ßÊÈÉ ÇÄÈÂÓÂÀÂ ÑÂІÒ

Ó êîãîðòі âіäîìèõ óêðàїíöіâ ÷іëüíå ìіñöå áåçïåðå÷íî ïîñіäàє Ìèêîëà 
Ñÿäðèñòèé, ðîáîòè ÿêîãî îá’їõàëè âåñü ñâіò.

Ìàéñòðà çäåáіëüøîãî öіêàâëÿòü ïðèðîäíі ìàòåðіàëè: ìåòàëè, ìіíåðàëè,
íàñіííÿ òðàâ і äåðåâ. Çà ñëîâàìè óìіëüöÿ áóäü-ÿêà íàñіíèíà ïî-ïåðøå є
äóæå ãàðíîþ âіä ïðèðîäè ïî-äðóãå äîâãîâі÷íîþ.

Ç ïîëîâèíè ìàêîâîї çåðíèíè ÿê öå íå äèâíî ìàåñòðî ïðèìóäðèâñÿ çðî-
áèòè ÷óäîâå ãíіçäå÷êî äëÿ òðüîõ çîëîòèõ ïòàøåíÿò, à çі øìàòî÷êà âèøíå-
âîї êіñòî÷êè – ïîðòðåò-áàðåëüєô* Ñîëîìії Êðóøåëüíèöüêîї.

* Áàðåëüєô – ñêóëüïòóðíà ïðèêðàñà íà ïëîñêèõ ïîâåðõíÿõ, ùî âèñòóïàє íàä
ïëîùèíîþ ôîíó ìåíøå íіæ íà ïîëîâèíó ñâîєї òîâùèíè.

295 

296 

297 

298 



136

Âñòàâëåíi êîíñòðóêöii

Äåÿêі éîãî òâîðè òàêі äðіáíі, ùî ìî-
æóòü çàãóáèòèñÿ ñåðåä ïîðîøèíîê. Íà-
ïðèêëàä íàéìåíøèé ó ñâіòі ãîäèííèê,
ÿêîãî Ñÿäðèñòèé óñòàâèâ çàìіñòü îêà çî-
ëîòіé áàáöі. Ñêëàäàєòüñÿ öåé ãîäèííèê
óÿâіòü çі ñòà òðèäöÿòè äåòàëåé. À çîëî-
òèé ñåðâіç íà öóêðîâіé ïіùèíöі íàâіòü
íå ìîæíà ïîêëàñòè íà õóñòèíêó, áî êàâ-
íè÷îê і áîêàëü÷èêè ïðîâàëÿòüñÿ êðіçü
âîëîêíà òêàíèíè (Çà Î. Ëàíü).

ІІ. Спишіть, розставляючи пропущені розділові
знаки. Підкресліть вставні слова (словосполучення).

 Напишіть твір-мініатюру (6–8 речень) на одну з тем: «Тополя в небо руки підій-
ма», «Затьохкали травневі солов’ї», «Сиплються сутінки в тишу села». Використайте
слова в переносному значенні та щонайменше два речення зі вставними словами
(словосполученнями, реченнями).

§ 29. ÂÑÒÀÂËÅÍІ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖІЇ*
Ïðî òå, ÷èì âñòàâëåíі êîíñòðóêöії âіäðіçíÿþòüñÿ âіä âñòàâíèõ,
òà ïðî îñîáëèâîñòі âèäіëåííÿ їõ íà ïèñüìі òà â óñíîìó ìîâëåííі

 Прочитайте речення. З’ясуйте, яку роль виконують виділені в них вставлені
конструкції. Чи вносять вони додаткові відомості, уточнення, пояснення? Чи пов’язані
безпосередньо зі змістом речення? Зробіть висновок про роль у мовленні вставлених
конструкцій.

1. Äіòè ùîéíî – âîíà öå äîáðå ïàì’ÿòàëà! – áóëè òóò ïîðó÷ (Þ. Çáà-
íàöüêèé). 2. Ïåðåä î÷èìà ïîåòà íà çåëåíèõ ãîðàõ ïîñòàâàëî «âåëèêå ìіñòî
Êèїâ», ÿê íàçèâàâ éîãî Øåâ÷åíêî (Ï. Æóð). 3. Âèøíåâèé ñàä (âіí òіëüêè-
íî çàöâіâ, äàíèíó ïåðøó âèïëàòèâøè áäæîëàì), äðіìàâ і ñíèâ... (Ì. Ðèëü-
ñüêèé).

Вставлені
конструкції

Âіä âñòàâíèõ ñëіâ (ñëîâîñïîëó÷åíü, ðå÷åíü) ïîòðіáíî âіä-
ðіçíÿòè âñòàâëåíі ñëîâà (ñëîâîñïîëó÷åííÿ, ðå÷åííÿ), ÿêі 
íå âèðàæàþòü ñòàâëåííÿ ìîâöÿ äî âèñëîâëåíîãî â òåêñòі,
íå ìіñòÿòü îöіíêè ïîâіäîìëåííÿ, âêàçіâêè íà éîãî äæåðåëî.
Âîíè ïîÿñíþþòü, óòî÷íþþòü ñêàçàíå â îñíîâíîìó ðå÷åííі
àáî æ ìіñòÿòü äîäàòêîâі çàóâàæåííÿ äî íüîãî.
Âñòàâëåíі êîíñòðóêöії íå ìàþòü áåçïîñåðåäíüîãî çâ’ÿçêó çі
çìіñòîì ðå÷åííÿ. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: 1. Ïåòðî Éîñèïîâè÷
Ïàí÷ (ñïðàâæíє ïðіçâèùå Ïàí÷åíêî) íàðîäèâñÿ 4 ëèïíÿ 
1891 ðîêó â ìіñòå÷êó Âàëêè íà Õàðêіâùèíі (Ï. Çàãðåáåëü-
íèé). 2. Ùå ìàëèì – і øåñòè íå ìèíóëî ìåíі – íà ìàéäàí
ïîâåëà ìåíå ìàòè çà ðóêó (Î. Ïіäñóõà).
Âñòàâëåíі êîíñòðóêöії ñòîÿòü ó ñåðåäèíі àáî â êіíöі îñíîâ-
íîãî ðå÷åííÿ і ïðèєäíóþòüñÿ çà äîïîìîãîþ ñïîëó÷íèêіâ 
àáî áåç íèõ.

* Òåìà äëÿ ïîãëèáëåíîãî âèâ÷åííÿ.

Ðîáîòà-ìіíіàòþðà Ì. Ñÿäðèñòîãî
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Розділові 
знаки

Çàëåæíî âіä âèìîâè âñòàâëåíі êîíñòðóêöії âèäіëÿєìî çà 
äîïîìîãîþ êîì, òèðå àáî äóæîê. ПОРІВНЯЙМО:

Ðîçäіëîâі
çíàêè

ßê âèìîâëÿєìî Ïðèêëàäè

Êîìè ìàéæå òàêèì ñàìèì
òîíîì, ÿê і îñíîâíå
ðå÷åííÿ

Çâàëè íàøîãî äіäà, ÿê ÿ âæå ïîòіì äî-
âіäàâñÿ, Ñåìåíîì (Î. Äîâæåíêî).

Òèðå ïіäâèùåíèì òîíîì Є æ ëþäè íà Çåìëі, – à òî á íå âàðòî 
é æèòè, – ùî êðіçü ùîäåííèé òðóä
óìіþòü і ëþáèòè, і óñìіõàòèñÿ, і ìèñ-
ëèòè, é øóêàòü... (Ì. Ðèëüñüêèé).

Äóæêè çíèæåíèì òîíîì Ç-çà ïîãðіáíèêà ïàõëî ì’ÿòîþ (ðîñëî 
її òàì, ãóñòîї òà õîëîäíîї, áàãàòî),
à âіä õàòè íåñëî äóõîì ìàòіîëè (Є. Ãó-
öàëî).

І. Прочитайте речення, виділяючи відповідною інтонацією вставлені конструк-
ції. Поясніть роль вставлених конструкцій у реченнях. Обґрунтуйте розділові знаки.

1. Âіí áóâ ìàëåíüêèé, íåçàâèäíèé, àëå ç ãóñòîþ ãðèâîþ і – ÿê ïіçíіøå
âèÿâèëîñÿ – ðàçþ÷î íåâòîìíèé (Î. Ãîí÷àð). 2. Ðàïòîì – ÿê æå íåâ÷àñíî! – 
çàðèïіëè äâåðі, é äî êіìíàòè çàéøîâ Âàäèì (Ì. Ïàâëåíêî). 3. Öå æ – 
ñïðàâà òâîãî ñåðöÿ, ÿê òè ñàìà êîëèñü ãîâîðèëà! (Î. Äîí÷åíêî). 4. Ìàêñèì
òàê ñòîїòü ãîäèíó, äðóãó (â êîòðèé óæå ðàç), ðîçãëÿäàþ÷è ìèñòåöüêі àðõі-
òâîðè (Іâàí Áàãðÿíèé). 5. Íå ðàäè ñëіç, і ðîçïà÷ó, é ñêîðáîòè, і íå â îç-
íàêó ãіðêîãî ïðîêëÿòòÿ – ôàøèçì і òàê óæå ïðîêëÿòèé óñіì ñâіòîì, –
à çàäëÿ ñëàâè íàøîãî ðîäó íàïèñàíî, і âî іì’ÿ ëþáîâі, ïðî öþ âèñîêó
ñìåðòü (Î. Äîâæåíêî). 6. Çàâæäè ó ñâîєìó ñåëі (à òàêîæ ó ëóçі, â ïîëÿõ)
ïðèãëÿäàâñÿ äî ëåëåê (Є. Ãóöàëî).

ІІ. Виконайте письмовий синтаксичний розбір останнього речення.

І. Спишіть речення, ставлячи пропущені розділові знаки при вставлених кон-
струкціях. Обґрунтуйте пунктограми.

1. Ïðèéäå, ìîæå, Äåíèñ õî÷ áè âіí çîñòàâñÿ æèâèé òà é ðîçêàæå âäîìà 
ïðî Ðîìàíà (Î. Ãîí÷àð). 2. Öå íå òîìó, ùî âіí íå íàäіÿâñÿ íà ñâîїõ õëîïöіâ 
âіí çíàâ їõ äàâíî і âіðèâ їì, ÿê ñàìîìó ñîáі (Î. Ãîí÷àð). 3. Âіí ùå äîâãî 
íå ìіã çàñïîêîїòèñÿ, íàðåøòі âèðіøèâ іòè øóêàòè Êîðíіé÷óêà ç Âàñèëåâ-
ñüêîþ âîíè â öåé ÷àñ òåæ áóëè â Õàðêîâі (Іç æóðíàëó). 4. Ñòàðà êíÿãèíÿ 
Âàðâàðà Îëåêñіїâíà їé áóëî òîäі âæå 65 ðîêіâ ìàéæå çîâñіì îñëіïëà і ðіäêî 
ç’ÿâëÿëàñÿ â ñàëîíі (Ï. Æóð). 5. Îïóêîþ çãîðè àæ âіòðîì çàøóìі ëî îðåë 
óøêâàðèâ íà ÿãíÿ (Є. Ãðåáіíêà). 6. Äî ðå÷і, íàø ìîâíèê äàâ ìåíі é ÷èñòî 
óêðàїíñüêå іì’ÿ «Îëåñü» äîòè ÿ çâàâñÿ ïðîñòî Ñàøêîì (Î. Ãîí÷àð).

ІІ. Запишіть виділені слова фонетичною транскрипцією.
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 З кожної пари поданих речень утворіть одне речення із вставленою конструк-
цією. Утворені речення запишіть, розставте та обґрунтуйте розділові знаки.

1. Ó çàòіíêàõ ïîïіä ãіíêîþ ëіùèíîþ ïðîçîðî-çåëåíі øïè÷àêè êîíâàëіé,
êðîïèâà ç-ïіä òîðіøíüîãî ëèñòÿ ïíåòüñÿ. Ïîïіä ãіíêîþ ëіùèíîþ ðèáàëêè
ùîîñåíі âóäëèùà ðіæóòü (Çà Ã. Òþòþííèêîì). 2. Âіäöâіâ âîðîíåöü, îáëåòі-
ëè íà âіòðàõ ìàêè ïîëüîâі, çàòå ëіòî ñìàãëÿâå âæå âèãëÿäàє іç-çà êó÷óãóð.
Ìàêè ïîëüîâі ðàíî çàöâіòàþòü і øâèäêî ãàñíóòü (Çà Î. Ãîí÷àðîì). 3. Ìà-
êàð Ñåìåíîâè÷ áóâ ó ïіäíåñåíîìó íàñòðîї. Äіäà çâàëè Ìàêàðîì Ñåìåíîâè-
÷åì (Çà Â. Êîçà÷åíêîì). 4. Âóòàíüêà öієї íî÷і áóëà áіëÿ ìîðÿ і ïðî òå, ùî 
ñêîїëîñÿ, íі÷îãî íå çíàëà. Âóòàíüêà ïðàöþâàëà â ðèáîëîâåöüêіé áðèãàäі
(Çà Î. Ãîí÷àðîì). 5. Ñâÿòî ñàäіííÿ ñòîëіòíüîãî äåðåâà ó øêîëі ñòàëî òðà-
äèöієþ. Ñòîëіòíіì äåðåâîì ó÷íі íàçèâàþòü äóá (Çà Â. Ñóõîìëèíñüêèì).

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть 3–4 речення зі вставленими конструкціями
таким способом: один учень (учениця) складає основне речення, а інший (інша) усклад-
нює це речення вставленим реченням.

 Складіть твір-роздум у науковому стилі на тему «Ліс у житті людини», вико-
риставши як засіб зв’язку речень вставні слова (по-перше, по-друге, отже, напри-
клад, таким чином).

Îá’єäíàéòåñÿ â ãðóïè é îáåðіòü äëÿ âèêî-
íàííÿ îäíå іç çàïðîïîíîâàíèõ çàâäàíü. Ïіä-
ãîòóéòåñÿ äî çàõèñòó ñâîãî ïðîåêòó ïåðåä 
àóäèòîðієþ.

1. Дослідіть, які форми звертань і з якою метою використано в поезіях
Т. Шевченка, І. Франка чи Лесі Українки.
2. Підготуйте ескізи вітальних листівок з різноманітними формами звертань.
3. Доберіть форми звертань до осіб, у яких беруть інтерв’ю, зважаючи на
їхній вік та професію. Інсценізуйте фрагменти кількох інтерв’ю з особами 
різного віку та професій.

§ 30. ÓÇÀÃÀËÜÍÅÍÍß ÂÈÂ×ÅÍÎÃÎ Ç ÒÅÌÈ
«ÐÅ×ÅÍÍß ÇІ ÇÂÅÐÒÀÍÍßÌÈ, ÂÑÒÀÂÍÈÌÈ ÑËÎÂÀÌÈ

(ÑËÎÂÎÑÏÎËÓ×ÅÍÍßÌÈ, ÐÅ×ÅÍÍßÌÈ)»

І. Прочитайте текст. Визначте його тему та основну думку. Назвіть засоби зв’язку
речень у тексті. Розкажіть, що формує культуру людини.

ÅÊÎËÎÃІ×ÍÀ ÊÓËÜÒÓÐÀ ËÞÄÈÍÈ

Ëþáîâ äî ïðèðîäè, áåðåæëèâå ñòàâëåííÿ äî íåї òіñíî ïîâ’ÿçóþòüñÿ ç
ïîíÿòòÿì «áàòüêіâùèíà». Øàíóâàòè ïðèðîäó íåìîæëèâî áåç ãëèáîêèõ
çíàíü ïðî íàâêîëèøíіé ñâіò. Êàëèíà ïіä âіêíîì ðіäíîї îñåëі, òîïîëÿ íà
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îêîëèöі ñåëà, ëåëå÷å ãíіçäî íà êëóíі, æåáîíëèâà
êðèíè÷êà ïðè ïåðåõðåñòі äîðіã – óñå öå îâèäè
íàøî ãî äèòèíñòâà, íàø äóõîâíèé ñâіò. Çíàòè é
áåðåãòè öі íåòëіííі äàðè – íàø ñâÿòèé îáîâ’ÿçîê.

×è ÷àñòî ìè çàìèñëþєìîñÿ íàä òèì, ÷îìó îêî-
ëèöі ñіë çáіäíіëè íà ëåëå÷і ãíіçäà, çàìóëèëèñÿ íà
âèäîëèíêàõ æèâі äæåðåëà, ïîðіäіëè ñîëîâ’їíі ïå-
ðåñïіâè, ðіäêî ïî÷óєø æàéâîðîíêіâ? À ìîæå, â
öüîìó є і êîæíîãî ç íàñ ïðîâèíà? Âèðóøàþ÷è äî
ëіñó, íå âñі ïàì’ÿòàþòü, íàïðèêëàä, òàêå ñâÿùåííå
ïðàâèëî: êîðіíåöü áîðîâèêà íі çà ÿêèõ îáñòàâèí
íå ìîæíà âèðèâàòè, à ëèøå ïіäðіçàòè. Ó ïîøóêàõ
ëіêàðñüêîї ðîñëèíè ìè íåðіäêî çàáóâàєìî, ùî íå
ìîæíà âèñìèêóâàòè її іç çåìëі.

Òàêі íå âåëüìè âòіøíі ïðèêëàäè, íà æàëü, òðà-
ïëÿþòüñÿ. І áåçïîñåðåäíіìè âèíóâàòöÿìè öüîãî є
ìè ñàìі, íàøі ñóñіäè, äіòè. Çâіäêè âèðîñòàє, íà÷å
÷îðòîïîëîõ, áåçâіäïîâіäàëüíå ñïîæèâàöòâî? Çâіñíî,
ç íàøîї áàéäóæîñòі, íàøîї, ì’ÿêî êàæó÷è, íåîñâі÷åíîñòі, íåõëþéñüêîãî
ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè.

À ìіæ іíøèì, êóëüòóðà ëþäèíè ñêëàäàєòüñÿ ç áàãàòüîõ ÷èííèêіâ, ñåðåä 
ÿêèõ îñіáíå ìіñöå çàéìàє íàøå ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè (Çà Â. Ñêóðàòіâñüêèì).

ІІ. Випишіть речення зі вставними словами (словосполученнями). Підкресліть у них 
головні та другорядні члени.
ІІІ. Обґрунтуйте написання виділених слів. Розберіть їх за будовою.

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте
вивчені пунктограми. Визначте, чим ускладнене кожне речення.

1. Ïîâіé âіòðåöü ãðàéëèâèé ðîçâàæ ìåíå ñóìíó âіä ñåðöÿ і äî ñåðöÿ íàïíè 
îöþ ñòðóíó (Â. Êîâàëіâñüêà). 2. Îáîæíþâàííÿ äóáà î÷åâèäíî çóìîâëåíî
éîãî äîâãîâі÷íіñòþ íàäçâè÷àéíîþ ìіöíіñòþ äåðåâèíè (Î. Ïîòàïåíêî). 3. Öå 
ìàáóòü î÷іêóþ÷è âåñíó ãîìîíèòü äóøà ëіñó (Ì. Ñòåëüìàõ). 4. ß ïðîùàþ-
ñÿ íèíі ç òîáîþ ðіäíà õàòî ìîÿ íàçàâæäè (Â. Ñèìîíåíêî). 5. Íàéáіëüøå 
ìè ìàáóòü ëþáèìî ëåëåê òîìó ùî âîíè ñèìâîëіçóþòü ëþáîâ äî ðіäíîї 
çåìëі ðіäíîãî äîìó (Î. Ïîòàïåíêî). 6. І â ñâÿòà ãîìіíêі і â äíі ðîáî÷і ìè 
äóìàєìî ïðàâíóêè ïðî âàñ (Â. Ñèìîíåíêî). 7. Ñêàæè ìåíі ïîðàäíèöå-ñî-
ïіëêî: «×è òðóòíі ìè, à ÷è ñëіïі îðëè?!» (Ì. Áîðîâêî). 8. Â ïîëå âèõîäæó 
і çäàєòüñÿ áà÷ó і öâіò î÷åé і ïîñìіøêó ãàðÿ÷ó (À. Ìàëèøêî).

ІІ. Підкресліть у реченнях граматичні основи. Укажіть односкладні речення, визначте 
їхній вид.
ІІІ. Виконайте письмовий синтаксичний розбір двох простих речень (на вибір).

 Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Íàïèøіòü ëèñò äðóãîâі (ïîäðóçі), âèêîðèñòîâóþ÷è âñòàâíі
ñëîâà íà æàëü, íà äóìêó (êîãîñü), äî ðå÷і, çâè÷àéíî òà іí.

ВАРІАНТ Б. Íàïèøіòü äîïîâіäü íà äîâіëüíó òåìó, âèêîðèñòîâóþ÷è âñòàâíі
ñëîâà ïî-ïåðøå, ïî-äðóãå, íàïðèêëàä, â óñÿêîìó ðàçі, òàêèì ÷èíîì òà іí.
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Ìèëà ñåðöþ
Óêðà¿íà. Ìàëþíîê

Êàòåðèíè Êàòåðèí÷óê
(12 ðîê³â)



140

Ðå÷åííÿ çi çâåðòàííÿìè

САМООЦІНКА. Продовжіть усно вислови, використовуючи вставні слова (сло-
восполучення).

1. Âèâ÷èâøè òåìó, ÿ, çîêðåìà, çðîçóìіâ (çðîçóìіëà), ùî ...
2. Íàéâàæ÷èì ïіä ÷àñ îïðàöþâàííÿ òåìè äëÿ ìåíå áóëî ...
3. Ñâîї çíàííÿ ç òåìè ÿ á îöіíèâ (îöіíèëà) íà ...

Готуємося до тематичного оцінювання

Виконайте завдання.
Перевірте виконання за допомогою відповідей у додатках

1. Ïîøèðåíå çâåðòàííÿ є â ðå÷åííі (ðîçäіëîâі çíàêè ïðîïóùåíî)

À Ïðèâіò òîáі çåëåíîêóäðà Ñêâèðî ïîåò ñèâîãîëîâèé ïîñèëà (Ì. Ðèëü-
ñüêèé).

Á ×è çíàєø òè õëîï÷å ÿêîãî êîíÿ òîáі ñåðåä ïîëÿ âãîòîâèëà äîëÿ?
(Á. Îëі éíèê).

Â Ñïàñèáі Âàì ìàìî çà âі÷íó ëþáîâ і çà âñþ íåîïëà÷åíó ëàñêó (Ä. Ëó-
öåíêî).

Ã Íå ïëà÷òå ìàìî íå òðåáà, і âè íå æóðіòüñÿ òàòó (À. Ìàëèøêî).

2. Êîìàìè ç îáîõ áîêіâ òðåáà âіäîêðåìèòè çâåðòàííÿ â ðå÷åííі (ðîçäіëîâі
çíàêè ïðîïóùåíî)

À Ðіäíà ìîâî áåç òåáå íіõòî ÿ ìîâ ïіäðіçàíèé âіòðîì ëèñòîê (Ï. Ïåðå-
áèéíіñ).

Á Ïîíåñè ìåíå íà êðèëàõ ðàäîñòå ìîÿ (Â. Ñèìîíåíêî).
Â Ñòàðі äóáè ñïàñèáі âàì çà îñіíü (Ë. Êîñòåíêî).
Ã Íå ñóìóé âåðáî ìîÿ ïîõèëà ùî áàãðÿíèì ëèñòÿì îäøóìіëà îñåíі ïîðà

(Ä. Ëóöåíêî).

3. Âñòàâíèìè ìîæóòü áóòè âñі ñëîâà òà ñëîâîñïîëó÷åííÿ â ðÿäêó

À íіáèòî, ïî-ïåðøå, íà ðàäіñòü
Á ÿê-íå-ÿê, íàïðèêëàä, óÿâіòü ñîáі
Â äî ðå÷і, áåç ñóìíіâó, íà ìіé ïîãëÿä
Ã íàâіòü, íà æàëü, ìіæ íàìè êàæó÷è

4. Âñòàâíå ñëîâî є â ðå÷åííі (îêðåìі ðîçäіëîâі çíàêè ïðîïóùåíî)

À Õî÷ íà ÷âåðòü êðîêó ïðîòå ïîïåðåäó (Ñ. Æóðàõîâè÷).
Á Íàâіòü ìåäóçà çíàє çàçäàëåãіäü, ùî áóäå áóðÿ íà ìîðі (Â. Ñàáóíàєâ).
Â Çâè÷àéíî äîðîãà íàì òåæ íå êèëèìàìè áóëà âèñòåëåíà (Î. Ãîí÷àð).
Ã – Òè âèñëóõàєø ìåíå? – Çâè÷àéíî (Î. Êâіòíåâèé).

5. Ïðàâèëüíî ðîçñòàâëåíî âñі ðîçäіëîâі çíàêè â ðå÷åííі

À Òîãî ìîæëèâî, íå çíàéäó ÿ ñëîâà, ùîá íàø ïðåêðàñíèé îñïіâàòè ñâіò
(Ì. Ðèëüñüêèé).

Á Ïàì’ÿòêè óêðàїíñüêîї âèøèâêè, íà æàëü, çáåðåãëèñÿ ëèøå çà êіëüêà
îñòàííіõ ñòîëіòü (Î. Ãàñþê).

Â Ãàçèê ðâîíóâñÿ âïåðåä, çàìîëîâ êîëåñàìè, ïіøîâ, ïіøîâ, і, íàðåøòі,
âèáðàâñÿ íà ðіâíå (Î. Ãîí÷àð).

Ã Ìіñÿöü õî÷å ìàáóòü ïîãðіòèñü, ñóíå â øèáêó ñâіé áëіäèé äèñê (Â. Ñè-
ìîíåíêî).

309 
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6. Êîìàìè òðåáà âèäіëèòè âñòàâëåíó êîíñòðóêöіþ â ðå÷åííі (ðîçäіëîâі
çíàêè ïðîïóùåíî)

À І íå áóëî àëåé і ïðîìåíàä íі âèøóêàíèõ âèí íі ïóíäèêіâ íі ïå÷èâ 
(Ë. Êîñòåíêî).

Á Òàì áàòüêî ïëà÷ó÷è ç äіòüìè à ìè ìàëі áóëè і ãîëі íå âèòåðïіâ ëèõîї 
äîëі... (Ò. Øåâ÷åíêî).

Â Ïî ñòåæöі ùîñü âåäå ìåíå äî õàòè... Ñòіáîê ìàòóñèíèõ ñëіäіâ (Î. Äîâ-
ãîï’ÿò).

Ã Êîðàáëі êîðàáëі â çîëîòèñòіé іìëі âè ó äîëþ ìîþ ÿê â ëåãåíäó ââіé-
øëè (Â. Іâàñþê).

7. Âñòàâíå ñëîâî, ùî âêàçóє íà çâ’ÿçîê äóìîê, є â ðå÷åííі

À Òàêèì ÷èíîì, êóëüòóðîëîãіÿ ïîâ’ÿçàíà ç áàãàòüìà íàóêàìè.
Á Ìîæå, ó âàñ çíàéäåòüñÿ öіêàâà êíèæêà äëÿ ìåíå?
Â Òåïåð òè, î÷åâèäíî, ìîæåø ïåðåäóìàòè їõàòè.
Ã Òîãî äíÿ íà äîðîãàõ, ÿê íàâìèñíå, áóëè çàòîðè.

8. Ïðî÷èòàéòå ðå÷åííÿ. Ïðàâèëüíèì äëÿ öüîãî ðå÷åííÿ є îáґðóíòóâàííÿ
ïóíêòóàöії, çàïðîïîíîâàíå â ðÿäêó

Ìóçèêà, íåìàє ñóìíіâó, çìіíþє åìîöіéíèé ñòàí ëþäèíè.

À êîìè ìіæ îäíîðіäíèìè ÷ëåíàìè ðå÷åííÿ
Á êîìè ìіæ ÷àñòèíàìè ñêëàäíîãî ðå÷åííÿ
Â êîìè äëÿ âèäіëåííÿ ïîðіâíÿëüíîãî çâîðîòó
Ã êîìè äëÿ âèäіëåííÿ âñòàâíîãî ñëîâîñïîëó÷åííÿ

9. Ñêëàäіòü îäíå ðå÷åííÿ ç ïîøèðåíèì çâåðòàííÿì.

10. Ñêëàäіòü äâà ðå÷åííÿ çі ñëîâîì çâè÷àéíî òàê, ùîá ó ïåðøîìó ðå÷åííі
öå ñëîâî áóëî âñòàâíèì, à â äðóãîìó – íі.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
1. Назвіть синтаксичні конструкції, якими може бути ускладнене просте речення.

Наведіть приклади.
2. Що таке звертання? Чим його виражаємо?
3. Розкажіть про використання розділових знаків при звертанні та про особливості

виділення звертання в усному мовленні. 
4. Наведіть приклади двох речень з поширеними звертаннями.
5. Що таке вставні слова (словосполучення, речення)?
6. На які групи за значенням поділяємо вставні слова? Наведіть приклади.
7. Чим відрізняються вставні конструкції від вставлених? Наведіть приклади речень

зі вставленими реченнями.
8. Розкажіть про особливості виділення на письмі вставлених конструкцій. Наведіть

приклади.
9. Поясніть роль звертань і вставних слів (словосполучень, речень) у мовленні.
10. Чи можуть звертання й вставні слова бути членами речення?



ЗВЕРТАННЯ У СВІТІ
У різних державах користуються різними 

звер тан нями: в Англії до нетитулованого чоло-
віка звертають ся зі словами «сер», «містер», а до одруженої нетитулованої жінки – 
«місіс», хоча до жінки з аристократичних кіл звертаються «леді» чи «міледі», а до
її чоловіка – «мілорд». До дівчат в англомовних країнах звертаються «міс», у Скан-
динавії – «фрекен», у Німеччині – «фрейлен». А ось ввічливе згадування про за-
міжню жінку в німців – «фрау», про чоловіків – «гер».

В Іспанії та Італії чоловік – «дон», жінка – «донья» чи «дона». У Стародавньому 
Римі до вільно народженої жінки казали «матрона», що в широкому розумінні означає 
«мати сімейства». У середньовічних італійців звертання до заміжньої жінки було «ма-
донна». У Франції жінкам кажуть «мадам», чоловікам – «місьє», дівчатам – «мадемуа-
зель» (З посібника).

ЯК ЦЕ БУЛО
ЗАГАДКИ СТАРОДАВНІХ ПІСЕНЬ

Прекрасні українські пісні, колядки, щедрівки дохристиянського походження (язич-
ницькі) підтверджують давнє походження української мови. Учені вважають, що пíсні 
«А ми просо сіяли» щонайменше дві тисячі років. Показовими є приспіви стародавніх 
українських пісень типу:

Дана, шіді, ріді,
Шіді, ріді,

Шіді, ріді –
Дана!

Історик С. Знойко доводить, що Ші (нім. Sie,  закарп. Си) – це «вона», «вони»; Ді – 
«діяти», «творити» (інд. Ahe – «дію»); Рі – «річка». Отже, приспів «Дана, шіді, ріді, 
Дана» означає: «Дана (богиня води, дощу, одруження) діє, творить, річку творить».

ЯК ЦЕ БУЛО
ДАВАТИ ДОБРО

Часто доводиться чути вислови: давати добро, одержати добро, що означають 
дати або одержати дозвіл щось робити. До речі, слово «добро» зовсім не пов’язане 
зі словом «добрий».

Добро – це стара назва букви Д. Спочатку слово добро помандрувало до моряків. 
Так називали жовтий прапор у флотській сигналізації. Його підняття означало: Так, 
згоден, дозволяю (тобто даю добро). А вже з палуби вислів давати добро як сигнал 
пішов і на берег у значенні дозволяти (За и В. Ужченком).

«ПОГАНІ» Й «ХОРОШІ» ЗВУКИ
Є спеціальні науки – звукосимволізм, фоносе-

мантика, представники яких твердять про вмоти-
вованість звука як мовного знака. Учені провели такий експеримент: запропонували 
охарактеризувати дві неіснуючі тварини, для яких придумали назви – харарапа і 
зілюля. І виявилося, що перше слово носії мови пов’язували із чимось великим, 
старим, недобрим, а друге – з малим, молодим, приємним, добрим. Неоднакові 
асоціації викликають не тільки різні слова (навіть вигадані), а й різні звуки. Зокре-
ма, як «погані» звуки опитувані називали х, ш, ж, ц, ф, як грубі – д, б, г, ж, як гарний, 
ніжний – л (За л О. Сербенською).



Ñèíòàêñèñ.  ÏóíêòóàöiÿÑèíòàêñèñ.  Ïóíêòóàöiÿ
Êîæíå ñëîâî ðіäíîї ìîâè ìàє ñâîє îáëè÷÷ÿ.
ßê ó êâіòêè, ó íüîãî ñâіé íåïîâòîðíèé àðîìàò
і âіäòіíîê áàðâè – à öèõ âіäòіíêіâ êîæíà áàðâà
ìàє òèñÿ÷і...

Âàñèëü Ñóõîìëèíñüêèé

Ðå÷åííÿÐå÷åííÿ ç âiäîêðåìëåíèìè îêðåìëåíèìè 
÷ëåíàìè ÷ëåíàìè  

Ви знатимете:
 особливості відокремлених членів речення (також уточнювальних);
 умови, за яких члени речення відокремлюються.

Ви вмітимете:
 знаходити відокремлені члени в реченні;
 правильно розставляти розділові знаки при відокремлених членах речення;
 правильно інтонувати речення з відокремленими членами;
 аналізувати й оцінювати виражальні можливості речень із відокремленими члена-

ми в текстах різних стилів;
 будувати висловлення, використовуючи виражальні можливості речень із

від окремленими членами.
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§ 31. ÏÎÍßÒÒß ÏÐÎ ÂІÄÎÊÐÅÌËÅÍÍß

Ïðî òå, ÿê ïîñèëèòè çíà÷åííÿ äðóãîðÿäíèõ ÷ëåíіâ ðå÷åííÿ,
òà ïðî ñòèëіñòè÷íі îñîáëèâîñòі ðå÷åíü ç âіäîêðåìëåíèìè ÷ëåíàìè

ПРИГАДАЙМО. Які є другорядні члени речення? Що таке дієприкметниковий і
діє прислівниковий зворот?

 Прочитайте речення. Поміркуйте, чи характерна для виділених конструкцій
певна самостійність у реченні й велике змістове навантаження. Чому, на вашу думку,
їх називають відокремленими? Зробіть висновок про особливості відокремлених чле-
нів речення.

1. Âîãíåííà çіðêà â íåáі ïðîëіòàëà, ñè÷і êðè÷àëè, âіñíèêè áіäè (Ë. Êîñ-
òåíêî). 2. Íå÷óòíî ñòóïàþòü êîçàöüêі êîíі, ñïóñêàþ÷èñü óíèç äî Áóãó
(ß. Êà÷óðà). 3. Â àâòîáóñі, çàïîâíåíіì ëþäüìè, âàø òåïëèé ïîãëÿä ìіé
çóïèíèòü áóäåíü (Í. Áàêëàé). 4. À âіí іäå, âèñîêèé, ïîñèâіëèé, íà ñõіä,
íà çàõіä, ïîëå îãëÿäàє (À. Ìàëèøêî).

Відок-
ремлення 

Інтонація

Стилістичні 
особливості

Âіäîêðåìëåííÿ – öå ñìèñëîâå òà іíòîíà öіéíå âèäіëåííÿ ÷ëå-
íіâ ðå÷åííÿ äëÿ ïîñèëåííÿ їõíüîãî çíà÷åííÿ.
Âіäîêðåìëåíèìè ìîæóòü áóòè äðóãîðÿäíі ÷ëåíè ðå÷åí-
íÿ – îçíà÷åííÿ, äîäàòêè, îáñòàâèíè.  ÍÀÏÐÈÊËÀÄ:
1. Øâèäêî íàäõîäèâ âå÷іð, ìîðîçíèé, çîðÿíèé (Ì. Ñòåëüìàõ). 
2. Óìèðàþòü ìàéñòðè, çàëèøàþ÷è ñïîãàä, ÿê ðàíó (Ë. Êîñ-
òåíêî). 3. Êðіì öèõ ïðàïîðіâ, íà äîâãîìó äåðæàëі ìàÿâ ùå
áіëèé ïðàïîð (Ñ. Ñêëÿðåíêî). 
Â óñíîìó ìîâëåííі âіäîêðåìëåíі ÷ëåíè ðå÷åííÿ âèäіëÿєìî
іíòîíàöієþ, à íà ïèñüìі – êîìàìè (äåêîëè – òèðå).

Âіäîêðåìëåíі ÷ëåíè ðå÷åííÿ âіääіëÿєìî ïàóçàìè òà âèìîâ-
ëÿєìî ïîâіëüíіøå âіä îñíîâíîãî òåêñòó. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ:

Ðîçãîéäàíå ìîðå, / óæå áðóäíå é òåìíå, / íàñêàêóâàëî íà áåðåã
(Ì. Êîöþáèíñüêèé).

Âіäîêðåìëåíі ÷ëåíè ðå÷åííÿ õàðàêòåðíі äëÿ âñіõ ñòèëіâ
ìîâëåííÿ. Äëÿ íàóêîâîãî, ïóáëіöèñòè÷íîãî òà îôіöіéíî-äіëî-
âîãî ñòèëіâ âіäîêðåìëåííÿ – öå çàñіá âèÿâëåííÿ îñíîâíîãî
é äðóãîðÿäíîãî â ðå÷åííі, îôîðìëåííÿ äîâіäêîâèõ ïîâіäîì-
ëåíü, óñòàíîâëåííÿ ëîãіêè. Ó õóäîæíüîìó ñòèëі âіäîêðåìëåí-ó
íÿ äîïîìàãàє ñòâîðèòè õóäîæíіé îáðàç, ïîäàòè ëàêîíі÷íó,
âèðàçíó õàðàêòåðèñòèêó îïèñóâàíîãî ÿâèùà òîùî.

І. Прочитайте тексти й визначте стилі мовлення. Поміркуйте, у якому тексті за
допомогою виділених відокремлених членів речення створюється художній образ. А в
якому такі члени речення слугують для тлумачення термінів?

1. Ìîðå ñïèòü. Òî÷íіñіíüêî, ÿê ëþäèíà. Âèñîêî çäіéìàþ÷è ãðóäè, ñõðî-
ïóє ñîííî, ëіíèâî. Òàê, çäàєòüñÿ: òіëüêè ñòàíü áіëÿ íüîãî, êðèêíè íà âñþ 
ãîðëÿíêó, і âîíî â îäíó ìèòü ïðîêèíåòüñÿ. Àëå òî òіëüêè òàê çäàєòüñÿ...

310

311 



145

Ðå÷åííÿ ç âiäîêðåìëåíèìè ÷ëåíàìè

Êîëè ìîðå, çàêîëèñàíå íåâèìîâíîþ êðàñîþ, ñïèòü – óæå íіÿêà ñèëà éîãî
íå ðîçáóäèòü. Ëіíèâî ïîõëþïóє îá êàìіíü õâèëüêàìè, ïîëîùåòüñÿ, òèõå, 
ñîííå, ðîçíіæåíå (Çà Þ. Çáàíàöüêèì).

2. Ìîðå – ÷àñòèíà îêåàíó, âіääіëåíà âіä íüîãî ïіâîñòðîâàìè, îñòðîâàìè
÷è іíøèìè ïðèðîäíèìè óòâîðåííÿìè. Âîíî âіäðіçíÿєòüñÿ âіä îêåàíó îñîá-
ëèâîñòÿìè âîäè, òå÷іÿìè, îðãàíіçìàìè. Çàëåæíî âіä ïîëîæåííÿ âіäíîñíî
ìàòåðèêà ìîðÿ áóâàþòü âíóòðіøíіìè é îêðàїííèìè. Âíóòðіøíіìè íàçèâà-
þòü ìîðÿ, ÿêі çàãëèáëåíі â ìàòåðèê. Ìîðÿ, ðîçìіùåíі íà îêðàїíàõ ìàòå-
ðèêіâ, íàçèâàþòü îêðàїííèìè (Ç ïіäðó÷íèêà).

ІІ. Визначте синтаксичну роль виділених відокремлених членів речення та якими час-
тинами мови вони виражені.  
ІІІ. Поясніть стилістичну роль виділених відокремлених членів речення.

Звороти Âіäîêðåìëåíèìè ìîæóòü áóòè äієïðèêìåòíèêîâі é äієïðèñ-
ëіâíèêîâі çâîðîòè. ПОРІВНЯЙМО:

Äієïðèêìåòíèêîâèé çâîðîò
(ÿêèé? ÿêà? ÿêå? ÿêі?)

Äієïðèñëіâíèêîâèé çâîðîò
(ùî ðîáëÿ÷è? ùî çðîáèâøè?)

Íàäіþ, íіæíіñòþ çіãðіòó, â ïó÷å÷-
êè çâ’ÿçóþ ìàëі (Ì. Áîðîâêî).

Çàñóìóâàâ íà ðóøíèêîâі ëåáіäü, ïî-
÷óâøè òóïіò âîðîíèõ ïіäêîâ (Ì. Áî-
ðîâêî).

І. Спишіть речення. Підкресліть відокремлені дієприкметникові та дієприслів-
никові звороти як члени речення. Обґрунтуйте розділові знаки. 

1. Ñëàâêî ëåæàâ íà âèãðіòіé ñîíöåì òðàâі і, ñïåðøèñü íà ëіêòі, áàéäóæå
äèâèâñÿ â ÷èñòå ïîëå (Â. Êó÷åð). 2. Ïðè÷àїëèñÿ ãîðè, çàâîðîæåíі êðàñîþ
íіêîëè íå áà÷åíèõ ñòåïіâ (Î. Ãîí÷àð). 3. Íà ñâіò ïðîáèâàëîñÿ öóïêå çåëåíå
ëèñòÿ, íå çìó÷åíå õîëîäîì, íå ñêàëі÷åíå ìîðîçîì (Є. Ãóöàëî). 4. Ó ïå÷і, ðîç-
ìàëüîâàíіé ïî êîìèíі ãóñòîþ ñèíüêîþ, òîïèëîñÿ (Ãð. Òþòþííèê). 5. Ñïà-
ñèáі âàì, äîáðі ëþäè! Çà ùåäðіñòü õî÷åìî âіääÿ÷èòè, âіäêðèâøè âàì îäíó
òàєìíèöþ (Ì. Ïàâëåíêî). 

ІІ. У першому й другому реченнях підкресліть члени речення та надпишіть над слова-
ми частини мови. 

Відредагуйте речення і запишіть. Поясніть суть допущених помилок.
1. Ïіäíÿâøèñü ó ãîðè, ðàïòîâî ïіøîâ ñíіã. 2. Ñèäÿ÷è â ïàðêó, äî Îëåíè

ïіäіéøëà ïîäðóãà іç ñîáàêîþ. 3. Íàì ïîòðіáíà ëþäèíà, çíàþ÷à ïðîáëåìè
âñієї ãàëóçі. 4. Ç âèøêè ìîæóòü ñòðèáàòè ïî÷àòêóþ÷і ñïîðòñìåíè.

Виконайте завдання одного з варіантів.
ВАРІАНТ А. Âèïèøіòü ç ãàçåòíèõ ñòàòåé ï’ÿòü ðå÷åíü ç âіäîêðåìëåíèìè

äієïðèêìåòíèêîâèìè ÷è äієïðèñëіâíèêîâèìè çâîðîòàìè. Ïіäêðåñëіòü çâîðî-
òè ÿê ÷ëåíè ðå÷åííÿ. Ïîÿñíіòü ðîëü öèõ âіäîêðåìëåíèõ ÷ëåíіâ ó òåêñòàõ
ïóáëіöèñòè÷íîãî ñòèëþ.

ВАРІАНТ Б. Âèïèøіòü ç ïіäðó÷íèêà іñòîðії àáî ãåîãðàôії ï’ÿòü ðå÷åíü ç
âіäîêðåìëåíèìè äієïðèêìåòíèêîâèìè ÷è äієïðèñëіâíèêîâèìè çâîðîòàìè.
Ïіäêðåñëіòü çâîðîòè ÿê ÷ëåíè ðå÷åííÿ. Ïîÿñíіòü ðîëü öèõ âіäîêðåìëåíèõ
÷ëåíіâ ó òåêñòàõ íàóêîâîãî ñòèëþ.
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 І. Розгляньте комікс. Колективно прокоментуйте його (тема, сюжет, художній
задум, персонажі, характери персонажів, відчуття й настрої персонажів тощо).

ІІ. Складіть усно на основі коміксу невелику розповідь (5–8 речень), використавши
відокремлені члени речення (дієприкметниковий зворот, дієприслівниковий зворот,
одиничний дієприслівник).

§ 32. ÂІÄÎÊÐÅÌËÅÍІ ÎÇÍÀ×ÅÍÍß

Ïðî òå, çà ÿêèõ óìîâ âіäîêðåìëþєìî ïîøèðåíі é íåïîøèðåíі îçíà÷åííÿ,
ïðî їõ іíòîíàöіéíå îôîðìëåííÿ òà ðîëü ó ìîâëåííі

ПРИГАДАЙМО. 1. Що таке означення? 2. За яких умов відокремлюємо дієприкмет-
никові звороти? 3. Який порядок слів у реченні вважають прямим, а який – непрямим?

 Знайдіть означення та зазначте, які з них відокремлено комами. У якому ре-
ченні означення відділено від означуваного іменника іншим словом? У якому одне з

315 



147

Ðå÷åííÿ ç âiäîêðåìëåíèìè ÷ëåíàìè

означень стоїть перед означуваним словом, а інші – після?  Зробіть висновок, коли
відокремлюємо одиничні означення.

1. Äîù øóìèòü, ìîëîäèé і âåñåëèé.
2. Øóìèòü âåñíÿíèé äîù, ìîëîäèé
і âåñåëèé.

1. Øóìèòü äîù ìîëîäèé і âåñå-
ëèé. 

ÓÌÎÂÈ ÂІÄÎÊÐÅÌËÅÍÍß ÎÇÍÀ×ÅÍÜ

Îçíà÷åííÿ âіäîêðåìëþєìî
(âèäіëÿєìî іíòîíàöієþ, ñòàâèìî

êîìó), ÿêùî:
Ïðèêëàäè

îçíà÷åííÿ ñòîñóþòüñÿ îñîáîâîãî
çàéìåííèêà

ßê ÿ, áіäíà, òóò ãîðþþ, ïðèéäè, 
ïîäèâèñÿ (І. Êîòëÿðåâñüêèé).

îçíà÷åííÿ âіääіëåíі âіä îçíà÷óâà-
íîãî ñëîâà іíøèìè ÷ëåíàìè ðå÷åí-
íÿ

Ñðіáíèì ìàðåâîì ïîâèòі, êîëî ñіë
ñòîÿòü òîïîëі (Ëåñÿ Óêðàїíêà).

ïîøèðåíі îçíà÷åííÿ (äієïðèêìåò-
íèêîâі é ïðèêìåòíèêîâі çâîðîòè) 
ñòîÿòü ïіñëÿ îçíà÷óâàíîãî ñëîâà

Ó ëіñі áðîäèâ òóìàí, ïіäçîëî÷åíèé 
ñîíÿ÷íèì ïðîìіííÿì (Ãð. Òþòþí-
íèê).

îçíà÷åííÿ ìàþòü äîäàòêîâå îáñòà-
âèííå çíà÷åííÿ (óìîâè, ïðè÷èíè 
òà іí.)

Íàëÿêàíèé ãðîìîâèöåþ, êіíü òè-
õåíüêî çàіðæàâ (Ì. Ñòåëüìàõ).

äâà і áіëüøå îäèíè÷íèõ îçíà÷åíü 
ñòîÿòü ïіñëÿ îçíà÷óâàíîãî ñëîâà, 
ïåðåä ÿêèì óæå є çàëåæíå âіä íüî-
ãî îçíà÷åííÿ

Ñòîÿëà òåìíà íі÷, õîëîäíà, âі-
òðÿíà... (Є. Ãóöàëî).     

Розділові 
знаки

Інтонація

Íà ïèñüìі âіäîêðåìëåíі îçíà÷åííÿ ïåðåâàæíî âèäіëÿєìî êî-
ìàìè. ßêùî âіäîêðåìëåíå îçíà÷åííÿ ìàє âèðàçíå åêñïðåñèâ-
íå çíà÷åííÿ, òî éîãî ìîæåìî âèäіëÿòè çà äîïîìîãîþ òèðå.
ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: Íà ìіñòî íàñóâàëàñÿ õìàðà – âàæêà, ÷îð-
íà, ñõîæà íà âåëåòíÿ.

Â óñíîìó ìîâëåííі âіäîêðåìëåíі îçíà÷åííÿ âèäіëÿєìî ïàó-
çàìè. ПОРІВНЯЙМО:
1. Ñïî÷èâàâ ñòåï, / çàëèòèé ñîíöåì.

2. Çàëèòèé ñîíöåì, / ñïî÷èâàâ ñòåï. 

3. Ñòåï, / çàëèòèé ñîíöåì, / ñïî÷èâàâ.        

Ïðèì іòêà.  / – ïàóçà;   – ïіäâèùåííÿ ãîëîñó.

1. Відокремлені означення переважно виражаємо прикметниками, дієприкмет-
никами, дієприкметниковими та прикметниковими зворотами.
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2. Між двома однорідними означеннями, які зв’язані одиничним сполучником 
і (й), та, чи, або, коому не ставимо. НАПРИКЛАД: Спить сад, умитий дощему і 
зігрітий сонцемр .

І. Прочитайте вголос текст, відповідно інтонуючи виділені відокремлені озна-
чення. Простежте, як з їхньою допомогою автор створює художній образ та досягає
лаконізму й виразності опису.

Öâіòóòü ñîíÿøíèêè. Îçâó÷åíі áäæîëàìèó , âîíè ÷îìóñü ñõîæі íà êðóãëі
êîáçè, ÿêі çåìëÿ ïіäíÿëà çі ñâîãî ëîíà íà âèñîêèõ æèâèõ ñòåáëàõ. Æèâå
òіëî êîáç, ïàõó÷åó , óêðèòå æîâòèì ïèëîìó ð , ïðîðîñëå ïåëþñòêàìèð ð , ñâіòèòü і
çîëîòіє... Óñі ñîíÿøíèêè ñìіþòüñÿ, âåñåëі, àëå ïî-äîáðîìó çàìèñëåíіð ó , êî-
æåí ùîñü õî÷å ñêàçàòè òîáі. Òіëüêè ïіäіéäè, íàáëèçü ñâîє îáëè÷÷ÿ äî íüîãî,
óâàæíîãîó  é äîáðîçè÷ëèâîãîð ... Òàê ìîæíà äîâãî äèâèòèñÿ îäíå îäíîìó â
î÷і, і êîëè âè ðîçëó÷èòåñÿ, òî êîæåí іç âàñ âіä÷óє ñåáå áàãàòøèì, íіæ áóâ
(Çà Є. Ãóöàëîì).

ІІ. Визначте, які з відокремлених означень виражені прикметниками, а які – дієприк-
метниковими зворотами. Від яких членів речення вони залежать?  

КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, чому в перших двох реченнях виділені означення
відокремлюємо комами, а в третьому – не відокремлюємо.  

1. À âіí, ñàìîòíèé, óíî÷і ùå äîâãî íà âîãîíü äèâèâñÿ (À. Ìàëèøêî).
2. Óñі âðàæåííÿ áóòòÿ çëèâàþòüñÿ â íåâìèðóùó ãàðìîíіþ, ëþäÿíó, äî-

ðîãîöіííó (Î. Äîâæåíêî).
3. Íîâèé ðіê ñòîїòü íà ïîðîçі ó çàñíіæåíіì áіëіì êîæóñі (Î. Äîâãîï’ÿò).

І. Прочитайте виразно речення. Визначте, чим виражені відокремлені озна-
чення, та вкажіть означувані ними слова. Поясніть, чому ці означення відокремлені.

1. Òàêà êðàñà, âèñîêà і íåòëіííà, ùî õî÷ ñïèíèñü і ç Áîãîì ãîâîðè
(Ë. Êîñ òåíêî). 2. Ìîêðіð , ñòîìëåíі, àëå ðàäіñíî óñìіõíåíіð ó , ìè âõîäèìî â
ëіñ (Ì. Ñòåëüìàõ). 3. Ìîòðÿ ïîìіòèëà íà êóùі êàëèíè ÷åðâîíèé êåòÿã, 
íå ñêëüîâàíèé ãîðîáöÿìèð ö , ïðîñòÿãíóëà ðóêó, ùîá çіðâàòè (Є. Ãóöàëî).
4. Àáðèêîñà öâіòå, ïðîìåíèñòàð , íàòõíåííà, êðèñëàòàð ... (Î. Ãîëîâêî).
5. Ñêðîïëåíèé æèâëþùîþ ðîñîþð ù ð , ïàðîñòîê ïðîáèâñÿ íà ñâіò (Î. Êâіòíå-
âèé). 6. Ìіñüêà ïóáëіêà ñòіíîþ ñòîÿëà íà òðîòóàðàõ і, ïðèãîëîìøåíàð , 
äèâèëàñü, ÿê ç ãóðêîòîì ïðîíîñèëèñü âóëèöåþ íåçíàéîìі âіéñüêà – øóì-ó
ëèâі, íåñòðèìíіð , ïîâíі åíåðãіїð (Î. Ãîí÷àð).

ІІ. Укажіть речення, у яких відокремлені означення є однорідними. Обґрунтуйте свою
думку.

І. Спишіть речення. Розставте пропущені розділові знаки, обґрунтуйте їх. Під-
кресліть означення як члени речення. 

1. Âîíà ïðèéøëà çàêâіò÷àíà і ìèëà і ðóêè ëàãіäíî äî ìåíå ïðîñòÿãëà
(Â. Ñèìîíåíêî). 2. Íà ñòî äóìîê çàìèñëåíà Ïîëòàâà âåðáîâі ãðèâè õèëèòü
äî âîäè (Ë. Êîñòåíêî). 3. Ñàäè îìèòі ìóçèêîþ çãàäîê êîâòàþòü ïèë ìіæ-
ñåëèùíèõ äîðіã (Ë. Êîñòåíêî). 4. Òóò íіæíà îñіíü ìðіéíà òà ì’ÿêà íà
êîëüîðè áàãàòà ðîçìàїòà (Î. Þùåíêî). 5. Âåäå íàñ ìðіÿ íіæíà é ñòðîãà і 
ïіäðîñëè ìàëі ñèíè (À. Ìàëèøêî). 6. Øèðîêîþ âêðèòîþ òóìàíîì äîëè-
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íîþ âåðòàëèñÿ äîäîìó (Ó. Ñàì÷óê). 7. Çìîðåíèé ñòðàõîì áåçñîííÿì і õî-
ëîäîì Îëåã çàñíóâ (Þ. Ìóøêåòèê). 8. Òі ñëîâà ñìіëèâі é ïåêó÷і çäіéìàëè 
â ãîëîâі ðîї äóìîê (À. Øèÿí).

ІІ. Випишіть усі слова, у коренях яких чергуються голосні звуки. Запишіть звуки, які 
чергуються.

Перебудуйте речення так, щоб означення відокремлювалися. Перебудовані 
речення запишіть, підкресліть означення як члени речення. Скористайтеся поданими 
нижче зразками.

1. Ó ãîëîâíіé çàëі íà Ñîôіéêó õëþïíóëà õâèëþþ÷à ëåãêà ìåëîäіÿ (Ì. Ïàâ-
ëåíêî). 2. Ñëàâêî ëåæàâ íà âèãðіòіé ñîíöåì òðàâі (Â. Êó÷åð). 3. Ñèâèé,
ñòàòå÷íèé, íàéøàíîâíіøèé ó ãðîìàäі ÷îëîâіê áëàãîñëîâëÿâ ÷óìàêіâ ïåðåä 
íåëåãêîþ äîðîãîþ (Ì. Ñëàáîøïèöüêèé). 4. ßñíі, îõîïëåíі áàãðÿíöåì ãîðè 
ñòîÿëè äî ñàìîãî íåáîêðàþ (Î. Ãîí÷àð). 5. Âóçüêі, íèçåíüêі òðàìâàéíі âà ãîí-
÷èêè ñêðèãèêàþòü, ïîõèòóþòü íàñ, êîëåñóþòü ðàíêîâîþ âóëèöåþ (Î. Ãó-
÷åíêî). 

ПОРІВНЯЙМО:

Ðå÷åííÿ áåç âіäîêðåìëåíèõ
îçíà÷åíü

Ðå÷åííÿ ç âіäîêðåìëåíèìè
îçíà÷åííÿìè

Ìàøèíà ì÷èòü ïî âіäêðèòîìó ëèøå
â÷îðà øîñå.

Ìàøèíà ì÷èòü ïî øîñå, âіäêðèòî-
ìó ëèøå â÷îðà.

Ñàìіòíà òîïîëÿ ñòîїòü ó ÷óæіé âè-
ñî÷èíі.

Ñàìіòíà, ñòîїòü òîïîëÿ â ÷óæіé âè-
ñî÷èíі.

Öå íàøà ðіäíà óêðàїíñüêà ïіñíÿ. Öå íàøà ïіñíÿ, ðіäíà, óêðàїíñüêà.

ДВА – ЧОТИРИ – УСІ РАЗОМ. Поміркуйте, чи правильне твердження, що діє-
прикметниковий зворот відокремлюється лише тоді, коли стоїть після означуваного 
слова. Відповідь обґрунтуйте.

Доповніть речення поширеними або непоширеними відокремленими озна-
ченнями. Утворені речення запишіть.

1. Ñîíöå çіéøëî íàä ëіñîì. 2. Їé ïîäîáàëîñÿ ïðàöþâàòè â ñàäó. 3. Ëèñò 
íàäіñëàëè åëåêòðîííîþ ïîøòîþ. 4. Ëіòàê çðîáèâ îñòàííє êîëî é ïіøîâ íà 
ïîñàäêó.

Запишіть речення групами залежно від умови відокремлення означень: 1) оз на-
чуваним словом є особовий займенник; 2) відділені від означуваного слова іншими 
членами речення; 3) зворот стоїть після означуваного слова. Розставте пропущені 
розділові знаки, підкресліть означуване слово як член речення.

1. Âñå ìіñòî ñïèòü ñóâîðå é ìîâ÷àçíå (Ë. Êîñòåíêî). 2. Ãåí êèëèì âèòêà-
íèé іç ïòèöü ëåòèòü íàä ìîðåì (Ë. Êîñòåíêî). 3. Ñàì ëàãіäíèé ñóìèðíèé âіí 
äàâíî íå ìіã çðîçóìіòè, âіä ÷îãî âñå òå ëèõå (Ñ. ×åðêàñåíêî). 4. Íàñíè ëèñü 
ñèíі ïðîëіñêè ìåíі, і ÿ ùàñëèâà ïëàêàëà ââі ñíі (І. Õðèñòåíêî). 5. Îòî÷åíà 
çåëåíèì øóìîâèííÿì â êóùàõ ðîçëîãèõ äèêîї òåðíèíè ñòîїòü ïîõèëà õàòà 
ëіñíèêîâà (À. Ìàëèøêî). 6. Ñòîїòü ñòàðå ãåòüìàíñüêå ìіñòî Ãëóõіâ ïîçáàâ-
ëåíå і ñëàâè і êðàñè (Þ. Ìóøêåòèê).
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І. Прочитайте текст. Визначте його тип і стиль мовлення. У якій ситуації спіл-
кування можливе це висловлення? 

ÂÎÄÎÑÕÎÂÈÙÀ ÓÊÐÀЇÍÈ

Âîäîñõîâèùà – öå âåëèêі øòó÷íі âîäîéìè, ñòâîðåíі äëÿ íàãðîìàäæåííÿ
âîäè é ïîäàëüøîãî її âèêîðèñòàííÿ ïðîòÿãîì ðîêó. Â Óêðàїíі íàéáіëüøі ç
íèõ ñïîðóäæåíî íà Äíіïðі, à ñàìå: Êèїâñüêå, Êàíіâñüêå, Êðåìåí÷óöüêå,
Äíіïðîäçåðæèíñüêå, Äíіïðîâñüêå, Êàõîâñüêå. Âîíè óòâîðþþòü ãðóïó, ðîç-
ìіùåíó óñòóïàìè çà òå÷ієþ ðі÷êè. Òàêó ãðóïó íàçèâàþòü êàñêàäîì. Äíіï-
ðîâñüêèé êàñêàä ñòâîðþâàâñÿ ç ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ âîäè Äíіïðà äëÿ âè -
ðîáíèöòâà åëåêòðîåíåðãії. Íà Ñіâåðñüêîìó Äіíöі є âåëè êå Ïå÷åíіçüêå
âîäîñõîâèùå, à íà Ïіâäåííîìó Áóçі – Ëàäèæåíñüêå (Ç ïіäðó÷íèêà). 

ІІ. Знайдіть у тексті відокремлені означення. Зверніть увагу на орфограми та пункто-
грами. Запишіть текст під диктовку, а потім уважно звірте написане з надрукованим.

 Розгляньте репродукцію картини. Складіть і запишіть за картиною три речен-
ня з відокремленими означеннями.

Â. Ðåêóíåíêî. Ìîðñüêà öàðіâíà

Перебудуйте (де можливо) складні речення на прості з відокремленими озна-
ченнями. Перебудовані речення запишіть, розставте потрібні розділові знаки. Чому
останнє речення неможливо перебудувати?

1. Óíіêàëüíó іñòîðіþ ìàє ìіñòî Ëüâіâ, ÿêå â ñåðåäèíі ÕІІІ ñò. çàñíóâàâ
êîðîëü Äàíèëî Ãàëèöüêèé. 2. Òåïåð ìåøêàíöі ñåëà î÷іêóþòü àâòîáóñ íà
çóïèíöі, ÿêó çáóäóâàëè íà êîøòè ãðîìàäè. 3. Òðàâè, ÿêі âìèâ ðÿñíèé
äîù, çàÿñíіëè íà ãàëÿâèíі. 4. ßáëóíÿ, ÿêó ïîñàäèëè áіëÿ ãîðîäó, çàöâіëà
é öієї âåñíè. 5. Äіòè, ÿêі âіäïî÷èâàëè áіëÿ ìîðÿ, ùîäíÿ ãðàëè ó âîëåéáîë.

І. Знайдіть і випишіть лише речення з відокремленими означеннями. У випи-
саних реченнях розставте пропущені розділові знаки та підкресліть відокремлені
означення й означувані слова як члени речення. 

325 

326 

327 

328 



151

Ðå÷åííÿ ç âiäîêðåìëåíèìè ÷ëåíàìè

1. Çàíåñåíà âãîðó ç ìå÷åì ðóêà áîÿðèíà âæå âòîìèëàñü, і âіí її âàæêî 
îïóñòèâ (Ð. Іâàí÷åíêî). 2. À ëіñ, ÿê äðåéôóþ÷à øõóíà, ñêðèïіâ ó ëüîäè 
çàêóòèé (Ë. Êîñòåíêî). 3. Ïîäâіð’ÿ äðіìàє ñîííå é ïîðîæíє (Î. Ãîí÷àð). 
4. Ñìóòíèé і âèñíàæåíèé ñòàâ âіí ïіäíіìàòèñü íà ãîðó âóçüêîþ âóëèöåþ 
çàïîðîøåíîþ êàì’ÿíèì âóãіëëÿì (І. Ìèêèòåíêî). 5. Îäÿãíåíèé ó õâîþ 
øóìèòü äðіìó÷èé òåìíèé áіð (Í. Çàáіëà). 6. Ïðèêìåòà ÷åðâíÿ – íàéêî-
ðîòøà íі÷ çàìðіÿíà êàçêîâî-çàãàäêîâà (Â. Ñêîìàðîâñüêèé). 7. À ÿ ñòàþ 
áàãàòøèì і ÷èñòіøèì, ðàäіþ ñîíöþ, ðîñàì і òðàâі (Ì. Òêà÷). 8. Íåïîðóøíî 
ñòîÿòü äåðåâà çàãîðíåíі â ñóòіíü ðÿñíî âêðèòі êðàïëèñòîþ ðîñîþ (Ì. Êîöþ-
áèíñüêèé).

ІІ. Обґрунтуйте використання тире в шостому реченні.

 І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть 
означення як члени речення.

1. Ó ãëèáîêèõ äîëèíàõ çåëåíèõ âіä âèíîãðàäó і ïîâíèõ ñèçîї ìëè òіñíè-
ëèñü êàì’ÿíі ãðîìàäè ðîæåâі îä âå÷іðíüîãî ñîíöÿ (Ì. Êîöþáèíñüêèé). 
2. Òè ÿê çåìëÿ íàïîєíà äîùåì äå ãðàþòü çáëèñêè ñîíöÿ ìîâ íàìèñòî 
(Ì. Òêà÷). 3. Íåçâè÷íà ìóçèêà áіëà áåçãîëîñà æèâå òðåìòèòü áіëіє íà îä-
íіé íîòі (Є. Ãóöàëî). 4. Îëåñÿ éäå ñàìà äîðîãîþ ëåãêà âèòîí÷åíà ïðó÷êà 
(Î. Äîâæåíêî). 5. І âñі õàòè áіëі ÷èñòі ñâÿòêîâі äëÿ ùàñëèâîãî ëіòà âîíè 
áіëèëèñü і çàðàç çìàãàëèñÿ â êðàñі (Î. Ãîí÷àð).

ІІ. Визначте частини мови в першому реченні.

 Виконайте завдання одного з варіантів. Використайте щонайменше два ре-
чення з відокремленими означеннями.

ВАРІАНТ А. Ñêëàäіòü і çàïèøіòü âèñëîâëåííÿ (5–8 ðå÷åíü) ó ïóáëіöèñòè÷-
íîìó ñòèëі íà îäíó ç òàêèõ òåì: «Ñëîâî ïðî Âåëèêîãî Êîáçàðÿ», «Íàøå 
ìіñòî – íàø äіì», «Îáèðàєìî çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ».

ВАРІАНТ Б. Ñêëàäіòü і çàïèøіòü âèñëîâëåííÿ (5–8 ðå÷åíü) ó íàóêîâîìó 
ñòèëі íà òåìó, ÿêó âè âèâ÷àëè ó 8 êëàñі íà óðîöі ãåîãðàôії àáî іñòîðії.

ВАРІАНТ В. Ñêëàäіòü і çàïèøіòü îïèñ (5–8 ðå÷åíü) ó õóäîæíüîìó ñòèëі íà
òåìó «Áіëÿ ñèíüîãî ìîðÿ».

У художніх творах за бажання автора одиничні означення після означуваного слова 
можуть відокремлюватися й за умов, не вказаних вище. НАПРИКЛАД: 1. Сніг, блиску-
чий та легкий, здається, падає на серце прямо (М. Рильський). 2. Якісь он квіти, сині-
сині, на голу цеглу повились (Л. Костенко).

Також можемо відокремлювати означення, виражені іменниками в непрямих від-
мінках або інфінітивом, щоб надати цим означенням більшої ваги порівняно з іншими 
членами речення. НАПРИКЛАД: Троє старшин – у рубцях, у кривавому клоччі, прямо
із бою – говорили про бій на Дніпрі (Л. Костенко). Відокремлене означення, вираженеі
інфінітивом, виділяємо за допомогою лише тире. НАПРИКЛАД: Одне лиш мав бажан-
ня – допомогти.
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§ 33. ÂІÄÎÊÐÅÌËÅÍІ ÏÐÈÊËÀÄÊÈ

Ïðî òå, çà ÿêèõ óìîâ âіäîêðåìëþєìî ïðèêëàäêè,
òà ïðî їõíþ ðîëü ó ìîâëåííі

ПРИГАДАЙМО. Що таке прикладки? Як пишемо їх з означуваним словом?

 Прочитайте речення. Знайдіть прикладки, визначте їхню позицію щодо озна-
чуваного слова та чим виражене це слово. Зробіть висновок про те, за яких умов
відокремлюємо прикладки.

1. Çóïèíè її, ìèòü âèñîêó, äëÿ ìîїõ ìîëèòîâíèõ äîëîíü (Â. Ñòóñ). 2. ß, 
çèìà, íå ñèâà, ÿ, çèìà, êðàñèâà (Â. Âàñèëàøêî). 3. Áàéðàêàìè їõàâ äî
âіéñüêà Ãðèãîðіé Òðèâîëÿ, êîçàê ìîëîäèé (Ì. Ñòåëüìàõ). 4. Îòàêèé-òî
íàø îòàìàí – îðåë ñèçîêðèëèé (Ò. Øåâ÷åíêî).

ÓÌÎÂÈ ÂІÄÎÊÐÅÌËÅÍÍß ÏÐÈÊËÀÄÎÊ

Ïðèêëàäêè âіäîêðåìëþєìî
(âèäіëÿєìî іíòîíàöієþ, ñòàâèìî

êîìó ÷è òèðå), ÿêùî:
Ïðèêëàäè

ïðèêëàäêà ñòîñóєòüñÿ îñîáîâîãî
çàéìåííèêà

І îñü âіí, Êèїâ, çà âàëàìè âіí!..
(Ë. Êîñòåíêî).

ïðèêëàäêà ïîøèðåíà і ñòîїòü ïіñëÿ
îçíà÷óâàíîãî іìåííèêà (÷àñòî
âëàñíîї íàçâè)

Çàâåðøåííÿì їõíüîї ïîäîðîæі áóëà
Íîâà Êàõîâêà – ñëàâåòíå ìîëîäå 
ìіñòî (Î. Ãîí÷àð).

îäèíè÷íà ïðèêëàäêà ñòîїòü ïіñëÿ
îçíà÷óâàíîãî ñëîâà і ìàє äîäàòêîâå
ñàìîñòіéíå çíà÷åííÿ

Çîëîòèìè êóïîëàìè ùå çäàëåêó âі-
òàє íàñ ñëàâåòíà ñòîëèöÿ – Êèїâ
(Î. Äîâãèé).

ïðèêëàäêà ïðèєäíóєòüñÿ äî îçíà-
÷óâàíîãî іìåííèêà ñëîâàìè òîá-
òî, àáî (=òîáòî), íàïðèêëàä, 
÷è (=òîáòî), íàâіòü, çîêðåìà,  
ÿê-îò, à ñàìå, íà іì’ÿ, òàê çâà-
íèé òà іí.

Ó Ñêâèðі ëіêàð áóâ, íà ïðіçâèùå 
Ðóøèëîâ (Ì. Ðèëüñüêèé).

ïðèêëàäêà ïðèєäíóєòüñÿ äî îç-
íà÷óâàíîãî ñëîâà çà äîïîìîãîþ
ñïîëó÷íèêà ÿê і ìàє äîäàòêîâèé
âіäòіíîê ïðè÷èíè

Іâàñü, ÿê ìåíøèé, çàâæäè òåðïіâ 
âіä Êàðïà (Ïàíàñ Ìèðíèé).
(Òåðïіâ, áî áóâ ìåíøèì)

Не відокремлюємо прикладки, які разом зі словом як мають значення «у ролік
кого (чого) виступає предмет чи особа». НАПРИКЛАД: Ліс зустрів мене як дру-
га... (М. Рильський).

Розділові 
знаки

Íà ïèñüìі âіäîêðåìëåíі ïðèêëàäêè âèäіëÿєìî êîìàìè, ðіä-
øå – òèðå.
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Роль 
у мовленні

Òèðå ñòàâèìî, ÿêùî:
 ïðèêëàäêà ñòîїòü ó êіíöі ðå÷åííÿ (ùîá âіäðіçíèòè ïðè-

êëàäêó âіä îäíîðіäíèõ ÷ëåíіâ ðå÷åííÿ);
 àâòîð õî÷å ïіäêðåñëèòè çíà÷åííÿ ïðèêëàäêè.

ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: Óðî÷èñòî âèøèêóâàëàñÿ ïðîñïåêòàìè çåëå-
íà âàðòà êàøòàíіâ – ïî÷åñíà âàðòà âåñíè (Î. Ãîí÷àð).
Â іíøèõ âèïàäêàõ ïðèêëàäêó âіäîêðåìëþєìî êîìîþ.

Âіäîêðåìëåíà ïðèêëàäêà äàє çìîãó â ñòèñëіé ôîðìі âèñëî-
âèòè ñâîї äóìêè, ïåðåäàòè äîäàòêîâå ïîâіäîìëåííÿ ïðî 
îçíà÷óâàíèé ïðåäìåò, à òàêîæ âèñòóïàє ÿê ÿñêðàâèé çîáðà-
æóâàëüíî-îöіííèé çàñіá.

І. Прочитайте речення, виділяючи інтонацією відокремлені прикладки. Пояс-
ніть умови відокремлення прикладок, обґрунтуйте використання тире або ком. 

1. À îí óæå âèäíіє ç äàëèíè ñòîëèöÿ Âèøíåâåöüêîãî – Ëóáíèó (Ë. Êîñòåí-
êî). 2. Ïіä íàìè ïðîêèäàâñÿ òóìàí, à íàä íàìè ïàäàëî é ïàäàëî ëèñòÿ – 
çîëîòі ñëüîçè îñåíі (Ì. Ñòåëüìàõ). 3. À âіí, îðåëð , øóìèòü, êëåêî÷å, ìîâ 
ëþäÿì ðîçêàçàòè õî÷å ïðî ïîєäèíîê ó ÿðó (Ò. Øåâ÷åíêî). 4. Іç òåáå, 
ïåðøîї ìîєї âóëèöіð ó ö , ïî÷àâ ÿ âіäêðèâàòè áіëèé ñâіò (Â. Òàðàñåíêî). 
5. À ðіäíà ñåñòðà éîãî – ìëà âîëîõàòà – çàâîäèòü íà íі÷ ñîëîâ’їâ ãîëîñíèõ 
(Ä. Іâàíîâ). 6. ßê ðèáàëêàð , ÿ ïîâèíåí áóòè ëþäèíîþ ïîâàæíîþ і ðîçñóä-
ëèâîþ (Þ. Çáàíàöüêèé). 7. Їäåòå âè êîìïàíієþ, òîáòî êîëåêòèâîì, òàê 
÷îëîâіê ç ï’ÿòü, áî äèêà êà÷êà ëþáèòü іòè â êàñòðóëþ ç-ïіä êîëåêòèâíîї
ïðàöі (Îñòàï Âèøíÿ). 8. Ñåðåä ïàì’ÿòîê àðõіòåêòóðè Ïîäîëó ïðèâåðòàє 
óâàãó áóäèíîê Êèєâî-Ìîãèëÿíñüêîї àêàäåìії – âçіðåöü óêðàїíñüêîãî áàðî-ð ö ó ð ð
êî XVIII ñòîëіòòÿ (Ä. Ñòåïîâèê).

ІІ. Визначте усно частини мови та члени речення в останньому реченні.

КОЛО ДУМОК. Що спільного та відмінного в умовах відокремлення прикладок і 
означень? Чим це можна пояснити?

І. Послухайте текст, визначте його тему й основну думку. Розкажіть, чим для
українців близький Арал. 

ÌÎÐÅ, ßÊÅ ÇÍÈÊÀЄ

Іç òðàâíÿ 1848-ãî äî âåðåñíÿ 1849-ãî ðîêó Òàðàñ Øåâ÷åíêî áðàâ ó÷àñòü ó
ïåðøіé âåëèêіé åêñïåäèöії ç äîñëіäæåííÿ ìàéæå íåâіäîìîãî òîäі єâðîïåéöÿì
Àðàëüñüêîãî ìîðÿ. ßê õóäîæíèê âіí çìàëþâàâ ùîéíî âіäêðèòі îñòðîâè, ùîé-
íî îïèñàíі áåðåãè. Ïіä äåñÿòêàìè Øåâ÷åíêîâèõ àêâàðåëåé òà âіðøіâ òîãî
ïåðіîäó ñòîїòü íàçâà «Êîñ-Àðàë». Íà æàëü, öåé îñòðіâ çíèê, çëèâøèñü іç ñó-
õîäîëîì, óæå ïіâñòîëіòòÿ òîìó. À ñüîãîäíі çíèêàє é ñàìå Àðàëüñüêå ìîðå.

Çà ÷àñіâ Øåâ÷åíêà Àðàë áóâ ÷åòâåðòîþ çà ðîçìіðîì çàìêíåíîþ âîäîé-
ìîþ ïëàíåòè. Çàâäÿêè Àìóäàð’ї і Ñèðäàð’ї, ïîòóæíèì, ïîâíîâîäíèì ðі÷êàì,
éîãî âîäà áóëà ìàéæå ïðіñíîþ. Òîìó â ìîðі é íàâêîëî íüîãî ñòâîðèëàñÿ
óíіêàëüíà åêîëîãі÷íà ñèñòåìà – ÷èñòà ìіñöåâіñòü ç áåçëі÷÷þ ðèáè, ÷èñëåí-
íèì ïòàñòâîì, ãàÿìè é ôðóêòîâèìè ñàäêàìè â ãèðëàõ ðіê...

Ïðîòå âñå ïî÷àëî ìіíÿòèñÿ ç ïî÷àòêó 1960-õ. Ëþäè âèðіøèëè çàáðàòè 
âîäó ç ðі÷îê, ÿêі æèâèëè ìîðå, і ñïðÿìóâàòè її íà áàâîâíÿíі ïëàíòàöії.
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Ñüîãîäíі äî ìîðÿ äîõîäèòü âîäà ëèøå іç
Ñèðäàð’ї. Àìóäàð’ÿ, äðóãà æèâèëüíà
àðòåðіÿ ìîðÿ, óæå äàâíî ãóáèòüñÿ â ïіñ-
êàõ і áîëîòàõ, íå äàþ÷è Àðàëîâі æîäíîї
êðàïëі. ßê íàñëіäîê, ìîðå ïî÷àëî
ñòðіìêî âñèõàòè é òіêàòè âіä áåðåãà.
Êîëèøíі ïîðòè Àðàëüñüê і Ìóéíàê ïå-
ðåòâîðèëèñÿ íà íàïіâæèâі ïîñåëåííÿ
ñåðåä ïóñòåëі. Íà ìіñöі ìîðÿ ëèøèëèñÿ
òðè ìàéæå âіäîêðåìëåíі îäíà âіä îäíîї
âîäîéìè çàãàëüíîþ ïîâåðõíåþ ïðè-
áëèçíî íà îäíó äåñÿòó ÷àñòèíó âіä éîãî
êîëèøíüîãî îá’єìó. Ç íèõ áіëüø-ìåíø

æèâîþ çàëèøàєòüñÿ ëèøå «êàçàõñòàíñüêà» âîäîéìà, òàê çâàíèé Ìàëèé
Àðàë. Â «óçáåöüêîìó» Àðàëі, íà éìåííÿ Âåëèêèé, ñîëîíіñòü âîäè âæå
âòðè÷і ïåðåâèùóє îêåàíі÷íó. Òîìó éìîâіðíî, ùî ñêîðî òóò íå æèòèìå
íіõòî, êðіì íàäçâè÷àéíî ñòіéêîї äî ñîëі ìîðñüêîї êðåâåòêè – àðòåìії.

Ïëàíåòàðíèé õàðàêòåð êàòàñòðîôè Àðàëó âàðòèé ñïіâ÷óòòÿ і ñïіâïåðå-
æèâàííÿ âñіõ ëþäåé ïëàíåòè. І íàñ, óêðàїíöіâ, íàñàìïåðåä. Àäæå ç âèíè
ëþäåé ãèíå íå ïðîñòî ìîðå. Ãèíå ìîðå, ÿêå ïåðøèì ç єâðîïåéöіâ çìàëþâàâ
õóäîæíèê Òàðàñ Øåâ÷åíêî (Çà Ì. Ñòðіõîþ).

ІІ. Знайдіть прикладки, з’ясуйте умови їх відокремлення чи невідокремлення. Поясніть
роль відокремлених прикладок у тексті.
ІІІ. Доберіть 3–5 запитань за текстом. На основі дібраних запитань складіть і розіграй-
те за особами діалог.

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи відомі вам факти недбалого ставлення людини до приро-
ди, зокрема у вашій місцевості? Хто і як, на вашу думку, мусить займатися екологіч-
ними питаннями в державі? 

Якщо ви бажаєте більше дізнатися про життя і творчіть Тараса Шевченка, завітайте
на сайт www. kobzar.univ.kiev.ua в мережі Інтернет. Тут ви знайдете й велику добірку
картин митця з відомостями щодо їх написання, художніх особливостей тощо. Крім того,
цікаву інформацію можна знайти в книжці Дмитра Чуба «Живий Шевченко: невигада-
ні оповіді». Про те, що вам найбільше сподобається, розкажіть однокласникам.

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки та розкриваючи
дужки. Підкресліть відокремлені прикладки як члени речення.

1. Òóò ÿ ùàñòÿ ñâîє (íå)ðîçóìíà çîçóëÿ ó ãíіçäå÷êî ïîêëàëà ÷óæå
(Í. Áàêëàé). 2. Òðîє їõ ïàñòóøêіâ (Ë. Êîñòåíêî). 3. Ó ëіòîïèñöіâ є íàé ñòðàø-
 íіøà çáðîÿ çàìîâ÷óâàí(í)ÿ (Ï. Çàãðåáåëüíèé). 4. Ó Õ–ÕІ ñò. äëÿ Ðóñі
îñîáëèâó (íå)áåçïåêó ñòàíîâèëè ñò(è,å)ïîâі êî÷іâíèêè ïå÷åíіãè é ïîëîâöі
(Â. Ïîïîâè÷). 5. Ãåé, áóâ íà Ñі÷і ñòàðèé êîçàê íà ïðіçâèùå ×àëèé (Íàð.
òâîð÷іñòü). 6. À îí ñòàðå Ìîíàñòèðèùå êîëèñü êîçàöüêåє ñåëî (Ò. Øåâ ÷åíêî).
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7. І çíîâó ñòåï ÿê ùåäðèé âóëèê і ñÿє çîëîòî õëіáіâ (Ë. Ðóáàí). 8. Äþéìî-
âî÷êà â ëèñòî÷êó êàïóñòÿíîìó ÿ ó æèòòі іç âі÷íîñòі ïëèâó (Ë. Êîñ òåíêî).

ІІ. Розберіть за будовою виділене слово, визначте спосіб його творення.

І. Складіть із речень кожної пари одне речення з відокремленою прикладкою. 
Утворені речення запишіть, розставте розділові знаки, підкресліть граматичні основи 
та прикладки.  

1. Іñòîðіÿ ìіñòà Êîëîìèї ñÿãàє ãëèáèíè òèñÿ ÷îëіòü. Êîëîìèÿ – êóëüòóð-
íèé îñåðåäîê Ïðèêàðïàòòÿ. 2. Ó Êîëîìèї ìîæíà âіäâіäàòè ìóçåé Ïèñàíêî-
âîãî ðîçïèñó. Ìóçåé Ïèñàíêîâîãî ðîçïèñó – îäèí іç íàéîðèãіíàëüíі øèõ 
åòíîãðàôі÷íèõ öåíòðіâ Óêðàїíè. 3. Ïåðëèíîþ ïðèðîäíîãî ôîíäó Õàðêіâùè-
íè є ðіêà Ñіâåðñüêèé Äîíåöü. Ñіâåðñüêèé Äîíåöü – íàéáіëüøà ïðàâîáåðåæ-
íà ïðèòîêà Äîíó. 4. Ïіâíі÷íî-çàõіäíó ÷àñòèíó Âîëèíі ïðèêðàøàє îçåðî 
Ñâіòÿçü. Ñâіòÿçü – íàéãëèáøå é íàéáіëüøå îçåðî â Óêðàїíі. 5. Íà Ïðèìîð-
ñüêîìó áóëüâàðі ãîñòі Îäåñè ôîòîãðàôóþòüñÿ áіëÿ ïàì’ÿòíèêà Äþêó äå 
Ðіøåëüє. Äþê äå Ðіøåëüє – ëþäèíà, ÿêà çáóäóâàëà Îäåñó. 6. Õðåùàòèê 
çóñòðі÷àâ ãîñòåé öâіòîì êàøòàíіâ. Êàøòàíè – ãîðäіñòü êèїâñüêèõ âåñåí.

ІІ. Складіть речення про природні й культурні окраси вашого краю, використавши при-
кладки.

Випишіть речення, у яких прикладку зі сполучником як треба відокремити. к
Розставте пропущені розділові знаки. У якому реченні немає прикладки?

1. ßê áðèãàäèð âіí ðîçïî÷àâ ðîáîòó ïåðøèì. 2. Ïàì’ÿòü ïðî Ëåñþ Óêðà-
їíêó ÿê ãåíіàëüíó ïîåòåñó æèòèìå ó âіêàõ. 3. Ïëîäè êàëèíè і êîðó âåðáè,
áðóíüêè òà ëèñòÿ áåðåçè çàñòîñîâóâàëè ÿê ïðîòèçàïàëüíі çàñîáè. 4. Óñå ñâîє
ñâіäîìå æèòòÿ Іâàí Ñіðêî ïðîâіâ íà âіéíі і ÿê ñïðàâæíіé ïàòðіîò ïðèñâÿòèâ
éîãî áîðîòüáі ç âîðîãàìè ñâîєї Âіò÷èçíè (І. Øàïîâàë). 5. Іì’ÿ Іâàíà Ñіðêà
ÿê âàòàæêà îòî÷åíå áóëî îðåîëîì íåçäîëàííîñòі, і òîìó âîðîãè áîÿëèñÿ éîãî
áіëüøå âîãíþ (І. Øàïîâàë). 6. Ïðî õèñò Äîâæåíêà ÿê ïèñüìåííèêà çàãîâîðè-
ëè íà ïîâåí ãîëîñ òіëüêè â ðîêè Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè (Ì. Ðèëüñüêèé). 7. Óñå 
ÿê öâіò îñèïàëîñü áåçñëіäíî, і ÷àñ éîãî äàâíî ïîçàìіòàâ... (І. Ãíàòþê).

Складіть і запишіть речення, використавши підмет у поданих визначеннях як 
озна чуване слово, а присудок – як прикладку. Прикладку приєднайте за допомогою 
слів тобто, або (тобто), чи (тобто).

ÇÐÀÇÎÊ. Àñòðîíîìіÿ – íàóêà ïðî íåáåñíі òіëà. – Àñòðîíîìієþ, òîáòî 
íàóêîþ ïðî íåáåñíі òіëà, âіí öіêàâèâñÿ ùå ç þíèõ ëіò.

1. Ôîíåòèêà – ó÷åííÿ ïðî çâóêè ìîâè. 2. ßãóàð – àìåðèêàíñüêèé òèãð.
3. Îñòðіâ – ÷àñòèíà ñóøі, îòî÷åíà âîäîþ. 4. Âàëüäøíåï – ëіñîâèé êóëèê. 
5. Ìіôîëîãіÿ – ôàíòàñòè÷íå óÿâëåííÿ ïðî ñâіò.

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Доберіть кожен прикладку й означуваний іменник (можна 
скористатися прикладами із цього параграфа). Запропонуйте однокласнику (одно-
класниці) скласти й записати речення з вашими словами.

Укажіть речення з відокремленими прикладками. Відповідь обґрунтуйте.
1. Óñå öå, òîáòî íîâèíè, âіí ïðî÷èòàâ ó ãàçåòі. 2. Ãðèçóíè, íàïðèêëàä

õîâðàõè, çàâäàþòü áàãàòî øêîäè ïîëÿì. 3. Îñіííі êâіòè, îñîáëèâî àéñòðè, 
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òіøàòü íàñ ñâîєþ êðàñîþ. 4. Äî ïîðàä áàòüêіâ ïîòðіáíî äîñëóõàòèñÿ îñîá-
ëèâî óâàæíî. 5. Ïåñöіâ, àáî ïîëÿðíèõ ëèñèöü, ðîçâîäÿòü ó ðîçïëіäíèêàõ.
6. Ìè ïîїäåìî äî Êèєâà àáî çàëèøèìîñÿ âіäïî÷èâàòè âäîìà.

Спишіть речення, поставивши на місці крапок прикладки, виражені іменника-
ми чи сполученнями інших частин мови.

1. Óêðàїíà, ... , 2012 ðîêó ïðèéìàëà ÷åìïіîíàò Єâðîïè ç ôóòáîëó.
2. Âîíà, ... , çàâæäè ãîâîðèòü òіëüêè ïðàâäó. 3. Ñëîíè, ... , є íàöіîíàëüíèì
ñèìâîëîì Êîðîëіâñòâà Òàїëàíä. 4. Іç ñèâîї äàâíèíè Äíіïðî, ... , êîòèòü
ñâîї õâèëі, єäíàþ÷è ìèíóëå іç ñó÷àñíèì. 5. Òèõèìè âå÷îðàìè ëþáëþ äè-
âèòèñÿ íà çîðі – ... .

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки.
1. Ó ïіâäåííèõ ñòåïàõ óòâîðèëèñÿ ñîëîí÷àêè íåðîäþ÷і ñîëîíі ґðóíòè.

2. Ïîäіëüñüêó âèñî÷èíó ïåðåòèíàþòü Òîâòðè ëіíіéíî âèòÿãíóòі ïàñìà ç
ïëîñêèìè âåðøèíàìè. 3. Áіëüøіñòü ðîäîâèù êîðèñíèõ êîïàëèí íàøîї
äåðæàâè ïîâ’ÿçàíà ç óíіêàëüíîþ çà ôîðìóâàííÿì ñòðóêòóðîþ Óêðàїí-
ñüêèì ùèòîì (Ç ïіäðó÷íèêà).  

ІІ. Підкресліть словосполучення з прикметниками. Від яких із цих прикметників  можна
утворити ступені порівняння?  

 І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть
члени речення. Які речення ускладнено відокремленими прикладками?

1. Ñïèòàþòü âîíè ùî âè äóìàëè â÷îðà áàòüêè? (Î. Ãîëîâêî). 2. Äëÿ
ìåíå îñîáèñòî Æèòîìèð ìіñòî ìîєї äóøі (Â. Øåâ÷óê). 3. Áëàãîñëîâåííі âè
âіòðèëà ëàçóðîâі æèòòÿ і þíîñòі æàäîáè і ëþáîâі (Ì. Ðèëüñüêèé). 4. Іâàí
Äðîáîò ìîëîäèé òàíêіñò ç íàäçâè÷àéíî ïðèєìíèì і ñêðîìíèì ëèöåì õâè-
ëþâàâñÿ (Î. Äîâæåíêî). 5. Íàéìåíøà äî÷êà éîãî Ñîëîìіÿ ñòóäåíòêà ñіëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîãî іíñòèòóòó ïіäâіâøè ãîëîâó ïèëüíî îãëÿäàëà îáñèïàíó
ïëîäàìè ÿáëóíþ (Ì. Ñòåëüìàõ).

ІІ. Розберіть за будовою виділені слова, визначте спосіб їхнього творення.

Складіть і запишіть три речення з відокремленими прикладками так, щоб у
пер шому реченні прикладка стосувалася власної назви, у другому –  займенника, а в
третьому – загального іменника.

§ 34. ÂІÄÎÊÐÅÌËÅÍІ ÄÎÄÀÒÊÈ
Ïðî òå, çà ÿêèõ óìîâ âіäîêðåìëþєìî äîäàòêè,

ïðî їõíє іíòîíàöіéíå îôîðìëåííÿ òà ðîëü ó ìîâëåííі

ПРИГАДАЙМО. Які члени речення називають додатками? Словами яких частин
мови можемо виражати додатки?

 Зіставте речення, записані у двох колонках. Визначте синтаксичну роль, мор-
фологічне вираження та значення виділених конструкцій. Зробіть висновок про роль
цих конструкцій у мовленні.

Íå ñêàæó íі÷îãî.
Ëþáëþ âñі ïîðè ðîêó.
Ìàêñèì áóâ æàäіáíèé.

Íå ñêàæó íі÷îãî, êðіì ïðàâäè.
Ëþáëþ âñі ïîðè ðîêó, îñîáëèâî ëіòî.
Íà âіäìіíó âіä áðàòà, Ìàêñèì áóâ æàäіáíèé.
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Умови 
відок-

ремлення

Розділові 
знаки

Âіäîêðåìëþєìî äîäàòêè, âèðàæåíі іìåííèêàìè ç ïðèéìåí-
íèêàìè êðіì, îêðіì, îïðі÷, çàìіñòü, çà âèíÿòêîì, çîêðåìà, 
îñîáëèâî, íà âіäìіíó âіä òà іí. Òàêі ñèíòàêñè÷íі êîíñòðóê-
öії ìàþòü çíà÷åííÿ âèêëþ÷åííÿ, âêëþ÷åííÿ àáî çàìіùåííÿ
îäíîãî ïðåäìåòà іíøèì. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: 1. Íà ñâіòі âñå çíàé-
äåø, êðіì ðіäíîї ìàòåðі (Íàð. òâîð÷іñòü). 2. Íà âіäìіíó âіä 
áåçïëіäíèõ êó÷óãóð, çåìëÿ òóò òàêà, ùî ìîãëà á óñå ðîäè-
òè (Î. Ãîí÷àð).

Íà ïèñüìі âіäîêðåìëåíі äîäàòêè âèäіëÿєìî êîìàìè.
Äîäàòîê íå âіäîêðåìëþєìî, ÿêùî ïðèéìåííèê çàìіñòü ìîæ-
íà çàìіíèòè ïðèéìåííèêîì çà (âçàìіí). ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: ß 
öå çðîáëþ çàìіñòü òåáå.

На початку відокремлених додатків завжди виступає прийменник. 

Прочитайте виразно речення. Доведіть, що виділені конструкції є відокремле-
ними додатками, вказавши при цьому їхнє значення та прийменники, за допомогою
яких вони приєднуються.

1. Êîæíіé ëþäèíі âëàñòèâî ïîìèëÿòèñÿ, àëå íіêîìó, êðіì äóðíіâ, íå 
âëàñòèâî áóòè âïåðòèì ó ïîìèëöі (Àðіñòîòåëü). 2. Âіí ñòîÿâ ïîñåðåä äâîðó 
çñóòóëåíèé, ç îïóùåíèìè âçäîâæ ïàëüòà ðóêàìè і íåâèäþùèìè î÷èìà 
äèâèâñÿ ìèìî õàò, ñàäêіâ, ãîðîäіâ, íàâіòü ìèìî ñàìîãî ñåáå (Ãð. Òþòþííèê). 
3. Çäàâíà ìåøêàíöі ñåëà, êðіì ëіñîâèõ ïðîìèñëіâ, çàéìàëèñÿ çåìëåðîá-
ñòâîì і òâàðèííèöòâîì (Â. Ñêóðàòіâñüêèé). 4. Îïðі÷ óñüîãî, Ñîêðàò íå
âåëüìè øàíóє ñàìîãî ñåáå (Þ. Ìóøêåòèê). 5. Âñі, çà âèíÿòêîì Áîé÷óêà, 
çäèâîâàíî äèâèëèñÿ íà ñâîãî øêіïåðà (Ì. Òðóáëàїíі).

Складіть з кожної пари речень одне з відокремленим додатком. Запишіть
утворені речення. Відокремлені додатки підкресліть, поясніть їхню роль у реченнях.

ÇÐÀÇÎÊ. Ó õàòі íіêîãî íå áóëî. Ó õàòі áóëà ëèøå ãîñïîäèíÿ. – Ó õàòі 
íіêîãî íå áóëî, êðіì ãîñïîäèíі.

1. Çà ñâîє âіéñüêîâå æèòòÿ Іâàí Ñіðêî áðàâ ó÷àñòü ó ï’ÿòäåñÿòè ï’ÿòè 
áèòâàõ. Ëèøå â îäíіé áèòâі Іâàí Ñіðêî çàçíàâ ïîðàçêè. 2. Ó÷íі äåâ’ÿòèõ 
êëàñіâ ñêëàëè óñïіøíî åêçàìåí ç óêðàїíñüêîї ìîâè. Ó÷íі îäèíàäöÿòèõ 
êëàñіâ ïîãàíî ñêëàëè іñïèò ç óêðàїíñüêîї ìîâè. 3. Öüîãî ðîêó ðÿñíî âðî-
äèëè âñі ïëîäîâі äåðåâà. Íàéêðàùèé óðîæàé öüîãî ðîêó äàëè âèøíі.

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть відок-
ремлені додатки разом зі словами, за допомогою яких вони приєднуються.

1. Õòî îêðіì òåáå, ëþáèé, äîïîìîæå ñõîëîëó äóøó íèíі ïðîáóäèòü?
(Ì. Âîðîáåé). 2. À ÿ íå çíàþ íі÷îãî íіæíіøîãî îêðіì áåðåçè (Ëåñÿ Óêðà-
їíêà). 3. Öÿ íåñïîäіâàíà çóñòðі÷ çâîðóøèëà âñіõ îñîáëèâî äіòåé (Â. Ìèí-
êî). 4. Òàì çàìіñòü æèòå÷êà â òåïëåє ëіòå÷êî òåðåí çàöâіâ (Ã. ×óïðèíêà). 
5. Ó õëіâі êðіì ëàñòіâ’ÿ÷îãî ãíіçäà ïіä êðîêâîþ íі÷îãî íå áóëî (Ãð. Òþòþí-
íèê). 6. À òåïåð çàìіñòü êðèëà ïàðóñíèêà Òîíÿ é Âіòàëіé áà÷àòü âäàëèíі
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ïîñåðåä çàòîêè òåìíó íåïîðóøíó ãîðó ÿêóñü (Î. Ãîí÷àð). 7. Çà âèíÿòêîì
áàáè Îðèøêè ìàëèé ×іïêà íіêîãî íå ëþáèâ (Ïàíàñ Ìèðíèé).

ІІ. Визначте частину мови виділених слів, поясніть написання.

Складіть і запишіть речення, увівши до них подані відокремлені додатки. З’я суй-
те значення цих додатків та чим вони виражені. Підкресліть усі члени речення.

Êðіì ìåíå, çàìіñòü òðîÿíä, çà âèíÿòêîì æóðíàëіñòіâ.

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть 3–4 запитання, на які можна було б дати від-
повідь реченнями з відокремленими додатками. Поставте свої запитання однокласни-
ку (однокласниці) та дайте повні відповіді на його (її) запитання за допомогою речень
із відокремленими додатками.

ÇÐÀÇÎÊ. – ßêі êíèæêè òè ëþáèø ÷èòàòè?
 – ß ëþáëþ ÷èòàòè ïðèãîäíèöüêó ëіòåðàòóðó, îñîáëèâî òâîðè
 Âñåâîëîäà Íåñòàéêà.

Випишіть з наукового тексту 4–6 речень із відокремленими додатками. Пояс-
ніть їхню роль у реченні й умови відокремлення.

Крім обов’язкових відокремлень, зумовлених особливостями речення, є відокрем-
лення, які залежать від бажання автора. Такі відокремлення широко представлені в
художніх текстах, де вони іноді трапляються в несподіваних варіантах, які не можна
пояснити загальноприйнятими правилами. НАПРИКЛАД: І таки, на його гроші, купив 
сиву кобилу (М. Стельмах).у

Перебудуйте усно речення на синонімічні з відокремленим додатком, вико-
риставши вказаний у дужках прийменник.

1. Óñі äіòè ïðèéøëè íà âèñòàâêó, à 
Ìàðіéêà Áîãóñëàâñüêà çàõâîðіëà é çàëè-
øèëàñÿ âäîìà (çà âèíÿòêîì). 2. Äåíü
âèÿâèâñÿ äîùîâèì, à Іíòåðíåò îáіöÿâ 
іíøå (âñóïåðå÷). 3. Íà ïëàíøåò âäàëîñÿ
çàâàíòàæèòè áàãàòî ôàéëіâ, àëå îäèí
ôàéë âèÿâèâñÿ ïîøêîäæåíèì і íå çà-
âàíòàæèâñÿ (êðіì). 4. ×îëîâіê ìèíóâ 
÷àãàðíèê і ïîáà÷èâ ãëèáîêèé ÿð, à íå
î÷іêóâàíó çíàéîìó ðіâíèíó (çàìіñòü). 

 Розгляньте ілюстрацію. Висловте
свою думку про неї. Доберіть ключові слово-
сполучення для опису зображеного. Складіть
із цими словосполученнями невеликий текст,
увівши до нього відокремлені додатки.

 Уявіть, що ви журналіст, який отримав
завдання взяти інтерв’ю у відомої особи (на
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ваш вибір). У кого ви взяли б інтерв’ю? Складіть і запишіть вашу розмову у формі 
діалогу (6–8 реплік), використавши: а) звертання; б) вставні слова чи словосполучен-
ня; в) речення з відокремленим додатком. Відокремлений додаток підкресліть.

§ 35. ÂІÄÎÊÐÅÌËÅÍІ ÎÁÑÒÀÂÈÍÈ

Ïðî òå, çà ÿêèõ óìîâ âіäîêðåìëþєìî ïîøèðåíі é íåïîøèðåíі îáñòàâèíè,
ïðî їõíє іíòîíàöіéíå îôîðìëåííÿ òà ðîëü ó ìîâëåííі

ПРИГАДАЙМО. Який другорядний член речення називають обставиною? За яких 
умов відокремлюємо дієприслівникові звороти?

 Прочитайте речення. Знайдіть обставини, виражені дієприслівниковими зво-
ротами й одиничними дієприслівниками. Чи залежить відокремлення обставини від 
позиції її стосовно означуваного слова? Зробіть висновок, за яких умов відокремлює-
мо обставини.

1. Íå÷óòíî ñòóïàþòü êîçàöüêі êîíі, ñïóñêàþ÷èñü óíèç äî Áóãó (ß. Êà-
÷óðà). 2. Ïî÷óâøè êðîêè, ïòàøèíà ïîâåðíóëà ãîëіâêó äî íàñ, â÷àїëàñü 
(Ì. Ñòåëüìàõ). 3. І òіëüêè ÿ, îáäèðàþ÷è íîãè, ñêîòèâñÿ ç ëèïè, ÿê íà
çåìëþ ñòіíîþ îáâàëèëàñÿ çëèâà (Ì. Ñòåëüìàõ).

ÓÌÎÂÈ ÂІÄÎÊÐÅÌËÅÍÍß ÎÁÑÒÀÂÈÍ

Îáñòàâèíó âіäîêðåìëþєìî
(âèäіëÿєìî іíòîíàöієþ, ñòàâèìî

êîìó), ÿêùî:
Ïðèêëàäè

îáñòàâèíà âèðàæåíà äієïðèñëіâíè-
êîì àáî äієïðèñëіâíèêîâèì çâîðî-
òîì (êðіì âèïàäêіâ, çàçíà÷åíèõ
íèæ÷å)

1. Áëàêèòíèé ÷àñ, ïðèêèíóâøèñü 
âîäîþ, òå÷å â ïіùàíèõ, ÷èñòèõ áå-
ðåãàõ (Є. Ãóöàëî). 
2. І ÿ, çàïëàêàâøè, íàçàä ïîїõàâ
çíîâó íà ÷óæèíó (Ò. Øåâ÷åíêî).

îáñòàâèíà âèðàæåíà іìåííèêîì ç
ïðèéìåííèêàìè íåçâàæàþ÷è íà,
çàêіí÷óþ÷è, ïî÷èíàþ÷è ç

Íåçâàæàþ÷è íà ïîãàíó ïîãîäó, 
áіëÿ îñâіòëåíîãî ïіä’їçäó òåàòðó
ïàíóâàëî ïîæâàâëåííÿ (Â. Ñîáêî).

Спосіб 
відок-

ремлення

Çà áàæàííÿ àâòîðà ìîæå òàêîæ âіäîêðåìëþâàòèñÿ îáñòàâè-
íà, âèðàæåíà іìåííèêîì ç ïðèéìåííèêàìè âñóïåðå÷, íàïå-
ðåêіð, ïîïðè, íà âèïàäîê, íà âіäìіíó âіä, ó çâ’ÿçêó ç,
âíàñëіäîê, çàâäÿêè, çãіäíî ç, âіäïîâіäíî äî, ïîäіáíî äî òîùî.

Âіäîêðåìëåíі îáñòàâèíè íà ïèñüìі âèäіëÿєìî êîìàìè, à â 
óñíîìó ìîâëåííі – іíòîíàöієþ:

[  ...  , /         /,  ...  ].

Îáñòàâèíó ÍÅ âіäîêðåìëþєìî,
ÿêùî:

Ïðèêëàäè

îáñòàâèíà âèðàæåíà îäèíè÷íèì äіє-
ïðèñëіâíèêîì, ùî îçíà÷àє ñïîñіá äії

Ïіäåø ñîáі çàæóðèâøèñü ãàєì
ïî äîëèíі (Ò. Øåâ÷åíêî).
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îáñòàâèíà âèðàæåíà äієïðèñëіâíèêî-
âèì çâîðîòîì ôðàçåîëîãі÷íîãî òèïó

Ãîäі âæå ñèäіòè ñêëàâøè ðóêè.

îáñòàâèíà âèðàæåíà äієïðèñëіâíèêî-
âèì çâîðîòîì, íà ïî÷àòêó ÿêîãî ñòî-
їòü ïіäñèëþâàëüíà ÷àñòêà і (é)

Ìîæíà ðîáèòè äîáðі ñïðàâè і íå 
÷åêàþ÷è ïîõâàëè.

îáñòàâèíà, âèðàæåíà äієïðèñëіâíè-
êîì ÷è äієïðèñëіâíèêîâèì çâîðîòîì,
ïîєäíóєòüñÿ ç іíøîþ îäíîðіäíîþ íå-
âіäîêðåìëåíîþ îáñòàâèíîþ єäíàëü-
íèì ñïîëó÷íèêîì

Àâòîáóñ їõàâ øâèäêî é íå çóïè-
íÿþ÷èñü íà çóïèíêàõ.

îáñòàâèíà âèðàæåíà äієïðèñëіâíèêîì
çі ñëîâîì ÿêèé ó ñêëàäі ÷àñòèíè
ñêëàäíîãî ðå÷åííÿ

Íàòõíåííÿ – öå ìóçèêà, ïî÷óâ-
øè ÿêó ëþäèíà çäîáóâàє êðèëà.

У виділений комами дієприслівник або дієприслівниковий зворот не повинні
включатися сполучники, які їх не стосуються. НАПРИКЛАД: Він підвівся і,іі не 
прощаючись, вийшов з хати. У цьому реченні сполучник і не стосується дієприс-
лівника, а з’єднує однорідні присудки (підвівся і вийшов), тому кому треба стави-
ти після сполучника і.

І. Прочитайте мовчки речення. З’ясуйте, чим виражені підкреслені обставини,
яких слів вони стосуються. Поясніть умови їхнього відокремлення або невідокремлен-
ня.

1. Âàñèëüêî ðîç÷åïіðèâ ðóêè і, ïàäàþ÷è ãðóäüìè íà âîäó, øâèäåíüêî
çâіâ їõ äîêóïè (Ãð. Òþòþííèê). 2. ×îâåí ïëèâå òà õâèëі çäіéìàє, á’þ÷è
âіòðèëà â çàäóìëèâó íі÷ (Ñ. Ôîìåíêî). 3. Îëåñü çãàðÿ÷ó íіÿêîâî ïîñìіõ-
íóâñÿ, ïîòîðêàâ ìîêðîþ ðóêàâè÷êîþ òâåðäó ãóëþ ïіä îêîì і, êîâçàþ÷èñü, 
ïîáðіâ äî øêîëè (Ãð. Òþòþííèê). 4. Áіéöі éøëè ïîõìóðî, çàäóìàâøèñü, 
ñïіäëîáà ïîãëÿäàþ÷è íà çàãàäêîâі êðàї (Î. Ãîí÷àð). 5. Âîíà ñèäіëà
çàìèñëèâ øèñü (Þ. ßíîâñüêèé). 6. À äóá ñòîїòü íåçëàìíî âñіì íàïàñòÿì
íàïåðåêіð (І. Öþïà). 7. Ç ïåðåëÿêó õëîïöі áіãëè íå ÷óþ÷è ïіä ñîáîþ íіã
(Î. Êâіò íåâèé).

ІІ. Прочитайте речення вголос, виділяючи інтонацією відокремлені обставини.
ІІІ. Доведіть, що в першому реченні кома ставиться після сполучника і, а не перед ним.

І. Прочитайте текст. З’ясуйте, що передає його заголовок – тему чи основну
думку. Визначте засоби зв’язку речень у тексті. Чи є серед них дієприслівникові зво-
роти?

ÌÅÒÅËÈÊÈ

Íàäçâè÷àéíî öіêàâî ñïîñòåðіãàòè çà ïîëüîòîì ìåòåëèêіâ. Ïðîïëèâàþ÷è
ïîâіòðÿíèìè «êîðèäîðàìè», âîíè äóæå ÷àñòî ìàõàþòü êðèëàìè. Òàê ÷àñ-
òî, ùî îêðåìі ïîìàõè êðèë ëþäñüêå îêî ïîáà÷èòè íå ñïðîìîæíå. Íàïðè-
êëàä, ñîâêè і ïàâè÷åâå îêî ðîáëÿòü äî ï’ÿòäåñÿòè ïîìàõіâ íà ñåêóíäó. Íà
âіäñòàíі ïіâìåòðà ïîëіò ìåòåëèêà çäàєòüñÿ çîâñіì áåççâó÷íèì, òà êîëè âіí 
ïðîëåòèòü áіëÿ ñàìîãî âóõà, òî, ïðèñëóõàâøèñü, ìîæíà ïî÷óòè çâóê äóæå
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íèçüêîãî òîíó, ùî óòâîðþєòüñÿ âіä ðóõó
éîãî êðèë.

Íà âіäìіíó âіä іíøèõ êîìàõ, ó ìåòå-
ëèêіâ ïðàâà і ëіâà ïàðè êðèë ïіä ÷àñ
ïîìàõіâ çáëèæóþòüñÿ íàä òóëóáîì і ïіä
íèì. Íàä òóëóáîì êðèëà ÷àñòî ñóìіùà-
þòüñÿ îäíå ç îäíèì, іíîäі âèäàþ÷è ïðè
öüîìó çâóêè. Ïåðåäíі é çàäíі êðèëà
çìàõóþòü îäíî÷àñíî, áî ç’єäíàíі ñïåöі-
àëüíîþ çà÷іïêîþ. Çáëèæóþ÷èñü, âîíè
ñïî÷àòêó ñòèêàþòüñÿ ïåðåäíіìè êðàÿ-
ìè, à ïîòіì óñієþ ïëîùèíîþ, íіáè âè-
äàâëþþ÷è íàÿâíå ìіæ íèìè ïîâіòðÿ.
Çäàєòüñÿ, ùî ìåòåëèêè ïëàâàþòü, ïî-
âіëüíî âèãèíàþ÷è êðèëà (Çà ß. Öіíãåð).

ІІ. Випишіть із тексту відокремлені обставини. Визначте, чим вони виражені та яких 
слів стосуються. 
ІІІ. Перекажіть усно текст, використавши виписані обставини. 

І. До поданих дієприслівників почергово додайте одне, два, а потім три залеж-
них слова, поступово поширюючи ними дієприслівниковий зворот.

Çðîçóìіâøè, ìàëþþ÷è, âіäіéøîâøè.

ІІ. З двома утвореними дієприслівниковими зворотами (на вибір) складіть і запишіть 
речення.

ДВА – ЧОТИРИ – УСІ РАЗОМ. Поміркуйте, чому в першому реченні коми стоять 
перед і після сполучника і, а в другому – лише після сполучника і.

1. Âåñëóє ëіòî â õìàðíó îáîëîãó ïî çàâîäÿõ ïðîñìîëåíèì ÷îâíîì, і, íà-
òîìèâøè ó ìàíäðіâöі íîãè, ëÿãàє äåíü ñïî÷èòè çà ñåëîì (Є. Ãóöàëî). 

2. Âàñèëüêî ïіðíóâ ïî øèþ і, âіä÷óâøè ïіä ñîáîþ õîëîäíó ãëèáî÷іíü,
óñіì òіëîì ïîâåðíóâñÿ äî áåðåãà (Ãð. Òþòþííèê).

І. Знайдіть у реченнях обставини, виражені одиничними дієприслівниками. 
Випишіть речення з відокремленими обставинами, розставляючи пропущені розділові 
знаки. Підкресліть обставину як член речення.

1. Óðàíöі ïðîêèíóâøèñü ìè ïîáіãëè äî îçåðà âìèòèñÿ (ß. Ñòåëüìàõ). 
2. Æèòòєâó ïóòü ñâîþ íåðіâíî і õèòàþ÷èñü âåðñòàâ ÿ (Ì. Ðèëüñüêèé). 3. Îñòàï 
ñòîÿâ âàãàþ÷èñü (Ì. Êîöþáèíñüêèé). 4. Êіíü âіäïî÷èâøè áàäüîðî âèñòóêó-
âàâ êîïèòàìè ïî ëóíêіé äîðîçі (Ïåòðî Ïàí÷). 5. Óìîâê êîáçàð ñóìóþ÷è: 
ùîñü ðóêè íå ãðàþòü (Ò. Øåâ÷åíêî). 6. Íàä âèñîòîþ ðàêåòè õîòіëè ñÿãíó-
òè íåáà і çíåñèëèâøèñü ãíóëèñÿ і âìèðàëè ðîçñèïàþ÷èñü õîëîäíèì ñÿé-
âîì (Î. Ãîí÷àð).

ІІ. Схарактеризуйте в реченнях присудки за будовою.

Складіть і запишіть з кожним дієприслівником по два речення (у художньому 
й науковому стилях), у яких би ці слова виступали відокремленими обставинами.

Çíàþ÷è, çáóäóâàâøè, çíàéøîâøè. 
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І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть від-
окремлені обставини та слова, яких вони стосуються. Поясніть умови відокремлення
або невідокремлення обставин.

1. Ñòîìèâøèñü äåíü ñõèëèâñü íà ïëå÷і (Ë. Ãóäçü). 2. Ñïіçíàâøè ìîâó
ïëà êàëè íіìії, і ðàá ñòðі÷àâ íàäіþ â áåçíàäії. (À. Ìàëèøêî). 3. Ãîðîáöі
ãàíÿþ÷èñü îäèí çà îäíèì øóãàëè â ãіëëі é îááèâàëè êðèëüöÿìè ëèñòÿ
(Ãð. Òþòþííèê). 4. Ñëàâêî ëåæàâ íà âèãðіòіé ñîíöåì òðàâі і ñïåðøèñü íà
ëіêòі áàéäóæå äèâèâñÿ â ÷èñòå ïîëå (Â. Êó÷åð). 5.  Óñÿêà ïòàøå÷êà ðàäі-
þ÷è ñïіâàëà (Ë. Ãëіáîâ). 6. Ñіêà÷ íåçâàæàþ÷è íà ñâîþ ÷èìàëó âàãó і êî-
ðîòêі íîãè äóæå øâèäêî áіãàє (Îñòàï Âèøíÿ). 7. Âîíà íå çâèêëà ñèäіòè
ñêëàâøè ðóêè (І. Íå÷óé-Ëåâèöüêèé). 8. Íå âçÿâøèñü äî ñîêèðè íå çðîáèø
õàòó (Íàð. òâîð÷іñòü).

ІІ. Виконайте усний синтаксичний розбір першого речення.

Одного разу Іринка розповідала подрузі, як 
треба доглядати сад. У цій розповіді було таке 
речення: «Поливаючи клумбу нагрітою на сонці 
водою, квіти гарно ростуть». Почувши це, подру-

га пожартувала: «Уперше чую, що квіти самі вміють поливати клумбу!». 
Чому подруга так пожартувала? Як повина була б Іринка висловити свою думку?

Знайдіть речення, у яких допущено помилки у вживанні дієприслівникових
зворотів. Поясніть суть цих помилок. Відредагуйте речення.

1. Äîäèâèâøèñü öіêàâèé ôіëüì, íàñòàâ âå÷іð. 2. Âèñòóïàþ÷è íà êîí-
öåðòі, çàë óâàæíî ñëóõàâ âèêîíàâöÿ. 3. Áіëÿ âîäè ðîñòóòü, íàõèëèâøèñü
äî íåї, âåðáè. 4. Ïîáà÷èâøè ìàìó, Îëåíêà óñìіõíóëàñÿ. 5. Âèéøîâøè ç
ìàøèíè, íåñïîäіâàíî ïіøîâ äîù. 6. Ïðîêèíóâøèñü âіä øóìó, ÿ ïîáà÷èâ
ïåðåä ñîáîþ íàøó ñîáàêó. 7. Ïіä’їæäæàþ÷è äî ëіñó, íåñïîäіâàíî âèñêî÷èâ
âîâê.

Доберіть до поданих речень синонімічні з відокремленими обставинами. Про-
стежте, як це вплинуло на зміст речень. Утворені речення запишіть, розставляючи
розділові знаки. Дієприслівникові звороти підкресліть як члени речення.

ÇÐÀÇÎÊ. Ñåðãіé ðàäіñíî âèãóêíóâ, êîëè ïîáà÷èâ äðóçіâ. – Ñåðãіé, ïîáà-
÷èâøè äðóçіâ, ðàäіñíî âèãóêíóâ.

1. Áàòüêî ïðîâіâ íàñ і âçÿâñÿ äî ðîáîòè. 2. Ìàðіéêà ïîãîâîðèëà ïî òåëå-
ôîíó é ïîêëàëà òðóáêó. 3. Âîíè çðîçóìіëè îäèí îäíîãî, õî÷à íå ïðîìîâè-
ëè æîäíîãî ñëîâà. 4. ß íå áðàòèìó ó÷àñòі â äèñêóñії, ÿêùî íå çíàþ
ïðîáëåìè. 5. Æåíÿ çäèâóєòüñÿ, êîëè äî÷èòàє ïîâіñòü äî êіíöÿ. 

Складіть і запишіть три речення, використавши в ролі відокремлених обставин
подані сполучення слів (на вибір). Укажіть, чим виражені ці обставини.

Íåçâàæàþ÷è íà ïіçíþ ãîäèíó, ïî÷èíàþ÷è ç êâіòíÿ, çãіäíî ç ðіøåííÿì,
âіäïîâіäíî äî íàêàçó, óñóïåðå÷ áàæàííþ.

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть кожен по два речення з відокремленими об-
ставинами. Продиктуйте по черзі речення один одному. Перевірте написання.
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І. Спишіть речення, розкриваючи дужки й розставляючи пропущені розділові 
знаки. Знайдіть і підкресліть відокремлені обставини та присудки. Обґрунтуйте розді-
лові знаки.

1. Âæå âå÷іð â ñïèíó äíåâі äèøå çàëèâøè ôіîëåòîì äàëü (Ä. Іâàíîâ). 
2. Ïðèâіâøè êîíÿãó â ëіñ ÿ äóìàâ ùå íàçáèðàòè ãðèáіâ àëå äîïàâøèñü äî
êíèãè çàáóâñÿ і ïðî ãðèáè і ïðî êîíÿãó і ïðî ëіñ (Ì. Ñòåëüìàõ). 3. Êëèì-
êî ïîâ(å,è)ðíóâñÿ äî êóðåíÿ óçÿâ (ïëàù)ïàëàòêó і (ñ,ç)öіïèâøè îä íàïðóãè 
çóáè îäіðâàâ îä íåї ÷èìàëèé êëàïîòü (Ãð. Òþòþííèê). 4. Òðîÿíöі â ÷îâíè 
ïîñіäàâøè і øâèäêî їõ ïîîäïèõàâøè ïî âіòðó ãàðíî ïîïëèëè (І. Êîòëÿðåâ-
ñüêèé). 5. Ãîéäàþ÷èñü òіíі â ãîäèíі â(å,è)÷іðíіé ç ïðîìіííÿì ñðіáëÿñòèì 
ñâàâіëüíî çëèëèñü і õâèëüêó ïîáóâøè ó äðóæáі (íå)âіðíіé áåçæóðíî і
ëå(õ,ã)êî (íà)âіê ðîçíÿëèñü (Ã. ×óïðèíêà). 6. Âåðáè (ç,ñ)õèëèâøèñü íàä 
Äіíöåì ðîç÷іñóþòü êîñè çåëåíі (Â. Ñîñþðà). 7. Íåçâàæàþ÷è íà ëþòèé õî-
ëîä Øîâêóíà âñå áіëüøå õèëèëî íà ñîí (Î. Ãîí÷àð).

ІІ. Розберіть за будовою виділені слова, поясніть написання.

 Спишіть текст, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть члени 
речення. Поясніть вивчені орфограми і пунктограми.

Äіâ÷èíà ñòîÿëà íàõèëèâøèñü íàä ùîéíî çâ’ÿçàíèì ñíîïîì і ïîêàçóþ÷è 
ñåðïîì ïåðåä ñîáîþ ïèëüíî äèâèëàñÿ íà êîëîññÿ і óñìіõàþ÷èñü ñòåæèëà,
ÿê òå êîëîññÿ êîëèñàëîñÿ ãîéäàëîñÿ íà÷å òàíöþþ÷è íà÷å âîñòàííє âåäó÷è 
ñâіé òàíåöü íà ëîíі ìàòåðі-ïðèðîäè. Çàõîïëåíà ÿêèìîñü äèâíèì ïî÷óòòÿì
äіâ÷èíà çàùåáåòàëà êîëîìèéêó і ïіøëà êðóæëÿòè òàíöþâàòè íå çâåðòàþ÷è 
óâàãè íà êîëþ÷ó ñòåðíþ. Іíøі æåíöі çàâîðîæåíі ãðîþ íåâèäèìîї ìóçèêè 
ïîêèäàëè ðîáîòó і òåæ ïóñòèëèñÿ â òàíåöü (Â. Âåðõîâèíåöü).

 Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Ó íåâåëèêîìó òåêñòі (5–7 ðå÷åíü) ðîçêàæіòü ïðî õóäîæíіé
ôіëüì, ÿêèé âè íåùîäàâíî ïåðåãëÿíóëè. Âèêîðèñòàéòå ðå÷åííÿ ç âіäîê ðåì-
ëåíèìè îáñòàâèíàìè. Òåêñò çàïèøіòü.

ВАРІАНТ Б. Óÿâіòü ñåáå ëåêòîðîì. Ñêëàäіòü і çàïèøіòü ïëàí âèñòóïó ïåðåä 
àóäèòîðієþ íà òåìó «Âіäîêðåìëåíі îáñòàâèíè». Äîáåðіòü âіäïîâіäíі ïðè-
êëàäè ðå÷åíü äî êîæíîãî ïóíêòó ïëàíó.

§ 36. ÂІÄÎÊÐÅÌËÅÍІ ÓÒÎ×ÍÞÂÀËÜÍІ
×ËÅÍÈ ÐÅ×ÅÍÍß

Ïðî òå, ÿêі ÷ëåíè ðå÷åííÿ є óòî÷íþâàëüíèìè, їõíþ ðîëü ó ìîâëåííі
òà óìîâè âіäîêðåìëåííÿ

 Прочитайте речення. Зверніть увагу на виділені члени речення, які уточню-
ють (конкретизують) значення попередніх слів. Зробіть висновок про роль уточню-
вальних членів речення в мовленні.

1. Òóò, íà áåðåçі çåëåíіì, ëëþòüñÿ ïàõîùі ÷óäîâі, øåëåñòÿòü êàçêè îñî-
êè, ðîñè ñèïëþòüñÿ âíî÷і (Îëåêñàíäð Îëåñü). 2. Öå ñòàëîñÿ òîðіê, âîñåíè
(Þ. Ìóøêåòèê). 3. Ñèâå âîëîññÿ ïàäàëî êðóæêîì, ïî-êîçàöüêè (Ì. Êîöþ-
áèíñüêèé).
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Уточнювальні
члени

Допоміжні 
слова

Синтаксичні 
синоніми

Від-
окремлення

Óòî÷íþâàëüíèìè є ÷ëåíè ðå÷åííÿ, ÿêі êîíêðåòèçóþòü,
ïîÿñíþþòü çìіñò ïîïåðåäíіõ ÷ëåíіâ ðå÷åííÿ, çâóæóþ÷è
àáî îáìåæóþ÷è їõíє çíà÷åííÿ.
Óòî÷íþâàëüíі ÷ëåíè ðå÷åííÿ âіäïîâіäàþòü íà ïèòàííÿ 
à äå ñàìå? à êîëè ñàìå? à ÿê ñàìå? à õòî ñàìå? і ïîä.
ÍÀÏÐÈÊËÀÄ:
                      êóäè?            à êóäè ñàìå?

                  
Ñòåæå÷êà ïîâåëà їõ óãîðó, ìіæ ïіùàíі êó÷óãóðè.

Ó öüîìó ðå÷åííі îáñòàâèíà ìіæ êó÷óãóðè óòî÷íþє îáñòàâè-
íó óãîðó, çâóæóþ÷è її ëåêñè÷íå çíà÷åííÿ.

Âіäîêðåìëåíі óòî÷íþâàëüíі ÷ëåíè ðå÷åííÿ ìîæåìî ââîäè-
òè â ðå÷åííÿ òàêîæ çà äîïîìîãîþ ñëіâ òîáòî, öåáòî, àáî
(òîáòî), ÷è (òîáòî), à ñàìå, íàïðèêëàä, çîêðåìà,
ó òîìó ÷èñëі, îñîáëèâî òà іí. Öі ñëîâà âіä óòî÷íþâàëüíèõ
÷ëåíіâ ðå÷åííÿ êîìîþ íå âіääіëÿєìî. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: Êíè-
ãè çà ñòàðèõ ÷àñіâ, òîáòî â ÕVІІ–ÕVІІІ ñòîëіòòÿõ, ïðî-
äàâàëèñÿ ïåðø çà âñå â äðóêàðíÿõ (Â. Øåâ÷óê).
Óòî÷íþâàëüíèì ìîæå áóòè áóäü-ÿêèé ÷ëåí ðå÷åííÿ, àëå
íàé÷àñòіøå – îáñòàâèíà ìіñöÿ é ÷àñó. ÍÀÏÐÈÊËÀÄ: 1. Âîíè
æèëè äàëåêî, çà Ðîçêàòîì (Ë. Êîñòåíêî). 2. Íі÷ áóëà ãà-
ðÿ÷à, æíèâ’ÿíà (І. Íå÷óé-Ëåâèöüêèé).

Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ ÷ëåíè ðå÷åííÿ ìîæóòü áóòè àáî íå 
áóòè óòî÷íþâàëüíèìè. Öå çàëåæèòü âіä òîãî, ÿêèé çìіñò 
âêëàäàє àâòîð ó ñâîє âèñëîâëåííÿ. ПОРІВНЯЙМО:
                               äå?

                      
1. Ïðîìіííÿ áëèñíóëî íåäàëåêî çà ðі÷êîþ.
        Ðå÷åííÿ áåç óòî÷íþâàëüíîї îáñòàâèíè

                            äå?       à äå ñàìå?

                      
2. Ïðîìіííÿ áëèñíóëî íåäàëåêî, çà ðі÷êîþ.
         Ðå÷åííÿ ç óòî÷íþâàëüíîþ îáñòàâèíîþ

Íà ïèñüìі óòî÷íþâàëüíі ÷ëåíè ðå÷åííÿ âіäîêðåìëþєìî
êîìàìè, à â óñíîìó ìîâëåííі – іíòîíàöієþ.

Уточнювальний член речення стоїть безпосередньо після слова, яке він уточнює.

І. Прочитайте речення. Доведіть, що виділені члени речення є уточнювальни-
ми. З’ясуйте їхню синтаксичну роль. З якою метою вживають у мовленні уточнюваль-
ні члени речення?

1. Ãóê ëіñîðóáіâ і ïèë ïåðåäçâіí – óñå ìåíі ëþáå îòóò, ó Çàêàðïàòòі
(Ê. Äðîê). 2. Ïіä Êèєâîì, íà áåðåçі Äíіïðà, õëîï÷à ñòîÿëî â ìàðåâі ñâіòàí-
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êó... (Á. Ñòåëüìàõ). 3. Âäàëèíі, ìіæ òåëåãðàôíèìè ñòîâïàìè, ìðіëè ðî-
æåâі êðåéäÿíі ãîðè (Ãð.  Òþòþííèê). 4. Ó âñüîìó òðåáà çíàòè ìіðó, íàâіòü
ó ñêðîìíîñòі (À. Ôðàíñ). 5. Ãîëîñè ïіä ëèïàìè òåïåð çâó÷àëè ì’ÿêøå, 
ïî-âå÷іðíüîìó (Ì. Áóëãàêîâ). 6. Êëіìàò, çîêðåìà ñïіââіäíîøåííÿ òåïëà 
і âîëîãè, âïëèâàє íà ôîðìóâàííÿ ðіçíèõ òèïіâ ґðóíòіâ (Ç ïіäðó÷íèêà). 
7. Ñÿäåø íà öþ ñîôó, і ÿêà á íå áóëà õèòàâèöÿ – ÷è êіëüîâà, òîáòî ïîäîâ-
æíÿ, ÷è áîêîâà, ïîïåðå÷íà, âïàñòè íå áóëî êóäè (І. Ãîí÷àðîâ).

ІІ. Прочитайте речення вголос, виділяючи інтонацією уточнювальні члени речення.

І. Випишіть речення з уточнювальними членами, розставляючи пропущені 
розділові знаки. Підкресліть ці члени речення відповідно до їхньої синтаксичної ролі.

1. Óëіòêó â ñïðàãëîìó íåáі ãîéäàєòüñÿ âіòåð îäâі÷íèõ ëèï (Î. Ãàðàí). 
2. Òóò äâîє ìàòåðіâ òâîÿ і Áîæà. Õàé íàñ íà øëþá âîíè áëàãîñëîâëÿòü
(Ë. Êîñòåíêî). 3. Íà òіì áîöі çàòîêè ïіä ñàìèì ãîðîäîì þðìèëîñÿ íà ëüî-
äó áàãàòî ëþäó (Ï. Çàãðåáåëüíèé). 4. Æèâóòü òàì äîâêîëà ìàìèíîї é áàòü-
êîâîї õàòè âіòðè і ïòàõè і ñîíöå і çåìëÿ òâîÿ і òâіé ðіä і òâîї ïåðøі êðîêè 
(Î. Ñèçîíåíêî). 5. І æàëü ìåíі ìàëîìó ñòàëî òîãî ñіðîìó ñèðîòó (Ò. Øåâ-
÷åíêî). 6. À ó âåðõіâ’ÿõ ïî øîâêîâèõ ñòðóíàõ äçâåíіëà òåïëî-ëàãіäíà é 
ïîâàæíî-ñóâîðà ìóçèêà, ÿê ìîëèòâà õðàìó ëіñîâîìó... (Ì. Іâ÷åíêî). 

ІІ. Доведіть, що в першому реченні виділена обставина не є уточнювальним членом 
речення. Свою відповідь звірте з міркуванням, поданим нижче.

МІРКУЙМО. Ó ïåðøîìó ðå÷åííі êîíñòðóêöіÿ â ñïðàãëîìó íåáі є îáñòàâè-
íîþ ìіñöÿ, à ñëîâî óëіòêó – îáñòàâèíîþ ÷àñó. Ëîãі÷íî, ùî çà äîïîìîãîþ 
ïîíÿòòÿ, ÿêå îçíà÷àє ìіñöå, íå ìîæíà êîíêðåòèçóâàòè, óòî÷íèòè ïîíÿòòÿ,
ÿêå îçíà÷àє ÷àñ. Îòæå, âèäіëåíà îáñòàâèíà íå є óòî÷íåííÿì äî îáñòàâèíè 
óëіòêó. 

КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, чому в першому реченні виділену обставину відо-
кремлюємо, а в другому – ні. 

1. Â Óêðàїíі âëіòêó, íà ïî÷àòêó ÷åðâíÿ, äîñòèãàþòü âèøíі.
2. Â Óêðàїíі íà ïî÷àòêó ÷åðâíÿ äîñòèãàþòü âèøíі.

І. Прочитайте текст. Визначте його тему й мікротеми. Чому оповідач вважав,
що його пращури були причетними до написання листа турецькому султану?

ÌÎЇ ÏÐÀÙÓÐÈ

Ñàä íàø íà âèçíà÷íîìó, іñòîðè÷íîìó, ìіñöі. Çà ñâіä÷åííÿìè âñіõ ïåðå-
êàçіâ і ëåãåíä, êîëèñü òóò, íà íàøîìó îñòðîâі, ñòîÿëà äåÿêèé ÷àñ Çàïî-
ðіçüêà Ñі÷, âèðóâàëî õîðîáðå âåñåëå êîçàöòâî. Äóæå âäàëî îáðàëè íàøі 
ïðåäêè ñîáі ìіñöå äëÿ òàáîðó. Óæå òîäі, êіëüêà ñòîëіòü òîìó, âîíè ðîçóìі-
ëèñÿ íà òàêòèöі òà ñòðàòåãії. Íàéäðіáíіøó êіííîòó äèêîї òàòàðâè çâіäñè 
ìîæíà áóëî ïîìіòèòè çà äåñÿòêè êіëîìåòðіâ. Ìіé ïðèÿòåëü, âèêëàäà÷ іñ-
òîðії Ðîìàí Ðîìàíîâè÷, çàïåâíÿє, ùî ñàìå òóò, íà íàøîìó îñòðîâі, ïèñàëè 
êîçàêè ñâîþ çíàìåíèòó âіäïîâіäü òóðåöüêîìó ñóëòàíó Ìàãîìåòó.

Ïðèїæäæі àðõåîëîãè çíàéøëè íà îñòðîâі ðåøòêè êîçàöüêèõ äîìåííèõ
ïå÷åé. À ùå ïіçíіøå, ïіä ÷àñ êîïàííÿ ëüîõіâ äëÿ âèíà, çíàéøëè ìè é ñà-
ìîãî õàçÿїíà Ñі÷і – çàïîðîæöÿ.

373 

374 

375 



166

Ðå÷åííÿ ç âiäîêðåìëåíèìè ÷ëåíàìè

ß, Ìèêèòà Áðàòóñü, âіä íèõ ïîõîäæó. Ó ãëèáèíі ñåðöÿ íîøó ïåðåêîíà-
íіñòü, ùî ëèñòà òóðåöüêîìó ñóëòàíó áóëî íàïèñàíî íå áåç ïðÿìîї ó÷àñòі îäíî-
ãî ç ìîїõ ïðàùóðіâ. Âè çàïèòàєòå, ÿêі â ìåíå äàíі? Ñâіäêіâ, çâè÷àéíî, âàæêî
âñòàíîâèòè, àëå êîëè äèâëþñÿ ÿ íà òèõ ìàëüîâàíèõ çàïîðîæöіâ, ùî ñòîÿòü
ñîáі, ç’þðìèâøèñü äîâêîëà ïèñàðÿ, і âіä äóøі ðåãî÷óòü, òî ïî÷óâàþ, ÿêі ìè ç
íèìè áëèçüêі âäà÷åþ, õàðàêòå ðîì і íàâіòü ïîãëÿäàìè (Çà Î. Ãîí÷àðîì).

². Ðºï³í. Çàïîðîæö³ ïèøóòü ëèñòà òóðåöüêîìó ñóëòàíó

ІІ. Знайдіть уточнювальні члени речення, поясніть їхню роль у тексті.
ІІІ. Перекажіть усно текст. Доповніть переказ описом зображеного на картині І. Рєпіна
(2–3 речення), використовуючи уточнювальні члени речення.

ДВА – ЧОТИРИ – УСІ РАЗОМ. Визначте, скільки та яких саме відокремлених
членів є в поданому реченні.

Òàì, íà çåëåíіé ëàâöі, îáêëàäåíіé äåðíèíîþ, ñïåðøè ãîëîâó íà ðóêè,
ñèäèòü áіëÿâà ïàííî÷êà (Ì. Êîöþáèíñüêèé).

Складіть і запишіть речення, використовуючи подані слова й словосполучення
в ролі уточнювальних членів речення.

Äåñü çà ðі÷êîþ, äî ñõіä ñîíöÿ, îäèí çà îäíèì, íåñïîäіâàíî.

Складіть і запишіть речення з уточнювальними членами речення, які приєд-
нувалися б словами навіть, головним чином, у тому числі, зокрема.

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть уточ-
нювальні члени речення та слова, які вони уточнюють, відповідно до їхньої синтаксич-
ної ролі.

1. Òàì ìåæè âèñîêèìè âåðáàìè äçþð÷èòü ñòðóìî÷îê, і çà ñòðóìêîì ïî-
ìåæè êóùàìè ãàäþêîþ â’єòüñÿ íà Øåâ÷åíêîâó ãîðó ñòåæêà (Ì. Êîöþáèí-
ñüêèé). 2. Ñîíöÿ  íà çåìëі íå áóëî àëå âãîðі ó íåáі æàéâîðîíêè áóëè âæå
çîëîòèìè (Ì. Âіíãðàíîâñüêèé). 3. Âíèçó äåñü ïіä ñàìèìè âіêíàìè ïî÷óâñÿ
ãîìіí ÷óæèõ ãîëîñіâ (Î. Ãîí÷àð). 4. Їõàëè äîâãî ïîíàä äåñÿòü äіá... (Î. Ãîí-
÷àð). 5. Íà îêîëèöі ñåëà áіëÿ ñàìîãî áàéðàêó æèâå Éîñèï Âèõîð (Ãð. Òþ-
òþííèê). 6. Õëîïåöü äîñèòü óñïіøíî ñêëàâ åêçàìåíè ç óñіõ ïðåäìåòіâ ó
òîìó ÷èñëі ç óêðàїíñüêîї ìîâè (Ãð. Òþòþííèê). 7. Òîäі ìè ðі÷êó ïåðåéø ëè
âóçüêó é çàðîñëó ëåäâå âèäíó (Ï. Óñåíêî).

ІІ. Визначте, якими частинами мови є виділені слова, поясніть написання.
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 Хто зможе скласти: 1) одне речення з відокремленою уточнювальною обста-
виною та відокремленим уточнювальним підметом; 2) одне речення з відокремленими 
уточнювальними обставинами місця й часу?

 Напишіть невеликий твір-опис місцевості (6–8 речень). У тексті використайте: 
а) односкладне називне речення; б) речення зі вставним словом (словосполученням, 
реченням); в) речення з відокремленими уточнювальними членами речення.

Îá’єäíàéòåñÿ â ãðóïè ïî 3–5 ó÷íіâ. Ñòâî-
ðіòü ïðîåêò âëàñíîї ãðè (ëîòî, âіêòîðèíà, 
áðåéí-ðèíã, êîìï’þòåðíà ãðà, ãðà ç ì’ÿ÷åì 
òîùî) íà òåìó «Âіäîêðåìëåíі ÷ëåíè ðå÷åí-
íÿ». Ìåòà ãðè: óçàãàëüíèòè çíàííÿ ç âèçíà÷åíîї òåìè. Ïіäãî-
òóéòåñÿ äî çàõèñòó ïðîåêòó ïåðåä ó÷íÿìè êëàñó (5 õâèëèí) çà 
ïîäàíèì ïëàíîì.

План захисту проекту гри
1. Назва гри, її мета, на кого зорієнтовано.
2. Обґрунтування корисності й доцільності вашої гри для вивчення відповід-
ної теми.
3. Правила гри (тривалість, кількість учасників тощо).
4. Демонстрація гри чи її частини.
5. Відповіді на запитання представників інших груп.
За одним із проектів проведіть гру в класі.

§ 37. ÓÇÀÃÀËÜÍÅÍÍß ÂÈÂ×ÅÍÎÃÎ Ç ÒÅÌÈ
«ÐÅ×ÅÍÍß Ç ÂІÄÎÊÐÅÌËÅÍÈÌÈ ×ËÅÍÀÌÈ»

І. Прочитайте текст. Визначте його тип і стиль мовлення. Доберіть заголовок.
Яку музику, на вашу думку, можна почути в лісі?

Ïîïåðåäó, çà ðі÷êîþ, òàíóëè ëіñè, ùî òÿãëèñÿ çâіäñè і âãîðó, ïîíàä 
Âîðñêëîþ, і âíèç, äî Äíіïðà.

Çàâ’þíèâñÿ ïіä íîãàìè ðîçñèï÷àñòèé ïіñîê áåðåãà. Ðі÷êè, ñõîâàíîї â 
áåðåãàõ, ùå íå âèäíî áóëî, àëå âîíà âæå âіä÷óâàëàñÿ ïî ñâіæîñòі é ïðî-
õîëîäі, ÿêîþ ïîòÿãëî âіä íåї. Ëіñ, íàáëèçèâøèñü, ïåðåòâîðèâñÿ іç ñèíüîãî 
íà çåëåíèé. Éîãî ñîêîâèòі õàùі ïî òîé áіê ðі÷êè, ïðîêèäàþ÷èñü, ïîâíèëè-
ñÿ ïòàøèíèì òèñÿ÷îãîëîñèì ãîìîíîì, îñîáëèâî ñîëîâ’їíèìè òðåëÿìè. Çå-
ëåíèé ñâіò, óìèòèé ðîñàìè, ëÿùàâ, âèñâèñòóâàâ, âèäçâîíþâàâ, ëóíêî 
ïåðåëèâàâñÿ ùåäðîþ ðîçìàїòіñòþ àêîðäіâ, ëàäіâ і òîíіâ. Ïòàñòâî, ðàäіþ÷è 
âåñíі, òâîðèëî ìóçèêó êðàñè äèâîâèæíîї: ñîëîâ’ї àæ çàõîäèëèñü, çîçó ëі 
êóâàëè, òîðêàþ÷è äçüîáèêàìè ÷àðіâíі êëàâіøі íåáà.

Ñõіä óñå ÿñíіøå ðîçöâіòàâñÿ ðîæåâèì, ñâіòëà áіëüøàëî, íåâòîìíà ïòà-
øèíà ìóçèêà, íàïëèâàþ÷è іç çåëåíèõ ãëèáèí, ìîâáè ïðèâåðòàëà âåñíÿíêó 
(Çà Î. Ãîí÷àðîì).

ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1. Знайдіть усі відокремлені члени речення. Поясніть їхню роль у тексті.
2. Укажіть два відокремлені означення, виражені дієприкметниковими зворотами. 
Поясніть умови відокремлення.
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3. Укажіть дві відокремлені обставини, виражені одиничними прислівниками. Пояс-
ніть умови відокремлення.
4. Укажіть невідокремлене означення чи обставину, виражену відповідно дієприк-
метниковим чи дієприслівниковим зворотом. 
5. Знайдіть відокремлений додаток. З’ясуйте, чим він виражений.
6. Укажіть два уточнювальні члени речення. Визначте їхню синтаксичну роль, чим
вони виражені та які члени речення уточнюють.
7. Визначте граматичні основи в останньому реченні, обґрунтуйте використання роз-
ділових знаків.

Перебудуйте речення так, щоб один з невідокремлених членів речення став
відокремленим. 

1. Ïіñëÿ çáîðіâ âåëèêà, ãàëàñëèâà і ðàäіñíà ãðóïà ó÷íіâ âèéøëà íà âó-
ëèöþ. 2. Çà ãîðàìè òàì äàâíî âæå ñÿє ñîíöå. 3. Ñàøêî äèâèâñÿ íà õëîïöіâ
і óñìіõàâñÿ. 4. Îñâіòëåíèé âîãíÿìè âåëèêèé ïàðîïëàâ äî ïðèñòàíі ïіä-
õîäèâ.

Ñèíòàêñè÷íèé ðîçáіð ðå÷åííÿ ç âіäîêðåìëåíèìè ÷ëåíàìè

Ïîñëіäîâíіñòü ðîçáîðó

1. Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ðå÷åííÿ.
2. Óêàçàòè, ÿêèì âіäîêðåìëåíèì ÷ëåíîì ðå÷åííÿ óñêëàäíåíå.

Ç ð à ç î ê  ó ñ í î ã î  ð î ç á î ð ó

Ó ëіñі áðîäèâ òóìàí, ïіäçîëî÷åíèé ñîíÿ÷íèì ïðîìіííÿì (Ãð. Òþòþííèê).
Ðå÷åííÿ ðîçïîâіäíå, íåîêëè÷íå, ïðîñòå, äâîñêëàäíå, ïîøèðåíå, ïîâíå,

óñêëàäíåíå âіäîêðåìëåíèì îçíà÷åííÿì ïіäçîëî÷åíèé ñîíÿ÷íèì ïðîìіííÿì.

Ç ð à ç î ê  ï è ñ ü ì î â î ã î  ð î ç á î ð ó

Ó ëіñі áðîäèâð òóìàí, ïіäçîëî÷åíèé ñîíÿ÷íèì ïðîìіííÿìð .

Ðå÷åííÿ ðîçï., íåîêë., ïðîñòå, äâîñêë., ïîøèð., ïîâíå, óñêë. âіäîêð.
îçíà÷åííÿì.

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Поясніть, чим
ускладнено кожне речення.

1. Òàì íà ãîðі áіëà õàòà іç áàáèíîãî ëіòà (Ã. Îâñієíêî). 2. Ìіñÿöü çàêî-
õàíèé ó íі÷ ÷àðіâíó ñÿє ùàñëèâèé і ñâіòèòü (Îëåêñàíäð Îëåñü). 3. Íåïî-
äàëіê çà âåðáîëîçîì áіëÿ ìîëüáåðòà ñòîÿâ ìîëîäèé äîâãîâîëîñèé ÷îëîâіê
(Ì. Ïàâëåíêî). 4. Òðàâà ðîñòå ïіä ñòîïàìè ó íàñ ïіäñòóïíî-òèõî âèêðàäàє
ïðîñòіð і íåïîìіòíî âçåëåíèâøè ÷àñ ïіäíîñèòü âãîðó ñâîї ïåðà ãîñòðі...
(Ï. Ìîâ÷àí). 5. Ñâіòëîþ ïîðîøåþ êóðèòü ×óìàöüêèé Øëÿõ øëÿõ òâîїõ
ïðàùóðіâ... (Î. Ãîí÷àð). 6. Ó ñіðèõ î÷àõ çàìіñòü õîëîäó é ñóâîðîñòі ç’ÿ-
âèâ ñÿ âèðàç ëàãіäíîñòі é òèõîї çàäóìè (Â. Ìàëèê).  

ІІ. Виконайте письмовий синтаксичний розбір двох простих речень (на вибір).

 І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть
відокремлені члени речення.

1. Ìè âñі іç õëіáà âèðîñòàëè ñèíó іç ïðàöі ñåáòî ÷óäà іç ÷óäåñ... (Á. Îëіé-
íèê). 2. Çàòå ÿêà ðàäіñòü áóëà, êîëè çðîáèâøè òðè êðóãè íàä õàòîþ áóñîë
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ì’ÿêî ñïóñêàâñÿ íà êëóíþ і ãîðäî îäêèíóâøè íàâçíàê äîâãó øèþ âåñåëî
êëåêîòàâ îïîâіùàþ÷è ïðî ñâîє ùàñëèâå ïîâåðíåííÿ (Â. Ñêóðàòіâñüêèé). 
3. À ìîæå çàâòðà òè ïðîéäåø îñü òóò äå âіòåð ïåëþñòêè êîëèøå (Â. Іâà-
ñþê). 4. Ïðèãèíàþ÷è àæ äî çåìëі íåâåëèêі äåðåâà íà óçëіññі âіòåð íàðåøòі 
âèðèâàâñÿ â ïîëі і íå çóñòðі÷àþ÷è íà ñâîєìó øëÿõó ïåðåøêîä âèõîðîì 
íіññÿ äî ãîðèçîíòó (Ì. ×åðíè÷óê). 5. Ó ãëèáîêèõ äîëèíàõ çåëåíèõ îä 
âèíî ãðàäó і ïîâíèõ ñèçîї іìëè òіñíèëèñü êàì’ÿíі ãðîìàäè, ðîæåâі îä âå÷іð-
íüîãî ñîíöÿ àáî ñèíіþ÷і ãóñòèì áîðîì (Ì. Êîöþáèíñüêèé). 6. Íàä ëóêàìè 
çàëèòèìè êâіòíåâîþ ïîâіííþ õîëîíóâ îðàíæåâèé âå÷іð çàíóðèâøè â ìіëêі 
ïðèáåðåæêè äàëåêå ïîëóì’ÿ õìàð (Ãð. Òþòþííèê).

ІІ. Виконайте письмовий синтаксичний розбір двох простих речень з відокремленими 
членами (на вибір).

 Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Ñêëàäіòü і çàïèøіòü âèñëîâëåííÿ (8–10 ðå÷åíü) â ïóáëіöèñ-
òè÷íîìó ñòèëі, åïіãðàôîì äî ÿêîãî ìîæå áóòè îäèí іç çàïðîïîíîâàíèõ
âèñëîâіâ. Âèêîðèñòàéòå â òåêñòі ùîíàéìåíøå äâà ðå÷åííÿ ç âіäîêðåìëåíè-
ìè ÷ëåíàìè.

Åïіãðàôè: 1. Áàãàòñòâî âàðòî íàáóòè çàðàäè äðóãà, àëå íå äðóãà çàðàäè
áàãàòñòâà. 2. Ìàòåðèí ãíіâ – ÿê âåñíÿíèé ñíіã: ðÿñíî âïàäå, òà ñêîðî ðîç-
òàíå. 3. Ëåãêî áåðóòü íà ñåáå îáîâ’ÿçêè òі, êîìó ëåãêî їõ íå âèêîíàòè.

ВАРІАНТ Б. Ñêëàäіòü і çàïèøіòü âèñëîâëåííÿ (8–10 ðå÷åíü) â íàóêîâîìó 
ñòèëі íà îäíó іç çàïðîïîíîâàíèõ òåì. Âèêîðèñòàéòå â òåêñòі ùîíàéìåíøå 
äâà ðå÷åííÿ ç âіäîêðåìëåíèìè ÷ëåíàìè.

Òåìè: 1. ×åðâîíà êíèãà íà îõîðîíі ïðèðîäè. 2. ×îðíîáèëüñüêà òðàãå-
äіÿ. 3. Òâàðèííèé і ðîñëèííèé ñâіò Óêðàїíè.

САМООЦІНКА. Продовжіть вислови.

1. Ç âèâ÷åíîї òåìè ÿ íàéêðàùå çàñâîїâ (çàñâîїëà)...
2. Íàéáіëüøå ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ òåìè ìåíå çàöіêàâèâ ìàòåðіàë, ïîâ’ÿ-

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

Готуємося до тематичного оцінювання

Виконайте завдання.
Перевірте виконання за допомогою відповідей у додатках

1. Îçíà÷åííÿ ÍÅ òðåáà âіäîêðåìëþâàòè êîìîþ â ðå÷åííі (ðîçäіëîâі çíàêè 
ïðîïóùåíî)

À Äîëèíêà âèøèòà ñîíöåì ïóñêàє їì â î÷і âåñåëі ñëіïó÷і çàé÷èêè 
(Ì. Ñòåëüìàõ).

Á Ãîðÿòü â ðîñі ðàíêîâі äîëè áàãàòі ðіçíîáàðâ’ÿì òðàâ (Ò. Ìàñåíêî).
Â Ùàñëèâèé і âåñåëèé âіí ãëÿíóâ íà âèñîêå íåáî (Î. Ãîí÷àð).
Ã Ó çàâîëî÷åíîìó õìàðàìè íåáі íå âãëåäіòè æîäíîї çіðêè (Í. Ðèáàê).

386 

387 
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2. Ïðèêëàäêó òðåáà âіäîêðåìèòè êîìîþ â ðå÷åííі (ðîçäіëîâі çíàêè ïðî-
ïóùåíî)

À Ãîðäіé Áàéäà ÿê êîëèøíіé îôіöåð ðîçóìіâñÿ íà âіéñüêîâіé ñïðàâі
(Ïåòðî Ïàí÷).

Á Ó êîëåêòèâі ßðîñëàâà çíàëè ÿê äîáðîçè÷ëèâó ëþäèíó (Ç ãàçåòè).
Â Ñòàðøèíà ìіíîìåòíîї ðîòè Âàñÿ Áàãіðîâ áóâ ç òèõ ëþäåé, ùî äëÿ íèõ

âіéíà âæå äàâíî ñòàëà çâè÷àéíîþ ñïðàâîþ (Î. Ãîí÷àð).
Ã ß âèїõàâ â Îäåñó і âëàøòóâàâñÿ íà êіíîôàáðèêó ÿê ðåæèñåð (Î. Äîâ-

æåíêî).

3. Ïîøèðåíó îáñòàâèíó òðåáà âіäîêðåìèòè êîìîþ â ðå÷åííі (ðîçäіëîâі
çíàêè ïðîïóùåíî)

À Ãîäі âæå ïàíàì ñèäіòè çãîðíóâøè ðóêè (І. Íå÷óé-Ëåâèöüêèé).
Á Óêðèâøèñü òüìîþ òðîòóàðè і àñôàëüòè ñïëÿòü (Î. Äîâãîï’ÿò).
Â Ìîæíà ïîìèëÿòèñÿ é ìàþ÷è â÷åíèé ñòóïіíü (Ç ãàçåòè).
Ã Êіëüêà ãîäèí âîíè ïðàöþâàëè íå âіäïî÷èâàþ÷è (Â. Ñîáêî).

4. Äîäàòîê ç îáîõ áîêіâ òðåáà âіäîêðåìèòè êîìàìè â ðå÷åííі (ðîçäіëîâі
çíàêè ïðîïóùåíî)

À Çàìіñòü ñâі÷êè ïàëàõêîòіëî ñîíöå (І. Äðà÷).
Á Çëî íі÷îãî íå äàє êðіì çëà âìіé ïðîùàòè, ÿê ïðîùàє ìàòè (Ì. Ëóêіâ).
Â Âåëè÷åçíà êàëþæà çàðîñëà òðàâàìè ëіëîâèìè äçâîíèêàìè і ñêèäà-

ëàñü íà îçåðî (Â. Äîí÷åíêî).
Ã І íіõòî òîãî íå ÷óâ íå çíàâ íå áà÷èâ îïðі÷ Ìàðêà ìàëåíüêîãî (Ò. Øåâ-

÷åíêî).

5. Óòî÷íþâàëüíå îçíà÷åííÿ є â ðå÷åííі

À Ïіä Êèєâîì, íà áåðåçі Äíіïðà, õëîï÷à ñòîÿëî â ìàðåâі ñâіòàíêó...
(Á. Ëåïêèé).

Á ß íà÷å íå òåáå ëþáëþ, à òîé øèðîêèé ìèð, óâåñü òîé ñâіò, ùî òàì,
ïîçà òîáîþ! (Є. Ïëóæíèê).

Â Ñëîâî іíøå êèíóëà, ñòóäåíå, ïîòîïòàëà âàòðó òè áàéäóæå (Ä. Ïàâ-
ëè÷êî).

Ã Íå äèâèñÿ òàê ïðèâіòíî, ÿáëóíåâîöâіòíî (Ï. Òè÷èíà).

6. Äîáåðіòü ïðèêëàä äî êîæíîãî âèäó ðå÷åíü.

         Âèä ðå÷åííÿ                                   Ïðèêëàä

1

2

3

4

Ðå÷åííÿ ç âіäîêðåì-
ëåíèì îçíà÷åííÿì
Ðå÷åííÿ ç âіäîêðåì-
ëåíîþ ïðèêëàäêîþ
Ðå÷åííÿ ç âіäîêðåì-
ëåíèì äîäàòêîì
Ðå÷åííÿ ç âіäîêðåì-
ëåíîþ îáñòàâèíîþ

À ß, çàñèïàíèé ñíіæèíêàìè é çіðêàìè,
éòèìó ìàíіâöÿìè íåáà... (Є. Ãóöàëî).

Á Óìèðàþòü ìàéñòðè, çàëèøàþ÷è ñïîãàä,
ÿê ðàíó (Ë. Êîñòåíêî).

Â Äèêі êà÷êè, êðіì áàçàðó, âîäÿòüñÿ íà 
ëóãîâèõ îçåðàõ òà ïî î÷åðåòàõ... (Îñòàï
Âèøíÿ).

Ã І Îêñàíó, ìîþ çîðþ, ìîþ äîáðó âîëþ, 
ùîäåíü Áîæèé óìèâàëè (Ò. Øåâ÷åíêî).

Ä Ñâіòàє, Ãîñïîäè, ñâіòàє, çåìëÿ ó ðîñàõ,
ÿê â ïàð÷і (Ë. Êîñòåíêî).
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7. Ïðî÷èòàéòå ðå÷åííÿ.

Â’є ãíіçäå÷êî-ðóêàâè÷êó íà ëîçèíі áіëÿ ðі÷êè ðåìåç – ïòàøêà íåâåëè÷-
êà (À. Êàìіí÷óê).

Ïðàâèëüíèì äëÿ öüîãî ðå÷åííÿ є îáґðóíòóâàííÿ ïóíêòóàöії, çàïðîïî-
íîâàíå â ðÿäêó

À òèðå ìіæ ïіäìåòîì і ïðèñóäêîì
Á òèðå â íåïîâíîìó ðå÷åííі
Â òèðå â ðå÷åííі ç îäíîðіäíèìè ÷ëåíàìè
Ã òèðå ïðè âіäîêðåìëåíіé ïðèêëàäöі

8. Êîìó òðåáà ïîñòàâèòè, ÿêùî äî ÷àñòèíè «Ëþáëþ òåïëó âåñíÿíó ïîðó…»
äîäàòè ôðàãìåíò ðÿäêà

À ... і ñíіæíó çèìó іç ÷àðіâíèìè  õîëîäíèìè âіçåðóíêàìè.
Á ... ëàñêàâó, ñîíÿ÷íó, ïîâíó ðàäіñíèõ ïòàøèíèõ ïåðåëèâіâ.
Â ... ÷àñ ïðîáóäæåííÿ ïðèðîäè âіä òðèâàëîãî çèìîâîãî ñíó.
Ã ... ç її ïîäàðóíêàìè äëÿ íàøîãî ñàäó é ãîðîäó, äëÿ ëіñó é ïîëÿ.  

9. Ñêëàäіòü îäíå ðå÷åííÿ ç âіäîêðåìëåíèì îçíà÷åííÿì, à ïîòіì ïåðåáó-
äóéòå öå ðå÷åííÿ òàê, ùîá îçíà÷åííÿ íå âіäîêðåìëþâàëîñÿ.

10. Ñêëàäіòü ïî îäíîìó ðå÷åííþ ç âіäîêðåìëåíîþ îáñòàâèíîþ, âèðàæå-
íîþ îäèíè÷íèì äієïðèñëіâíèêîì òà äієïðèñëіâíèêîâèì çâîðîòîì.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
1. Які члени речення називають відокремленими? Яка їхня роль у мовленні?
2. За яких умов відокремлюємо означення? Наведіть приклади.
3. Чим умови відокремлення прикладок подібні до умов відокремлення означень?

А чим відмінні?
4. Яке значення мають відокремлені додатки? Якими словами їх приєднуємо?
5. За яких умов відокремлюємо обставини? Наведіть приклади.
6. Коли обставини не відокремлюємо? Наведіть приклади.
7. Порівняйте умови відокремлення обставин, виражених дієприслівниковими зво-

ротами, і означень, виражених дієприкметниковими зворотами.
8. Які члени речення називають уточнювальними? За допомогою яких слів можемо

вводити їх у речення? Наведіть приклади.
9. Назвіть і поясніть три терміни, характерні для теми «Відокремлені члени речення».
10. Пригадайте три крилаті вислови з відокремленими членами речення.
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ГОВОРІМО ПРАВИЛЬНО 

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО

áðàòè ó÷àñòü
âçÿòè äî âіäîìà
є äîêàçîì
іãíîðóâàòè ïðàâèëà
çáіëüøèòè êіëüêіñòü
íàñòóïíèé äåíü
ïіäáèòè ïіäñóìêè
ïîäàòè äîâіäêó
ïîðÿäîê äåííèé
ïîøèðèòè äîñâіä
ïðàâèëüíî çðîçóìіòè
ðіâåíü ïіäâèùèâñÿ
ñêëàñòè ïðèñÿãó
âèÿâèòè òóðáîòó
ïðèäіëèòè óâàãó
íàéêðàùèé

ïðèéìàòè ó÷àñòü
ïðèéíÿòè äî âіäîìà
ÿâëÿєòüñÿ äîêàçîì
іãíîðóâàòè ïðàâèëàìè
ïіäâèùèòè êіëüêіñòü
ñëіäóþ÷èé äåíü
ïіäâåñòè ïіäñóìêè
ïðåäñòàâèòè äîâіäêó
ïîâіñòêà äíÿ
ðîçïîâñþäèòè äîñâіä
âіðíî çðîçóìіòè
ðіâåíü çáіëüøèâñÿ
ïðèéíÿòè ïðèñÿãó
ïðîÿâèòè òóðáîòó
âäіëèòè óâàãó
ñàìèé êðàùèé

РОЗРІЗНЯЙМО
Áóäіâåëüíèé – ïîâ’ÿçàíèé іç áóäіâíèöòâîì, ñïîðóäæåííÿì ÷îãîñü (áóäі-

âåëüíèé ìàéäàí÷èê, ìàòåðіàë, äîñâіä, òåõíіêóì).
Áóäіâíèé – òå ñàìå, ùî áóäіâåëüíèé, çäåáіëüøîãî âèñòóïàє ÿê êîìïî-

íåíò ñêëàäíèõ ñëіâ (ñóäíîáóäіâíèé, äîìîáóäіâíèé).
Áóäіâíè÷èé – à) ïîâ’ÿçàíèé çі ñòâîðåííÿì ÷îãîñü, òâîð÷èé (áóäіâíè÷à 

åíåðãіÿ, ðîáîòà, òâîð÷іñòü); á) áóäіâíèê, àðõіòåêòîð.

* * *

Êíèæêîâèé – ÿêèé ñòîñóєòüñÿ êíèæêè ÷è ïîâ’ÿçàíèé ç íåþ, ïðèçíà-
÷åíèé äëÿ íåї; ÿêèé âèïóñêàє, âèãîòîâëÿє êíèæêè àáî òîðãóє íèìè (êíèæ-
êîâèé ìàãàçèí, áàçàð, ôîíä, îãëÿä, ñòåíä).

Êíèæíèé – ÿêèé õàðàêòåðíèé äëÿ ïèñåìíî-ëіòåðàòóðíîãî âèêëàäó, íå-
âëàñòèâèé æèâіé ðîçìîâíіé ìîâі (êíèæíèé ñòèëü, âèñëіâ, çâîðîò, âіäòі-
íîê, åëåìåíò). 



ЛІДЕРИ СЕРЕД МОВ
На запитання, яка мова найпоширеніша у світі, 

багато хто з упевненістю скаже: «Англійська». Аж ні! 
Виявляється, що лідером серед мов є китайська, якою говорить чи не кожен шостий 
мешканець Землі. Загальна кількість носіїв цієї мови –  понад 1 мільярд осіб! Англій-
ська ж займає другу позицію. Вона є рідною для 514 мільйонів людей. На третьому
місці – мова гінді, якою спілкується 496 мільйонів осіб. Після трійки лідерів ідуть іс-
панська (425 мільйонів), російська (275 мільйонів), арабська (256 мільйонів) мови.

ЯК ЦЕ БУЛО
ЧАЙ

Сьогодні ми вважаємо чай – і рослину, і продукт – своїм добрим знайомим... Назва 
цього напою неоднакова в різних європейських мовах. Вона залежить від того, яким 
шляхом ввозили чай у кожну із цих країн. У Європу його привозили морським шляхом 
із Південного Китаю в дерев’яних трюмах парусних кораблів. За дорогу, а вона, як відо-
мо, була довгою, чай «доходив», «дозрівав» у зігрітих сонцем і майже герметично за-
критих трюмах. Там, звідки його везли, – у Південному Китаї – чай звуть те. Із цією 
назвою його й привезли в Європу: тому англійці називають чай tea (ті), німці – der Tee
(тее). У Росію чай возили караванним шляхом через Азію, але вже не з Південного, 
а з Північного Китаю, де місцеве населення називало цей напій ча, а саме листя – чае.
Тому в українській, російській та білоруській мовах цей напій зветься чай (За А. Ко-
валь).

* * *
У матері вирішив Гриць запитати
(вона саме посуд складала в буфет):
– От як би по-нашому можна сказати:
«На вкус и цвет товарища нет»?

І жде, що матуся на це зауважить.
А мати лише усміхнулась: – Та як?
Покійна бабуся твоя було кажуть:
«На колір і смак товариш не всяк». 

                                                                                                                     Д. Білоус

НА ДОЗВІЛЛІ

СКОРОМОВКИ 
 Мусій, муку сій, печи паляниці, клади на полиці.
 Женчик, женчик невеличкий, на женчику – черевички, і шапочка чорненька, і ла-

точка червоненька.
 Бук бундючивсь перед дубом, тряс над дубом бурим чубом. Дуб вскубнув за чуба 

бука – буде букові наука.
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Ïîâòîðåííÿ

                                     Ïîâòîðåííÿ 
âiäîìîñòåé

ïðî 
ñëîâîñïîëó÷åííÿ 

òà ïðîñòå ðå÷åííÿ
І. Прочитайте текст пісні Володимира Івасюка. Своїми словами опишіть карти-

ну, яка виникла у вашій уяві. Простежте, як почергова зміна розповідних і спонукальних
речень надає тексту динамізму й емоційності. Знайдіть означення, які допомагають
автору передати красу природи. 

ÂÎÄÎÃÐÀÉ

Òå÷å âîäà, òå÷å áèñòðà, à êóäè – íå çíàє,
Ïîìіæ ãîðè â ñâіò øèðîêèé òå÷å, íå âåðòàє.
Ìè çàéäåìî â ÷èñòó âîäó áіëÿ âîäîãðàþ
І ïîïðîñèì éîãî ùèðî – õàé âіí íàì çàãðàє...

Ïðèñïіâ:
Îé âîäî-âîäîãðàé, ãðàé äëÿ íàñ ãðàé.
Òàíîê ñâіé æâàâèé òè íå çóïèíÿé.
Çà êðàñíó ïіñíþ íà âñі ãîëîñè
Ùî õî÷åø, âîäîãðàþ, ïîïðîñè.
Ñòðóíè äàє òîáі êîæíà âåñíà,
Äçâіíêіñòü äàðóє їì îñіíü ÿñíà.
À ìè çіãðàєì íà ñòðóíàõ òâîїõ,
Õàé ðîçіëëþòü âîíè ðàäіñíèé ñìіõ.

Ïîäèâèñü, ÿê ñіðó ñêåëþ á’є âîäà іñêðèñòà,
Òè çðîáè ìåíі ç òèõ êðàïåëü çîðÿíå íàìèñòî.
Êðàùå ÿ çáåðó äæåðåëà, çðîáëþ ç íèõ öèìáàëè,
Ùîá òîáі, äіâ÷èíî ìèëà, âîíè êðàñíî ãðàëè.

(Â. Іâàñþê)

ІІ. Випишіть 5–6 словосполучень, позначивши в них головне і залежне слово. Підкрес-
літь закінчення залежних слів і прийменники (якщо є). Поясніть, як пов’язані слова в
словосполученнях.

 Складіть повідомлення на одну з тем: «Види простого речення», «Члени ре-
чення», «Відокремлені члени речення». За потреби скористайтеся опорними таблиця-
ми на форзаці. Можна використати план у формі запитань. Наводьте приклади для 
підтвердження висловлених теоретичних положень.
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Прочитайте речення та придумайте ситуації, співзвучні з ними. Доповніть ре-
чення другорядними членами так, щоб якомога точніше передати уявні ситуації.

1. Íà ãàëÿâèíі ðîñëè êâіòè. 2. Ìіé äðóã âіäïî÷èâàâ íà ìîðі. 3. Ìàìà
ïðèéøëà ç ðîáîòè. 4. Íà ëàâöі ñèäіëà äèòèíà.

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. 

1. (Ó)ëіòêó â ñïðàãëîìó íåáі ãîéäàєòüñÿ âіòåð îäâі÷íèõ ëèï (Î. Ãàðàí). 
2. Çîëîòå ñâі÷àäî ðî(ñ,ç)ëèâàє òåïëі íîòè äíÿ (Î. Äîâãîï’ÿò). 3. І ðàííіé 
ìіñÿöü, ñâіæèé і äâîðîãèé, íàä ãîëîâîþ â òåáå çóïèíèâñü (Ñ. Ãàëÿáàðäà). 
4. Â ãðóøàõ ñâîїõ çàãðóçàє îñіíü (Ñ. Îñèêà). 5. Ìèíóëî íåäіëü çî äâі (І. Íå-
÷óé-Ëåâèöüêèé). 6. Ãðåáëі îáñà(æ,äæ)åíі ñòîëіòíіìè âåðáàìè (І. Íå÷óé-
Ëåâèöüêèé). 7. Íà êðèëàõ æîâòîї ñèíè÷êè ë(è,å)òÿòü äóìêè ó êðàé ÷óäåñ 
(À. Ëóãîâñüêèé). 8. À æèòà – ÿê ëіòà éîãî, à ëіòà – ÿê æèòà (Á. Îëіéíèê). 

ІІ. Підкресліть члени речення. Усно схарактеризуйте означення (узгоджене/неузгодже-
не), додатки (прямий/непрямий), обставини (вид за значенням). Якими за будовою є 
підмети і присудки?
ІІІ. Виконайте письмово синтаксичний розбір двох простих речень (на вибір).

І. Запишіть номери: а) односкладних речень; б) неповних речень; в) речень 
зі скла деним присудком; г) речень зі складеним підметом; ґ) спонукальних речень;
д) двоскладних непоширених речень; е) складних речень.

1. Ñâі÷êè ìåðåõòіëè ãàðÿ÷èìè ïàëüöÿìè (Î. Ëÿùåíêî). 2. Â ïðîñâіòêó
äåðåâ – âіääçåðêàëåííÿ ìіñòà (Î. Äåëåìåí÷óê). 3. Íà íåáі çîðіëî (Ê. Ãðèíå-
âè÷åâà). 4. Æèòà ìîâ÷àòü (Ñ. Îñèêà). 5. Íà çåìëþ ñïóñòèëàñü Áîæà áëàãî-
äàòü (Î. Äîâãîï’ÿò). 6. Íàä Áіëîþ Öåðêâîþ ñìóãà áàãðÿíà (Ë. Êîñòåíêî). 
7. Õàé ïîìðіþòü òèõåíüêî â êâіòó æóðàâëèíі ëіòà (Î. Ãîëîâêî). 8. Â ïðî-
ìåíÿõ ñîíöÿ ðàíêîâèõ öÿ ïіñíÿ äëÿ òåáå ëóíà (Ñ. Ôîìåíêî). 9. Âæå íі÷ íà 
íåáі âèøèëà óçîðè (І. Ãíàòþê). 10. Çóñòðі÷ іç âåëè÷÷þ ðîáèòü íàñ ñêðîì-
íіøèìè (Ãð. Òþòþííèê). 11. Ïðîìåíі ÿê âії ñîíÿ÷íèõ î÷åé! (Ï. Òè÷èíà). 
12. Òèì ÷àñîì íà äçâіíèöі âäàðèëè â óñі äçâîíè (І. Íå÷óé-Ëåâèöüêèé). 
13. Íà ïîäâіð’ї áóëî áåçëþäíî і òèõî (Â. Âèííè÷åíêî). 14. Äіâ÷àòà ïåðå-
ñòàëè òàíöþâàòè (І. Íå÷óé-Ëåâèöüêèé). 15. Ó ñòåï ïðîâîäæàëà ç òóãîþ â 
î÷àõ (À. Ëóãîâñüêèé). 16. Ìàéñòðàìè íå íàðîäæóþòüñÿ (Íàð. òâîð÷іñòü). 
17. Õòî ìîâ÷èòü, òîé íå ïåðå÷èòü (Íàð. òâîð÷іñòü).

ІІ. Визначте види односкладних речень.

І. Послухайте текст. Визначте його тему й мікротеми. Доберіть тематичні ре-
чення й запишіть їх у вигляді плану.

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÒÅÁÍß

Ñòàíîâëåííÿ íàóêè â Óêðàїíі â ñåðåäèíі ÕІÕ ñò. âіäáóâàëîñÿ áàãàòî-
ïëàíîâî, ïðîòå íàéøâèäøå ðîçâèâàëèñÿ ñàìå ãóìàíіòàðíі äèñöèïëіíè. 
Ðàçîì ç іñòîðієþ òà ôîëüêëîðèñòèêîþ ïðîâіäíå ìіñöå ïîñіëî óêðàїíñüêå 
ìîâîçíàâñòâî. Íàéàâòîðèòåòíіøèì éîãî ïðåäñòàâíèêîì áóâ Îëåêñàíäð Ïîòåá-
íÿ – ëіíãâіñò і ôіëîñîô. Ó ñâîїé ãàëóçі çíàíü âіí áóâ ñïðàâæíіì íîâàòîðîì. 

Íàðîäèâñÿ Îëåêñàíäð Ïîòåáíÿ íà Ïîëòàâùèíі. Çàêіí÷èâøè іñòîðèêî-
ôіëîëîãі÷íèé ôàêóëüòåò Õàðêіâñüêîãî óíіâåðñèòåòó, ïðàöþâàâ â îäíіé іç 
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ãіìíàçіé ìіñòà Õàðêîâà, àëå ïîòіì óñå æ ïîâåðíóâñÿ äî óíіâåðñèòåòó äëÿ
íàóêîâîї ïðàöі. Îñíîâíі äîñëіäíèöüêі çàöіêàâëåííÿ ìîëîäîãî â÷åíîãî áóëè
çîñåðåäæåíі â ãàëóçі ñëîâ’ÿíîçíàâñòâà і âèêëèêàëè âåëèêèé ãðîìàäñüêèé
іíòåðåñ. Ñàìå òîäі ãîñòðî äèñêóòóâàëîñÿ ïèòàííÿ ïðî ìіñöå ó ñëîâ’ÿíñüêіé
ñïіëüíîòі óêðàїíöіâ, íå âèçíàíèõ íà òîé ÷àñ îôіöіéíîþ ðîñіéñüêîþ íàóêîþ
îêðåìèì íàðîäîì.

Îëåêñàíäð Ïîòåáíÿ äîñêîíàëî âîëîäіâ áàãàòüìà ñó÷àñíèìè é äàâíіìè
єâðîïåéñüêèìè ìîâàìè, ïî÷àâ âіðøîâàíèé ïåðåêëàä óêðàїíñüêîþ ìîâîþ
«Îäіññåї» Ãîìåðà. Êðіì òîãî, ìîâîçíàâåöü áàãàòî ïðàöþâàâ íàä ðåäàãóâàí-
íÿì і ïóáëіêàöієþ òâîðіâ óêðàїíñüêèõ êëàñèêіâ. Ñòâîðèâøè íèçêó ґðóí-
òîâíèõ íàóêîâèõ ïðàöü, óêðàїíñüêèé ó÷åíèé ïîñіâ ÷іëüíå ìіñöå â іñòîðії
ñâіòîâîãî ìîâîçíàâñòâà (Çà Ë. Ñåìàêîþ).

ІІ. Випишіть речення з відокремленими членами. Поясніть роль цих членів речення в
тексті.
ІІІ. Поясніть лексичне значення виділених слів, скориставшись тлумачним словником.  

І. Прочитайте виразно вірш. Доведіть, що це текст, назвавши його основні
ознаки. Поясніть значення та походження фразеологізму морочити голову.

ÌÎÐÎ×ÈÒÜ ÃÎËÎÂÓ

Íå áóäó çàéâîãî òîðî÷èòü,
ùîá íå ñêàçàëè: ÷óâ äåñü äçâіí...
Є âèðàç: ãîëîâó ìîðî÷èòü.
Àëå çâіäêіëü ïîõîäèòü âіí?

Íà öå çíàâåöü ëіíãâіñò-іñòîðèê
âіäêàæå (ñóìíіâó íåìà):
«Ìîðî÷èòü – öå âіä ñëîâà ìîðîê,
à ìîðîê – öå òóìàí, ïіòüìà».

Òîäі é ñèíîíіìè íàì ñòàíóòü
ÿñíіøі – ùî âæå ãîâîðèòü, –
òàêі ñëîâà, ÿê çàòóìàíèòü,
ÿê ñïàíòåëè÷èòü, îäóðèòü.

Îòîæ êîëè ïіäêðåñëèòü õî÷óòü,
ùî âîäèòü õòîñü êîãîñü çà íіñ –
«Îò, – êàæóòü, – ãîëîâó ìîðî÷èòü,
îøóêóє, ÿê ñóùèé áіñ!» 

                                           Ä. Áіëîóñ

ІІ. Знайдіть у тексті вставлені конструкції та прикладку. Поясніть, чим вони виражені,
їхню роль у тексті й особливості виділення на письмі та в усному мовленні. Чи є
вставними виділені слова? 

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки й розкриваючи
дужки. Підкресліть однорідні члени речення. Поясніть, як ці члени речення зв’язані
між собою.

1. Ëþäè òî çäèâîâàíî òî õìóðî ïîäèâëÿëèñü íà ñòðàæíèêіâ íà ÷óæîãî
÷îëîâіêà îäèí íà îäíîãî (Â. Âèííè÷åíêî). 2. Ïðè áåð(å,è)çі òèõіì âîäà

394 

395 



Ïîâòîðåííÿ

ïðîáіãàëà ó äіòîê ïðî ëіòî êóïàëüíå ïèòàëà (Ï. Ìîâ÷àí). 3. Âіâñà ïø(å,è)-
íèöі ÿ÷ìåíі âñå ñå çіë(ë)ÿëîñü â îäíó ìîãóòíþ õâèëþ (Ì. Êîöþáèíñüêèé). 
4. ß çëÿêàíî ïîãëÿíóâ íà ìàòіð òà íå ïîáà÷èâ ãíіâó íà її îáëè÷÷і (Ì. Ñòåëü-
ìàõ). 5. І õîðîøå і äèâíî і ðàäіñíî ñòàє ìåíі ìàëîìó â öіì ñâіòі (Ì. Ñòåëü-
ìàõ). 6. Ðіäíà ìîâà íå ñòåï íå õàòà à íàðîäó ìîãî äóøà (Â. Ãîí÷àðåíêî). 
7. Òî ñî(í,íí)èé ñîí âåðòàє âæå (äî)äîìó ãíóçäå÷êè ñðіáíі âèïóñòèâ іç ðóê 
(Ï. Ìîâ÷àí).

ІІ. Виразно прочитайте речення вголос, дотримуючись правильної інтонації.

І. Прочитайте текст. Визначте його тип і стиль мовлення. Чому вербу шанують 
в Україні?  

ÂÅÐÁÀ

×îìó ñàìå âåðáà îäíå ç íàéøàíîâàíіøèõ äåðåâ â Óêðàїíі? À îñü ÷îìó.
Äіòè ìàòåðі-ïðèðîäè îáîæíþâàëè êîæíó òðàâèíêó, ïòàõіâ çâіðèíó.

Îñîáëèâî ðàäіñíèì ïіñëÿ ñóâîðîї çèìè áóëî ïðîáóäæåííÿ ïðèðîäè. À ÿêå 
äåðåâî ðîçêâіòàëî ïåðøèì? Ñàìå âåðáà. Ïóõíàñòі, ÿê êóð÷àòêà, êîòèêè ç 
áëèñêó÷î-áіëÿâèì ÷è çîëîòàâèì óñìіõîì âèïðîìіíþâàëè òåïëî, ëàñêó, çà-
ïàõ âåñíè. Ïîäåêóäè ùå ëåæàâ ñíіã, áóëî õîëîäíî, à âåðáà öâіëà. Îòæå,
äóìàëè ëþäè, âîíà ñèëüíіøà çà ãðіçíå áîæåñòâî Çèìè.

Íà ÷åñòü öüîãî äåðåâà ìîëîäü âëàøòîâóâàëà ñïåöіàëüíå ñâÿòî. Âè -
á ðàâøè ç-ïîìіæ ñåáå íàéóäàòëèâіøó äіâ÷èíó, ïîäðóãè ïðèõîðîøóâàëè її 
êî òèêàìè òà ðîçïóêëèìè âåðáîâèìè ãàëóçêàìè, íàñïіâóþ÷è âåñíÿíêó.
Óçÿâøèñü çà ðóêè, âîäèëè õîðîâîäè...

Êðèíèöі, ñâÿùåííі äëÿ óêðàїíöіâ ìіñöÿ, êîïàëè áіëÿ âåðáè. Ó íàðîäі 
âіäîìå ïðèñëіâ’ÿ: «Äå ñðіáëіє âåðáèöÿ, òàì çäîðîâà êðèíèöÿ».

Ñàìå öå äåðåâî ñëóãóâàëî äëÿ âèãîòîâëåííÿ äîìàøíüîãî íà÷èííÿ: ëîæîê, 
êîðèò, êîøèêіâ – і íàâіòü ÷îâíіâ-äîâáàíîê. Êîëèñêè äëÿ íåìîâëÿò òàêîæ
ðîáèëè ç âåðáè.

Òîæ і íå äèâíî, ùî âåðáà òàêà øàíîâàíà â íàñ (Çà Î. Ïîòàïåíêîì).

ІІ. Знайдіть у тексті: 1) коми, якими виділено відокремлені члени речення; 2) коми між 
частинами складного речення; 3) коми між однорідними членами речення; 4) коми,
якими виділено вставні слова; 5) дефіси при прикладках.
ІІІ. Доберіть 3–4 запитання за змістом прочитаного. Уведіть ці запитання в діалог 
(8–10 реплік).

 Об’єднайтеся в групи (4–5 учнів). Назвіть по черзі члени речення в поданому 
вище тексті «Верба». Той, хто помилився, вибуває з гри. Виграє той, хто залишився. 
Можете повторити гру, узявши за основу інші тексти, запропоновані вчителем.

І. Прочитайте мовчки текст. Визначте його тему й основну думку. Назвіть за-
соби зв’язку речень.

ÒßÆÊÎ ÇІÒÕÀËÈ ßÁËÓÍІ

Íà îêîëèöі ìіñòå÷êà âèñî÷èòü ñîñíîâèé ïàðêàí, ïîâåðõ íüîãî çìіїòüñÿ
êîëþ÷èé äðіò. Ïî äðîòó ãðèìó÷èõ áëÿøàíîê ïîíà÷іïëþâàíî. Ñÿäå ãîðîá-
÷èê, ãîéäíåòüñÿ – і çàêàëàòàє ç îáîõ áîêіâ. Ñêðèêíå ñïîëîõàíà ïòàøêà і 
ãðóäêîþ øóãíå ÷åðåç âóëèöþ íà ñóñіäñüêі ÷åðåøíі.

Çà ïàðêàíîì óâ’ÿçíåíі ìîëîäі ÿáëóíі. Їì æóðíî, òіñíî, ïàðêî. Їì âàæêî 
òðèìàòè äîðіäíі ïëîäè. Ñêàðæàòüñÿ âіòåðöÿì. Ïðîòå é âіòðè íå â ñèëі âèâà-
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æèòè ïàðêàíè, çіðâàòè êîëþ÷èé äðіò.
Çíåâіðèâøèñü ó ñîáі, âîíè øàñòàþòü
íàä âåðõîâіòòÿì, òіêàþòü çàâóëêàìè â
ñòåï.

Öüîãî ðîêó ÿáëóíі âðîäèëè âïåðøå.
Íàâåñíі, êîëè êîæíà â ðîæåâó ôàòó
îäÿãëàñü, íå ïîìі÷àëè âèñîêîї îãîðîæі,
òà é êîëþ÷îãî äðîòó òîäі ùå íå áóëî.
Âîíè íå çâàæàëè íà âîëîõàòі ðóêè, ùî
òÿãëèñÿ äî ðîæåâèõ âіò, áî òі ðóêè 
òіëüêè ïîëîõàëè áäæіë.

ßáëóíі ïèëè ïðîìåíі, õìåëіëè âіä
íèõ і ÷åêàëè áäæîëèíèõ ëàïîê.

– Äç-ç-ç... äçæ-æ-æ-æ... – áðèíіëè ñòðóíè íàä âåñіëüíèìè âіíêàìè.
Ïîòіì çäіéìàëàñÿ ðîæåâà çàìåòіëü, õóðäåëèëà ïîìіæ ãіëëÿì. Âåñåëî

ìåðåõòіëà çåìëÿ.
Êîëè âñþäè ïîâèñëè ïðóãêі çåëåïóõè, ÿáëóíі çíîâó ïîáà÷èëè âîëîõàòі

ðóêè. Çäàâàëîñÿ, âîíè ìàëè áåçëі÷ êіãòÿñòèõ ÷іïêèõ ïàëüöіâ, ÿêі çìіїëè
íàä ïàðêàíîì êîëþ÷èé äðіò, ÷іïëÿëè âåðåäëèâі áëÿøàíêè.

– Íàùî öå? – ïèòàëè îäíà â îäíîї ñòðèâîæåíі ÿáëóíі.
– Çà ùî íàñ?
– ß âèãëÿäàëà íà âóëèöþ. Òàì òàêà öіêàâà äіòâîðà... ß ñêàçàëà: «Âîñåíè

ïî÷àñòóþ âàñ ÿáëó÷êàìè».
– Áіëüøå íå âèãëÿäàòèìåø і íå ïî÷àñòóєø, – çàñè÷àëè âîëîõàòі ðóêè.

Âîíè áîëÿ÷å çіãíóëè ãіëêó і ïðèâ’ÿçàëè ìîòóçêîì äî ñòîâáóðà.
– Îé, çà ùî æ?
Îäùåáåòàëè ñîëîâ’ї, îäêóâàëè çîçóëі. ßáëóíі ñïîâàæíіëè, ïî÷àëè çàáó-

âàòè ïðî öâіò, ïðî áäæîëèíó ëàñêó. Їì õîòіëîñÿ ñâіæîãî âіòðó, øåëåñòó
äàëåêèõ ãàїâ... Àëå âіä òèõ çàáàâ çàòóëÿëè ïàðêàíè. ßáëóíÿì õîòіëîñÿ
ïòàøèíîї ìóçèêè, àëå ïòàõіâ ëÿêàëè іðæàâі áëÿøàíêè і êîëþ÷і êіãòі, ùî
çàëèøèëèñÿ âіä ÷іïêèõ ïàëüöіâ.

Äåñü, çà âèñîêèì ïàðêàíîì, áàâèëèñÿ і âèñïіâóâàëè äіòëàõè. À ÿáëóíі
ñóìíî òðèìàëè ñâîї âàæêі ïëîäè. Áóëî ãіðêî. Âêðèâàëèñÿ ñèâèíîþ äîðîæ-
íüîãî ïèëó, ïàâóòèííÿì áàáèíîãî ëіòà, òÿæêî çіòõàëè.

– ß îäóðèëà äіòâîðó, – ïîñêàðæèëàñÿ êðàéíÿ.
– І íàùî áóëî öâіñòè?
– Çà ùî òàêà íàðóãà?
Íà âóëèöі ùåáåòàëè õëîï÷àêè é äіâ÷àòêà, âîíè ëàñóâàëè ÿáëóêà ç іíøèõ

ñàäіâ.
Áіëÿ êàì’ÿíîãî áóäèíêó âîëîõàòі ðóêè ðèõòóâàëè ãëèáîêі êîøі, ïîòіì

òÿãëèñÿ äî îáâàæíіëèõ âіò і ñè÷àëè:
– Çàâòðà áàçàð... áàçàð... ãðîøі.
ßáëóíі òÿæêî çіòõàëè і ïðîñèëè â äîëі íà çèìó ïåêó÷èõ ìîðîçіâ:
– Êðàùå ñìåðòü, íіæ ñòîÿòè çà êîëþ÷èì äðîòîì... (Çà À. Ì’ÿñòêіâñüêèì).

ІІ. Визначте, які за метою висловлювання й емоційним забарвленням речення вживає
автор.
ІІІ. Випишіть із тексту три прості речення, ускладнені однорідними членами (на вибір).
Підкресліть у них члени речення та надпишіть частини мови. 

Ï. Ñëüîòà.
ßáëóíі
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ІV. Складіть і розіграйте за особами діалог (8–10 реплік) на основі прочитаного тексту,
використовуючи речення, різні за метою висловлювання. Розпочніть так:

– À ÿ äóìàþ, ùî...
– Áåçóìîâíî, öå òàê, àëå ÷îìó...

І. Складіть висловлення за картиною, використовуючи подані запитання.

1. Õòî àâòîð êàðòèíè? ßê âîíà íàçèâà-
єòüñÿ?

2. Ùî çîáðàæåíî íà ïîëîòíі?
3. Ùî ìîæíà ñêàçàòè ïðî çîâíіøíіñòü і 

âíóòðіøíіé ñâіò äіâ÷èíè?
4. ×è ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî, ïèøó÷è

ïîðòðåò äіâ÷èíè, àâòîð îñíîâíó óâàãó çîñå-
ðåäæóâàâ íà її ïðîíèêëèâîìó ïîãëÿäі é ëåã-
êіé óñìіøöі?

5. ßêі êîëüîðè âèêîðèñòàâ õóäîæíèê?
6. Ïîìіðêóéòå, ÷è ñòâîðþє êàðòèíà âðà-

æåííÿ іäåàëüíîї ãðàöії òà êðàñè.
7. ßêі ïî÷óòòÿ âèêëèêàє ó âàñ ïîëîòíî?

ІІ. Підкресліть у реченнях вашого тексту граматичні 
основи. Обґрунтуйте вживання розділових знаків.

І. Спишіть речення, розставляючи пропуще-
ні розділові знаки. Укажіть складне речення.

1. Íàçàâæäè çàëèøàþñÿ îòóò â íèçîâèíі íåçâіòðåíèõ ùå êâіòіâ (Ñ. Îñè-
êà). 2. Âіä Òðîÿíіâêè äî Âîâ÷îї äîëèíè ñіì êіëîìåòðіâ (Ãð. Òþòþííèê). 
3. Ðіäíà çåìëå äàé ìåíі ñíàãè ñêðіçü, ó âñüîìó áóòü ñàìèì ñîáîþ (Â. Òà -
ðà ñåí êî). 4. Áëàãîñëîâåííі áóäüòå ãîðè і òè ðіêî ìóòíàÿ (Ï. Òè÷èíà). 
5. Çäàєòüñÿ æ ëþäè, âñå ó íèõ ëþäñüêå àëå äóøà ùå ç äåðåâà íå çëіçëà. 
(Ë. Êîñòåíêî). 6. Ñòîїòü ñìåðі÷êà íà ãîðі ó ñîíöі íà÷å â ÿíòàðі (Ä. Ïàâ-
ëè÷êî). 7. Äåðåâà õèòàëèñü і âіä ñòðàõó íàїæèâøè ãîëі âіòè íіáè ñèëêóâà-
ëèñÿ âòåêòè (Â. Âèííè÷åíêî). 8. Ëіòà ÿê ñòðіëêè íå ïåðåâåäåø æèòòÿ ÿê 
ãèðþ ÷àñó íå ïіäòÿãíåø (Ò. Ñåâåðíþê). 9. Ç ëіòàìè ùî òàì íå êàæіòü
ñòàєø êóäè ìóäðіøèì (Î. Ïіäñóõà). 10. Òâîї ðóêè ëàãіäíі ÿê ñîí íіæíî 
îïóñêàþòüñÿ íà ïëå÷і (À. Ëóãîâñüêèé).

ІІ. Підкресліть і поясніть вивчені орфограми й пунктограми.

 І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Поясніть, чим 
ускладнено речення.

1. Áóëà âåñíà âåñåëà ùåäðà ìèëà ïðîìіííÿì ãðàëà ñèïàëà êâіòêè âîíà 
ëåòіëà ïðóäêî ìîâ ñòîêðèëà çà íåþ âñëіä ñïіâó÷ії ïòàøêè! (Ëåñÿ Óêðàїíêà). 
2. Íà ñàìîìó äíі ÿðó áіëÿ êðèíèöі ç âåëèêèì æóðàâëåì îáñàäæåíà íà-
âêðóãè ñàäêîì ñòîÿëà õàòà Ìàðêà ×óìà÷åíêà áàòüêà Ìîòðèíîãî... (Â. Âè-
ííè÷åíêî). 3. Íàéäîðîæ÷à ïіñíÿ íåäîñïіâàíà, à íàéëіïøà òà, ùî íå çíàéäó 
(Ï. Îñàä÷óê). 4. Ïî÷åêàâøè òðîõè ÿ çëіç іç âîçà ðîçïëàòèâñÿ ç äÿäüêàìè 
і âçÿâøè ñâîãî ÷åìîäàí÷èêà ïіøîâ äî ґàíêó (Â. Âèííè÷åíêî). 5. Ñïîâіäó-

399 

Ëåîíàðäî äà Â³í÷³.
Äіâ÷èíà ç ãîðíîñòàºì
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þñü. Ïåðåä Âñåñóùèì Áîãîì òà ìàòåðèíñüêèì ïîãëÿäîì ïðîñòèì ÿêèé â
äàëåêó ïðîâîäæàâ äîðîãó і âñëіä ìåíå íå ðàç ïåðåõðåñòèâ (À. Ëóãîâñüêèé).

ІІ. Виконайте письмовий синтаксичний розбір двох простих речень (на вибір).

І. Спишіть вірш. Який його основний мотив? Визначте художні засоби (епіте-
ти, метафори, інверсію).

ÄÎ ÓÊÐÀЇÍÈ

Íå ðàç êîíàëà òè ïіä íåáîì ñèíіì
і êðîâ’þ ñõîäèëà â ñòåïó ïîëèííіì.

Àëå є çîëîòі ó òåáå ëþäè,
ùî íèìè ñëàâèøñÿ â æèòòі óñþäè.

Òà є ó òåáå ñèíє ×îðíå ìîðå,
ñòåïè, ëіñè, Êàðïàòè é Êðèìñüêі ãîðè,

çåëåíі áåðåãè Äíіïðà і Òèñè,
ñìåðåêè, і òîïîëі, é êèïàðèñè.

Òî áóäü æå ó âіêàõ áëàãîñëîâåííà,
ñîáîðíà Óêðàїíî ñóâåðåííà!

                                                                       Ä. Áіëîóñ

ІІ. Укажіть однорідні члени речення та звертання, поясніть, чим вони виражені та з
якою метою їх ужито в тексті.
ІІІ. Підготуйтеся до виразного читання вірша (виділіть похилими рисками паузи, по-
значте стрілками підвищення й зниження голосу).

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чим вам найбільше запам’ятався навчальний рік? Із яким на-
строєм ви йдете на літні канікули?

Ñó÷àñíà Óêðàїíà. Êîëàæ Ñ. Òàðàíà
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Óðîêè 
ðîçâèòêó 
ìîâëåííÿ 

Òåìà 1. ÏÎÂÒÎÐÅÍÍß ÂІÄÎÌÎÑÒÅÉ ÏÐÎ ÒÅÊÑÒ,
ÑÒÈËІ ÒÀ ÒÈÏÈ ÌÎÂËÅÍÍß, ÂÈÌÎÃÈ ÄÎ ÌÎÂËÅÍÍß,

ÑÈÒÓÀÖІÞ ÑÏІËÊÓÂÀÍÍß

ПРИГАДАЙМО. 1. Що таке текст? 2. Які є типи й стилі мовлення?

Іñòîòíі îçíàêè òåêñòó:

íàÿâíіñòü òåìè é îñíîâíîї äóìêè

íàÿâíіñòü äâîõ і áіëüøå ðå÷åíü

ïîâ’ÿçàíіñòü ðå÷åíü çà çìіñòîì

ïîñëіäîâíіñòü òà çàâåðøåíіñòü âèêëàäó

ãðàìàòè÷íèé çâ’ÿçîê ìіæ ðå÷åííÿìè

І. Прочитайте виразно текст уголос. Визначте його тему й основну думку. Про
яку морально-етичну проблему йдеться у висловленні?

Іç ÷àñіâ ïîäіé, îïèñàíèõ ó Áіáëії, ëþäñòâî
íå çíàє іìåíі áіëüø íіê÷åìíîãî, íіæ іì’ÿ Іóäè
Іñêàðіîòà, – îäíîãî ç äâàíàäöÿòè ó÷íіâ Іñóñà
Õðèñòà. Çà òðèäöÿòü ñðіáíèêіâ Іóäà ïîãîäèâñÿ
âèêàçàòè ìіñöåïåðåáóâàííÿ ñâîãî Áîæåñòâåí-
íîãî Ó÷èòåëÿ.

Ó íі÷ ïåðåä Âåëèêîäíåì Іñóñ іç ó÷íÿìè çі-
áðàëèñÿ íà òàê çâàíó Òàєìíó âå÷åðþ.

– Ñüîãîäíі, – ñêàçàâ Іñóñ, – îäèí іç âàñ çðà-
äèòü ìåíå...

Óñі ïіäõîïèëèñÿ ç ìіñöü.
– Õòî öå, Ãîñïîäè? – ñòàëè çàïèòóâàòè éîãî

ó÷íі. Òіëüêè Іóäà ìîâ÷àâ, áî çíàâ, ó ÷îìó ðі÷...
Ïіñëÿ âå÷åðі Іñóñ іç ó÷íÿìè ïіäíÿâñÿ íà

Åëåîíñüêó ãîðó, äå áóâ âåëèêèé ñàä. Äî íèõ íà-
áëèçèâñÿ ãóðò ñîëäàòіâ і ñëóã ïåðâîñâÿùåíèêà

Ñàëüâàäîð Äàëі. Òàєìíà
âå÷åðÿ (ôðàãìåíò)
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ç ôàêåëàìè і çáðîєþ. Âіâ їõ Іóäà. Ùå ðàíіøå Іóäà äîìîâèâñÿ іç ñîëäàòàìè
òàê: êîãî âіí ïîöіëóє, òîãî âîíè ìàþòü çààðåøòóâàòè. Òîìó, ïіäіéøîâøè
äî Іñóñà, âіí ïîöіëóâàâ éîãî. Іñóñ ñêàçàâ:

– Òàê îñü ÿê òè çðàäæóєø ìåíå, Іóäî. Ïîöіëóíêîì!..
Ñîëäàòè çâ’ÿçàëè Іñóñà і ïîâåëè çà ñîáîþ.
Іì’ÿ Іóäè íàâіòü çàêðіïèëîñÿ ó ôðàçåîëîãіçìàõ. Ó ïåðåíîñíîìó çíà÷åííі

Іóäà – çðàäíèê, ëèöåìіð, à âèñëіâ «іóäèí ïîöіëóíîê» îçíà÷àє â÷èíîê ëþ-
äèíè, ùî ïðèêðèâàє îáëåñëèâіñòþ ñâîþ çðàäó (Іç æóðíàëó). 

ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1. Користуючись схемою «Істотні ознаки тексту», доведіть, що прочитане висловлю-
вання є текстом. 
2. Доберіть до тексту заголовок, який виражав би його основну думку.
3. Визначте мікротеми. Випишіть тематичні речення кожної мікротеми й підкресліть
ключові слова.
4. Визначте вступ, основну частину й кінцівку. Запишіть простий план.
5. Обґрунтуйте поділ на абзаци.
6. Укажіть мовні засоби зв’язку речень у тексті. За потреби скористайтеся поданою
нижче схемою.
7. Визначте «відоме» й «нове» в реченнях першого абзацу.
8. Сформулюйте два запитання за текстом, які націлювали б на  розкриття основ но-
го змісту прочитаного.

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Якої зради ви боїтеся найбільше? Як можна протидіяти зраді?

çàéìåííèêè ïðèñëіâíèêè ñïîëó÷íèêè

ïîâòîð ñëîâà ñèíîíіìè ñïіëüíîêîðåíåâі ñëîâà

Ìîâíі çàñîáè çâ’ÿçêó ðå÷åíü ó òåêñòі

І. Прочитайте мовчки оповідання. Опишіть ситуацію спілкування. Сформу-
люйте 2–3 запитання за змістом прочитаного.

ÂÅËÈÊÅ ÂІÄÐÎ

Äî øêîëè ïðèéøëî ÷îòèðíàäöÿòåðî äіòîê ïîëèâàòè ñіÿíöі ÿáëóíü – 
øêіëêó. Îñîáëèâî ùåäðî їõ òðåáà ïîëèâàòè âîñåíè, êîëè çåìëÿ ñòàє ñóõà
âіä ëіòíüîї ñïåêè.

Ó÷èòåëü ïîñòàâèâ áіëÿ øêіëêè ÷îòèðíàäöÿòü âіäåð. Òðèíàäöÿòü ìàëåíü-
êèõ, à ÷îòèðíàäöÿòå âåëèêå. Äіòè øâèäåíüêî ðîçіáðàëè ìàëåíüêі âіäåðöÿ.
Çàëèøèëîñü îäíå âåëèêå. І îäèí ó÷åíü áåç âіäðà çîñòàâñÿ – ìàëåíüêèé
ñèíüîîêèé Ìèøêî. Âіí áóâ ïîâіëüíèé, çàäóìëèâèé.

– Íó, ùî æ, Ìèõàéëèêó, – ìîâèòü ó÷èòåëü, – áåðè âåëèêå, íîñèòèìåø
ïî ïіââіäðà.

Äіòè ïî÷àëè ïîëèâàòè ÿáëóíüêè. Óñі íîñÿòü ìàëåíüêèìè âіäåðöÿìè, à 
Ìèõàéëèê – âåëèêèì. І íàáèðàє íå ïî ïіââіäðà, à ïîâíå.

Óñіì íîñèòè ëåãêî, à Ìèøêîâі âàæêî. À îäíà äіâ÷èíêà é êàæå:
– Íå òðåáà çіâàòè, Ìèõàéëå. Ñêîðіøå áóëî á ìàëåíüêå âіäåðöå áðàòè.
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À õòîñü і çàñìіÿâñÿ.
Îñü і çàêіí÷èëè ïîëèâàòè. Ó÷èòåëü і êàæå:
– Òåïåð іäіòü ó ñàä, íàðâіòü ñîáі ïî ïîâíîìó âіäðó ÿáëóê і íåñіòü äîäîìó. 

Ïðèãîñòèòå ìàòåðіâ ñâîїõ, áàáóñü (Â. Ñóõîìëèíñüêèé).

ІІ. Пригадайте яку-небудь цікаву ситуацію спілкування зі свого життя. Опишіть цю си-
туацію.
ІІІ. Поясніть, до яких видів мовленнєвої діяльності ви вдавалися, виконуючи вправу.

Ñèòóàöіÿ
ñïіëêóâàííÿ

Õòî і ç êèì
ñïіëêóєòüñÿ

Òåìà é îñíîâíà äóìêà
âèñëîâëåííÿ

Ìåòà
ñïіëêóâàííÿ

Ìіñöå і ÷àñ
ñïіëêóâàííÿ

Уявіть, що вам треба повідомити бібліотекаря про те, які саме підручники та 
в якій кількості потрібні для учнів вашого класу. Якого стилю й типу мовлення ви бу-
дете дотримуватися в цій ситуації спілкування?

Прочитайте гумореску. Опишіть ситуацію спілкування. З якою метою створе-
но цей твір?

ÄÂІ ÏÎÐÀÄÈ

Ïðèéøîâ õâîðèé äî ëіêàðÿ.
– Êåïñüêå, – êàæå, – äіëî.
Ëîìèòü íîãè, êðóòèòü ðóêè, òðóñèòüñÿ âñå òіëî.
– Äå ïðàöþєòå, øàíîâíèé?
– Òóò, ó íàøіì ìіñòі.
– À ÿêі ó âàñ äîõîäè?
– Ìàþ òèñÿ÷ äâіñòі.
– ß âàì ðàäæó êàëîðіéíі ñïîæèâàòü ïðîäóêòè,
Ìàñëî, ðÿæàíêó, ñìåòàíó, îâî÷і і ôðóêòè. –
Öåé ïіøîâ. Çàõîäèòü іíøèé. Ãîðáèòüñÿ і ñòîãíå.
– Ùîñü ÿ, – êàæå, – õóäíó é õóäíó. Òіëî ïðîñòî ñîõíå.
– Çàðîáëÿєòå âè ñêіëüêè?
– Ïåíñіþ ïðèíîñèòü
Ëèñòîíîøà. Íåáàãàòî, òà äëÿ ìåíå äîñèòü.
– Òî äàâàéòå, – êàæå ëіêàð, – íà õîäüáó íàòèñíåì.
Áіëüø áóâàéòå íà ïîâіòðі, çàðÿäæàéòåñü êèñíåì.

                                                                             (Ï. Ãëàçîâèé)

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Уявіть, що ваш знайомий поцікавився, яку тему з укра-
їнської мови ви вивчаєте. Ви відповідаєте: «Вимоги до мовлення». А він запитує, яка
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вимога, на вашу думку, є основною. Складіть і розіграйте за особами на основі цієї
ситуації діалог (6–10 реплік). Скористайтеся поданою нижче таблицею.

Âèìîãè äî ìîâëåííÿ

Çìіñòîâíіñòü Ïîòðіáíî ïіäïîðÿäêîâóâàòè âèñëîâëåííÿ çàçäàëåãіäü
âèçíà÷åíèì òåìі é îñíîâíіé äóìöі

Òî÷íіñòü Ñëîâà ïîòðіáíî âèêîðèñòîâóâàòè âіäïîâіäíî äî їõíüî-
ãî çíà÷åííÿ. Ðå÷åííÿ ñëіä áóäóâàòè òàê, ùîá íàé-
òî÷íіøå ïåðåäàòè çìіñò âèñëîâëþâàííÿ

Ïîñëіäîâíіñòü Äóìêè ïîòðіáíî âèêëàäàòè ÷іòêî é ïîñëіäîâíî

Ëîãі÷íіñòü Äóìêè âàðòî âèêëàäàòè ëîãі÷íî

Äîðå÷íіñòü Ñëіä âðàõîâóâàòè ñèòóàöіþ ñïіëêóâàííÿ,
ãàðìîíіéíî ïîєäíóâàòè ñëîâà, ðå÷åííÿ

Ïðàâèëüíіñòü Ïîòðіáíî ïðàâèëüíî äîáèðàòè, âèìîâëÿòè é ïèñàòè 
ñëîâà; ïðàâèëüíî áóäóâàòè ðå÷åííÿ і ðîçñòàâëÿòè 
ðîçäіëîâі çíàêè

Âèðàçíіñòü Ïîòðіáíî äîáèðàòè ñëîâà òà áóäóâàòè ðå÷åííÿ òàê, 
ùîá ÿêíàéêðàùå ïåðåäàòè äóìêó

Áàãàòñòâî Ïîòðіáíî âæèâàòè ðіçíîìàíіòíі ñëîâà é ðå÷åííÿ, íå 
ïîâòîðþâàòè òèõ ñàìèõ ñëіâ

Якщо ви бажаєте більше дізнатися про особливості вживання слів української мови
та вдосконалити свої мовні вміння, зверніться до книжок Бориса Антоненка-Давидо-
вича «Як ми говоримо» та Євгенії Чак «Чи правильно ми говоримо?». Допоможе
вам також словник паронімів.

Òåìà 2. ÓÑÍÈÉ ÑÒÈÑËÈÉ ÏÅÐÅÊÀÇ ÒÅÊÑÒÓ
ÏÓÁËІÖÈÑÒÈ×ÍÎÃÎ ÑÒÈËÞ

ПРИГАДАЙМО. Які основні ознаки публіцистичного стилю?

І. Прочитайте текст. Визначте, що виражає заголовок – тему чи основну дум-
ку. Схарактеризуйте, у якій ситуації спілкування можливе таке висловлення (назвіть
адре сата, мету й місце спілкування).

×ÅÑÒÜ

Çàõèùàòè ñâîþ ÷åñòü.
Ùî æ îçíà÷àє «çàõèùàòè ÷åñòü»? І ÷îìó òðåáà çàõèùàòè ùîñü, çäàâà-

ëîñÿ á, åôåìåðíå? Ïðîòå çàõèñò ÷åñòі – öå çàõèñò âëàñíèõ ïîãëÿäіâ, ïðèí-
öèïіâ, ñâîєї æèòòєâîї ïîçèöії, ñâîãî ñâіòîãëÿäó, áî ÿêùî òè âòðàòèâ ñâîþ
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÷åñòü – çíà÷èòü òè ïðîñòî íå çóìіâ çàõèñòèòè ñåáå ñàìîãî, ñâîї æèòòєâі 
ïðèíöèïè. Çáåðåãòè ÷åñòü, çàõèñòèòè її – öå îçíà÷àє çáåðåãòè ñâîþ ëþä-
ñüêó ãіäíіñòü, çàõèñòèòè її âіä ïðèíèæåííÿ.
Є ùå âèñëіâ «Áåðåæè ÷åñòü çàìîëîäó». Ïðî ùî êàæå öå íàðîäíå ïðè-

ñëіâ’ÿ? Ïðî òå, ùî â þíîñòі, êîëè â ëþäèíè âñå ùå íåñòіéêå, ìîæíà ëåãêî,
íåïîìіòíî âòðàòèòè ñâîþ ÷åñòü, ÷åñíå іì’ÿ, ãіäíіñòü: îäèí ðàç ñôàëüøóâàòè,
óäðóãå çáðåõàòè, óòðåòє ïîîáіöÿòè і íå âèêîíàòè...
І îñü óæå òè âòðàòèâ ñâîє ÷åñíå іì’ÿ, і éäå çà òîáîþ ñëàâà ëþäèíè ëåãêî-

âàæíîї; îäèí çà îäíèì âіäõîäÿòü âіä òåáå ëþäè, áî íåìàє íі÷îãî ãіðøîãî çà 
íåíàäіéíîãî äðóãà.

Ïîíÿòòÿ ÷åñòі іç ÷àñîì çìіíþâàëîñÿ, ó ðіçíі åïîõè ëþäè íàäàâàëè éîìó
ðіçíèõ çíà÷åíü. Îáëèøìî іñòîðіþ, âèäàòíèõ ëþäåé, âіçüìіìî çâè÷àéíіñіíü-
êó ñèòóàöіþ â øêîëі çі çâè÷àéíіñіíüêèìè ëþäüìè і íàäàìî ñëîâî âîñüìè-
êëàñíèêîâі.

«...Ó êëàñі ç’ÿâèâñÿ íîâèé ó÷åíü Ìèêîëà Òèìàøêî, äóæå òèõèé, ñêðîì-
íèé. Ñïî÷àòêó íà íüîãî íіõòî íå çâåðòàâ óâàãè, àæ ïîêè âåðõîâîäà êëàñó 
Іãîð íå îáðàâ éîãî çà îá’єêò äëÿ ñâîїõ äîòåïіâ. Ìèêîëà íіêîëè íå îáðàæàâ-
ñÿ, ñàì ñìіÿâñÿ іç ñåáå, êîëè ñïðàâäі áóëî ñìіøíî, і íàâіòü ïîâàæàâ Іãîðÿ
çà ãîñòðèé ðîçóì, çà êìіòëèâіñòü. Íàâ÷àâñÿ Ìèêîëà ïîñåðåäíüî: óñå áóâà-
ëî – і øіñòêè, é îäèíàäöÿòêè. À Іãîð áóâ âіäìіííèêîì.

ßêîñü ìè, âîñüìèêëàñíèêè, ïèñàëè ñêëàäíó êîíòðîëüíó ðîáîòó ç àëãå-
áðè. ß ñèäіâ íåäàëå÷êî âіä Ìèêîëè é áà÷èâ, ÿê âіí ïåðåäàâ ùîñü íàøîìó 
«áëèñêó÷îìó» Іãîðåâі. Ïåâíî, ñïèñóâàâ ç Іãîðåâîї ÷åðíåòêè...

Êîíòðîëüíó ìè íàïèñàëè òàê ïîãàíî, ùî ìóñèëè її ïåðåïèñóâàòè. Ó êëà ñі 
áóëà îäíà íàéâèùà îöіíêà – óñі øіñòü çàäà÷ ðîçâ’ÿçàâ Іãîð. À â Ìèêîëè –
íàéíèæ÷à: ó íüîãî â çîøèòі áóëî çîâñіì ÷èñòî.

Êîëè â÷èòåëü çà÷èòóâàâ îöіíêè, ÿ ðàïòîì çãàäàâ: Ìèêîëèíà ðóêà ïîäàє 
Іãîðåâі äðіáíî ñïèñàíі àðêóøèêè ÷åðíåòêè. ßêùî Ìèêîëà ïåðåäàâ ÷åðíåòêó
Іãîðåâі, òî, âèõîäèòü, óæå ñïèñàâ çàäà÷і? ×îìó æ ó éîãî çîøèòі íі÷îãî íå 
íàïèñàíî? Äèâíî.

ß ïîäіëèâñÿ ñâîїìè äóìêàìè ç Òàíåþ Âîðîíîâîþ. Âîíà çíèçàëà ïëå÷èìà: 
“Äóðíèöі...”. À ïіñëÿ óðîêіâ ïіäіéøëà äî ìåíå і ñêàçàëà: “Çíàєø, â Іãîðÿ 
êîíÿ÷èé ïî÷åðê, à Ìèêîëà íà÷å áіñåðîì ñèïëå. ßêèé áóâ ó ÷åðíåòöі?”.
ß ïðèãàäàâ, ùî ïàïіð áóâ ñïèñàíèé äðіáíî-äðіáíî. “Âèõîäèòü, öå Ìèêîëè-
íà ÷åðíåòêà! – âèãóêíóëà Òàíÿ. – І âçàãàëі, ÿ ÷óëà âіä áðàòà, ùî Ìèêîëà
çäіáíèé ìàòåìàòèê, ùî âіí ïåðåìіã ó ìàòåìàòè÷íîìó êîíêóðñі, àëå íå
çâåðíóëà íà öå óâàãè”.

Òàê ìè äіçíàëèñÿ ïðî öþ іñòîðіþ. Íàñòóïíîãî äíÿ çіáðàëè âåñü êëàñ і 
ñêàçàëè Іãîðåâі. ß íå äóæå âіðèâ, ùî âñå, ïðî ùî ìè çäîãàäóâàëèñÿ ç Òà-
íåþ, ïðàâäà.
Іãîð òàêè ñïèñàâ ó Ìèêîëè! Âіí âèïðîñèâ ÷åðíåòêó і âæå äî äçâіíêà íå 

ïîâåðíóâ. Ïîäóìàâ, ùî Ìèêîëі áàéäóæå, ÿêà áóäå îöіíêà, âіí æå íå âіä-
ìіííèê, à Іãîðåâі, ÿê âіí ñàì âèñëîâèâñÿ, òðåáà áóëî çàõèñòèòè ñâîþ ÷åñòü.

Íà öå Òàíÿ ñêàçàëà: “Íå ÷åñòü, à íàäìіðíå ÷åñòîëþáñòâî; íå ïëóòàé, 
áóäü ëàñêà, ÷åñòü і áàæàííÿ çàâæäè, ó âñüîìó, áóäü-ÿêèìè øëÿõàìè áóòè 
êðàùèì çà іíøèõ. À îò Ìèêîëèíó ÷åñòü ìè ïîâèííі çàõèñòèòè, êîëè âæå
âіí ñàì òàêèé òèøêî. Ó÷èòåëü ìàє çíàòè, õòî ðîçâ’ÿçàâ çàäà÷і”.
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І ñïðàâåäëèâіñòü óçÿëà ãîðó: íàéâèùó îöіíêó îäåðæàâ Ìèêîëà, à Іãîðåâі
äîâåëîñÿ ïîïðіòè áіëÿ äîøêè, âèêîíóþ÷è âñі øіñòü çàäà÷ êîíòðîëüíîї, ÿêі
âіí ëåäü (òà é òî íå âñі!) ðîçâ’ÿçàâ.

ßê âèÿâèëîñÿ, Ìèêîëà ñïðàâäі çäіáíèé ìàòåìàòèê, Іãîð çàâæäè â íüîãî 
ñïèñóâàâ, òà ùå é ãëóçóâàâ ç íüîãî, òіøèâ ñâîє ÷åñòîëþáñòâî, ñåáåëþáñòâî
і òàêå іíøå. І äóæå ïðèêðî çà Ìèêîëó: àäæå âіí і äàëі, ìàáóòü, òåðïіòèìå
Іãîðåâå êåïêóâàííÿ. Òåïåð äóåëі íå ïîòðіáíі, àëå æ âëàñíèé ãîëîñ ó ëþäè-
íè ìóñèòü áóòè!» (Çà Ê. Âàñèëüєâîþ).

ІІ. Визначте, до якого стилю мовлення належить прочитаний текст. Назвіть мовні за-
соби, характерні для цього стилю.
ІІІ. Прочитайте текст удруге. Складіть до нього складний план. За планом стисло пе-
рекажіть прочитане (усно). Скористайтеся поданими нижче пам’ятками.

ПАМ’ЯТКИ
ßê ïðàöþâàòè íàä ñòèñëèì ïåðåêàçîì

1. Ïðî÷èòàòè òåêñò, âèçíà÷èòè éîãî òåìó é îñíîâíó äóìêó, àäðåñàòà é
ìåòó âèñëîâëåííÿ.

2. Âèäіëèòè â òåêñòі éîãî ÷àñòèíè (îñíîâíі òà äðóãîðÿäíі).
3. Âèçíà÷èòè, ÿêі ÷àñòèíè ìîæíà çíÿòè, ÿêі – îá’єäíàòè, à ÿêі – óçà-

ãàëüíèòè.
4. Äіáðàòè óçàãàëüíþâàëüíі ñëîâà é ðå÷åííÿ.
5. Ïðî÷èòàòè òåêñò óäðóãå.
6. Ñêëàñòè ïëàí ïåðåêàçó.
7. Çà ïëàíîì ïåðåêàçàòè òåêñò (óñíî ÷è ïèñüìîâî).

Ñïîñîáè óùіëüíåííÿ òåêñòó:

 âіäêèäàííÿ äðóãîðÿäíîãî;
 óçàãàëüíåííÿ ìàòåðіàëó øëÿõîì âèäіëåííÿ íàéâàæëèâіøèõ ôàêòіâ.

Îðієíòîâíà ñõåìà ñêëàäíîãî ïëàíó

І. Çà÷èí.
ІІ. Îñíîâíà ÷àñòèíà.
1.
2.
3.
ІІІ. Êіíöіâêà.

І. Пригадайте ваші улюблені теле- та радіопередачі. Розкажіть, про що вони,
хто є їхніми ведучими й учасниками. Яку передачу ви порадили б дивитися (слухати)
своїм друзям і однокласникам?
ІІ. Прослухайте один із випусків теле- чи радіопередачі (на вибір). Складіть складний
план тексту, який прозвучав у цій передачі. За планом стисло перекажіть текст (усно).

Òåìà 3. ÄІÀËÎÃ

І. Прочитайте текст. Поясніть, які дві протилежні життєві позиції автор ви-
світлив у тексті. Чи доводилося вам бути свідком або учасником подібних життєвих
ситуацій? 
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ÏÎÑÌІØÊÈ ÍІÊÎÃÎ ÍÅ ÎÁÐÀÆÀÞÒÜ

ß ñіâ íà ëàâêó â ñêâåðèêó é ïîñìі-
õàâñÿ äåðåâàì, ñîíöþ, ïîøìàòîâàíèì
õìàðàì і ïåðåõîæèì. Ïîòіì ïîðó÷ çі
ìíîþ ñіëà äіâ÷èíà. Âîíà, òåæ ðàäіþ÷è
âñіì єñòâîì, æàäіáíî âïèâàëà î÷èìà 
êðàñó íàäâå÷іð’ÿ...

– ×îìó âè ïîñìіõàєòåñü?
Âîíà çäèâîâàíî ãëÿíóëà íà ìåíå і 

âіäïîâіëà:
– Õіáà ÿ çíàþ?
Ìè ñèäіëè é ïîñìіõàëèñÿ âñіì і âñüî-

ìó, à ÿ – òðіøå÷êè – ïîñìіõàâñÿ ëèøå
äëÿ íåї, і âîíà – òðіøå÷êè – ïîñìіõàëàñÿ
ëèøå äëÿ ìåíå. І íàì áóëî ïðåêðàñíî é 
âåñåëî, і ìіæ íàìè íå áóëî íі÷îãî, êðіì
íіìîї ùèðîñòі.

– Áîæå ìіé, äî ÷îãî òåïåð áåçñîðîìíà ìîëîäü! – çóïèíèâñÿ áіëÿ íàñ 
ïåðåõîæèé, ñïîâíåíèé ãíіâó. Öå áóâ òàêèé äèñîíàíñ ó íàäâå÷іðíіé ðàäîñòі, 
ùî ðіçîíóâ íàâіòü ìîї íåìóçèêàëüíі âóõà. Àëå ÿ ïîñìіõíóâñÿ éîìó é ìîâèâ:

– Öå âè, ìàáóòü, íå ïðî íàñ êàæåòå...
– Íі, ÿ êàæó ïðî âàñ! – ïåðåõîæèé àæ òóïíóâ íîãîþ.
– Äàðóéòå, àëå ìè íі÷îãî íå ðîáèìî.
– Õіáà ìîæíà òàê çóõâàëî ïîêàçóâàòè âñüîìó ñâіòó ñâîє ùàñòÿ?
– Ó íàñ íåìàє íіÿêîãî ùàñòÿ, – ïîñìіõíóëàñÿ éîìó äіâ÷èíà. – Ó íàñ є 

òіëüêè ðàäіñòü.
– І äî òîãî æ, ó êîæíîãî ñâîÿ, – äîêèíóâ ÿ.
– Âè îáðàæàєòå ëþäåé, âè ñâîєþ ïîâåäіíêîþ íàâîäèòå òіíü íà òåïåðіøíþ 

ìîëîäü, – âè÷èòóâàâ íàñ ïåðåõîæèé.
– Õіáà ïîñìіøêà ìîæå êîãîñü îáðàçèòè àáî íàêèíóòè òіíü? – äîïèòóâàâñÿ 

ÿ, õî÷ і íå ñïîäіâàâñÿ íіÿêîї âіäïîâіäі.
ß çíàâ, ùî âіí ïîâ÷àòèìå íàñ, äîêè íå çіïñóє íàñòðîþ і ìåíі, і äіâ÷èíі, 

і âå÷îðîâі. À ïîòіì ïіäå, çàäîâîëåíèé ñîáîþ òàê, íіáè é ñïðàâäі óòíóâ ùîñü
äóæå ãàðíå.

– Âè, ïåâíå, äóìàєòå, ùî ìè... çàêîõàíі? – ðàïòîì çàïèòàëà äіâ÷èíà.
– Ó âñÿêîìó ðàçі, ÿêіñü òàì ôіґëі-ìіґëі ìіæ âàìè є, і íå òðåáà íèìè 

ìóëÿòè î÷і ïîðÿäíèì ëþäÿì.
– Òà ìè íàâіòü íå çíàéîìі! – çàñìіÿëàñÿ äіâ÷èíà.
Âіä íåñïîäіâàíêè âіí ëåäâå íå ñòàâ êàì’ÿíèì ìîíóìåíòîì.
– ßê? Âè íàâіòü íå çíàéîìі? І âè ñèäèòå ïîðó÷ і ïîñìіõàєòåñü îäíå îäíîìó 

ïåðåä î÷èìà öіëîãî ìіñòà?
Ìåíі çäàâàëîñÿ, ùî âіí ðåïíå âіä ãíіâó. Âіí òàê çàõîäèâñÿ øïàðóâàòè

íàñ áàíàëüíîñòÿìè, ùî íàâіòü ñîíöå ñïіòêíóëîñÿ é íàõðîìèëîñÿ íà âіñòðÿ 
òîïîëі. ß õîòіâ óæå çàòêíóòè âóõà і ñòîð÷ìà êèíóòèñÿ, êóäè âëó÷ó...
(Çà Â. Ñèìîíåíêîì).

ІІ. Розгляньте репродукцію картини Ганни Черненко. Якими емоціями наповнена ця
робота? Який настрій «дарує» людям? Поміркуйте, чи є щось спільне між прочитаним 
текстом і полотном художниці.

Ã. ×åðíåíêî.
Ñìóãàñòèé åêñïðåñ
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ІІІ. Сформулюйте за текстом 5–6 запитань. Використовуючи ці запитання, складіть і
запишіть діалог (10–12 реплік) за змістом прочитаного.

 І. Складіть і запишіть діалог (10–12 реплік) дискусійного характеру на одну із
запропонованих або дібраних самостійно тем. Пам’ятайте, що суть дискусії не в тому,
щоб якомога голосніше висловити свою думку, а в тому, щоб навести переконливі
аргументи на користь власної позиції. 

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ: «Íå ìîæíà áóòè ùàñëèâèì íàîäèíöі», «Ó âñіõ íàøèõ
áіäàõ âèííà äåðæàâà», «Íàéêðàùà ïîðà ðîêó – îñіíü», «Ïîòðіáíî çàâæäè
ãîâîðèòè ïðàâäó».

ІІ. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розіграйте за особами складений діалог. Поміркуйте, чи вда-
лося вам дотриматися мудрої поради Яна Коменського: «Говорити все, що набіжить
на язик, безглуздо».

 Складіть і розіграйте за особами діалог дискусійного характеру (8–10 реп лік),
що міг би відбутися між восьмикласниками (восьмикласницями) на одну з поданих
тем.

1. ×è ïîâèííі óðîêè ôіçêóëüòóðè áóòè îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ ó÷íіâ?
2. ×è ïîòðіáíі ó âîñüìîìó êëàñі óðîêè åòèêè?
3. ×è ïîâèííі ó÷íі ïðèáèðàòè øêіëüíå ïîäâіð’ÿ?

ПАМ’ЯТКА
ßê ïðàâèëüíî âåñòè äèñêóñіþ

1. Ïåðåä òèì, ÿê ïî÷èíàòè äèñêóñіþ, ïîäóìàé, ÷è äîñòàòíüî òè îáіçíà-
íèé іç âіäïîâіäíèì ïèòàííÿì.

2. Çðîçóìіé ñïіâðîçìîâíèêà, éîãî àðãóìåíòè, ç’ÿñóé ìåòó äèñêóñії.
3. Âèçíà÷, іç ÷èì ñàìå òè çãîäíèé.
4. Äîáåðè äîêàçè, àðãóìåíòóé ñâіé ïîãëÿä.
5. Êðèòèêóé äóìêó, à íå ëþäèíó, ÿêà її âèñëîâèëà.
6. Ïîâàæàé ñïіâðîçìîâíèêà, îöіíè ïðàâèëüíî éîãî ïîçèòèâíі ÿêîñòі.
7. Óòî÷íè ïîíÿòòÿ, òåðìіíè, ÿêі âæèâàþòüñÿ â ñóïåðå÷öі.

Òåìà 4. ÎÏÈÑ ÌІÑÖÅÂÎÑÒІ. ÓÑÍÈÉ ÒÂІÐ-ÎÏÈÑ ÌІÑÖÅÂÎÑÒІ
ÍÀ ÎÑÍÎÂІ ÎÑÎÁÈÑÒÈÕ ÑÏÎÑÒÅÐÅÆÅÍÜ І ÂÐÀÆÅÍÜ

Ó ÕÓÄÎÆÍÜÎÌÓ ÑÒÈËІ

ПРИГАДАЙМО. Що таке опис? Чим опис відрізняється від розповіді та роздуму?

І. Прочитайте висловлення. Визначте ключові слова та сформулюйте його
основну думку одним реченням.

ßêáè ìåíå çàïèòàëè, ÿê ïî÷èíàòè çíàéîìñòâî ç ìіñòîì, äå íіêîëè íå 
äîâîäèëîñÿ áóâàòè ðàíіøå, ÿ âіäïîâіâ áè: ïðîéäіòüñÿ âóëèöÿìè, íàìàãàþ-
÷èñü çðîçóìіòè, ó ÷îìó éîãî îñîáëèâіñòü, à ïîòіì äіçíàéòåñÿ, äå çíàõîäèòü-
ñÿ êðàєçíàâ÷èé ìóçåé. Âіí ñòàíå âàøèì ïåðøèì ñïіâðîçìîâíèêîì,
ïîðàäèòü, êóäè íàñàìïåðåä òðåáà ñõîäèòè, ùî ïîäèâèòèñÿ. À âè âæå ñàìі
âèáèðàéòå íàéáіëüø öіêàâå (Ã. Êóáëèöüêèé).

ІІ. Опишіть усно ваші враження від відвідування міста (села), де ви колись побували
вперше. Із чого розпочалося ваше знайомство із цим населеним пунктом?

413 
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Розгляньте малюнки ваших однолітків, на яких вони зобразили рідне місто 
(село). Усно опишіть зображене на малюнку, який вам найбільше сподобався. Чи вда-
лося юним художникам передати красу свого краю?

Ìàëþþ ðіäíå ìіñòî (ñåëî)

Ìàëþíîê ßíè Ìàêñèì-
÷óê (ì. ×åðíіâöі)

Ìàëþíîê Ãàííè
Âàõìëîê (ì. Õàðêіâ)

Ìàëþíîê Â’ÿ÷åñëàâà
Êî÷åðãіíà (ì. Êèїâ)

Ìàëþíîê Íàòàëêè Êîâàëü÷óê (Âîëèíü)
(ôðàãìåíò)

І. Прочитайте тексти. Доведіть, що це описи. Що описуєть ся в кожному з них?
На яких деталях автори зосереджують основну увагу? Визначте композиційні особли-
вості описів.

1. Íà ïî÷àòêó XVIII ñòîëіòòÿ Ïîëòàâà áóëà òèõà òà çàòèøíà, ÿê і êîëèñü 
çà ãåòüìàíà Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî: êâіòó÷à, âñÿ ó âèøíÿêàõ і âåñåëèõ 
ãàéêàõ. Ìіñòî ñóòî ñòåïîâå, íà îäøèáі, áëèæ÷å äî ñòàðîãî, ÿê ñâіò, Ìóðàâ-
ñüêîãî øëÿõó òà é íåäàëåêî âіä ïðèíàäíîї ñòîëèöі êîçàöüêîãî íàðîäó –
Êèєâà. Ðîçáóäîâàíà íà ìàëüîâíè÷іé ðіâíèíі, âîíà ïîâîëі øèðèëàñÿ íà ñõіä 
ñîíöÿ òà íà ïіâäåíü äî ñâîїõ ÷åïóðíèõ ñіë і õóòîðіâ. ßê і ñòîëèöÿ, ìàëà 
âîíà Ïîäіë, âіäêіëü ìîæíà áóëî øâèäêî äіñòàòèñÿ äî ñëàâíîãî Çäâèæåí-
ñüêîãî ìîíàñòèðÿ.

Çà òèõ äàëåêèõ ÷àñіâ óñÿ Ïîëòàâà êóï÷èëàñÿ íà øèðîêîìó ìàéäàíі, äå 
ñòîÿëà Óñïåíñüêà öåðêâà, çà íåþ – ìàãіñòðàò òà ùå õàòè ïіä ãîíòîì*. Ïîðó÷
ñòîÿëè ùå õàòè ïàíіâ áóí÷óêîâèõ òà îñàâóëіâ, òà ùå êàì’ÿíèöÿ ñëàâíîãî
ãåòüìàíà Іâàíà Ìàçåïè. Ïðîòå ïîëòàâ÷àíè ïèøàëèñÿ íàéáіëüø «Ïàíÿíêîþ». 
Áóëà òî âåëèêà âóëèöÿ, êðàùå á ñêàçàòè – âåñåëèé ãàéîê, ùî ìåæóâàâ ç 
òîðãîì, òóò ñòîÿëè, ÿê ïіä øíóð, ñòàðøèíñüêі õàòè ïіä ãîíòîì òà î÷åðåòîì
(Ì. Ëàçîðñüêèé).

* Ãîíò – òîíêî âèòåñàíі äåðåâ’ÿíі äîùå÷êè, ÿêèìè íàñòèëàþòü äàõ.
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*  *  *
2. Ìіñòî Êàçîíäå, ðîçòàøîâàíå çà òðèñòà ìèëü âіä ãèðëà Êâàíçè, áóëî

îäíèì іç ãîëîâíèõ íåâіëüíè÷èõ ðèíêіâ Àíãîëè. Òîðãіâëÿ ëþäüìè ïðîâàäè-
ëàñÿ íà «÷èòîöі» – ìàéäàíі â öåíòðі ìіñòà. Òóò «òîâàð» âèñòàâëÿâñÿ íà
ïðîäàæ. Çâіäñè êàðàâàíè âèðóøàëè äî Âåëèêèõ Îçåð.

Êàçîíäå, ÿê і âñі âåëèêі ìіñòà Öåíòðàëüíîї Àôðèêè, äіëèëîñÿ íà äâі
÷àñòèíè. Ó òîðãîâіé ÷àñòèíі æèëè ïîðòóãàëüñüêі, àðàáñüêі é òóáіëüíі êóïöі;
òóò æå âîíè çáóäóâàëè áàðàêè äëÿ íåâіëüíèêіâ. Ó äðóãіé ÷àñòèíі ìіñòèëàñÿ
ðåçèäåíöіÿ òóáіëüíîãî âîëîäàðÿ...

Íà ãîëîâíіé âóëèöі òîðãîâîãî êâàðòàëó ñòîÿëè îäíîïîâåðõîâі áóäèíî÷-
êè ç ïëàñêèìè äàõàìè. Ó êâàäðàòíèõ, îãîðîäæåíèõ ãëèíÿíèìè ñòіíàìè
äâîðèêàõ òðèìàëè õóäîáó. Âóëèöÿ âèõîäèëà íà «÷èòîêó», îòî÷åíó íåâіëü-
íè÷èìè áàðàêàìè. Íàä áóäèíêàìè âèñî÷іëè ïèøíі êðîíè âåëåòåíñüêèõ
ñìîêîâíèöü. Óçäîâæ âóëèöü ðîñëè âіÿëîâі ïàëüìè, ñõîæі íà ìіòëè.

Íåïîäàëіê òåêëà ðі÷êà Ëóї. Öå ùå íå äîñëіäæåíà ðі÷êà, ÿêà є, ìàáóòü,
îäíієþ іç ÷èñëåííèõ ïðèòîê Êîíãî (Æóëü Âåðí). 

ІІ. Випишіть з одного з текстів (на вибір) словосполучення з означеннями й обставина ми
місця. З’ясуйте їхню роль в описі. За виписаними словосполученнями усно перекажіть
прочитане. 

 Уявіть, що ви прогулюєтеся вулицями одного з міст (сіл) України. Опишіть усно
свою прогулянку в теперішньому часі (куди йдете, що бачите, ваші враження тощо).

Опис 
місцевості

Твір-опис

Îñîáëèâîñòі îïèñó ìіñöåâîñòі

 Â îïèñàõ ìіñöåâîñòі âðàõîâóþòü ÷àñ äîáè, ïîðó ðîêó é
îñî áëèâîñòі ïîãîäè.
 Îïèñ ìіñöåâîñòі çäåáіëüøîãî є ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ õóäîæ-

íüîãî òâîðó, äî ÿêîãî âіí ââîäèòüñÿ ç ïåâíîþ ìåòîþ (äëÿ
óòî÷íåííÿ, õàðàêòåðèñòèêè ïîäії, óâèðàçíåííÿ îïîâіäі
òîùî).
 Ó õóäîæíіõ îïèñàõ ìіñöåâîñòі є ëåêñèêà, çà äîïîìîãîþ

ÿêîї àâòîð âèðàæàє ñâîє ñòàâëåííÿ äî çîáðàæóâàíîãî.

Òâіð-îïèñ – öå çâ’ÿçíèé òåêñò, ó ÿêîìó ñëîâåñíî çîáðàæóþòü-
ñÿ îñíîâíі îçíàêè ïðåäìåòà, ÿâèùà, îñîáè. Ó òâîðі-îïèñі
ìîæóòü áóòè é åëåìåíòè ðîçïîâіäі. Âàæëèâî, ùîá ðîçïîâіäü
íå ïåðåâàæàëà íàä îïèñîì, à ìіñòèëà ëèøå äîäàòêîâі âіäî-
ìîñòі.

У художніх описах місцевості треба передати враження від місцевості та того, що
там знаходиться. 

Розкажіть, чим вулиця (провулок, проспект, бульвар), на якій розташований ваш
навчальний заклад, відрізняється від інших вулиць вашого населеного пункту. Чи знаєте
ви історію цієї вулиці і чому вона має таку назву? Опишіть, де саме знаходить ся вулиця,
які частини населеного пункту вона з’єднує, чи далеко простяглася. Чим вона починаєть-
ся й закінчується, які будинки, магазини, підприємства, установи розташовані на ній? Де
саме? Які на вулиці тротуари, проїжджа частина, дерева, клумби, дворики тощо?
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Доберіть слова і словосполучення для опису будівель, майданчиків, тротуарів 
тощо, які можуть бути на вулиці. Запишіть відомості в таблицю, накреслену в зошиті за 
поданим зразком. Визначте, що з дібраного лексичного матеріалу характерне для опи-
су вулиці (провулку, проспекту, бульвару), на якій розташовано ваш навчальний заклад.

Ðîáî÷èé ìàòåðіàë äëÿ îïèñó âóëèöі

Ùî îïèñóєìî Ñëîâà і ñëîâîñïîëó÷åííÿ äëÿ îïèñó

Áóäіâëÿ øêîëè
Æèòëîâèé áóäèíîê
Òðîòóàð
Ïðîїæäæà ÷àñòèíà
Äåðåâà
Îñâіòëåííÿ
Äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê
Ñêâåð
Òðàíñïîðò
Ðîçìіðè âóëèöі

 І. Складіть і запишіть складний план твору-опису вулиці (провулка, проспек-
ту, бульвару), на якій мешкаєте ви чи ваші рідні, друзі. За планом складіть усний
твір-опис у художньому стилі. Скористайтеся дібраним робочим матеріалом, подани-
ми нижче пам’ятками.
ІІ. За бажання намалюйте малюнок на тему «Вулиця, яку я люблю».

 Уявіть, що вам доручили спроектувати вулицю. Опишіть усно, який вигляд вона 
мала б. За бажання намалюйте цю вулицю. 

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи є вулиця, на якій ви мешкаєте, достатньо озелененою, чи-
стою, упорядкованою? Якщо ні, то що для цього треба зробити?

ПАМ’ЯТКИ
Îðієíòîâíèé ñêëàäíèé ïëàí òâîðó-îïèñó âóëèöі

І. Äîðîãå ñåðöþ ìіñöå.
ІІ. Îïèñ âóëèöі.

1. Іñòîðіÿ âóëèöі.
2. Ìіñöå ðîçòàøóâàííÿ і ðîçìіðè.
3. Îêðàñà âóëèöі. 
4. Æèòëîâі áóäèíêè, ìàãàçèíè, ïіäïðèєìñòâà, óñòàíîâè.
5. Ïàì’ÿòêè êóëüòóðè òà іñòîðії.
6. Ìіñöÿ âіäïî÷èíêó.
7. Òðîòóàðè òà ïðîїæäæà ÷àñòèíà.
8. Îçåëåíåííÿ.
9. ßê çìіíèëàñÿ âóëèöÿ îñòàííіì ÷àñîì.
10. Âóëèöÿ âäåíü і ââå÷åðі (ó ðіçíі ïîðè ðîêó).

ІІІ. Ëþáëþ ñâîþ âóëèöþ.

ßê ïðàöþâàòè íàä òâîðîì

1. Ñôîðìóëþâàòè îñíîâíó äóìêó òâîðó.
2. Ïðîäóìàòè, ÿêі òèïè ìîâëåííÿ ìîæóòü áóòè ïîєäíàíі ó òâîðі.
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3. Äіáðàòè ç ðîáî÷èõ ìàòåðіàëіâ ïîòðіáíі äëÿ ðîçêðèòòÿ òåìè é îñíîâ íîї
äóìêè.

4. Çãðóïóâàòè ìàòåðіàë çà îêðåìèìè ïèòàííÿìè.
5. Âèçíà÷èòè ïîñëіäîâíіñòü âèêîðèñòàííÿ ìàòåðіàëó, çâ’ÿçîê îêðåìèõ

÷àñòèí.
6. Ñêëàñòè ïëàí òâîðó.
7. Ïîìіðêóâàòè íàä âàøèì ñòàâëåííÿì äî îïèñóâàíîãî.

Òåìà 5. ÏÈÑÜÌÎÂÈÉ ÒÂІÐ-ÎÏÈÑ ÌІÑÖÅÂÎÑÒІ 
ÍÀ ÎÑÍÎÂІ ÎÑÎÁÈÑÒÈÕ ÑÏÎÑÒÅÐÅÆÅÍÜ І ÂÐÀÆÅÍÜ

Ó ÕÓÄÎÆÍÜÎÌÓ ÑÒÈËІ

І. Прочитайте текст. Визначте його тип і стиль мовлення. Укажіть у тексті вступ
і висновок. Про що йдеться в основній частині?

ÏÎËІÑÜÊÅ ÑÅËÎ

ß íіêîëè íå áóâàâ ó ïîëіñüêîìó ñåëі Êðèíêè, äîñі æàëêóþ çà öèì. Ñõîäèâ
ÿ ÷èìàëî äîðіã, îá’їçäèâ ÷èìàëî êðàїí, òà ÿêîñü íå âèïàäàëî ìåíі çàçèðíó-
òè â òèõі ìіñöÿ, äå ìèíóëî áàòüêîâå äèòèíñòâî. Àëå íіêîëè íå áóâøè òàì,
áà÷ó âèðàçíî, ìîâ íà ñòàðîâèííіé ãðàâþðі, çàïîâіòíèé êóòî÷îê çåìëі.
Ó öіé êàðòèíі ïàíóþòü ñâіòëі òîíè, íіæíі òîíè áіëåíîãî ïîëіñüêîãî ïîëîò-
íà. Ñïîêіéíå ñâіòëå íåáî, ñâіòëі ç æîâòèì âіäòіíêîì êó÷óãóðè ïіñêіâ. Ëèøå
ïî ãîðèçîíòó òåìíà çóáðèñòà ñòіíà ñîñíîâîãî áîðó.

Íåáî, ëіñ, ïіùàíà ãîðáèñòà ðіâíèíà – öå ëèøå òëî.
Ïîòіì áà÷ó äîðîãó. Íó, à ÿêà äîðîãà â ïіñêàõ? Ïîðіçàíà êîëåñàìè, òî

êðèâóëÿє ìіæ ÷àõëèìè êóùàìè ñîñíÿêó, òî ïîâçå íà ãîðáèê, òî øêàíäèáàє
â äîëèíêó. Öå íàâіòü íå äîðîãà, à ðîçòîïòàíà êàíàâà, êëÿòà é ïåðåêëÿòà
âñіìà їçäîâèìè, і âіä òîãî ùå áіëüøå çìîðùåíà. Ïîðó÷ íåї, ñòàðîї áàáóñі,
âèñòðèáóþòü îíóêè-ñòåæêè, âîíè ìåðåæàòü ñèíþ÷і ïëåñà, âèêðóòàñàìè
îáõîäÿòü äåðåâöÿ і çáіãàþòüñÿ â îäíå ðі÷èùå áіëÿ òðóõëîãî âіä ñòàðîñòі
îáâàëåíîãî ìіñòî÷êà. Çà ìіñòî÷êîì ïî÷èíàєòüñÿ ñåëî.

Ïîëіñüêå ñåëî. Іøëè æіíêè ç ãðèáàìè. Ïіñîê òà áîëîòî, ïіñîê òà áîëîòî,
íàðåøòі é ñóõà ìіñöèíà, òóò, êîìó äå çàìàíóëîñÿ, é ïðèñіëè âîíè ñïî÷èòè,
îáêëàâøèñü êîðçèíàìè. Îòàêå ñåëî. Êóïêàìè. Õàòà, à ïîòіì æîâòà çàëè-
ñèíà, ïîòіì ùå ñàìîòíÿ õàòà. Êîæåí äâіð îáíåñåíî âèñîêîþ äåðåâ’ÿíîþ
îãîðîæåþ. Òóò óñå ç äóáà, іç ñîñíè, ç áåðåçè, ç ãðàáà. Óñå ç ëіñó.

À çåìëÿ òóò ÿêà! Òîé æå ïіñîê, òðîõè áóðèé âіä ãíîþ, áåç ãíîþ íіùî íå
ðîñòå, íàâіòü áóð’ÿí.

Çà äâîðàìè é ëåâàäàìè – ãëåâêà íèçèíà. Êîð÷і, ìîõîâі îñòðіâêè, öіëі
îçåðà ãóñòîї, ÿê äüîãîòü, ñòîÿ÷îї âîäè, çàìóëåíі ðі÷å÷êè. Öàðñòâî íåïðî-
ëàçíèõ ïîëіñüêèõ áîëіò.

Íіêîëè íå áóâ ÿ ó Êðèíêàõ, àëå áà÷ó ñåëî, áà÷ó äіäîâó õàòó. Âîíè ïî-
ñòàþòü іç çàïàøíèõ áàòüêîâèõ îïîâіäîê (Â. Áëèçíåöü).

ІІ. Знайдіть у тексті мовні засоби, вжиті для художнього опису місцевості. Які слова та
словосполучення допомагають автору висловити своє ставлення до описуваного?

І. Розкажіть про історію заснування вашого міста (села, селища). Чому воно
має таку назву? Опишіть, де знаходиться ваш населений пункт, чим він славиться, що
є його окрасою.
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ІІ. Опишіть ваші відчуття, коли після тривалої розлуки ви повертаєтеся в рідне місто (село).
ІІІ. Накресліть у зошиті й заповніть таблиці.

Ðîáî÷èé ìàòåðіàë äëÿ îïèñó ìіñòà (ñåëà), ó ÿêîìó ÿ æèâó

Òàáëèöÿ 1

Ñëîâà-àñîöіàöії äî íàçâè ìіñòà (ñåëà)
Îçíà÷åííÿ äî íàçâè ìіñòà (ñåëà)
Ïðèêëàäêè äî íàçâè ìіñòà (ñåëà)

Òàáëèöÿ 2

Ùî îïèñóєìî Ñëîâà і ñëîâîñïîëó÷åííÿ äëÿ îïèñó

Ìіñöå ðîçòàøóâàííÿ
Ðîçìіðè
Âóëèöі (ïëîùі, ìàéäàíè)
Öåíòðàëüíà ÷àñòèíà
Îêîëèöÿ
Áóäіâëі
Äîðîãè
Ïðèðîäà
Ïàì’ÿòêè іñòîðії òà êóëüòóðè
Ìіñöÿ âіäïî÷èíêó

 І. Складіть і запишіть твір-опис на одну з поданих тем у художньому стилі за само-
стійно складеним складним планом. Скористайтеся пам’ятками, поданими на с. 191.

«Ìîє ìіñòî (ñåëî)», «Ìіñòî (ñåëî), ÿêå ÿ ëþáëþ», «Ìіñòî (ñåëî), ó ÿêîìó 
õî÷åòüñÿ æèòè», «Ìіñòî (ñåëî) ìàéáóòíüîãî».

ІІ. За бажання намалюйте малюнок до вашого твору.

Ìіñòî ìàéáóòíüîãî

Îá’єäíàéòåñÿ â ãðóïè. Ïіäãîòóéòå ñâіé 
ïðîåêò ìіñòà â ìàéáóòíüîìó. Ñïðîáóéòå 
ñëîâåñíî îïèñàòè (à òàêîæ íàìàëþâàòè), 
ÿêèì âè óÿâëÿєòå ìіñòî â ìàéáóòíüîìó. Ó ïðîåêòі çîñåðåäüòå 
óâàãó íà ðîçâ’ÿçàííі ïðîáëåì ñó÷àñíèõ ìіñò (åêîëîãіÿ, âîäîïîñòà-
÷àííÿ, òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ, òðàâìàòèçì íà äîðîãàõ òîùî).

Окрім того, у поясненні до проекту мають бути такі відомості:
 де знаходиться місто;
 як розташовані будинки, їхня форма;
 заклади освіти, медицини, культури, спортивні майданчики тощо;
 транспортне забезпечення;
 промислова зона й зона відпочинку;
 озеленення, екологія.
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Òåìà 6. ÏÈÑÜÌÎÂÈÉ ÑÒÈÑËÈÉ ÏÅÐÅÊÀÇ
ÐÎÇÏÎÂІÄÍÎÃÎ ÒÅÊÑÒÓ Ç ÅËÅÌÅÍÒÀÌÈ ÎÏÈÑÓ ÌІÑÖÅÂÎÑÒІ

Â ÕÓÄÎÆÍÜÎÌÓ ÑÒÈËІ

І. Прочитайте текст. Схарактеризуйте ставлення автора до зображеного.

ÄІÂ×ÈÍÀ Â ÑÒÅÏÓ

Çàõîäèëà íі÷.
Íіìіє ñòåï і òüìàðèòüñÿ.
Ïîñïіøàþ÷è, êóäèñü õîâàþòüñÿ îñòàííі øóìè é ãóêè äîâãîї ëіòíüîї äíè-

íè. Íå ïîãàñëî ùå íà çàõîäі, ÿê êðîâ, ÷åðâîíå çàðåâî, à âæå íàä íèì ó òåì ðÿâі
äàëåêîãî íåáà çàæåâðіëà, íåìîâ æàðèíà â ïîïåëі, âå÷іðíÿ çîðÿ. À ìіñÿöü, 
ùî ïåðøå âèñіâ ñåðåä ÿñíîãî íåáà ñіðîþ, ìàëîïîìіòíîþ ïëÿìîþ, ïіä òåìíèì
êðèëîì íî÷і çðàçó îæèâ і çàñâіòèâñÿ áіëèì ÷àðіâíèì îãíåì.

Ðèíóëî ç íåáà öіëå ìîðå òèõîãî ñâіòëà, óñå íà çåìëі ïîòîïëÿþ÷è. Íàä
ñòåïîì ïðîìàéíóâ ëåãåíüêîþ òіííþ íåçðÿ÷èé ñîí.

Íі÷ çàéøëà.
Ìàëåíüêîþ õìàðèíêîþ òåìíіє íàä ãëèáîêèì ÿðîì çàêèíóòèé ó ñòåïó

õóòîðåöü.
Ñèíіþòü ó ïðîìіííі õàòêè. Ó ÿð ïîòÿãëèñÿ äîâãі òіíі.
Òèõî â õóòîðі, ìîâ ó ñêàì’ÿíіëîìó öàðñòâі іç äàâíüîї êàçêè.
Ñåðïè, êîñè, âîçè, çáðóÿ — óñå ìåðòâî ëåæèòü êîëî õàò, íåìîâ òі öÿöüêè,

ùî ïåðåä ñíîì ïîðîçêèäàëè ìàëі äіòè. Ïî äâîðàõ ìàíÿ÷àòü ñòіæêè ñâіæîї
ïàøíі, ìàëî íå ïîðó÷ іç õàòàìè òÿãíóòüñÿ íèâè ç áëèñêó÷îþ ñòåðíåþ.

Íà íèâàõ, ÿê òå âіéñüêî ïîáèòå, òåìíіþòü íå çíîøåíі ñíîïè, ñòåëþòüñÿ
äîâãèìè ðÿäàìè íå çàãðåáåíі ïîêîñè і, çáèâøèñü ñòåáëèíàìè â ãóñòó ëàâó,
ïîäåêóäè ñòîÿòü ñàìîòîþ êëàïòі íåäîêîøåíîї ïøåíèöі.

À íàä óñіì ãóñòî ñòåëåòüñÿ äóõ ñâіæîãî ñòåïîâîãî ñіíà.
Ðîçêîøàìè, êðàñîþ âіє íàä ñòåïîì...
Ó ÿðó òèõî é ñóìíî. Ñâіòèòü íàä íèì ìіñÿöü. Óçäîâæ éîãî ðîçòÿãíó ëèñÿ

äîâãîþ ñòðі÷êîþ êó÷åðÿâі âåðáè. Ç-ïіä âåðá îäіðâàëèñü і ïîïëèâëè ïðîòè
ìіñÿöÿ ïîíàä çðîøåíîþ òðàâîþ ìàðèùà – òіíі. Çàïèðñêàëî ùîñü... Âîëè.

Çà âîëàìè âèðèíóëà é ñòàëà â ÿðó âîëî-
õàòà ïîñòàòü.

Íà ãîëîâі â íåї íàâåð÷åíå æìóòîì
ÿêåñü ãàí÷іð’ÿ, äîâãà ñâèòà ïіäïåðåçàíà
áіëîþ ãàí÷іðêîþ, íà íîãàõ âåëèêі ìó-
æè÷і ÷îáîòè, à â ðóêàõ – áàòіã. Ç êóïè
ãàí÷іðîê âèçèðàє ìàðìóðîâå äіâî÷å
ëè÷êî ç äóæå âåëèêèìè ïðå÷óäíèìè
î÷èìà. Äіâ÷èíà ïðèòóëèëàñÿ ïëå÷åì äî
ñòîâáóðà é çàêèíóëà ãîëîâó ïðîòè ìіñÿ-
öÿ. Î÷і â íåї ñêëåïèëèñÿ, ðóêè îïóñòè-
ëèñü, ÿê ó ñîííîї. Ñòîїòü і îñìіõàєòüñÿ.

Çàòðåìòіëî çðàçó ñîííå ïîâіòðÿ, і çãðàї
ñðіáíèõ çâóêіâ, ïëóòàþ÷èñü і âèãðàâàþ-
÷è, ïîëåòіëè ÿðîì і äàëåêî êðóãîì çà-
ñíóâàëè ñòåï.
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Ïîòіì іç ìîðÿ çâóêіâ âèðіçàëèñÿ äçâіíêі, ìîâ іç ñðіáëà âèêóâàíі, ñëîâà
ïіñíі:

ßðîì, ÿðîì, ïøåíè÷åíüêà ëàíîì,
Ãîðîþ îâåñ.
Íå ïî ïðàâäі, ìîëîäèé êîçà÷å,
Çî ìíîþ æèâåø...

Ñëîâà âñі äî îäíîãî îääàëèñÿ ãîëîñíîþ ëóíîþ: íі îäíå íå ñõîâàëîñÿ.
Äіâ÷èíà çàìîâêëà і ñõèëèëà ãîëîâó. Ñòàëî çíîâ òèõî. Òіëüêè äåñü äàëåêî, 
òðåìòÿ÷è â ïîâіòðі, çàâìèðàëè îñòàííі îäãîëîñè ïіñíі.

Âåðáè ñòîÿòü íåïîðóøíî. Êðіçü їõ âіòè äå-íå-äå âèçèðàþòü äàëåêі çîðі.
Äіâ÷èíà çâåëà âåëèêі î÷і é äîâãî âäèâëÿëàñÿ íèìè â ñðіáëÿñòó äàëå÷іíü. 

Çäіéìàëà ðóêè, ùîñü øåïîòіëà ñàìà ñîáі, êèâàëà ãіðêî ãîëîâîþ. Çíîâó
çâîðóõíóëîñÿ ïîâіòðÿ, і ñðіáíі çâóêè ðîçáóäèëè ñòåï. Äіâ÷èíà çàïëþùèëà 
î÷і, ìàðèòü і ñïіâàє.
І ââèæàєòüñÿ áіäíіé äіâ÷èíі â ñòàðèõ ëàõìіòòÿõ, ùî íå íàéìè÷êà âîíà,

íå ñèðîòà... Âîíà äî÷êà áàãàòîãî áàòüêà. Ó íåї øîâêîì øèòі ñîðî÷êè, äîðî-
ãії êèëèìè, äóêà÷і ñðіáíі... Òà íå ìèëі їé âîíè, áî íå õî÷å її ëþáèòè êîçàê
ìîëîäèé. À òîé êîçàê – òàêèé õëîïåöü, ÿêèõ óæå íåìàє òåïåð: âіí ó ïèø-
íîìó âáðàííі, ùî ñÿє, ÿê ñîíöå. Ïіä íèì ãðàє êіíü âîðîíèé, à â òîãî êîíÿ
ãîðÿòü íà íîãàõ çîëîòі ïіäêîâè, ñðіáíі âèáëèñêóþòü ñòðåìåíà. Ñèäèòü êîçàê
íà êîíі ïåðåä íåþ, õîðîøèé і âіëüíèé, ÿê âіòåð ñòåïîâèé, à âîíà ñòîїòü ïå-
ðåä íèì çàñìó÷åíà òà ñòèõà äîêîðÿє éîìó, ùî íå ïî ïðàâäі âіí ç íåþ æèâå...

Òóæèòü, ðîçëèâàєòüñÿ ãîëîñ äіâ÷èíè, і ëóíàє-ðîçëÿãàєòüñÿ ïî ñîííîìó 
ñòå ïó æèâå îïîâіäàííÿ ïðî äіâ÷èíó òà çðàäëèâîãî êîçàêà (Ñ. Âàñèëü÷åíêî).

ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1. Доведіть, що текст належить до художнього стилю мовлення.
2. Визначте, які типи мовлення поєднано в тексті.
3. Якою ви уявили місцевість, описану письменником?
4. Знайдіть опис місцевості. На яких деталях опису автор зосереджує особливу увагу?
5. Які художні засоби, вжиті автором у тексті, надають опису поетичності? 
6. Випишіть означення та порівняння, що використовуються в описі місцевості.
7. Поясніть лексичне значення слів жевріти, яр, хутір, стерня.
8. На які частини можна поділити текст? Випишіть тематичні речення.
9. Складіть складний план. 

ІІІ. Прочитайте текст удруге. За складеним планом стисло перекажіть прочитане 
(письмово). За потреби скористайтеся пам’ятками, поданими на с.187.

Òåìà 7. ×ÈÒÀÍÍß ÌÎÂ×ÊÈ 

І. Прочитайте мовчки текст. Доберіть свій варіант заголовка. Розкажіть, що в 
образі бабусі Марфи вам сподобалося найбільше. Яким постав у вашій уяві оповідач?

ÖÂІÒÅ ÃÐÓØÀ

Ó áaáyci Ìàðôè – äâі ñåñòðè-îäíîëіòêè, ãðóøà é êîïàíêà. Êîïàíêó âè-
êîïàâ i ãðóøó ïîñàäèâ ùå ïåðøèé ÷îëîâіê її Óëàñ, ÿêèé çàãèíóâ ó òó 
«ãåðìàíñüêó» âіéíó.

«Òî æ ìåíі îä íüîãî, ìîëîäåíüêîãî, äàðèöÿ àæ äî âіêó. Ãðóøà ðîäèòü, 
ùå é çàðàç ðîäèòü, êîïàíêà íå ìіëіє, i âîäà áëèçüêî, êëþ÷åì äîñòàþ».
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Êîëè ÿ âïåðøå çàéøîâ äî áàáóñèíîãî Ìàðôèíîãî äâîðó, ùîá íàïèòèñÿ,
òî âèòÿãàâ âîäó òèì «êëþ÷åì» – âåðâå÷êîþ àêàöієâîþ, äî ÿêîї ïðèêîâàíî
ãàê, çàêðó÷åíèé, ÿê âóñ, ùîá öåáåðêó â âîäó íå çðîíèòè.

Òîäі áóâ ñåðïåíü, i ñïåêà ñòîÿëà òàêà êðóòà, ùî éäåø i ìëієø.
«×è íå ìîæíà ó âàñ íàïèòèñÿ?» – ñïèòàâ ÿ ó áaáyci, ùî ñèäіëà ïіä ãðóøåþ

i âèøèâàëà ñîðî÷êó.
«ßê íå ìîæíà, òî íàâіùî á ÿ òîäі îòóòî æèëà!»
Âîíà õóòåíüêî ïіäâåëàñÿ, ïîêëàëà øèòâî íà òðàâó i êëóáî÷êîì ïîêîòè-

ëàñÿ äî õàòè ïî êóõëèê («Çàðàç êóõëèêà âèíåñó»). Âîíà áóëà äóæå çãîðáëå-
íà, ìîâáè íàõèëèëàñÿ êîëèñü äî ãðÿäêè öèáóëèíó âèñìèêíóòè òà é óæå íå
âèïðîñòàëàñÿ.

Êîëè ÿ òÿã âîäó, öåáåðêà ñïåðøó ãëóõî ñòóêíóëàñÿ áîêîì îá ãðóøêè,
ùî ïëàâàëè ó âîäі, àæ òîäі íàáðàëàñÿ, à êîëè ïèâ ç äåðåâ’ÿíîãî êóõëèêà,
áàáóñÿ ñêàçàëà òàê ëàãіäíåíüêî, òàê íå íàðîøíå âèìîâëÿþ÷è ñëîâà: «Äî-
áðîãî çäîðîâ’ÿ ïèâøè. Òà â òàêó ãîäèíó éòè – xiáa íå ïіäіá’єøñÿ, ÿê ñîíöå
àæ êîëåòüñÿ ãàðÿ÷èì», – i äèâèëàñÿ íà ìåíå çíèçó, ç-ïіä ñâîєї çãîðáëåíîñòі,
i óñìіõàëàñÿ ìóäðî, ÿê óñìіõàþòüñÿ ëèøå ñòàðåíüêі òà äіòè.

Ðàçîì ç âîäîþ ÿ âèòÿã ç êîïàíêè i äâi ãðóøêè.
«Caìi, ÷è ùî, ïàäàþòü ó âîäó?» – ñïèòàâ ÿ.
«Êîòðà ñàìà âïàäå, à òî i ÿ âêèäàþ, ùîá õîëîíóëè. Îñü ó ïîëóäåíü

øêîëÿðèêè éòèìóòü ç ó÷åííÿ, òî äî îäíîї âèòÿãàþòü, ëàñóíöі ìàëі! Ïðè-
ãîùàéòåñÿ â äîðîãó. Òà ùå ëîâіòü, áî ãàðÿ÷і âîíè íå òàêі».

Âîíà âæå çíîâó ñèäіëà ïіä ãðóøåþ i âèøèâàëà. Áåç îêóëÿðіâ. I ÿ ñïèòàâ,
÷è òî æ їé äîáðå áà÷èòüñÿ.

«À òàê, ÿê çàìîëîäó, – ñêàçàëà âîíà, íå ðîçõèëÿþ÷èñü íàä øèòâîì. –
Îòàì, ÿê áóëî ìåíі ñіìäåñÿò ÷è âæå áåç îäíîãî íå ñіìäåñÿò ï’ÿòü, ïîãàíî
áà÷èëà, òàê ïîãàíî, ùî î÷å÷êè ïîêіéíèé ñóñіäà ìіé Òåðåøêî, õàé öàð-
ñòâóє, êóïèâ áóâ, ÿê їçäèâ äî Êèєâà. À òåïåð áà÷ó, ÿê äіâêà!» – Áàáóñÿ
Ìàðôà çàñìіÿëàñÿ òèõåíüêî, çàòèøíî i çàêèâàëà ãîëîâîþ íàä ÷åðâîíèìè
õðåñòèêàìè â ìàíèøöі.

«Ñêіëüêè æ âàì, ìàìî, çàðàç?»
«Òà ÿê ïî-ìîєìó, òî áåç îäíîãî ñòî. À ÿêáè õòî ãðàìîòíіøèé ïðèêèíóâ, 

òî, ìîæå, é ñòî ç ãà÷å÷êîì íàáðàëîñÿ á. Äàâíî æèâó, çàáóëà âæå é âіäêîëè.
Òðüîõ ÷îëîâіêіâ ñâîїõ ëþáåíüêèõ ïåðåæèëà. Ñêîðî-ñêîðåíüêî i ÿ äî íèõ
ïіäó. Ïіäó, ïîõîäæó, âcix òðüîõ ïðîâіäàþ».

«À êîòðîãî... íàéäóæ÷å á õîòіëîñÿ ïîáà÷èòè?»
«Óñіõ, ñèíó. À çîñòàíóñÿ êîëî îñòàííüîãî. Äî ïåðøîãî ïіäó, òî ùå é íå

âïіçíàє – ìîëîäåñåíüêèé æå! Íàâіùî, ñêàæå, òè ìåíі, áàáî, çäàëàñÿ, іäè
coái ãåòü! – Áàáóñÿ Ìàðôà çàñìіÿëàñÿ, àæ ÷îëîì øèòâà äîòóëèëàñÿ. – Äðó-
ãîìó äî íіæîê óêëîíèëàñÿ áè... Bіí òóò íåäàëåêî ëåæèòü, ó Ãðåáåíÿõ. Ïіä
áåðåãîì, ñåðäåøíîãî, çíàéøëè ïðîáèòîãî íàñêðіçü. Öå ÿê äðóãà âіéíà
áóëà. ß ñàìà éîãî ïîõîâàëà. Òðåòіé ìåíі ïàðà, õî÷ òåæ ìîëîäøèé óæå çà
ìåíå. Êóâàâ ó êóçíі. Âèéäåø, áóëî, ç õàòè i ÷óєø éîãî ìîëîòî÷îê. Óæå é
íå äóæå ãîäèâñÿ äî ðîáîòè, à êóâàâ. Òîäі ïîãàíî éîìó, ïîãàíî éîìó âðàç
çðîáèëîñÿ... Ïåðåêàçàëè ìåíі ëþäè, áіæó äî êóçíі, à éîãî âæå é íàçóñòðі÷
âåçóòü... Áіëÿ íüîãî ëÿæó. Bií óïіçíàє, ïîñóíåòüñÿ...».
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«Coái âèøèâàєòå ÷è ëþäÿì?»
«Coái ÿ âæå âñå âèøèëà, ìîÿ äèòèíî. Ëþäÿì. Õàé íîñÿòü òà çãàäóþòü

áàáó...»
Ïàäàþòü íàâêîëî áaáyci æîâòі ãðóøêè ç ãðóøі: ãóï-ãóï, ãóï-ãóï ì’ÿêî

â òðàâó. Ãàðÿ÷і. Âîíà âіäêèäàє øèòâî, çáèðàє їx i êèäàє â êîïàíêó, à ÷åð-
âîíі õðåñòèêè íà ñîðî÷öі ñÿþòü, ñìіþòüñÿ ñîíöåâі, ãycòi òà äðіáíі.

Êîëè ÿ âèõîäèâ ç äâîðó, áàáóñÿ Ìàðôà ïðîâåëà ìåíå äî âopiò i øâèäêî-
øâèäêî âïèõàëà ìåíі â êèøåíі æîâòі ãàðÿ÷і ãðóøêè («Âîíè íå çàâàæàòü!»),
à çà íàìè éøîâ ÷åðâîíèé ïіâåíü ó ÷åðâîíèõ «øòàíÿõ» i ñêàçàâ, ÿê ãîñïî-
äàð: òîêî-òîêî!

...Öâіòå ïðè çîðÿõ áàáóñèíà Ìàðôèíà ãðóøà, ÷îðíіє çåëåíèì ìîõîì
ñîëîì’ÿíèé äàõ íà íèçåíüêіé õàòèíі, à ó âіêíax ïîíî÷і. ß ñòîþ ïðîòè її
ïîõèëåíèõ âîðіò, i äèâëþñÿ ó äâіð, i ñëóõàþ òàê ïèëüíî, ùî òіëüêè ñåðöå
ñâîє ÷óþ. Íåâæå ïіøëà áàáóñÿ Ìàðôà?..
І ðàïòîì: òîêî-òîêî-òîêî! – ïіâåíü ó õëіâöі çà ãðóøåþ, – òîêî-òîêî!

(Ãð. Òþòþííèê).

ІІ. Виконайте тестові завдання.

Тестові завдання для оцінювання читацьких умінь і навичок

1. Õàðàêòåðíèìè äëÿ ñòðóêòóðè öüîãî òåêñòó є îçíàêè, çàçíà÷åíі â óñіõ
ðÿäêàõ, ÎÊÐІÌ

À äіàëîãі÷íà ôîðìà
Á íàÿâíіñòü çà÷èíó é êіíöіâêè
Â âèêëàä âіä ïåðøîї îñîáè
Ã åëåìåíòè îïèñó ïðèìіùåííÿ

2. Ó òåêñòі ÍÅÌÀЄ ìіêðîòåìè

À ñìåðòü ÷îëîâіêà áàáóñі Ìàðôè
Á áàáóñÿ ãîòóє ãðóøі äëÿ øêîëÿðіâ
Â çóñòðі÷ áàáóñі іç ñóñіäàìè
Ã áàáóñÿ ïðèãîùàє ñâîãî ãîñòÿ

3. Äî çà÷èíó â òåêñòі íàëåæèòü ðå÷åííÿ

À Ó áàáóñі Ìàðôè – äâі ñåñòðè-îäíîëіòêè, ãðóøà é êîïàíêà.
Á Ðàçîì ç âîäîþ ÿ âèòÿã ç êîïàíêè i äâi ãðóøêè.
Â І ðàïòîì: òîêî-òîêî-òîêî! – ïіâåíü ó õëіâöі çà ãðóøåþ, – òîêî-òîêî!
Ã Ïàäàþòü íàâêîëî áaáyci æîâòі ãðóøêè ç ãðóøі: ãóï-ãóï, ãóï-ãóï

ì’ÿêî â òðàâó.

4. Óïåðøå îïîâіäà÷ çàéøîâ äî áàáóñі Ìàðôè, ùîá

À íàáðàòè ãðóø Â íàïèòèñÿ âîäè
Á çàïèñàòè її ñïîãàäè Ã çàïèòàòè äîðîãó  

5. Ó òåêñòі ÍÅÌÀЄ ïіäòâåðäæåííÿ òîãî, ùî áàáóñÿ Ìàðôà áóëà

À ãîñòèííîþ Â ùåäðîþ
Á âіäïîâіäàëüíîþ Ã äîáðîþ 



198

Óðîêè ðîçâèòêó ìîâëåííÿ

6. Âèêîðèñòîâóþ÷è іíôîðìàöіþ ç òåêñòó, ïðî áàáóñþ Ìàðôó ìîæíà ñêà-
çàòè, ùî âîíà

À âìіëà âèøèâàòè Â ãàðíî ñïіâàëà
Á áóëà âіðóþ÷îþ Ã ëіêóâàëà òðàâàìè

7. ßê äàðóíîê âіä ïåðøîãî ÷îëîâіêà áàáóñі Ìàðôі çàëèøèëèñÿ

À ïîãðіá і êðèíèöÿ Â îêóëÿðè 
Á êóõëèê і öåáåðêî Ã ãðóøà é êîïàíêà 

8. Áàáóñÿ êèäàëà ãðóøі â êîïàíêó äëÿ òîãî, ùîá

À î÷èñòèòè âіä íèõ äâіð Â ïîìèòè їõ
Á îõîëîäèòè їõ Ã ñõîâàòè їõ âіä çëîäіїâ 

9. Êîëè îïîâіäà÷ âèõîäèâ іç äâîðó, áàáóñÿ ïîêëàëà éîìó äî êèøåíі

À õëіá        Á ïèðîãè        Â ãðóøі        Ã âèøèòó õóñòèíêó

10. Ó òåêñòі ÍÅÌÀЄ âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ

À ×è ñàìі ãðóøі ïàäàþòü ó êîïàíêó?
Á ßê áàáóñі âäàëîñÿ òàê äîâãî ïðîæèòè?
Â Êîãî іç ÷îëîâіêіâ áàáóñÿ õîòіëà á ïîáà÷èòè íàéáіëüøå?
Ã ×è äëÿ ñåáå âèøèâàє áàáóñÿ?

11. Òèï ìîâëåííÿ òåêñòó –

À îïèñ Â ðîçïîâіäü
Á ðîçäóì Ã ðîçïîâіäü ç åëåìåíòàìè ðîçäóìó

12. Çà ñòèëіñòè÷íèìè îçíàêàìè òåêñò є

À ðîçìîâíèì Á ïóáëіöèñòè÷íèì Â îôіöіéíî-äіëîâèì Ã õóäîæíіì

Òåìà 8. ÎÏÈÑ ÏÀÌ’ßÒÎÊ ІÑÒÎÐІЇ ÒÀ ÊÓËÜÒÓÐÈ.
ÓÑÍÈÉ ÂÈÁІÐÊÎÂÈÉ ÏÅÐÅÊÀÇ ÐÎÇÏÎÂІÄÍÎÃÎ ÒÅÊÑÒÓ 

Ç ÅËÅÌÅÍÒÀÌÈ ÎÏÈÑÓ ÏÀÌ’ßÒÊÈ ІÑÒÎÐІЇ ÒÀ ÊÓËÜÒÓÐÈ
Â ÕÓÄÎÆÍÜÎÌÓ ÑÒÈËІ

Прочитайте описи. Про що в них ідеться? До якого стилю мовлення належить
кожен з них? Відповідь обґрунтуйте. Визначте загальні особливості опису пам’яток 
історії та культури.

1. Ëèïíåâèé äåíü äîãîðÿє äåñü çà ñóòіíêàìè ãóñòèõ âèñî÷åííèõ äóáіâ і
ëèï, ïàëàõêîòèòü íà çîëîòèõ áàíÿõ і ñÿéíî-áіëèõ ñòіíàõ âåðõіâêà ñîáîðó,
ùî âèãíàâñÿ ñòðіìêî â íåáî. À íàäòî âèãíàâñÿ âіí ñåðåäíіì òèì íàéâèùèì
õðåñòîì, óñòðîìèâøèñü íèì ó ñèíü, – òàêèì ãåí-ãåí òîíåíüêèì і âèáëèñ-
êóþ÷èì, àæ íà÷å ðîçïå÷åíèì äî ñëіïó÷èõ іñêîð. Äâà іíøі õðåñòè ç äâîõ
áі÷íèõ áàíü ïîðèâàþòüñÿ éîãî äîãíàòè. Ç õðåñòіâ çâèñàþòü çîëîòі íèòêè
ëàíöþãіâ, ïðèïèíàþ÷è êіíöі òèõ õðåñòіâ äî áàíü. À íà çîëîòèõ íèòêàõ òà
òîíåíüêèõ õðåñòàõ – çãðàї ëàñòіâîê і ÷îðíèõ ñòðèæіâ. Âîíè ñіäàþòü, êóï-
÷àòüñÿ, ÷іïëÿþòüñÿ çà òі õðåñòè é íèòêè, ÿê çà ùîãëè é ñíàñòі âåëåòåí-
ñüêîãî êîðàáëÿ â áåçìåæíîìó ìîðі (Іâàí Áàãðÿíèé).

*  *  *
2. Ó 1935 ðîöі ó Õàðêîâі íà Ñóìñüêіé âóëèöі âñòàíîâëåíî ïàì’ÿòíèê

Ò.Ã. Øåâ÷åíêó. Âèñîòà ïàì’ÿòíèêà – 16,5 ì, ïîñòàòі ïîåòà – 5,5 ì. Êðóã -

429 
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ëèé ïîñòàìåíò çі ñõіäöÿìè âèãîòîâëåíî іç ñіðî-
ãî ëàáðàäîðèòó, ïîñòàòü ïîåòà é іíøі ôіãóðè 
âіäëèòî ç áðîíçè. Ïàì’ÿòíèê äîáðå âïèñóєòüñÿ 
â çàãàëüíèé àíñàìáëü ïàðêó. Öåíòðàëüíà ÷àñ-
òèíà – ïîñòàòü Øåâ÷åíêà íà âåñü çðіñò – ïіä-
íÿòà íà òðèãðàííîìó ïіëîíі*. Äîâêîëà ïіëîíà
íà ñòóïіí÷àñòèõ âèñòóïàõ ðîçìіùåíî 16 ôіãóð,
ÿêі ñèìâîëіçóþòü ìèíóëå óêðàїíñüêîãî íàðîäó. 
Íà öåíòðàëüíîìó ïіëîíі íàïèñ: «Øåâ÷åíêî»
(Øåâ÷åíêіâñüêèé ñëîâíèê).

3. Îëåêñàíäðіéñüêèé ìàÿê, ùî çíàõîäèâñÿ 
íà äàâíüîìó îñòðîâі Ôàðîñ (Єãèïåò), – єäèíå іç 
ñåìè ÷óäåñ ñâіòó, ùî íåñëî â ñîáі íå òіëüêè 
àðõіòåêòóðíó åëåãàíòíіñòü, àëå é ïðàêòè÷íó
ôóíêöіþ. Âіí ãàðàíòóâàâ ìîðÿêàì áåçïå÷íå
ïîâåðíåííÿ â ãàâàíü. À ùå âіí áóâ íàéâèùîþ
ñïîðóäîþ íà Çåìëі. Âèñîòà ìàÿêà – 135 ì,
éîãî ñâіòëî áóëî âèäíî íà âіäñòàíі 60 êì.
Íèæíÿ ÷àñòèíà ìàëà ôîðìó ÷îòèðèãðàííîї
ïðèçìè 60-ìåòðîâîї âèñîòè ç êâàäðàòíîþ îñíî-
âîþ, äîâæèíà ñòîðîíè ÿêîї ñòàíîâèëà 30 ì.
Ïëàñêèé äàõ, ïðèêðàøåíèé ïî êóòêàõ âåëè-
÷åçíèìè ñòàòóÿìè Òðèòîíà, ñëóãóâàâ îñíîâîþ
ñåðåäíüîї ÷àñòèíè. Âåðõíÿ ÷àñòèíà ìàÿêà
áóëà ñïîðóäæåíà ó ôîðìі öèëіíäðè÷íîї êîëî-
íàäè – 8 êîëîí íåñëè êóïîë, óâіí÷àíèé 7-ìå-
òðîâîþ áðîíçîâîþ ôіãóðîþ ïîâåëèòåëÿ ìîðіâ
Ïîñåéäîíà (Іç æóðíàëó). 

Ознайомтеся зі словничком архітектурних тер мінів. Які із цих слів для вас нові?

Ñëîâíè÷îê àðõіòåêòóðíèõ òåðìіíіâ

ÀðêàÀ –  ñêëåïіííÿ ó ôîðìі äóãè, ÿêèì ïåðåêðèâàþòü ïðîðіç ó ñòіíі àáî 
ñïîëó÷àþòü ñòîÿêè ìîñòà, äâà ñóìіæíèõ áóäèíêè і ò. іí.

Àðêàäà – ðÿä àðîê, ùî ñïèðàþòüñÿ íà ñòîâïè àáî êîëîíè.
Áàëþñòðàäà – ïîðó÷íі áàëêîíіâ, ãàëåðåé і ò. іí., óòâîðåíі ç ðÿäó ôіãóð-

íèõ ñòîâï÷èêіâ àáî êîëîíîê, ç’єäíàíèõ çâåðõó ïåðåêëàäèíîþ.
Áàíÿ – îïóêëèé äàõ, ùî ìàє ôîðìó ïіâêóëі; êóïîë öåðêâè, õðàìó, ñî-

áîðó.
Áàðåëüєô – ñêóëüïòóðíà ïðèêðàñà íà ïëîñêèõ ïîâåðõíÿõ, ùî âèñòóïàє 

íàä ïëîùèíîþ ôîíó ìåíøå íіæ íà ïîëîâèíó ñâîєї òîâùèíè.
Ãàëåðåÿ – êðèòèé ÷è âіäêðèòèé êîðèäîð, ùî ç’єäíóє äâà àáî êіëüêà

ïðèìіùåíü; òàêîæ äîâãèé áàëêîí óçäîâæ áóäèíêó.
Êîëîíà – ÷àñòèíà àðõіòåêòóðíîї ñïîðóäè ó ôîðìі âèñîêîãî ñòîâïà, ùî

ñëóæèòü ïіäïîðîþ ôðîíòîíіâ, âíóòðіøíіõ ÷àñòèí áóäîâè òîùî.
Êîëîíàäà – ðÿä êîëîí, ÿêі ïіäòðèìóþòü çàãàëüíå ïåðåêðèòòÿ.

* Ïіëîí – ìàñèâíà ïðÿìîêóòíà êîëîíà.

Îëåêñàíäðіéñüêèé ìàÿê
ó Ôàðîñі

430 

Ïàì’ÿòíèê Òàðàñó
Øåâ÷åíêó â Õàðêîâі
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Ëîäæіÿ – ãëèáîêà íіøà ó ôàñàäі áóäèíêó, ùî âèêîðèñòîâóєòüñÿ ÿê áàëêîí.ÿ
Ôàñàä – çîâíіøíіé, ëèöüîâèé áіê áóäіâëі, ùî çâè÷àéíî âèõîäèòü íà

âóëèöþ.

 І. Послухайте запропонований учителем текст. Визначте тип і стиль мовлення,
тему й основну думку.
ІІ. Виберіть із тексту ту його частину, у якій описується пам’ятка історії й культури.
Складіть план цього опису. Послухайте текст удруге. За планом перекажіть указану
частину тексту. Скористайтеся поданою нижче пам’яткою.

ПАМ’ЯТКА
ßê ïðàöþâàòè íàä âèáіðêîâèì ïåðåêàçîì òåêñòó

1. Ïðî÷èòàòè òåêñò.
2. Âèçíà÷èòè òåìó é îñíîâíó äóìêó òåêñòó.
3. Âäóìàòèñÿ â òåìó, çàïðîïîíîâàíó äëÿ ïåðåêàçó.
4. Âèáðàòè ç òåêñòó ìàòåðіàë, ïîòðіáíèé äëÿ ðîçêðèòòÿ òåìè (âіí ìîæå

çíàõîäèòèñÿ â ðіçíèõ ìіñöÿõ òåêñòó).
5. Âèçíà÷èòè îñíîâíó äóìêó ïåðåêàçó.
6. Ïðîäóìàòè êîìïîçèöіþ ïåðåêàçó, òèï ìîâëåííÿ.
7. Ñêëàñòè ïëàí ïåðåêàçó.
8. Çà ïëàíîì ïåðåêàçàòè ïðî÷èòàíå.

Òåìà 9. ÏÈÑÜÌÎÂÈÉ ÄÎÊËÀÄÍÈÉ ÏÅÐÅÊÀÇ ÐÎÇÏÎÂІÄÍÎÃÎ
ÒÅÊÑÒÓ Ç ÅËÅÌÅÍÒÀÌÈ ÎÏÈÑÓ ÏÀÌ’ßÒÊÈ ІÑÒÎÐІЇ

ÒÀ ÊÓËÜÒÓÐÈ Â ÏÓÁËІÖÈÑÒÈ×ÍÎÌÓ ÑÒÈËІ

І. Прочитайте текст. Визначте його тип і стиль мовлення, тему й основну дум-
ку. Розкажіть, чим особлива садиба в Качанівці.

ÊÀ×ÀÍІÂÑÜÊÀ ÑÀÄÈÁÀ

Ïåðåáóâàþ÷è íà ×åðíіãіâùèíі, îáîâ’ÿçêîâî çàâіòàéòå äî ñåëèùà Êà÷à-
íіâêà І÷íÿíñüêîãî ðàéîíó. Òóò ó ñåðåäèíі XVIII – íàïðèêіíöі XIX ñòîëіòòÿ
áóëî ñòâîðåíî ðîçêіøíèé ïàëàöîâî-ïàðêîâèé àíñàìáëü, ÿêèé âðàæàє ñâî-
єþ àðõіòåêòóðíîþ äîâåðøåíіñòþ. Ñàäèáà ðîçâèâàëàñÿ ïðîòÿãîì 150 ðîêіâ.
Íåîäíîðàçîâî ïåðåáóäîâóâàâñÿ, çìіíþâàâñÿ її ïðîñòîðîâèé óñòðіé.

Êà÷àíіâñüêèé àíñàìáëü ðîçòàøîâàíèé íà äâîõ ðіâíÿõ. Íà âåðõíüîìó ïëà-
òî çíàõîäÿòüñÿ ïàëàö іç âåæåþ, àëüòàíêà*, Ãåîðãіїâñüêà öåðêâà, ïàì’ÿò íèê
Òàðàñîâі Øåâ÷åíêó. Íèæíіé ðіâåíü – öå ëàíäøàôòíèé ïàðê іç 12 ñòàâ-
êàìè, ïàâіëüéîíîì, ñêóëüïòóðàìè, ìіñòêàìè, àìôіòåàòðîì.

Öåíòðàëüíèì åëåìåíòîì ñàäèáè є ïàëàö. Öÿ ñïîðóäà äіéøëà äî íàñ ó
ñòèëіñòè÷íèõ ôîðìàõ êëàñèöèçìó. Íà ãîëîâíîìó ôàñàäі ïàëàöó ïіä ïðÿ-
ìèì êóòîì äî êîðïóñó ïðèëÿãàþòü äâà îäíîïîâåðõîâі ôëіãåëі. Ôàñàä ïіä-
êðåñëåíî ãëèáîêîþ ëîäæієþ íà äâà ïîâåðõè é óâіí÷àíî ïіâñôåðè÷íîþ
äåêîðàòèâíîþ áàíåþ íà âèñîêîìó ïіäáàííèêó. Ïî áîêàõ є ñêóëüïòóðè, à â
öåíòðі – áàðåëüєôíà êîìïîçèöіÿ.

Âіäâіäóâà÷іâ ïàëàöó âðàæàþòü і ìàëі àðõіòåêòóðíі ôîðìè. Ó íàãіðíіé
÷àñ òèíі ïàðêó íà ïàãîðáі íàä ñòàâîì âèñî÷іє àëüòàíêà Ìèõàéëà Ãëèíêè, ïî-

* Àëüòàíêà – áóäіâëÿ â ïàðêó ÷è â ñàäó äëÿ âіäïî÷èíêó é çàõèñòó âіä ñîíöÿ.

431 
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Ïàëàö ó Êà÷àíіâöі

áëèçó ÿêîї ðîçêèíóëè ñâîє ãіëëÿ ñòàðåçíі äåðåâà. Öіêàâèìè є ñêóëüïòóðè 
ñïëÿ÷èõ ëåâіâ îáàáі÷ ãîëîâíîãî âõîäó òà äâà êàì’ÿíèõ ìіñòêè, ïåðåêèíóòі 
÷åðåç ÿðè.

Óñëàâèëè êà÷àíіâñüêó ñàäèáó ïðåäñòàâíèêè ðîäó Òàðíîâñüêèõ. Âîíè íå 
ëèøå äàâàëè ãðîøі íà âèäàííÿ êíèæîê òà іíøі êóëüòóðíі ïî÷èíàííÿ, à é 
âèñòóïàëè îðãàíіçàòîðàìè ëіòåðàòóðíîãî, ìèñòåöüêîãî, ìóçè÷íîãî æèòòÿ.
Ãîñòÿìè Òàðíîâñüêèõ ó ïàëàöі áóëè ïèñüìåííèêè Òàðàñ Øåâ÷åíêî, Ìàðêî 
Âîâ÷îê, Ìèêîëà Ãîãîëü, êîìïîçèòîðè Ìèõàéëî Ãëèíêà, Ñåìåí Ãóëàê-Àð-
òåìîâñüêèé, õóäîæíèêè Іëëÿ Ðєïіí, Ìèõàéëî Âðóáåëü і áàãàòî іíøèõ äі-
ÿ÷іâ. Âàñèëü Âàñèëüîâè÷ Òàðíîâñüêèé áóâ âèçíà÷íèì êîëåêöіîíåðîì
óêðàїíñüêèõ ñòàðîæèòíîñòåé. Íà áàçі éîãî êîëåêöії, ÿêà çáåðіãàëàñÿ â ïà-
ëàöі, ñòâîðåíî ×åðíіãіâñüêèé іñòîðè÷íèé ìóçåé òà ìóçåé Òàðàñà Øåâ÷åíêà 
â Êèєâі. Ç Òàðíîâñüêèìè òîâàðèøóâàâ Øåâ÷åíêî. Ïî÷àòîê їõíüîї äðóæáè
ïðèïàäàє íà ñåðïåíü 1845 ðîêó, êîëè óêðàїíñüêèé ïîåò, ïîäîðîæóþ÷è 
Êèїâñüêîþ ãóáåðíієþ çà äîðó÷åííÿì Êèїâñüêîї àðõåîãðàôі÷íîї êîìіñії, 
çàїõàâ ó Ïîòîêè, ìàєòîê Òàðíîâñüêèõ, і çàëèøèâñÿ òóò ãîñòþâàòè. Ó Ïî-
òîêàõ Øåâ÷åíêî áàãàòî ïèñàâ, ìàëþâàâ і íåðіäêî äàðóâàâ ñâîї âèòâîðè 
ìåøêàíöÿì. Çãîäîì, êîëè Øåâ÷åíêà àðåøòóâàëè, Òàðíîâñüêèì óäàëîñÿ
çáåðåãòè éîãî ìàëþíêè, ðóêîïèñè òà ïàïåðè.

Ïðî ñàäèáó â Êà÷àíіâöі ìîæíà ðîçïîâіäàòè ùå äóæå áàãàòî, àëå êðàùå 
ñàìîìó ïîїõàòè òóäè, ïîñèäіòè ïіä êðîíàìè äåðåâ, ïîñïіëêóâàòèñÿ ç ïðà-
öіâíèêàìè ìóçåþ. Âіä ïîäîðîæі ó âàñ çàëèøàòüñÿ òіëüêè ïðèєìíі âðàæåí-
íÿ, àäæå öþ ïàì’ÿòêó âèçíàíî íàéêðàùèì çðàçêîì ïàëàöîâîї ñàäèáíîї
àðõіòåêòóðè êіíöÿ ÕVІІІ – ÕІÕ ñòîëіòòÿ (Çà Â. Âå÷åðñüêèì).

ІІ. Випишіть слова на позначення архітектурних понять. Поясніть їхнє лексичне зна-
чення. За потреби скористайтеся словничком архітектурних термінів (с. 199).
ІІІ. Запишіть складний план тексту. Прочитайте текст удруге. За планом докладно пе-
рекажіть прочитане (письмово).
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Òåìà 10. ÏÈÑÜÌÎÂÈÉ ÒÂІÐ-ÎÏÈÑ ÏÀÌ’ßÒÊÈ ІÑÒÎÐІЇ
ÒÀ ÊÓËÜÒÓÐÈ ÍÀ ÎÑÍÎÂІ ÎÑÎÁÈÑÒÈÕ ÑÏÎÑÒÅÐÅÆÅÍÜ

І ÂÐÀÆÅÍÜ Ó ÕÓÄÎÆÍÜÎÌÓ ÑÒÈËІ

Розгляньте ілюстрації. Що на них зображено? Чи доводилося вам бувати в
місцях, де знаходяться зображені пам’ятки історії та культури України? Усно опишіть
одну пам’ятку, зображену на ілюстрації (на вибір).

Ñ. Ïîçíÿê. Ïå÷åðñüêà ëàâðà

Êèєâî-Ïå÷åðñüêà ëàâðà – îäèí ç íàé-
áіëüøèõ і íàéäàâíіøèõ ÷îëîâі÷èõ 
ìîíàñòèðіâ íà óêðàїíñüêèõ çåìëÿõ.
Çàñíîâàíèé áëèçüêî 1051 ðîêó íà
áåðåçі Äíіïðà. Çàñíîâíèêîì ìîíàñ-
òèðÿ ââàæàєòüñÿ Ñâ. Àíòîíіé Ïå÷åð-
ñüêèé. Íà òåðèòîðії ëàâðè ñòâîðåíî
öіëіñíèé àðõіòåêòóðíèé àíñàìáëü.

Â. Ïóçèðêîâ. Õåðñîíåñ Òàâðіéñüêèé

Õåðñîíåñ Òàâðіéñüêèé – òàêó íàçâó
ìàëî ìіñòî, çàñíîâàíå äàâíüî ãðåöü-
êèìè êîëîíіñòàìè áіëüøå íіæ äâі ç 
ïîëîâèíîþ òèñÿ÷і ðîêіâ òîìó íà ïіâ-
äåííîìó çàõîäі Êðèìó. Íèíі éîãî
ðóїíè є îäíієþ ç âèçíà÷íèõ ïàì’ÿòîê
Óêðàїíè.  

Õîòèíñüêà ôîðòåöÿ

Õîòèíñüêà ôîðòåöÿ âèñî÷іє íà áåðå-ÿ
çі Äíіñòðà ïîáëèçó ìіñòå÷êà Õîòèí 
×åðíіâåöüêîї îáëàñòі. Öÿ òâåðäèíÿ 
ìàє ñòіíè áëèçüêî 50 ìåòðіâ çàââèø-
êè é çàâòîâøêè 6 ìåòðіâ. Ó 1621 
ðî öі ïіä ñòіíàìè ôîðòåöі îá’єäíàíі 
âіéñüêà Ïîëüùі òà óêðàїíñüêîãî 
êîçàöòâà ïåðåìîãëè 150-òèñÿ÷íó 
òóðåöüêó àðìіþ.

Çàïîâіäíèê «Êàì’ÿíåöü»

Ïåðëèíîþ Êàì’ÿíöÿ-Ïîäіëüñüêîãî
є Ñòàðà ôîðòåöÿ, іñòîðіÿ ÿêîї ïî÷èíà-
єòüñÿ â XII ñòîëіòòі. Êîæíà ç îäèíàä-
öÿòè áàøò ôîðòåöі ìàє ñâîþ íàç âó і
ñâîþ іñòîðіþ. Íàïðèêëàä, íàé âèùó
áàøòó íàçâàíî Ïàïñüêîþ, òîìó ùî 
її áóëî çáóäîâàíî íà êîøòè Ïàïè
Ðèì ñüêîãî Þëіÿ II. Ùå її íàçèâà-
þòü Êàðìåëþêîâîþ.
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ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Уявіть ситуацію: ви з товаришем (однокласником) повер-
та єтеся з екскурсії, під час якої оглянули пам’ятку історії й культури. Складіть і розіграй-
те за особами діалог, у якому висловте враження від огляду пам’ятки.

 Складіть складний план твору-опису пам’ятки історії й культури, яку ви огляну-
ли. За планом напишіть твір-опис. Скористайтеся поданими нижче схемами опису. 

ПАМ’ЯТКИ
Ñõåìà îïèñó áóäіâëі

1. Çàãàëüíі âðàæåííÿ âіä áóäіâëі.
2. Âіäîìîñòі ïðî ïðèçíà÷åííÿ áóäіâëі òà ìіñöå її ðîçòàøóâàííÿ.
3. Îïèñ ñàìîї áóäіâëі (öåíòðàëüíèé ôàñàä, éîãî ÷ëåíóâàííÿ, îôîðìëåííÿ

öåíòðàëüíîãî âõîäó, ôîðìà áóäіâëі, íàÿâíіñòü êîëîí ÷è âåæ òîùî).
4. Çàãàëüíå ñïðèéìàííÿ áóäіâëі â àðõіòåêòóðíîìó àíñàìáëі òåðèòîðії.
5. Çàãàëüíà îöіíêà ïàì’ÿòêè òà її çíà÷åííÿ äëÿ íàðîäó.

Ñõåìà îïèñó ïàì’ÿòíèêà

1. Çàãàëüíі âðàæåííÿ âіä ïàì’ÿòíèêà.
2. Âіäîìîñòі ïðî òå, äå âñòàíîâëåíî ïàì’ÿòíèê і õòî є éîãî àâòîðîì.
3. Ñòèñëà іíôîðìàöіÿ ïðî òå, íà ÷åñòü êîãî ÷è ÷îãî éîãî âñòàíîâëåíî.
4. Îïèñ ñàìîї ñêóëüïòóðè.
5. Îïèñ ïîñòàìåíòó.
6. Çàãàëüíå ñïðèéìàííÿ ïàì’ÿòíèêà â àðõіòåêòóðíîìó àíñàìáëі òåðèòîðії.
7. Çàãàëüíà îöіíêà ïàì’ÿòíèêà òà éîãî çíà÷åííÿ äëÿ íàðîäó.

Описуючи скульптуру, слід пам’ятати, що основним у ній є передача не форми, а 
духовного світу людини, характеру.

Òåìà 11. ÓÑÍÈÉ ÒÂІÐ-ÎÏÈÑ ÏÀÌ’ßÒÊÈ ІÑÒÎÐІЇ 
ÒÀ ÊÓËÜÒÓÐÈ ÇÀ ÊÀÐÒÈÍÎÞ Â ÏÓÁËІÖÈÑÒÈ×ÍÎÌÓ ÑÒÈËІ

І. Розгляньте картину Михайла Козика «Дерев’яна церква в Дрогобичі». Які 
ваші враження від зображеного? Які асоціації виникають у вас при слові «церква»?
ІІ. Прочитайте текст про церкву Св. Юра в Дрогобичі. Чому цю споруду можна назва ти 
пам’яткою культури? Зіставте словесний опис церкви та її зображення на полотні ху-
дожника. 

ÄÅÐÅÂ’ßÍÀ ÖÅÐÊÂÀ

Äåðåâ’ÿíà öåðêâà Ñâ. Þðà â Äðîãîáè÷і (Ëüâіâùèíà) – óíіêàëüíà ïà ì’ÿò-
êà äåðåâ’ÿíîї àðõіòåêòóðè Óêðàїíè ÕVІІ ñòîëіòòÿ. Áóäіâëþ çðîáëåíî áåç 
æîäíîãî öâÿõà. Âîíà ñêëàäàєòüñÿ ç òðüîõ çðóáіâ* (òðèçðóáíà). Ñòіíè çðóáіâ 
íàõèëåíі äî ñåðåäèíè. Öåíòðàëüíèé çðóá êâàäðàòíèé. Çі ñõîäó òà çàõîäó 
ðîçìіùåíі ìàéæå îäíàêîâі çà ðîçìіðîì ãðàí÷àñòі ï’ÿòèñòіííі çðóáè.

* Çðóá – 1. Ñïîñіá çâåäåííÿ ñïîðóä іç êîëîä ÷è áðóñіâ, ùî їõ óêëàäàþòü ãîðèçîí-
òàëüíèìè ðÿäàìè, à â êóòàõ і ìіñöÿõ ïåðåòèíàííÿ ç’єäíóþòü âðóáêàìè. 2. Áóäü-
ÿêà ñïîðóäà, ïîáóäîâàíà òàêèì ñïîñîáîì.

434 
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 Ì. Êîçèê. Äåðåâ’ÿíà öåðêâà â Äðîãîáè÷і

Öåðêâà óâіí÷àíà òðüîìà áàðîêîâèìè áàíÿìè íà âîñüìèáі÷íèõ ïіäáàííè-
êàõ. Íàâêîëî ñïîðóäè âëàøòîâàíà êðèòà ãàëåðåÿ ó âèãëÿäі àðêàäè, ñõîæà
ãàëåðåÿ âëàøòîâàíà і íàâêîëî äðóãîãî ÿðóñó.

Áóäó÷è ï’ÿòèâåðõîþ öåðêâîþ, âîíà, ïî ñóòі, òðèáàííà, áî áі÷íі ïðèáóäî-
âè її äóæå íåçíà÷íі çà ðîçìіðàìè, õî÷ âîíè é íàäàþòü õðàìîâі ìàëüîâíè÷îї
ïðèâàáëèâîñòі.

Óñåðåäèíі äðîãîáèöüêà öåðêâà âñÿ ðîçìàëüîâàíà ôàðáàìè ïðîñòî ïî
äåðåâ’ÿíèõ ñòіíàõ. Äàâíіìè ðîçïèñàìè íà ðåëіãіéíі òåìè òà îðíàìåíòàìè
ðîñëèííîãî õàðàêòåðó âêðèòèé êîæåí ñàíòèìåòð õðàìó. Іêîíîñòàñ ðіçüá-
ëåíèé, ïîçîëî÷åíèé (Іç æóðíàëó).

ІІІ. Пригадайте значення виділених слів. За потреби скористайтеся словничком архі-
тектурних термінів (с. 199–200).

ÊÎÇÈÊ Ìèõàéëî ßêèìîâè÷ (1879–1947) – óêðàїíñüêèé æèâîïèñåöü. 
Íàðîäèâñÿ â ñåëі Ñåìåíіâêà íà ×åðíіãіâùèíі. Íàâ÷àâñÿ â Êèїâñüêîìó õóäîæ-
íüîìó ó÷èëèùі, Ìîñêîâñüêîìó ó÷èëèùі æèâîïèñó, ñêóëüïòóðè òà àðõі-
òåêòóðè. Âèêëàäàâ ó Êèїâñüêîìó òà Õàðêіâñüêîìó õóäîæíіõ іíñòèòóòàõ.

І. Розгляньте уважно ще раз картину М. Козика «Дерев’яна церква в Дрогоби-
чі». Проведіть бесіду за поданими запитаннями.

1. ×è ïîäîáàєòüñÿ âàì êàðòèíà «Äåðåâ’ÿíà öåðêâà â Äðîãîáè÷і»?
2. ßêі ïî÷óòòÿ âèêëèêàє ó âàñ êàðòèíà?
3. Ùî çîáðàæåíî íà ïîëîòíі?
4. Ùî ìîæíà ñêàçàòè ïðî êîëüîðîâó ãàìó?
5. ßêèìè õóäîæíèê çîáðàçèâ íåáî, äåðåâà, òðàâó?
6. ßêîãî êîëüîðó, ÿêèõ âіäòіíêіâ ñïîðóäà?
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7. Íà ÿêèõ äåòàëÿõ õóäîæíèê çîñåðåäæóє îñíîâíó óâàãó?
8. Çі ñêіëüêîõ çðóáіâ ñêëàäàєòüñÿ öåðêâà?
9. ßêèìè є ãàëåðåї õðàìó?
10. Ùî ìîæíà ñêàçàòè ïðî ñòіíè òà áàíі öåðêâè?
11. ×è íàäàє ïðèâàáëèâîñòі ñïîðóäі áі÷íèé ïðèðóá ç êóïîëîì?
12. Ñêіëüêè ÿðóñіâ ìàє ñïîðóäà?
13. ×è çóìіâ õóäîæíèê ïîêàçàòè íåïîâòîðíіñòü, êðàñó і âåëè÷ äðîãî-

áèöüêîї öåðêâè?
14. ßêі òðè ïðèêìåòíèêè âè âèêîðèñòàєòå, ùîá îïèñàòè äðîãîáèöüêó

öåðêâó òà âèñëîâèòè ñâîє âðàæåííÿ âіä çîáðàæåíîãî?

ІІ. Складіть твір-опис церкви за картиною М. Козика «Дерев’яна церква в Дрогобичі»
в публіцистичному стилі (усно). Намагайтеся описувати споруду так, щоб людина, яка
її не бачила, змогла уявити й подумки побачити те, що бачимо ми. У кінцевій частині
передайте ваші враження від побаченого. Скористайтеся матеріалом, поданим нижче 
та отриманим вами під час виконання попередніх завдань.

Ñëîâà і ñëîâîñïîëó÷åííÿ, ÿêі ìîæíà âèêîðèñòàòè
â îïèñі çà êàðòèíîþ

 Äèâîâèæíèé, ðîçêіøíèé, ïèøíèé, ïðåêðàñíèé, ÷óäîâèé, ÷àðіâíèé, 
íåçðіâíÿííèé, ãðàíäіîçíèé, óíіêàëüíèé, âåëè÷íèé, òèõèé, ñòàðîâèííèé,
òàєìíè÷èé;

 õóäîæíèê, àâòîð, æèâîïèñåöü;
 êàðòèíà, ðîáîòà, òâіð, ïîëîòíî;
 êîëîðèò, êîíòðàñò, âіäòіíêè;
 íàïèñàòè êàðòèíó, ñòâîðèòè òâіð;
 ìàéñòåðíіñòü, òàëàíò õóäîæíèêà.

Òåìà 12. ÀÓÄІÞÂÀÍÍß 

(Íàâ÷àëüíå)

І. Послухайте текст із голосу вчителя або однокласника. Визначте адресата й 
мету висловлення.

ÂÎËÎÄÈÌÈÐÑÜÊÈÉ ÑÎÁÎÐ

Îäíà ç íàéâіäîìіøèõ ïàì’ÿòîê іñòîðії Êè-
єâà – Âîëîäèìèðñüêèé ñîáîð. Çîâíі öå äóæå
ìà ñèâíà, âåëè÷íà ñïîðóäà, ÿêà ñïðàâëÿє âðà-
æåííÿ ìіöі é íåñõèòíîñòі.

Õðàì çàäóìàíî áóëî çâåñòè çà ïîäîáîþ âі-
çàíòіéñüêîãî ñîáîðó, ó ÿêîìó õðåñòèâñÿ êíÿçü 
Âîëîäèìèð. Ïðîòå ãîäі øóêàòè ó îáðèñàõ áó-
äіâëі îçíàê єäèíîãî ñòèëþ. ßêùî ñóâîðіñòþ
âíóòðіøíüîãî îçäîáëåííÿ ñîáîð ñïðàâäі íàãà-
äóє âіçàíòіéñüêèé õðàì, òî ó ñâîєìó ïëàíі öå
òðàäèöіéíèé äàâíüîðóñüêèé ñîáîð, óâіí÷àíèé
ñіìîìà áàíÿìè, òîáòî ïîáóäîâàíî Âîëîäèìèð-
ñüêèé ñîáîð ó òàê çâàíîìó ðóñüêî-âіçàíòіé -
ñü êîìó ïñåâäîñòèëі.

Âîëîäèìèðñüêèé ñîáîð
ó Êèєâі
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Áóäіâíèöòâî õðàìó çàòÿãëîñÿ íà äâà äåñÿòèðі÷÷ÿ. Çàêëàäåíî éîãî áóëî
1862 ðîêó, çàâåðøåíî áóäіâíèöòâî ó 1882 ðîöі. Íàä ïðîåêòîì ïðàöþâàëî
êіëüêà âіäîìèõ àðõіòåêòîðіâ. Çàâåðøóâàâ ïðîåêòóâàííÿ êèїâñüêèé çîä÷èé
Î. Áåðåòòі.

Âíóòðіøíіì îçäîáëåííÿì Âîëîäèìèðñüêîãî ñîáîðó êåðóâàâ ïðîôåñîð
Êèїâñüêîãî óíіâåðñèòåòó Àíäðіàí Ïðàõîâ. Âіí çàïðîñèâ Âіêòîðà Âàñíåöîâà,
Ìèõàéëà Íåñòåðîâà, Ìèêîëó Ïèìîíåíêà, Ìèõàéëà Âðóáåëÿ. Ñàì Ïðàõîâ
ïðîåêòóâàâ іêîíîñòàñ, íàñëіäóþ÷è äàâíüîâіçàíòіéñüêі çðàçêè.

Ïðàöÿ íàä ôðåñêàìè òðèâàëà áіëüøå äåñÿòè ðîêіâ. Íàñòіííі ðîçïèñè
ìàþòü âåëèêó õóäîæíþ öіííіñòü. Ìèòöÿì âäàëîñÿ óíèêíóòè çâè÷íèõ øà-
áëîíіâ. Ñâîї ôðåñêè é іêîíè âîíè òâîðèëè âіëüíî é íàòõíåííî. Ñâÿòі â
îçäîáëåííі ñîáîðó – íå íàäïðèðîäíі іñòîòè. Öå – ëþäè, íàäіëåíі çâè÷àéíèìè
ëþäñüêèìè ïî÷óòòÿìè, ëþäè, ÿêі çâіäàëè áîðîòüáó çі çëîì ó âëàñíèõ äóøàõ
і âèéøëè іç öієї áîðîòüáè ïåðåìîæöÿìè.

Ó ñîáîðі є çîáðàæåííÿ, ÿêі ìîæíà ââàæàòè іñòîðè÷íèìè. Öå «Õðåùåí íÿ
Âîëîäèìèðà» òà «Õðåùåííÿ êèÿí» Â. Âàñíåöîâà.

Âîëîäèìèðñüêèé ñîáîð ñïðèéìàєòüñÿ ÿê ÷óäîâèé âèòâіð ìèñòåöòâà. Òóò
çàáóâàєø ïðî æèòòєâі òóðáîòè, òðóäíîùі é òðèâîãè. Íà äóøі ñòàє ðàäіñíî
é ñâіòëî, íіáè òîðêíóëàñÿ âîíà ÷îãîñü áåçêіíå÷íî ñïðàâæíüîãî òà âі÷íîãî
(Çà Ç. Øàìóðіíîþ). 

ІІ. Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання до тексту.
1. Визначте тему й основну думку тексту.
2. Визначте тип і стиль мовлення тексту.
3. Які враження автора від собору?
4. Які мовні засоби, що забезпечують зв’язність тексту, ви помітили? 
5. Поясніть лексичне значення слів фреска, ікона, іконостас.
6. Визначте ключові слова в тексті.
7. Де знаходиться Володимирський собор і чому він має таку назву?
8. Що є спільного між цим храмом і візантійським собором, у якому хрестився Воло-

димир? Чим відрізняються ці дві пам’ятки? 
9. Як зодчі втілювали свій задум?
10. Чим багате внутрішнє оздоблення храму?
11. Чому Володимирський собор став однією з найвідоміших пам’яток історії нашої

держави? 
12. Чи вдалося автору зобразити велич і красу собору, викликати інтерес до цієї

пам’ятки? 

Òåìà 13. ÄІËÎÂІ ÏÀÏÅÐÈ. ÏÐÎÒÎÊÎË

ПРИГАДАЙМО. Які особливості офіційно-ділового стилю мовлення? Що таке ді-
лові папери?

Прочитайте вірш. Про який діловий папір у ньому йдеться? Розкажіть, з якою
метою складають цей документ. Які обов’язкові елементи він містить?

ÏÐÎÒÎÊÎË

Õàé äóìîê íå êîæåí ïîðóõ,
òà ÷è єäíіñòü, ÷è ðîçêîë, –
âñå, ùî âіäáóëîñü íà çáîðàõ,
âàì ðîçêàæå ïðîòîêîë.

Ãîëîâóþ÷èé. Ïðèñóòíі
(êіëüêіñòü їõ). Ïîðÿäîê äíÿ.
Îñíîâíі äóìêè ïðèñóòíі –
ïëàí, êîíêðåòíі çàâäàííÿ.
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Ùî çðîáèâ íàø îñåðåäîê
(âñå âàæëèâå, íåïðîñòå).
Ñëóõàëè: ïðî òå-òî é òî-òî,
Óõâàëèëè: òå-òî é òå...

Ìіæ äåðæàâàìè óãîäè
ïðî êîðäîí ÷è ïðî ôóòáîë, –
ïіäïèñàëè íà íàðàäі
і ñêëàäàëè – ïðîòîêîë.

                                                                                     Çà Ä. Áіëîóñîì

Ознаки 
протоколу

Реквізити

Основна 
частина

Ïðîòîêîë –  öå äîêóìåíò, ó ÿêîìó ôіêñóþòü õіä і ðåçóëüòàòè 
ðîáîòè çáîðіâ (íàðàä, çàñіäàíü, êîíôåðåíöіé òîùî). Ó ïðî-
òîêîëàõ âіäîáðàæàþòü óñі âèñòóïè ç ïèòàíü, ùî ðîçãëÿäà-
þòüñÿ, à òàêîæ ðіøåííÿ, óõâàëåíі â ðåçóëüòàòі îáãîâîðåííÿ.
Ïðîòîêîë ñêëàäàє ñåêðåòàð àáî іíøà ñïåöіàëüíî ïðèçíà-
÷åíà îñîáà, à ïіäïèñóþòü ñåêðåòàð і ãîëîâà çáîðіâ.

Îñíîâíі ðåêâіçèòè ïðîòîêîëó:
 íàçâà äîêóìåíòà;
 äàòà é ìіñöå (íàñåëåíèé ïóíêò) ïðîâåäåííÿ çіáðàííÿ;
 ïðіçâèùà é іíіöіàëè ïðèñóòíіõ (àáî êіëüêіñòü ïðèñóòíіõ);
 ïîñàäè, ïðіçâèùà, іíіöіàëè ãîëîâè é ñåêðåòàðÿ;
 ïîðÿäîê äåííèé (ó íàçèâíîìó âіäìіíêó) іç çàçíà÷åííÿì

äîïîâіäà÷іâ ç êîæíîãî ïèòàííÿ;
 îñíîâíèé òåêñò;
 ïіäïèñè.

Îñíîâíèé òåêñò ïðîòîêîëó ïîäіëÿєìî íà ðîçäіëè, ÿêі âіä-
ïîâіäàþòü ïóíêòàì ïîðÿäêó äåííîãî. Êîæåí ðîçäіë íóìå-
ðóєìî.
Ðîçäіëè ïðîòîêîëó ìіñòÿòü òàêі ñêëàäíèêè:

ÑËÓÕÀËÈ ÂÈÑÒÓÏÈËÈ ÓÕÂÀËÈËÈ

âêàçóєìî äîïîâіäà÷à і
òåìó äîïîâіäі;
âèêëàäàєìî çìіñò äîïî-
âіäі

âêàçóєìî òèõ, õòî âè-
ñòóïàâ;
âèêëàäàєìî çìіñò âè-
ñòóïó

çàïèñóєìî óõâàëåíå ðі-
øåííÿ

1. Якщо присутніх на зборах (нараді, конференції тощо) багато, то зазначається 
тільки їхня кількість. 2. У тексті протоколу слова слухали, виступили, ухвалили
слід виділяти (великими літерами, курсивом тощо). 

Види 
протоколів

Çà îáñÿãîì ôіêñîâàíîї іíôîðìàöії ïðîòîêîëè áóâàþòü òðüîõ 
âèäіâ:
 êîðîòêі (çàïèñóєìî ëèøå îáãîâîðþâàíі ïèòàííÿ, ïðіçâè-

ùà äîïîâіäà÷іâ, óõâàëåíі ðіøåííÿ);
 ïîâíі (âіäðіçíÿþòüñÿ âіä êîðîòêèõ ñòèñëèì ïîäàííÿì âè-

ñòóïіâ äîïîâіäà÷іâ òà іíøèõ ó÷àñíèêіâ);
 ñòåíîãðàôі÷íі (çàïèñóєìî äîñëіâíî âñі âèñòóïè, ðåïëіêè, 

çàïèòàííÿ, âіäïîâіäі).
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Прочитайте зразок протоколу. Зверніть увагу на місце розташування кожного
реквізиту та розділові знаки. Визначте вступну й основну частини, назвіть реквізити.
Зі скількох розділів складається основна частина?

Ïðîòîêîë № 8

çáîðіâ ó÷íіâñüêîї ðàäè çàãàëüíîîñâіòíüîї øêîëè № 5 ì. Ëóöüêà

23 êâіòíÿ 2016 ð.   ì. Ëóöüê

Ãîëîâà – Ñòðіëåöü Ò.Â.
Ñåêðåòàð – Çàãîðîäíÿ Ë.Â.
Ïðèñóòíі: ÷ëåíè ðàäè øêîëè – 9 îñіá (ñïèñîê äîäàєòüñÿ).

Ïîðÿäîê äåííèé:

1. Ïðî çàõîäè ùîäî âïîðÿäêóâàííÿ òà îçåëåíåííÿ øêіëüíîãî ñàäó.
Äîïîâіäà÷ – Êóçèøèí Î.І.
2. Ïðî ïіäñóìêè êîíêóðñó «Íàøà êëàñíà êіìíàòà».
Äîïîâіäà÷ – Ñòðіëåöü Ò.Î.

І. ÑËÓÕÀËÈ:
Іíôîðìàöіþ Êóçèøèíà Î.І. ïðî íåçàäîâіëüíèé ñòàí øêіëüíîãî ñàäó òà

íåîáõіäíèé îáñÿã ðîáіò.
ÂÈÑÒÓÏÈËÈ:

1. Áàáåíþê Â.Ã. çàïðîïîíóâàâ óòâîðèòè ãðóïè çà äîáðîâіëüíèì ïðèíöè-
ïîì äëÿ âïîðÿäêóâàííÿ òåðèòîðії ñàäó.

2. Ðåøåòàð À.Ï. óíіñ ïðîïîçèöіþ çâåðíóòèñÿ çà ïîñàäêîâèì ìàòåðіàëîì
äî ìіñüêîãî ðîçñàäíèêà.
ÓÕÂÀËÈËÈ:

1. Çàòâåðäèòè ãðàôіê ðîáіò äëÿ âïîðÿäêóâàííÿ øêіëüíîãî ñàäó òà ïðè-
çíà÷èòè âіäïîâіäàëüíèì çà äîäåðæàííÿì ãðàôіêà Êàíåâñüêîãî Â.Î.

2. Ôîðìóâàòè ãðóïè ó÷íіâ çà äîáðîâіëüíèì ïðèíöèïîì êіëüêіñòþ
5–7 îñіá.

ІІ. ÑËÓÕÀËÈ:
Іíôîðìàöіþ Ñà÷åíêî Ò.Î. ïðî ïіäñóìêè êîíêóðñó «Íàøà êëàñíà êіìíàòà».

ÂÈÑÒÓÏÈËÈ:
1. Êîâàëü÷óê Ã.Î. ç ïðîïîçèöієþ çàòâåðäèòè ñïèñîê ïåðåìîæöіâ êîíêóðñó.
2. Ìàëіöüêèé Â.Î. çàïðîïîíóâàâ ðåêîìåíäóâàòè ïåäàãîãі÷íіé ðàäі øêî-

ëè íàãîðîäèòè ó÷íіâ 11-À êëàñó ïîїçäêîþ äî ì. Êèєâà.
ÓÕÂÀËÈËÈ:

1. Çàòâåðäèòè ñïèñîê ïåðåìîæöіâ êîíêóðñó «Íàøà êëàñíà êіìíàòà».
2. Ðåêîìåíäóâàòè ïåäàãîãі÷íіé ðàäі øêîëè íàãîðîäèòè ó÷íіâ 11-À êëà-

ñó ïîїçäêîþ äî ì. Êèєâà.

Äîäàòîê:
1. Ñïèñîê ó÷àñíèêіâ çáîðіâ íà 1 àðê.
2. Ãðàôіê ðîáіò äëÿ âïîðÿäêóâàííÿ øêіëüíîãî ñàäó íà 3 àðê.
3. Ñïèñîê ïåðåìîæöіâ êîíêóðñó «Íàøà êëàñíà êіìíàòà» íà 1 àðê.

Ãîëîâà çáîðіâ                             Ïіäïèñ                         Ò.Â. Ñòðіëåöü
Ñåêðåòàð                                  Ïіäïèñ                       Ë.Â. Çàãîðîäíÿ
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 Складіть протокол на одну з уявних ситуацій: а) засідання членів мовознавчо-
го гуртка; б) збори учнів класу, де обговорювалися питання шкільного життя; в) засі-
дання туристичної секції; г) батьківські збори; ґ) збори керівників загонів Спілки 
української молоді району.

Прочитайте зразок витягу з протоколу. Укажіть його реквізити та зверніть ува-
гу на місце їхнього розташування. Порівняйте цей документ із поданим вище зразком 
протоколу. Поміркуйте, з якою метою укладаються витяги.

Âèòÿã ç ïðîòîêîëó № 8
çáîðіâ ó÷íіâñüêîї ðàäè çàãàëüíîîñâіòíüîї øêîëè № 5 ì. Ëóöüêà

âіä 23 êâіòíÿ 2016 ð.

ІІ. ÑËÓÕÀËÈ:
Іíôîðìàöіþ Ñà÷åíêî Ò.Î. ïðî ïіäñóìêè êîíêóðñó «Íàøà êëàñíà êіìíàòà».

ÓÕÂÀËÈËÈ:
2. Ðåêîìåíäóâàòè ïåäàãîãі÷íіé ðàäі øêîëè íàãîðîäèòè ó÷íіâ 11-À êëàñó 

ïîїçäêîþ äî ì. Êèєâà.

Ãîëîâà çáîðіâ                                                                  Ò.Â. Ñòðіëåöü 
Ñåêðåòàð                                                                      Ë.Â. Çàãîðîäíÿ

Çãіäíî

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà øêîëè                  Ïіäïèñ               Ñ.І. Ìèðíà
27.04.16                                 

Поняття 
витягу

Âèòÿã ç ïðîòîêîëó є êîïієþ ÷àñòèíè ïðîòîêîëó, ÿêà ñòîñó-
єòüñÿ ïåâíîãî ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî. Öі äîêóìåíòè âè-
êîðèñòîâóþòü äëÿ äîâåäåííÿ ïðèéíÿòèõ íà çіáðàííі ðіøåíü 
äî çàöіêàâëåíèõ îñіá àáî îðãàíіçàöіé.
Îáîâ’ÿçêîâèì ðåêâіçèòîì âèòÿãó ç ïðîòîêîëó є âіäìіòêà ïðî
çàñâіä÷åííÿ äîêóìåíòà, ÿêà ñêëàäàєòüñÿ ç íàïèñó «Çãіäíî», 
íàéìåíóâàííÿ ïîñàäè îñîáè, ÿêà її îôîðìèëà, ïіäïèñó îñî-
áè é äàòè çàñâіä÷åííÿ.

 Укладіть витяг зі складеного вами протоколу.

Òåìà 14. ÊÎÍÑÏÅÊÒ ÏÐÎ×ÈÒÀÍÎÃÎ
ÍÀÓÊÎÂÎ-ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÊÑÒÓ. ÒÅÌÀÒÈ×ÍІ ÂÈÏÈÑÊÈ

Конспект

Етапи 
роботи

Êîíñïåêò – öå ñòèñëèé ïèñüìîâèé âèêëàä çìіñòó ïðî÷èòà-
íîãî ÷è ïðîñëóõàíîãî òåêñòó. Êîíñïåêò äàє çìîãó éîãî àâ-
òîðó îäðàçó ÷è ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ øâèäêî âіäíîâèòè â 
ïàì’ÿòі çìіñò òåêñòó. Äëÿ êîíñïåêòó õàðàêòåðíà çìіñòîâà,
ñìèñëîâà і ñòðóêòóðíà öіëіñíіñòü.

Ïіäãîòîâêó êîíñïåêòó ìîæíà ðîçáèòè íà òàêі åòàïè:
Åòàï 1. Âèäіëÿþòü ñìèñëîâі ÷àñòèíè (іíôîðìàöіÿ, ùî ñòî-
ñóєòüñÿ îäíієї ìіêðîòåìè).
Åòàï 2. Ó êîæíіé ñìèñëîâіé ÷àñòèíі ôîðìóþòü òåìó ç îïî-
ðîþ íà êëþ÷îâі ñëîâà і ôðàçè.
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Види 
конспектування

Åòàï 3. Ó êîæíіé ÷àñòèíі âèîêðåìëþþòü ãîëîâíó é
äîäàòêîâó іíôîðìàöіþ.
Åòàï 4. Ôіêñóâàííÿ ãîëîâíîї іíôîðìàöії â êîíñïåêòі.

Êîíñïåêòóâàííÿ ìîæå áóòè òðüîõ âèäіâ:
 êîíñïåêòóâàííÿ ñâîїìè ñëîâàìè;
 êîíñïåêòóâàííÿ ëèøå çà äîïîìîãîþ öèòàò, ÿêі ïåðå-

äàþòü çìіñò òåêñòó;
 çìіøàíå êîíñïåêòóâàííÿ (ñâîїìè ñëîâàìè, çàñòîñîâó-

þ÷è îêðåìі âëó÷íі öèòàòè).

Конспект є корисним тільки тоді, коли в ньому записано найбільш істотне, основ-
не. Конспектування розвиває розум, тренує пам’ять і сприяє закріпленню знань.
Переписувати чужий конспект не тільки безглуздо, а й шкідливо.

Тематичні 
виписки

Âèïèñêè є ñïðîùåíîþ ôîðìîþ êîíñïåêòó, çà ÿêîї ç óñüî-
ãî òåêñòó âèáèðàþòü òå, ùî ñòîñóєòüñÿ äîñëіäæóâàíîї
òåìè ÷è ïîáі÷íî ç íåþ ïîâ’ÿçàíå, і çàíîòîâóþòü ó ôîðìі
îêðåìèõ, íå ïîâ’ÿçàíèõ îäèí ç îäíèì ëîãі÷íî çàïèñіâ.

Òåìàòè÷íі âèïèñêè ç òåêñòó ðîáëÿòü çâè÷àéíî äîñëіâ-
íî, ó âèãëÿäі öèòàòè. Ïðè öüîìó âèáèðàþòü íàéáіëüø
âàæëèâі, âàãîìі âèñëîâè, îñíîâíі іäåї. Ïіñëÿ êîæíîї
öèòàòè, çàïîçè÷åíîãî âèñëîâëåííÿ ìóñèòü áóòè ïîñèëàí-
íÿ íà àâòîðà é äæåðåëî.

І. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку. Доведіть, що текст
належить до наукового стилю. Виділіть смислові частини, у кожній з них назвіть ключо-
ві фрази і слова, виокремте головну й додаткову інформацію. Продумайте план тексту.

ÑÊІÔÈ

Ñêіôè, íîâі âîëîäàðі óêðàїíñüêèõ ñòåïіâ, áóëè âîéîâíè÷èìè ïëåìåíà-
ìè. Íà òåðåíàõ Óêðàїíè ñêіôè ðîçñåëèëèñÿ ìіæ ðі÷êàìè Äîí і Äóíàé.
Óòâîðåíà íèìè äåðæàâà äіñòàëà íàçâó Ñêіôіÿ. Âіäâіäà-
âøè Ïіâíі÷íå Ïðè÷îðíîìîð’ÿ, Ãåðîäîò ó ñâîїé «Іñòî-
ðії» ñòâåðäæóâàâ, ùî ñêіôè íàçè âàëè ñåáå ñêîëîòàìè і
ïîäіëÿëèñÿ íà öàðñüêèõ ñêіôіâ, ñêіôіâ-ñêîòàðіâ, ñêі-
ôіâ-çåìëåðîáіâ òà ñêіôіâ-îðà÷іâ.

Öàðñüêі ñêіôè æèëè íà áåðåãàõ Àçîâñüêîãî ìîðÿ і
ñòåïîâîãî Êðèìó. Їõíіì îñíîâíèì çàíÿò òÿì áóëà âіéíà.
Òà âîíè íå òіëüêè âîþâàëè, à é òîðãóâàëè ç ãðåöüêèìè
êîëîíіÿìè ó Ïðè÷îð íîìîð’ї. Â îáìіí íà çåðíî, õóòðî,
âіñê, ìåä і ðàáіâ ñêіôè îòðèìóâàëè çáðîþ, âèíî, ïðåäìå-
òè ðîçêîøі. Ñêіôè-ñêîòàðі êî÷óâàëè íà ñõіä âіä ïîíèç-
çÿ Äíіïðà â ïîøóêàõ íîâèõ ïàñîâèù. Íà Ïðèäíіïðîâ’ї
æèëè ñêіôè-õëіáîðîáè. Âîíè âèðîùóâàëè ïøåíèöþ,
æèòî, ÿ÷ìіíü, êîíîï ëі, âèêîðèñòîâóþ÷è âåëèêèé ïëóã
òà òÿãëîâó ñèëó âîëіâ.

Ñð³áíà àìôîðà
ç êóðãàíó

×îðòîìëèê
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Çà ñëîâàìè Ãåðîäîòà, ñêіô ìіã ïîöіëèòè ó âîðîãà ç ëóêà íà âіäñòàíі 500 ìåò-
ðіâ. Íàâіòü ñêіôñüêі äіâ÷àòà âïðàâíî âîëîäіëè çáðîєþ і íå âèõîäèëè çàìіæ,
äîêè íå âáèâàëè òðüîõ âîðîãіâ. Áіëüøіñòü õóäîáè òà ðàáіâ, çàõîïëåíèõ ïіä
÷àñ âîєí, äіñòàâàëàñÿ áàãàòèì ñêіôàì.

Êî÷óâàëè ñêіôè íà ÷îòèðè- òà øåñòèêîëіñíèõ âîçàõ. Їõ ñóïðîâîäæóâàëè
îçáðîєíі âîїíè. Ó ðàçі íàïàäó âîðîãіâ âîçè ñòàâèëè â êîëî, ñòâîðþþ÷è
óêðіïëåíèé òàáіð. Ïіçíіøå öþ òàêòèêó âèêîðèñòîâóâàëè óêðàїíñüêі êîçàêè.

Íà êóëüòóðó ñêіôіâ âåëèêèé âïëèâ ìàëà ãðåöüêà êóëüòóðà, íîñіÿìè
ÿêîї áóëè æèòåëі ãðåöüêèõ êîëîíіé. Іñòîðіÿ çáåðåãëà іìåíà ñêіôіâ çà ïî-
õîäæåííÿì – ëіêàðÿ Òîêñàðіñà é ôіëîñîôà Àíàõàðñіñà, ÿêі çäîáóëè îñâіòó
â Ãðåöії.

Ñêіôè ìàëè ñâîþ îðèãіíàëüíó ìіôîëîãіþ òà ðåëіãіþ. Îñîáëèâó ïîøàíó
â íèõ ìàëè áîãèíÿ äîìàøíüîãî âîãíèùà Òàáіòі (çі ñêіôñüêîї – «ïîëóì’ÿíà»),
âîëîäàð íåáà і òâîðåöü ëþäñòâà Ïàïàé, áîãèíÿ çåìëі Àïі. Âіä øëþáó Ïà-
ïàÿ é Àïі íàðîäèâñÿ ïðàùóð óñіõ ñêіôіâ Òàðãèòàé. Óñіì áîãàì ñêіôè ïðè-
íîñèëè æåðòâè. Ïåðåâàæíî öå áóëè êîíі àáî іíøі òâàðèíè. Âèíÿòêîì áóâ
áîã âіéíè Àðåé, ÿêîìó âіääàâàëè êîæíîãî ñîòîãî ïîëîíåíîãî.

Ñêіôè øàíóâàëè ìîãèëè ïðåäêіâ. Їõíÿ âіðà â ïîòîéáі÷íå æèòòÿ çìóøóâà ëà
çäіéñíþâàòè æîðñòîêèé і ñêëàäíèé ïîõîâàëüíèé îáðÿä. Íà ìіñöі ïîõîâàí íÿ
íàñèïàëè âåëèêèé êóðãàí – «ïіðàìіäó ñòåïіâ».

Íàéâіäîìіøèìè ïîõîâàííÿìè, ÿêі ÷åðåç ðîçìіðè êóðãàíіâ äіñòàëè íàçâó
«öàðñüêèõ», є: Ñîëîõà і Ãàéìàíîâà Ìîãèëà íà Çàïîðіææі, ×îðòîìëèê і
Òîâñòà Ìîãèëà íà Äíіïðîïåòðîâùèíі.

Ó êіíöі IV – íà ïî÷àòêó ІІІ ñòîëіòòÿ äî í. å. Ñêіôіÿ çàíåïàëà. ×åðåç âè-
ñèõàííÿ ñòåïіâ êî÷іâíèêè âæå íå ìàëè äîñòàòíüî ïàñîâèù äëÿ õóäîáè. Íà
òåðèòîðіþ Ïіâíі÷íîãî Ïðè÷îðíîìîð’ÿ ïðèéøëè ñàðìàòè, ÿêі çàõîïèëè
їõíі çåìëі. ×àñòèíà ñêіôñüêîãî íàñåëåííÿ âіäñòóïèëà і ñòâîðèëà â ïîíèççі
Äíіïðà é Ïіâíі÷íîãî Êðèìó Ìàëó Ñêіôіþ çі ñòîëèöåþ â Íåàïîëі Ñêіôñüêî-
ìó, ïîáëèçó òåïåðіøíüîãî Áàõ÷èñàðàÿ. Äåðæàâó ñêіôіâ çãîäîì ïіäêîðèëè
ðèìëÿíè (Ç ïіäðó÷íèêà).

ІІ. Складіть конспект прочитаного тексту. Скористайтеся поданою нижче пам’яткою.

 Доберіть з підручника географії, фізики чи історії текст (1–2 сторінки). Складіть
конспект тексту.

 Доберіть із журналів, газет, книжок, сторінок у мережі Інтернет тексти на одну
з тем: «Екологічна культура людини», «Історія Запорізької Січі», «Життя на планеті»,
«Мешканці морів», «Мова і нація». Зробіть відповідні тематичні виписки. Користую-
чись виписками, підготуйте усний виступ на обрану тему.

ПАМ’ЯТКА
Ïîðàäè ùîäî êîíñïåêòóâàííÿ

1. Çàïèñóâàòè àâòîðà é íàçâó òåêñòó, ÿêèé  êîíñïåêòóєòå.
2. Ïåðåä ñêëàäàííÿì êîíñïåêòó ïðî÷èòàòè âåñü òåêñò і îñìèñëèòè éîãî 

îñíîâíèé çìіñò.
3. Ñêëàäàòè êîíñïåêò ïіñëÿ òîãî, ÿê ïðîäóìàëè ïëàí òåêñòó.

445 

446 



212

Óðîêè ðîçâèòêó ìîâëåííÿ

4. Çàïèñóâàòè òіëüêè îñíîâíå: ñïî÷àòêó îñíîâíó äóìêó, ïîòіì (äóæå
ñòèñëî) äîêàçè і ïðèêëàäè.

5. Âèêëàä ó êîíñïåêòі ðîçáèâàòè íà ïóíêòè, ïàðàãðàôè, äîòðèìóþ÷èñü
àáçàöіâ.

6. Íàìàãàòèñÿ, ùîá çàïèñè áóëè ÷іòêèìè, çìіñòîâíèìè é ëàêîíі÷íèìè.
7. Äëÿ çðó÷íîñòі êîðèñòóâàííÿ êîíñïåêòîì ïіäêðåñëþâàòè íàéâàæëèâі-

øі ñëîâîñïîëó÷åííÿ, ñëîâà.
8. Ïàì’ÿòàòè, ùî â êîíñïåêòі îêðåìі ôðàçè é íàâіòü îêðåìі ñëîâà ìàþòü

âàãîìіøå çíà÷åííÿ, íіæ ó äîêëàäíîìó ïåðåêàçі.
9.  Öèòóâàòè ïðàâèëüíî é òî÷íî.
10. Ó÷èòèñÿ êîíñïåêòóâàòè âіäðàçó íà÷èñòî.

Òåìà 15. ІÍÒÅÐÂ’Þ Â ÏÓÁËІÖÈÑÒÈ×ÍÎÌÓ ÑÒÈËІ

ПРИГАДАЙМО. Що таке діалог?

Прочитайте інтерв’ю. Визначте його тему. З якою метою створено цей матері-
ал і чи вважаєте ви його цікавим і корисним для себе? Відповідь на яке запитання вас
зацікавила найбільше?

ÍÅ ÒІËÜÊÈ ÓÐÎÊÈ

Äëÿ êîæíîãî ç íàñ ó äîáі 24 ãîäèíè. Àëå îäíі ëþäè âìіþòü ðîçïîðÿäæà-
òèñÿ ñâîїì ÷àñîì, à іíøі – íå âìіþòü. À ìîæëèâî, íå õî÷óòü. Äëÿ Ëіäії
Âèíîãðàäíîї äîáà – íåñêіí÷åííî âåëèêèé ïðîìіæîê ÷àñó, і äіâ÷èíà âñòèãàє
âñå. ßê їé öå âäàєòüñÿ? Äіçíàєìîñÿ ñåêðåò âіä íåї.

– Ëіäî, ñêàæè, áóäü ëàñêà, ÷èì òè çàéìàєøñÿ, îêðіì øêîëè.
– ß íàâ÷àþñÿ â 11-ìó êëàñі é ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ øêîëè çáèðàþñÿ âñòó-

ïàòè äî óíіâåðñèòåòó, òîìó õîäæó íà äîäàòêîâі çàíÿòòÿ. ß – ãîëîâíèé
ðåäàêòîð øêіëüíîї ãàçåòè «117-é êâàðòàë». Îêðіì öüîãî, çàéìàþñÿ õóäîæ-
íüîþ ãіìíàñòèêîþ â øêîëі Äåðþãіíèõ. Ñòâîðþþ ñàéòè äëÿ çìàãàíü. Íåùî-
äàâíî ñòàëà ñóääåþ ìіæíàðîäíîї êàòåãîðії ç õóäîæíüîї ãіìíàñòèêè.

– Òè «éäåø» íà çîëîòó ìåäàëü. ßê òîáі âäàєòüñÿ ïîєäíóâàòè íàâ÷àííÿ
çі ñâîїì çàõîïëåííÿì?

– ×àñó é ñïðàâäі îáìàëü. Ïіñëÿ óðîêіâ ÿ éäó íà òðåíóâàííÿ, ïіñëÿ òðå-
íóâàííÿ – íà äîäàòêîâі çàíÿòòÿ. Àëå і âäîìà íà ìåíå ÷åêàþòü íå òіëüêè
óðîêè.

– ßêùî â òåáå є âіëüíèé ÷àñ, ùî ïîëþáëÿєø ðîáèòè?
– Çâè÷àéíî, ó ìåíå є âіëüíèé ÷àñ. ß ëþáëþ õîäèòè ïî ìàãàçèíàõ, ïðî-

ãóëþâàòèñÿ Êèєâîì… Àëå ÷îãî ÿ íå ïіäòðèìóþ, òàê öå áåçãëóçäîãî âå-
øòàííÿ âóëèöÿìè. Ñâіé ÷àñ, íà ìîþ äóìêó, ñëіä âèêîðèñòîâóâàòè ç
êîðèñòþ: ñïіëêóâàòèñÿ, çíàéîìèòèñÿ ç íîâèìè ëþäüìè.

– Òè æèâåø ó øàëåíîìó òåìïі é óñòèãàєø çðîáèòè âñå. Ó ÷îìó òâіé
ñåêðåò?

– Ìàáóòü, ó òîìó, ùî íàìàãàþñÿ ðîçïèñàòè êîæíèé äåíü ïî õâèëèíàõ.
ß çàâæäè çíàþ, ùî ðîáèòèìó ñüîãîäíі, çàâòðà, ÷åðåç òðè äíі. Àëå îáõîäæóñü
áåç ùîäåííèêà, ñâîї ïëàíè òðèìàþ â ãîëîâі.

– À íå áóâàє òàêîãî, ùî òîáі õî÷åòüñÿ ïîêèíóòè âñå і ïðîñòî ïîëåæàòè
íà äèâàíі é ïîäèâèòèñÿ òåëåâіçîð?
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– Áóâàє і äóæå ÷àñòî. Ùî ÿ ðîáëþ â òàêîìó ðàçі? Ïðîñòî ëÿãàþ íà äèâàí 
і äèâëþñÿ òåëåâіçîð. Ìåíі âèñòà÷àє ãîäèíè, ùîá ðîçñëàáèòèñü і âіäïî÷èòè.

– Òâîє ãàñëî?
– ×åðåç òåðíії äî çіðîê. ß ââàæàþ, ùî êîæíà äèòèíà ïî÷èíàє ñâîє æèò-

òÿ ç íóëÿ і â íåї çàâæäè є ÷àñ і ìîæëèâîñòі ðîçâèâàòè ñåáå. Äóæå âàæëèâî
íå çàëèøàòèñÿ íà ìіñöі, à ïîñòіéíî âäîñêîíàëþâàòèñÿ.

– Äÿêóþ òîáі, Ëіäî, çà ðîçìîâó é áàæàþ óñïіõіâ.
(Çà ìàòåðіàëàìè àãåíòñòâà «Þí-ïðåñ» Êèїâñüêîãî ïàëàöó äіòåé òà 

þíàöòâà)

Інтерв’ю Іíòåðâ’þ – öå áåñіäà æóðíàëіñòà (іíøîї îñîáè) ç îñîáîþ, 
äóìêè, êîìåíòàðі ÷è âðàæåííÿ ÿêîї ìàþòü ãðîìàäñüêèé 
іíòåðåñ. Іíòåðâ’þ є îäíèì іç íàéïîøèðåíіøèõ æàíðіâ
æóðíàëіñòèêè òà ïóáëіöèñòèêè.

 Візьміть інтерв’ю у відомої людини свого населеного пункту або в одноклас-
ника (учителя, лікаря, когось із родичів, друга, керівника підприємства тощо). Інтерв’ю
запишіть. Скористайтеся поданою нижче пам’яткою.

ПАМ’ЯТКА
Åòàïè ðîáîòè íàä іíòåðâ’þ

І. Çàäóì.

1.  Âèáðàòè òåìó, ÿêà ìîæå çàöіêàâèòè áàãàòüîõ (ìàє ãðîìàäñüêèé іí-
òåðåñ).

2. Âèçíà÷èòè îñîáó, ó ÿêîї õî÷åòå âçÿòè іíòåðâ’þ.
3. Âèçíà÷èòè ìåòó ìàéáóòíüîї áåñіäè.

ІІ. Ïіäãîòîâêà äî іíòåðâ’þ.

1. Çіáðàòè іíôîðìàöіþ ç òåìè іíòåðâ’þ; îçíàéîìèòèñÿ ç áіîãðàôієþ
(òâîð÷іñòþ, çäîáóòêàìè) îñîáè, ç ÿêîþ áóäåòå ñïіëêóâàòèñÿ.

2. Ðîçðîáèòè äåòàëüíèé ïëàí áåñіäè.
3. Ïðîäóìàòè îðієíòîâíі çàïèòàííÿ.
4. Äîìîâèòèñÿ ïðî ÷àñ òà ìіñöå áåñіäè.

ІІІ. Áåçïîñåðåäíÿ ðîçìîâà (çàïèñ íà äèêòîôîí, òåëåôîí, êàìåðó òîùî).

ІV. Ïіäãîòîâêà òåêñòó.

1. Ðîçøèôðóâàòè çàïèñ.
2. Âèáðàòè íàéáіëüø âàãîìі âèñëîâè, ÿñêðàâі ïðèêëàäè, öіêàâі ìіñöÿ.
3. Äіáðàòè çàãîëîâîê (ìîæíà òàêîæ ïіäçàãîëîâêè), íàïèñàòè ïðåàì-

áóëó, âіäðåäàãóâàòè òåêñò.

На основі інтерв’ю, підготовлених учнями вашого
класу, підготуйте електронний журнал (на сайт ва-
шого навчального закладу) або випустіть стінну га-
зету. Не забудьте проілюструвати вадання, дібрати рубрики, указати прізви-
ща авторів, редколегію.

Проведіть у класі конкурс на краще інтерв’ю. Роботи переможців запро-
понуйте розмістити на сайті або надрукувати в газетах вашого міста, району
чи області.
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Äîäàòêè
Äîäàòîê 1

ÏÎßÑÍÅÍÍß ÙÎÄÎ ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÄÅßÊÈÕ
ÂÈÄІÂ ÇÀÂÄÀÍÜ

«ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ»
Ïîðÿäîê âèêîíàííÿ

1. Óâàæíî ïðî÷èòàéòå çàâäàííÿ.
2. Âèçíà÷òå, õòî ãîâîðèòèìå ïåðøèì.

3. Ïî ÷åðçі âèñëîâòå ñâîї äóìêè.
4. Äіéäіòü ñïіëüíîãî âèñíîâêó.

«ДВА – ЧОТИРИ – УСІ РАЗОМ»
Öÿ âïðàâà äàє çìîãó ñïî÷àòêó îáìіíÿòèñÿ іäåÿìè ç ïàðòíåðàìè é ëèøå

ïîòіì îçâó÷èòè ñâîї äóìêè ïåðåä êëàñîì.
Ïîðÿäîê âèêîíàííÿ
1. Óâàæíî îçíàéîìòåñÿ іç çàâäàííÿì.
2. Îáãîâîðіòü ñâîї іäåї іç ñóñіäîì ïî ïàðòі. Ïî ìîæëèâîñòі äіéäіòü ñïіëüíîї

äóìêè.
3. Îá’єäíàéòåñÿ â ÷åòâіðêó (íàïðèêëàä, ç ó÷íÿìè, ùî ñèäÿòü çà íàé-

áëèæ÷îþ äî âàñ ïàðòîþ). Îáãîâîðіòü ïîïåðåäíüî äîñÿãíóòі ðіøåííÿ. Çà
ìîæëèâîñòі äіéäіòü ñïіëüíîї äóìêè, õî÷à â äåÿêèõ âèïàäêàõ ó ãðóïі ìîæå
áóòè îñîáëèâà äóìêà, ÿêà òåæ ìàє ïðàâî íà іñíóâàííÿ. Âèçíà÷òå, õòî ç âàñ
âèñëîâëþâàòèìå äóìêó ãðóïè.

4. Âèñëîâòå äóìêó ãðóïè.

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

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

Ïîðÿäîê âèêîíàííÿ
1. Óâàæíî îçíàéîìòåñÿ ç ïðîáëåìîþ.
2. Óñі ó÷àñíèêè çà áàæàííÿ âèñóâàþòü ñâîї іäåї ùîäî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîá-

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

òèíè.
Увага! Забороняється обговорювати й оцінювати ідеї на етапі висловлювання їх.

Дозволяється повторювати або розширювати ідеї, запропоновані будь-ким. Пам’ятайте,
що об’єднання кількох ідей часто веде до висунення нових.

«ПОСПІЛКУЙТЕСЯ»
Öÿ âïðàâà äàє çìîãó êîæíîìó çà áàæàííÿ âèñëîâèòè äóìêó øâèäêî é 

ëàêîíі÷íî.
Ïîðÿäîê âèêîíàííÿ
1. Âèçíà÷òå, õòî çà êèì áóäå âèñëîâëþâàòèñÿ.
2. Ïî ÷åðçі âèñëîâіòü äóìêó ëàêîíі÷íî é øâèäêî.
Увага! У цій вправі висловлюються лише за бажання, а відповіді не коментуються й

не оцінюються. Також забороняється перебивати того, хто висловлюється, викрикува-
ти з місця. Учитель може обмежити час для висловлення.
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А
àáèõòî
àëôàâіò

Б
áëèçüêèé
áîðþ÷èñü
áîñîíіæ
á’þ÷è

В
âåçòè
âåðåòåíî
âèãàäêà
âèçâîëüíèé
âèçíàííÿ
âèìîâà
âèìîãà
âèíàãîðîäèòè
âèïàäîê
âèðàçíіñòü
âèñòàâêîâèé
âè÷åðïíèé
âîçç’єäíàííÿ
âîїíñüêèé

Г
ãåòüìàíñüêèé
ãîðîáèíà
ãîðîäèòè
ãîðîøèíà
ãîñïîäàðñüêèé
(âіä ãîñïîäàð)
ãîñïîäàðñüêèé
(âіä ãîñïîäàðñòâîà )
ãðóøåâèé

Д
äàëå÷èíà
äàíî
äåöèìåòð
äèõàííÿ
äіàëîã
äіòüìè
äîâåñòè
äîíüêà
äîïіçíà
äîñõî÷ó

äî÷êà
äîùå÷êà

Ж
æàëèòè
æàëþçі
æàðêèé 
æèâîïèñ
æèâîïèñíèé
æèòëî

З
çàâäàííÿ
çàâäîâæêè
çàãàäêà
çàçäàëåãіäü
çàïèòàííÿ
çàñëàííÿ
çàñòðåëèòè
çіáðàííÿ
çëåãêà
çîâñіì
çðó÷íèé

І
іäó÷è
іñêðà

Ї
їñòіâíèé

К
êàæó÷è
êèäàòè
êіëîìåòð
êíèæêîâèé
êîâçàòèñÿ
êîëåñî
êîðèñíèé
êîòðèé 

Л
ëåãêèé
ëèñòîïàä
ëіòîïèñ
ëüîäîâèé 
ëÿëüêîâèé

М
ìåäèêàìåíò
ìåðåæà
ìåñòè
ìåòàëóðãіÿ
ìіé, ìîãî
ìіëіìåòð
ìîðî÷èòè

Н
íàâіêè
íàâêîëî
íàâ÷àííÿ
íàñàìïåðåä
íà÷èíêà
íåíàâèäіòè
íåñòè
íîâèé
íóäíèé

О
îáðàííÿ
îáðó÷
îäèíàäöÿòü
îäíîðàçîâèé
îëåíü
îëåíÿ÷èé
îñòðіâíèé 

П
ïіçíàííÿ
ïîáëèçó
ïîäðóãà
ïîçàî÷і
ïîêàçíèê
ïîëåæàòè
ïîìèëêà
ïîðÿäêîâèé
ïîñëàííÿ
ïîñòîÿòè
ïîñóõà
ïðèéíÿòè
ïðèÿçíèé
ïðîñòèé

Р
ðàçîì
ðàíêîâèé

ðі÷êîâèé
ðîçïîâіñòè
ðóñëî

С
ñàäíî
ñàíòèìåòð
ñâåðäëî
ñåðåäèíà
ñèìåòðіÿ 
ñïèíà
ñòàðàííіñòü
ñòîëÿð

Т
òîâïèòèñÿ
òîâñòèé
òîé, òîãî
òîíêèé
òîðô’ÿíèé

У
óêðàїíåöü
óêðàїíñüêèé
óðî÷èñòèé

Ф
ôàõîâèé

Ц
öåíòíåð
öóêðîâèé

Ч
÷àðіâíèé
÷åðãîâèé
÷åðñòâèé
÷èòàííÿ
÷îðíîçåì
÷îòèðíàäöÿòü

Ш
øâèäêèé
øîâêîâèé

Я
ÿëèíîâèé

Äîäàòîê 2
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Äîäàòîê 3

ÑËÎÂÍÈ×ÎÊ ÑÈÍÎÍІÌІÂ

ÀÁÑÎËÞÒÍÈÉ, öіëêîâèòèé, ïîâíèé, áåçóìîâíèé, òîòàëüíèé.
ÀÊÒÈÂÍÈÉ, äіÿëüíèé, áåðó÷êèé, íåïîñèäþùèé, íåâòîìíèé, åíåðãіéíèé,

ìîòîðíèé.
ÀÐÃÓÌÅÍÒÓÂÀÒÈ, îáґðóíòîâóâàòè, ìîòèâóâàòè, íàâîäèòè àðãóìåíòè.
ÀÐÕІÒÅÊÒÎÐ, áóäіâíè÷èé, çîä÷èé, ãðàäîáóäіâíèê.

ÁÀÐÈÒÈÑß, ãàÿòèñÿ, çâîëіêàòè, çàòðèìóâàòèñÿ.
ÁËÀÃÀÒÈ, çàêëèíàòè, ìîëèòè, ïðîñèòèñÿ (ðîçì.(( ); óïðîøóâàòè.
ÁËÀÃÎÄІÉÍÈÊ, äîáðî÷èíåöü, äîáðîäіéíèê, ôіëàíòðîï.
ÁËÀÃÎÐÎÄÍÈÉ, ÷åñíèé, ïîðÿäíèé, ëèöàðñüêèé, øëÿõåòíèé.

ÂÀÄÀ, íåäîëіê, õèáà, ґàíäæ, äåôåêò.
ÂІÄÂÅÐÒÈÉ, ùèðèé, ïðÿìèé, ïðàâäèâèé, ïðÿìîëіíіéíèé.

ÃÀÄÊÀ, äóìêà, іäåÿ, ìіðêóâàííÿ, ïîãëÿä, íàìіð, çàäóì.
ÃÀÐÌÎÍІß, ñïіâçâó÷÷ÿ, ìèëîçâó÷íіñòü; (ó ãóðòі) çëàãîäà, çãîäà, òîâàðèñü-

êіñòü.
ÃÐÎÌÀÄÀ, ñóñïіëüñòâî, ãðîìàäÿíñòâî, ñóñïіëüíіñòü, ñïіëüíîòà, òîâàðè-

ñòâî, ãóðò.

ÄÅËІÊÀÒÍÈÉ, òàêòîâíèé, óâі÷ëèâèé, ëþá’ÿçíèé, ïðèñòîéíèé.
ÄÎÁÐÈÉ, äîáðîñåðäíèé, äóøåâíèé, äîáðîäóøíèé, ñåðäå÷íèé, ì’ÿêî ñåð-

äèé; ëàãіäíèé, ì’ÿêèé, ñëàâíèé, çàäóøåâíèé.  
ÄÎÑÊÎÍÀËÈÉ, іäåàëüíèé, äîâåðøåíèé, âèêіí÷åíèé, âçіðöåâèé, áåçäîãàííèé.À
ÄÎØÊÓËÜÍÈÉ, (âіòåð) øïàðêèé, ðіçêèé, ñèëüíèé, ïðîíèçëèâèé; (ìîðîç) 

ùèïó÷èé; (ñìіõ) óїäëèâèé, їäêèé.

ÅÊÇÎÒÈ×ÍÈÉ, íåçâè÷àéíèé, äèâîâèæíèé, ÷óäåðíàöüêèé, õèìåðíèé, çà-
ìîðñüêèé.

ÅÊÑÏÐÎÌÒÎÌ, íå (äîâãî) äóìàâøè, áåç âàãàíü, áëèñêàâè÷íî; (âіäïîâіäà-
òè) áåç ïіäãîòîâêè, áåç îáäóìóâàííÿ.

ÆÎÂÒÎ-ÁËÀÊÈÒÍÈÉ, ñèíüî-æîâòèé, íåáåñíî-çîëîòèé, çîëîòàâî-íåáåñíèé.
ÆÓÐÈÒÈÑß, ñóìóâàòè, ïå÷àëèòèñÿ, ñìóòèòèñÿ, òóæèòè, ïîáèâàòèñÿ.

ÇÀÂÀÆÀÒÈ, ïåðåøêîäæàòè, ñòàâàòè íà çàâàäі, ïëóòàòèñÿ ïіä íîãàìè.
ÇÀÂІÐÞÕÀ, çàìåòіëü, çàâіÿ, ìåòåëèöÿ, õóðòîâèíà, âіõîëà, õóãà, ñíіãîâèöÿ.
ÇÎÐß, çіðêà, çîðÿíèöÿ, çіðíèöÿ. 
ÇÓÕÂÀËÈÉ, çàðîçóìіëèé, íàõàáíèé, áåçöåðåìîííèé, áåçïàðäîííèé.

ІÄÅÍÒÈ×ÍÈÉ, òîòîæíèé, îäíàêîâèé, òàêèé ñàìèé.
ІÑÒÎÒÍÈÉ, ñóòòєâèé, ïîñóòíіé, äóæå âàæëèâèé /çíà÷íèé, âàãîìèé/.

ÊÌІÒËÈÂÈÉ, ìåòèêóâàòèé, ìåòèêîâàíèé, òÿìîâèòèé, òÿìóùèé, áèñòðèé 
íà ðîçóì.

ÊÐÀßÒÈ, ðіçàòè, òÿòè, ðîçðіçóâàòè, ðîçòèíàòè; (ñåðöå) øìàòóâàòè,
ðîçðèâàòè.
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ËÀÃІÄÍÈÉ, (õàðàêòåð) ñóìèðíèé, òèõèé; (ãîëîñ) øîâêîâèé; (äî êîãî) íіæ-
íèé, ëàñêàâèé, äîáðîçè÷ëèâèé, ïðèÿçíèé, äðóæíіé; (êëіìàò) ì’ÿêèé.

ËÀØÒÓÂÀÒÈ, ëàäíàòè, ãîòóâàòè, ñïîðÿäæàòè.

ÌÀÁÓÒÜ, ïåâíî, çäàєòüñÿ, âèäíî, íàïåâíå, ëèáîíü.
ÌÀÍÄÐÓÂÀÒÈ, ïîäîðîæóâàòè, íå áëèçüêèé ñâіò òîïòàòè, êî÷óâàòè.
ÌÎÐÎÊ, òåìðÿâà, ìðÿêà, ïіòüìà, òåìіíü, ìëà, іìëà, ñóòіíîê, ïðèñìåðê.

ÍÀÂÊÎËÎ (ïðèñëіâíèê і ïðèéìåííèê), äîâêîëà, êðóãîì, íàâêðóã, íàâ êðóãè
ÍÅÂÈÐÀÇÍÈÉ, íåÿñêðàâèé, íåïîìіòíèé, íå÷іòêèé, áåçáàðâíèé, íåÿñíèé,

òüìÿíèé, íåïîêàçíèé.

ÎÁÐІÉ, íåáîêðàé, êðàéíåáî, ãîðèçîíò, âèäíîêðóã, âèäíîêðàé, îâèä, íåáîñõèë.
ÎÊÓÏÀÍÒ, çàãàðáíèê, çàéìàíåöü, ïîíåâîëþâà÷.
ÎÒÆÅ, òàêèì ÷èíîì, çíà÷èòü.

ÏÈËÜÍÈÉ, (äîãëÿä) óâàæíèé, íåîñëàáëåíèé, ñóâîðèé; (ïîãëÿä) ãîñòðèé,
çіðêèé, ïðîíèêëèâèé, çîñåðåäæåíèé, íàïðóæåíèé.

ÏÎÂІÄÎÌËßÒÈ, ñïîâіùàòè, äàâàòè çíàòè, äîâîäèòè äî âіäîìà.

ÐÀÏÒÎÌ, çíåíàöüêà, âðàç, íåñïîäіâàíî, ðàïòîâî, ÿê ñíіã íà ãîëîâó, ÿê ãðіì
ç ÿñíîãî íåáà, áëèñêàâè÷íî.

ÐÎÇÊІØÍÈÉ, (êðàé) áàãàòèé, ùåäðèé; (îáіä) ìàðíîòðàòíèé, äîðîãèé; (ïðî
æèòòÿ) êîìôîðòíèé, áåçòóðáîòíèé.

ÑÀÌÎÁÓÒÍІÉ, îðèãіíàëüíèé, ñâîєðіäíèé, íåïîâòîðíèé.
ÑËÓØÍÈÉ, (çàêèä) ñïðàâåäëèâèé, ïðàâèëüíèé, îáґðóíòîâàíèé; (÷àñ)

ñïðè ÿòëèâèé, çðó÷íèé, âèãіäíèé, ïðèéíÿòíèé.
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎ, ÿê ïіäêàçóє ñîâіñòü, ïî-áîæîìó.

ÒÎÂÀÐÈÑÜÊÈÉ, äðóæíіé, ïðèÿòåëüñüêèé, äîáðîçè÷ëèâèé.
ÒÎÒÎÆÍÈÉ, îäíàêîâèé, öіëêîì ïîäіáíèé, òàêèé ñàìèé, іäåíòè÷íèé, ç

îäíîãî òіñòà.

ÓÂÀÆÍÈÉ, òóðáîòëèâèé, ÷óéíèé; (ïîãëÿä) ïèëüíèé, çîñåðåäæåíèé.
ÓÍÈÊÀÒÈ, îáìèíàòè, îááіãàòè, ìèíàòè äåñÿòîþ äîðîãîþ, òðèìàòèñÿ îñòî-

ðîíü, ñàõàòèñÿ.

ÔÀÍÒÀÇÅÐ, ìðіéíèê, áóäіâíèê êàçêîâèõ çàìêіâ, ðîìàíòèê.

ÕÓÄÎÆÍÈÊ, ìèòåöü, æèâîïèñåöü, ìàëÿð, ìàéñòåð.

ÖІËÊÎÌ, öіëêîâèòî, àáñîëþòíî, ïîâíіñòþ, äî êðàþ, äîùåíòó, ç ãîëîâè äî 
ï’ÿò, ç ðóêàìè é íîãàìè.

ØÈÊÀÐÍÈÉ, (ãîòåëü) áàãàòèé, ðîçêіøíèé, (îäÿã) åëåãàíòíèé, âèøóêà-
íèé, ïèøíèé.

ÙÀÑËÈÂÈÉ, òàëàíèñòèé, íàðîäæåíèé ó ñîðî÷öі, íàðîäæåíèé ïіä ùàñëè-
âîþ çіðêîþ.
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Äîäàòîê 4

ÒËÓÌÀ×ÍÈÉ ÑËÎÂÍÈ×ÎÊ

Ñïèñîê ñêîðî÷åíü

æ. – æіíî÷èé ðіä
ðîçì. – ðîçìîâíå ñëîâî
êíèæí. – êíèæíå ñëîâî
ìí. – ìíîæèíà

ïåðåí. – ïåðåíîñíå çíà÷åííÿ
ñ. – ñåðåäíіé ðіä
÷. – ÷îëîâі÷èé ðіä

ÀÐÕІÒÅÊÒÓÐÀ, -è, æ. 1. Ìèñòåöòâî ïðîåêòóâàííÿ, ñïîðóäæåííÿ òà õó-
äîæíüîãî îçäîáëåííÿ áóäîâ; áóäіâåëüíå ìèñòåöòâî. // Õàðàêòåð, ñòèëü
áóäîâè. 2. Êîíöåïöіÿ âçàєìîçâ’ÿçêó åëåìåíòіâ ñêëàäíîї ñòðóêòóðè; âìі-
ùóє êîìïîíåíòè ëîãі÷íîї, ôіçè÷íîї òà ïðîãðàìíîї ñòðóêòóðè.

ÁÀÐÎÊÎ, íåâіäì., ñ. Ñòèëіñòè÷íèé íàïðÿì ó єâðîïåéñüêîìó ìèñòåöòâі
êіíöÿ 16 – ñåðåäèíè 18 ñò., ùî õàðàêòåðèçóâàâñÿ ïðèìõëèâіñòþ ôîðì і
äåêîðàòèâíîþ ïèøíіñòþ.

ÂІÄÂІ×ÍÈÉ, ÎÄÂІ×ÍÈÉ, -à, -å. ßêèé іñíóє ñïîêîíâіêó, ç äàâíіõ-äàâåí.
ÂІÄÒÈÍÎÊ, -íêà, ÷. ×àñòèíà ÷îãî-íåáóäü, âèìіðþâàíîãî â ïðîñòîðі àáî

÷àñі; âіäðіçîê.
ÃÀÏÒÓÂÀÍÍß, -ÿ, ñ. Âèøèâêà øîâêîâèìè, âêðèòèìè òîíêèì øàðîì çî-

ëîòà àáî ñðіáëà íèòêàìè ðіçíîãî ґàòóíêó. // Âèøèòà çîëîòèìè àáî ñðіá-
íèìè íèòêàìè ðі÷.

ÃÅÉÇÅÐ, -à, ÷. 1. Ãàðÿ÷å äæåðåëî âóëêàíі÷íîãî ïîõîäæåííÿ, ùî ïåðіîäè÷-
íî ôîíòàíóє. 2. ïåðåí. Ôîíòàí ÷îãî-íåáóäü.

ÄÅÊÎÐ, -ó, ÷. Ñèñòåìà äåêîðàöіéíèõ åëåìåíòіâ; ïðèêðàñà.
ÄÅÊÎÐÀÖІß, -ї, æ. Æèâîïèñíå àáî àðõіòåêòóðíå çîáðàæåííÿ ìіñöÿ òà

îáñòàíîâêè äії, âñòàíîâëþâàíå íà ñöåíі. // ïåðåí. Çàãàëüíèé âèãëÿä
÷îãî-íåáóäü. // Îçäîáëåííÿ, ïðèêðàñà.

ÄÈÑÎÍÀÍÑ, -ó, ÷. 1. Íåãàðìîíіéíå ïîєäíàííÿ çâóêіâ, ïîðóøåííÿ ñïіâ-
çâó÷íîñòі; ïðîò. êîíñîíàíñ. 2. ïåðåí. Òå, ùî âíîñèòü ðîçëàä ó ùî-íåáóäü,
ñóïåðå÷èòü ÷îìóñü.

ÅÊÑÏÎÇÈÖІß, -ї, æ. 1. ×àñòèíà òâîðó, äå çìàëüîâóєòüñÿ ñóñïіëüíå ñåðåäî-
âèùå і æèòòєâі îáñòàâèíè, ó ÿêèõ ôîðìóâàëèñÿ ðèñè õàðàêòåðó äіéîâèõ
îñіá, іñòîðè÷íі óìîâè, ùî âïëèâàþòü íà ðîçâèòîê ïîäіé і ò. іí. 2. Ñèñòå-
ìàòèçîâàíå ðîçìіùåííÿ åêñïîíàòіâ, ùî äàє áіëüø-ìåíø çàêіí÷åíå óÿâ-
ëåííÿ ïðî ïåâíå êîëî ïðåäìåòіâ ÷è ïðîáëåì. // Ñàìі åêñïîíàòè,
ðîçìіùåíі â ïåâíіé ñèñòåìі, ó ïåâíîìó ïîðÿäêó.

ЄÑÒÂÎ, -à, ñ. 1. Ñóêóïíіñòü óñіõ ôіçè÷íèõ і äóøåâíèõ ñèë òà âëàñòèâîñòåé
ëþäèíè. 2. êíèæí., ðіäêî. Æèâèé îðãàíіçì. 3. êíèæí., ðіäêî. Íàéãîëîâ-
íіøå і íàéіñòîòíіøå â ÷îìó-íåáóäü; ñóòü ÷îãîñü.

ÇÎÄ×ÅÑÒÂÎ, -à, ñ., êíèæí. Ìèñòåöòâî ïðîåêòóâàòè і ñïîðóäæóâàòè áóäіâ-
ëі; àðõіòåêòóðà.

ÇÎÄ×ÈÉ, -÷îãî, ÷., êíèæí. Õóäîæíèê-áóäіâåëüíèê, àðõіòåêòîð. // óðî÷.
Òâîðåöü, áóäіâíè÷èé.

ІÊÎÍÎÑÒÀÑ, -à, ÷. Ñòіíà іç âñòàâëåíèìè â íåї іêîíàìè, ÿêà â ïðàâîñëàâ-
íіé öåðêâі âіäîêðåìëþє âіâòàð âіä öåíòðàëüíîї ÷àñòèíè.
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ÊÀÑÊÀÄ, -ó, ÷. 1. Ïðèðîäíèé àáî øòó÷íèé âîäîñïàä, ùî ñïàäàє óñòóïàìè,
àáî ñèñòåìà òàêèõ âîäîñïàäіâ. 2. ïåðåí. Ïðî ðÿä ÿêèõ-íåáóäü (ïåðåâ.
ïîçèòèâíèõ) ÿâèù, ôàêòіâ і ò. іí., ÿêі ñëіäóþòü îäèí çà îäíèì ïðîòÿãîì
êîðîòêîãî ÷àñó. 3. Â îïåðåòі – øâèäêèé òàíåöü ó ñóïðîâîäі ñïіâó.

ËІÍÃÂІÑÒ, -à, ÷. Ôàõіâåöü іç ëіíãâіñòèêè; ìîâîçíàâåöü.
ÌІÍËÈÂÈÉ, -à, -å. 1. ßêèé øâèäêî çìіíþєòüñÿ. // ßêèé çàçíàє ðіçêèõ

çìіí (ïðî ïîãîäó). // ßêèé òðèâàє íåäîâãî (ïðî ùàñòÿ). 2. Ç ïåðåëèâàìè
âіäòіíêіâ, òîíіâ (ïðî áàðâè, çâóêè òîùî).

ÍÎÂÀÒÎÐ, -à, ÷. Òîé, õòî âíîñèòü і çäіéñíþє íîâі, ïðîãðåñèâíі іäåї, ïðèí-
öèïè â áóäü-ÿêіé ãàëóçі äіÿëüíîñòі.

ÎÁІÉÑÒß, -ÿ, ñ. Ñàäèáà, äâіð.
ÎÊÎËÈÖß, -і, æ. 1. Âіääàëåíà âіä öåíòðó ÷àñòèíà íàñåëåíîãî ïóíêòó.

2. Ìіñöåâіñòü, ùî ïðèëÿãàє äî ÷îãî-íåáóäü, îòî÷óє ùîñü; îêðóãà. 3. ðіä-
êî. Âіääàëåíà ïðèêîðäîííà îáëàñòü äåðæàâè; îêðàїíà.

ÏÀÌ’ßÒÊÀ, -è, æ. 1. ðîçì. Ïðåäìåò, ùî ñëóæèòü íàãàäóâàííÿì ïðî êîãî-,
ùî-íåáóäü. // Òå, ùî ëèøèëîñü ÿê íàñëіäîê ÷îãîñü. 2. Íåâåëèêà êíèæêà
÷è àðêóø іç êîðîòêèìè íàñòàíîâàìè, ïðàâèëàìè íà ÿêèéñü ïåâíèé âè-
ïàäîê; іíñòðóêöіÿ. Ïàì’ÿòêà òóðèñòîâі.  

ÏÐÀÂІÊ, -ó, ÷. (ìí. ïðàâіêè, -іâ). Ñòàðîäàâíі ÷àñè; ïðàäàâíèíà.
ÏÐÀËІÑ, -ó, ÷. Íåçàéìàíèé, ïðåäêîâі÷íèé, ãóñòèé ëіñ.
ÐÀÒÀÉ, -ÿ, ÷. Ïëóãàòàð, îðà÷.
ÐÅÇÈÄÅÍÖІß, -ї, æ. Ìіñöåïåðåáóâàííÿ óðÿäó, êåðіâíèêіâ äåðæàâ і âèñî-

êîïîñòàâëåíèõ îñіá. // æàðòіâëèâå ñëîâî. Ìіñöå ïîñòіéíîãî ïðîæèâàí-
íÿ àáî ïåðåáóâàííÿ êîãî-íåáóäü.

ÑÀÄÈÁÀ, -è, æ. 1. Æèòëîâèé áóäèíîê і ãîñïîäàðñüêі áóäіâëі ç ïðèëåãëè-
ìè äî íèõ ñàäîì і ãîðîäîì, ùî ðàçîì є îêðåìèì ãîñïîäàðñòâîì. 2. Äі-
ëÿíêà çåìëі, ùî âіäâîäèòüñÿ êîìóñü äëÿ çàáóäîâè, ïіä ñàä і ãîðîä. //
Äіëÿíêà çåìëі áіëÿ áóäèíêó, çàéíÿòà ñàäîì, ãîðîäîì і ò. іí.

×ІËÜÍÈÉ, -à, -å. 1. ßêèé ââàæàєòüñÿ öåíòðàëüíèì, íàéâèäíіøèì; ãîëîâ-
íèé. 2. іç ñëîâîì ìіñöå, ïåðåí. Âàæëèâèé çà ñâîїì çíà÷åííÿì; ïåðåäîâèé.
3. ïåðåí. ßêèé âèðіçíÿєòüñÿ ç-ïîìіæ іíøèõ; âèäàòíèé. 4. áóäіâåëüíà
ñïðàâà. ßêèé ñòàíîâèòü ïåðåäíþ ÷àñòèíó áóäіâëі.

ÔÀÂÎÐÈÒ, -à, ÷. 1. Òîé, êîìó ïðîòåãóє çíàòíà, âïëèâîâà îñîáà; óëþáëå-
íåöü òàêîї îñîáè. // Òîé, êîìó âіääàþòü ïåðåâàãó ïåðåä іíøèìè, êèì
áіëüøå öіêàâëÿòüñÿ. 2. ñïîðòèâíèé òåðìіí. Íà ïåðåãîíàõ – êіíü, âåðø-
íèê і êîìàíäà, ùî ìàþòü íàéáіëüøå øàíñіâ íà ïåðøіñòü.

ÔÐÅÃÀÒ, -à, ÷. 1. Ó ãðåáíîìó ôëîòі – ëåãêà ãàëåðà, à ó âіòðèëüíîìó – âіé-
ñüêîâèé òðèùîãëîâèé êîðàáåëü ç ïðÿìèìè âіòðèëàìè; òàêîæ êóïåöüêå
âіòðèëüíå ñóäíî (18–19 ñò.). 2. Ñó÷àñíèé âіéñüêîâèé êîðàáåëü ïåðåõіä-
íîãî òèïó ìіæ ëåãêèì êðåéñåðîì і åñêàäðåíèì ìіíîíîñöåì. 3. Âåëèêèé
òðîïі÷íèé ìîðñüêèé ïòàõ ðÿäó âåñëîíîãèõ іç ÷îðíèì ïіð’ÿì, ÿêèé æè-
âèòüñÿ ðèáîþ òà áåçõðåáåòíèìè òâàðèíàìè.

ÔÐÅÑÊÀ, -è, æ. 1. Êàðòèíà, íàïèñàíà ôàðáàìè (âîäÿíèìè àáî íà âàïíÿ-
íîìó ìîëîöі) ïî ñâіæіé âîãêіé øòóêàòóðöі. 2. Æèâîïèñ ôàðáàìè (âîäÿ-
íèìè àáî íà âàïíÿíîìó ìîëîöі) ïî ñâіæіé âîãêіé øòóêàòóðöі. 3. ôðåñêè,
-ñîê, ìí. Ïðî ìóçè÷íèé òâіð ïîëіôîíі÷íîãî õàðàêòåðó.
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ÑÊÎÐÎ×ÅÍІ ÂІÄÏÎÂІÄІ ÄÎ ÄÅßÊÈÕ ÂÏÐÀÂ

4. ІІ. Багатозначні слова: починатися, зоря, серце, людський, доля та інші. Зоря
(перен. значення) – початок зародження чого-небудь. 

18. Верф’ю, шампунем, нежитем. 
29. У першій групі через дефіс пишемо 9 слів.
32. Бити по воротах, більш цікавий (цікавіший), вищий за брата (від брата, ніж брат),

за п’ять сьома, почитаймо, відповідно до вимог. 
34. Високі щогли (іменне), сиділи під палубою (дієслівне).
41. Приклад «відповідно до наказу» складається з прийменника відповідно до

(службова частина мови) та іменника наказ.
45. Сміятися з друга, навчатися музики, вибачте мені, запобігати нещасним випад-

кам, пропустити через хворобу.
53. ІІІ. Фазанів, оленів, муфлонів, ланей.
54. І. Третє речення – односкладне, граматична основа не тягнуло. ІІ. Три-місяч-н-ого.
60. П’яте речення є спонукальним, а тому його перебудовувати не треба.
62. У четвертому реченні підмети «будь ласка» і «спасибі»; у п’ятому – підмет усяк

і присудок розумний.
65. У семи реченнях є складений підмет.
69. У трьох реченнях є складений присудок. 
70. У сьомому реченні підмет багато хто, присудок – береться напоїти.
72. У третьому реченні дієслово спати є обставиною, а не частиною присудка.

У п’ятому реченні дієслово іти є додатком. 
84. У четвертому реченні займенник що є підметом. У п’ятому реченні дві граматич-

ні основи: 1) підмет поведінка, присудок дзеркало; 2) підмет кожен, присудок показує. 
89. У другому реченні присудок виражено іменником, а в четвертому – прикметни-

ком (дієслівну зв’язку є пропущено). 
106. Дорога ліворуч, наказ виступати та інші.
115. Треба поставити 8 дефісів.
119. У першому реченні 5 додатків.
120. Треба врахувати, що дієприкметниковий зворот є означенням, а дієприслівни-

ковий – обставиною. У складі цих зворотів  немає додатків. 
122. У першому реченні дієслова в неозначеній формі (одпочити, напитись) є до-

датками. 
124. 1. По ярах.
132. У першому реченні є обставина, виражена дієприслівниковим зворотом.

У п’ятому реченні є чотири обставини.
143. Треба поставити 7 ком. У першому реченні сполучення як джерело є присудком.
153. Головний член у формі підмета – у прикладах 2, 6 і 7.
159. Односкладні речення є в п’яти прикладах. У восьмому реченні іменник жень-

шень є присудком.
163. Означено-особовими є чотири речення.
180. Треба врахувати, що односкладне речення може бути частиною складного ре-

чення. У тексті є два таких складних речення. 
182. У першому реченні є головний член у формі присудка добре класти. Четверте

речення – двоскладне.
186. У прикладах 4, 5 і 6 є як односкладне, так і двоскладне речення.
191. Третє речення є двоскладним.
208. Треба виписати 5 неповних речень. 
216. Односкладними є три речення; двоскладними неповними – два; двоскладним

повним – одне. У другому реченні – підмет юність, присудок загадкова.
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227. У другому та шостому реченнях є по три ряди однорідних членів.
231. Треба врахувати: односкладним чи двоскладним є речення; пов ним чи непо-

вним.
232. 3. «Думи мої, думи мої» (Т. Шевченко). 5. «Тополя» (Т. Шевченко).
241. Однорідні означення є в чотирьох реченнях.
246. У третьому реченні треба поставити 3 коми.
248. У четвертому реченні треба поставити 2 коми. У сьомому реченні є фразеоло-

гізм і так і сяк (кому не ставимо). к
250. 4. Хоч ... та.
255. У першому реченні треба поставити 3 коми.
260. Тире треба поставити в трьох реченнях, двокрапку – у п’яти.
270. Двокрапку треба поставити в трьох реченнях. У третьому реченні треба по-

ставити 5 ком.
271. Тире треба поставити в одному реченні. У третьому реченні треба поставити

2 коми. 
278. У сьомому реченні треба поставити 4 коми.
285. Поширені звертання є в шести реченнях. У першому реченні треба поставити

3 коми, у четвертому – 1.
286. У шостому реченні треба поставити 1 кому. 
295. У четвертому реченні треба поставити 1 кому, у восьмому – 2.
307. У чотирьох реченнях є вставні слова. У третьому реченні треба виділити ще й

дієприслівниковий зворот. У восьмому реченні треба поставити 3 коми. 
312. Дієприкметникові звороти є в чотирьох реченнях. У першому реченні є обидва

звороти.
320. В одному реченні немає пропущених розділових знаків. У четвертому реченні

треба поставити 3 коми, у п’ятому (складне) – 1.
324. У кожній групі має бути по два речення.
328. Треба виписати шість речень.
329. У другому реченні: коми після слів земля, дощем, сонця; тире після слова ти.
336. У першому реченні: коми після слів своє, зозуля. У сьомому реченні немає

прикладки, слово вулик – присудок, тому кому перед як не ставимо. к
343. У реченнях треба поставити тире.
368. У другому реченні треба поставити 6 ком.
379. У другому реченні треба поставити 3 коми, у сьомому – 2.
384. Четверте речення ускладнено однорідними членами та відокремленою обста-

виною (треба поставити 3 коми). 
385. Шосте речення ускладнено відокремленим означенням та відокремленою об-

ставиною.

ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Тестові завдання на с. 66–67. 1 В, 2 А, 3 Б, 4 Б, 5 Г, 6 А, 7 В, 8 Б, Д, 9. 1 Г, 2 В, 3 Б, 4 А.
Тестові завдання на с. 96–98. 1 Б, 2 В, 3 А, 4 Г, 5 В, 6. 1 А, 2 В, 3 Б, 4 Е, 5 Г; 7. 1 Д,

2 В, 3 Б, 4 А; 8 Д, 9 А.
Тестові завдання на с. 122–123. 1 В, 2 Б, 3 А, 4 В, 5 Г, 6 Б, 7 В, 8 А.
Тестові завдання на с. 140–141. 1 А, 2 Г, 3 В, 4 В, 5 Б, 6 Б, 7 А, 8 Г.
Тестові завдання на с. 169–171. 1 Г, 2 А, 3 Б, 4 Б, 5 В, 6. 1 А, 2 Г, 3 В, 4 Б, 7 Г, 8 Б.

ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА

Сторінка 126. 1. Літера т. 2. Літерою р. 3. Жодного, бо він скаче. 4. Картопля не 
лазить. 5. Тридцять. 6. Ні, бо він не може говорити. 7. Ніскільки, бо склянка порожня.
8. Міссісіпі. 9. Ямайка.
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