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Äîðîãі ñåìèêëàñíèêè!

Öüîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó âè ïðîäîâæèòå âèâ÷àòè îäèí ç íàéáіëüøèõ 
ðîçäіëіâ ìîâîçíàâñòâà – «Ìîðôîëîãіþ». Çîêðåìà, äіçíàєòåñÿ áàãàòî íîâîãî 
ïðî äіє ïðèêìåòíèê і äієïðèñëіâíèê ÿê ôîðìè äієñëîâà, ïðî ïðèñëіâíèê, 
ñëóæáîâі ÷àñòèíè ìîâè òà âèãóê. Âàøі çóñèëëÿ îáî â’ÿçêîâî óâіí÷àþòüñÿ 
óñïіõîì, âè ìàòèìåòå çàäîâîëåííÿ âіä óìіííÿ ãðàìîòíî ïèñàòè òà 
êðàñíîìîâíî âèñëîâëþâàòèñÿ.

Îïðàöþâàííÿ êîæíîãî ïàðàãðàôà ðàäèìî ðîçïî÷èíàòè çі âñòóïíîї 
âïðàâè – íåâåëèêîãî äîñëіäæåííÿ. Ïîòіì áàæàíî óâàæíî ïðî÷èòàòè òåîðå-
òè÷íі âіäîìîñòі, îñìèñëèòè їõ, ïåðåêàçàòè ñâîїìè ñëîâàìè. À âèêî    íàâøè 
ðіçíîìàíіòíі òðåíóâàëüíі âïðàâè, âè çàêðіïèòå ñâîї çíàííÿ, à òàêîæ 
äіçíàєòåñÿ áàãàòî öіêàâîãî ïðî íàâêîëèøíіé ñâіò, ñòîñóíêè ìіæ ëþäüìè, 
іñòîðіþ òà êóëüòóðó óêðàїíñüêîãî íàðîäó.

Ñïîäіâàєìîñÿ, ùî âàì ñïîäîáàþòüñÿ çàâäàííÿ ç ïîçíà÷êàìè «Ïî-
ïðàöþéòå â ïàðàõ», «Êîëî äóìîê», «Ïîñïіëêóéòåñÿ», «Æèòòєâà ñèòó àöіÿ». 
Îêðåìі ç íèõ âèêîíóþòüñÿ êîëåêòèâíî é çà ïåâíèìè ïðàâèëàìè, 
îçíàéîìèòèñÿ ç ÿêèìè ìîæíà â äîäàòêàõ íàïðèêіíöі ïіäðó÷íèêà. Òàêîæ 
íà âàñ ÷åêàþòü êîíêóðñíі çàâäàííÿ, ïіçíàâàëüíі ðóáðèêè «Іç ãëèáèí 
ìîâî çíàâ ñòâà», «Êóëüòóðà ìîâëåííÿ», «Ìîÿ ñòîðіíêà». 

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

Íàäіéíèìè ïîìі÷íèêàìè íà øëÿõó çäîáóòòÿ çíàíü ñòàíóòü çà ïðî  ïî íî-
âàíі â ïіäðó÷íèêó îïîðíі ìàëþíêè é òàáëèöі, îðôî ãðàôі÷íèé ñëîâíèê і 
ñëîâíèê ñèíîíіìіâ, âіäïîâіäі äî âïðàâ.

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

Íåõàé âàì ùàñòèòü!
Àâòîðè



















ЦІКАВО ЗНАТИ

МОВИ ЄВРОСОЮЗУ

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

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

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

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

ЯК ЦЕ БУЛО
ЛІЦЕЙ – ЦЕ ГАЙ

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

НА ДОЗВІЛЛІ 

ІДЕ – ШКАНДИБАЄ
Накресліть у зошиті кросворд. У вертикальні 

ряди клітин запишіть сім синонімів до слова іти так, 
щоб у виділеному рядку можна було прочитати сло-
во синоніми (За Г. Передрій, Т. Карпенко).
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Морфологія. Орфографія. 
Елементи стилістики

Дієприкметник

 Âè çíàòèìåòå:

 çíà÷åííÿ äієïðèêìåòíèêà, éîãî ìîðôîëî ãі÷íі îçíàêè, ñèíòàê-
ñè÷íó ðîëü.

 Âè âìіòèìåòå:

 çíàõîäèòè â ðå÷åííі äієïðèêìåòíèêè é áåçîñîáîâі äіє ñëіâíі 
ôîðìè íà -íî, -òî òà ïðàâèëüíî їõ âè êî ðèñòî âóâàòè â ìîâëåííі;

 ðîçðіçíÿòè àêòèâíі é ïàñèâíі äієïðèêìåòíèêè; 
 óòâîðþâàòè âіä äієñëіâ äієïðèêìåòíèêè;
 ïðàâèëüíî áóäóâàòè ðå÷åííÿ ç äієïðèêìåòíèêîâèìè çâîðîòàìè;
 ïðàâèëüíî ïèñàòè äієïðèêìåòíèêè ç âèâ÷åíèìè îðôî ãðàìàìè;
 óçãîäæóâàòè äієïðèêìåòíèêè ç îçíà÷óâàíèìè ñëîâàìè.

Áóäó ÿ íàâ÷àòèñü ìîâè çîëîòîї
Ó òðàâè-âåñíÿíêè, ó ãîðè êðóòîї,
Â ïîòі÷êà âåñåëîãî, ùî ïîñòàíå ðі÷êîþ,
Â ïàãіíöÿ çåëåíîãî, ùî çðîñòå ñìåðі÷êîþ.

Àíäðіé Ìàëèøêî
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Ãîòóєìîñÿ äî êîíòðîëüíîї ðîáîòè

Виконайте тестові завдання.
Перевірте виконання за допомогою відповідей у додатках

1. Äієïðèêìåòíèêîâèé çâîðîò є â ðå÷åííі

À Íà äâåðÿõ âèñіâ âåëèêèé ïîñðіáëåíèé ùèò (Þ. Ìóøêåòèê).
Á Îñÿÿíі ñîíöåì ãîðè áëèùàòü (Î. Äîâæåíêî).
Â Â î÷àõ äіâ÷èíè ñâіòÿòüñÿ іñêðè íåðîçòðà÷åíîї íіæíîñòі 
 (Î. Äîâæåíêî).
Ã Ñêóëüïòîð çà÷àðîâàíî äèâèâñÿ â äàëå÷іíü (Î. Ãîí÷àð).

2. Ïàñèâíèìè є âñі äієïðèêìåòíèêè â ðÿäêó

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

3. Ïóíêòóàöіéíó ïîìèëêó äîïóùåíî â ðå÷åííі 

À Ìåíі ùå é äîñі áåðåã ñíèòüñÿ, çàëèòèé ñîíÿ÷íèì îãíåì (Â. Ñîñþðà).
Á І äèõàє íà ìåíå äàâíèíîþ îãîðíóòèé ëåãåíäàìè êóðãàí (Ì. Íàãíèáіäà).
Â Ó çàâîëî÷åíîìó õìàðàìè íåáі íå âãëåäіòè æîäíîї çіðêè (Í. Ðèáàê).
Ã Ïіùàíèé âàë, íàãîðíóòèé õâèëÿìè ïðèáîþ âіääіëÿâ ìîðå âіä ãóùà-
 âèíè (Ì. Òðóáëàїíі). 

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

À äîäàòêîì 
Á ïіäìåòîì
Â îçíà÷åííÿì
Ã ïðèñóäêîì

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

ñêîø..íèé, âèïðàâë..íèé, âèâ÷..íèé, çâàð..íèé

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

6. Äîáåðіòü äî êîæíîї õàðàêòåðèñòèêè âіäïîâіäíèé äієïðèêìåòíèê.

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

7. Ðàçîì ç ÍÅ òðåáà ïèñàòè îáèäâà äієïðèêìåòíèêè â ðÿäêó

À íå/áà÷åíі êðàєâèäè, íіêèì íå/ïîìі÷åíèé 
Á íå/çàñіÿíå ïîëå, íå/ñòðèìàíі ïî÷óòòÿ
Â íå/ïîëèòі êâіòè, íå/çàâåçåíèé ç ïіâäíÿ
Ã íå/âèïðàâëåíà äîñі ïîìèëêà, íå/íàâàíòàæåíèé çåðíîì
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8. Ïðàâèëüíî óòâîðåíî äієïðèêìåòíèê ó ðÿäêó

À âèáðàòè – âèáðàâøèé Â çàñîõíóòè – çàñîõøèé
Á óïіéìàòè – óïіéìàíèé Ã îäÿãíóòè – îäÿãíóâøèé

9. Äієïðèêìåòíèêàìè є âñі ñëîâà â ðÿäêó

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

10. Ïåðåêëàäіòü ðå÷åííÿ óêðàїíñüêîþ ìîâîþ é çàïèøіòü.

Âåòåð ïîäõâàòûâàë îïàâøèå ëèñòî÷êè è òèõîíüêî êàòèë èõ ïî äîðîãå 
(Ì. Îñòðîâñüêèé).

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

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

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

пасивних дієприкметників? 
5. Як творимо активні дієприкметники? Які форми активних дієприкметників 

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

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

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

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

òåêñò-îïèñ íà îäíó іç çàïðîïîíîâàíèõ òåì ç 
óæèâàííÿì äієïðèêìåòíèêіâ òà äієïðèê-
ìåòíèêîâèõ çâîðîòіâ. Âèêîðèñòîâóþ÷è ìîæëèâîñòі ìåðåæі 
Іíòåðíåò, ïіäãîòóéòå ìóëüòèìåäіéíó ïðåçåíòàöіþ (ìóçèêà, 
ðåïðîäóê öії êàðòèí, ôîòîãðàôії), ÿêà ìîãëà á ïîñèëèòè âðà-
æåííÿ âіä ïðîñëóõîâóâàííÿ âàøîãî òåêñòó-îïèñó. Ïðîâåäіòü 
óðîê-çàõèñò òâîð÷èõ äîðîáîê. 

Òåìè òâîð÷èõ ðîáіò: 1. «Áàðâіíêîâà ìîÿ Óêðàїíà». 2. «Ñà äîê 
âèø  íåâèé êîëî õàòè». 3.   «Æîâòîêîñà îñіíü íà ïîðîçі». 
4.   «Íіæ  íèé ïîãëÿä ìàòóñі». 5. «Ñåëî ìîє, äëÿ ìåíå òè єäè-
íå». 6.   «Â ìîðñüêó áåçîäíþ ïàäàâ ìіñÿöü».
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РОЗРІЗНЯЙМО
Íåçäіéñíåíèé – ÿêèé íå çäіéñíèâñÿ, íå çáóâñÿ. Íåçäіéñíåíèé íàìіð.
Íåçäіéñíåííèé – ÿêèé íå ìîæå çäіéñíèòèñÿ, çáóòèñÿ, âèêîíàòèñÿ. Íå-

çäіéñíåííі ìðії.
* * *

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

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

* * *
Íåîöіíåíèé – ÿêîãî íå îöіíèëè. Íåîöіíåíі ñêàðáè.
Íåîöіíåííèé – ÿêîìó íå ìîæíà ñêëàñòè öіíè; äóæå öіííèé. Íåîöіíåí-

íèé âíåñîê ó ðîçâèòîê íàóêè.

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

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

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

                   çàõîïëþþòü

2. Åêñêóðñіÿ ñïîäîáàëàñü óñіì ïîäîðîæóþ÷èì.

                                      õòî ïîäîðîæóє (ïîäîðîæíіì)

 3. Êîëèñü õâèëþþ÷і ñëîâà íèíі âòðàòèëè ñèëó. 

     Ñëîâà, ùî êîëèñü õâèëþâàëè

4. Íà çóñòðі÷ çàïðîñèëè ïî÷àòêóþ÷èõ ïîåòіâ.

                                    ïîåòіâ-ïî÷àòêіâöіâ

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



ЦІКАВО ЗНАТИ

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

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

Могутній лідійський цар Крез напередодні походу на персів, згідно з традицією, 
вирішив звернутися до богів за порадою. Гінці вирушили в Дельфи до храму Аполлона, 
щоб дізнатися думку оракулів про наступний похід. Обидва віщуни дали однакову 
відповідь: «Якщо цар піде війною на персів, то зруйнує велике царство...». Крез, 
упевнений у перемозі, вирушив у похід і зазнав жорстокої поразки, а сам потрапив 
у полон. Вважаючи себе обдуреним, лідійський цар посилає знову гінців у Дельфи. 
Вони запитали, чи не соромно богам обманювати Креза. 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 оракула, хай звинувачує в усьому самого себе» (З посібника).

ЯК ЦЕ БУЛО
ЧУЖІ ЧИ НАШІ?

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

НА ДОЗВІЛЛІ
СКОРОМОВКИ

 Фазан, фазанка й фазанятко з жирафом роблять фіззарядку.
 Дід під дубом сидів та й у дудку дудів.
 Мишка раз прийшла до кішки, уклонилась кішці в ніжки. Кішці – смішки, 

мишці – нітрішки.

УСМІХНІМОСЯ
З  УЧНІВСЬКИХ  ТВОРІВ

 Воротар відбив м’яч кулаком, який відлетів убік.
 Водій попросив, щоб його заправили бензином.
 Кущі з голови до ніг були вкриті ягодами. 
 Заєць солодко спав, але мене він не бачив.
 За селом багато ставків, щедрих на гриби та ягоди.
 Рот у неї маленький, повногубий, із світло-зеленим поглядом в очах.
 Дівчина ледь торкалася ногами стежки, взутої в червоні черевички.



Ìîâà – âòiëåííÿ äóìêè. Ùî áà ãàò øà 
äóìêà, òî áàãàòøà ìîâà. Ëþáiìî її, 
âèâ÷àéìî її, ðîçâèâàéìî її!

Ì. Ðèëüñüêèé

Морфологія. Орфографія. 
Елементи стилістики

Дієприслівник

 Âè çíàòèìåòå:

 çíà÷åííÿ, ìîðôîëîãі÷íі îçíàêè äієïðèñëіâíèêà, éîãî ñèíòàê-
ñè÷íó ðîëü.

 Âè âìіòèìåòå:

 óòâîðþâàòè äієïðèñëіâíèêè äîêîíàíîãî é íåäîêî íà íîãî âèäó; 

 çíàõîäèòè äієïðèñëіâíèêè é äієïðèñëіâíèêîâі çâî ðîòè â ðå-
÷åííі;

 ïðàâèëüíî áóäóâàòè òà іíòîíóâàòè ðå÷åííÿ ç äіє ïðè ñëіâ íè êî-
âèìè çâîðîòàìè;

 ïðàâèëüíî âæèâàòè äієïðèñëіâíèêè â ìîâëåííі.
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ÄiЄïðèñëiâíèê

  І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть дієприк-
метникові та дієприслівникові звороти як члени речення.

1. Öіêàâî áóëî âèãëÿäàòè ç-çà òèíó ñïîñòåðіãàþ÷è çà ëіíèâèì æèò-
òÿì âóëè÷êè ïîðîñëîї ïîñіðіëèì âіä ñïåêè* ñïîðèøåì (À. Äіìàðîâ). 
2. Äіä ïîõèëèâøè ãîëîâó ñèäіâ íà ґàíêó îáâèòîìó äèêèì âèíîãðàäîì 
(Î. Êîñòåíêî). 3. Ñàøêî ïîìіòèâ ó çåìëі ìàëåíüêó ÿìêó ñõîâàíó â ãóñ-
òіé òðàâі і â íіé çàòèøíå ãíіçäå÷êî âèìîùåíå ç òðàâ’ÿíèõ ñòåáåë 
(Á. Êîìàð). 4. Óíî÷і éäó÷è çâіäêèñü ÷è êóäèñü ðàïòîì çãàäàєø ïðî íåáî 
(Є. Ãóöàëî). 5. Ëóíàє** ïіñíÿ âåðåñíåì ïî÷àòà ó ñâіòëèõ ñòіíàõ âèáіëåíèõ 
õàò (Ì. Áîðîâêî).

*Ñïåêà – (ðîñ.) æàðà, çíîé.
**Ëóíàòè – (ðîñ.) çâó÷àòü. 

ІІ. Випишіть по два дієприкметники й дієприслівники (на вибір). Виконайте письмово їх 
сло вотвірний розбір та розбір за будовою.

  Виконайте завдання одного з варіантів. 

ВАРІАНТ А. Напишіть невеликий текст-розповідь з елементами опису за поданим 
початком, використавши 2–3 дієприслівники. Доберіть заголовок.

Çà ïðî÷èíåíèì âіêíîì çàøàðóäіâ äîù. Âàæêі êðàïëèíè çàñòóêàëè ïî 
îáøèâöі ïіäâіêîííÿ...

ВАРІАНТ Б. Напишіть невеликий текст-розповідь з елементами опису краєвидів, по-
бачених з борту літака, за поданим початком, використавши 2–3 дієприслівники. До-
беріть заголовок.

Ñüîãîäíі áóâ âèíÿòêîâî âäàëèé äåíü äëÿ ïîâіòðÿíîї ïîäîðîæі. Ëіòàê 
âіäіðâàâñÿ âіä çåìëі...

Ðîçáіð äієïðèñëіâíèêà ÿê ôîðìè äієñëîâà

Ïîñëіäîâíіñòü ðîçáîðó

1. Íàçâà ôîðìè äієñëîâà.
2. Âèä (äîêîíàíèé, íåäîêîíàíèé).
3. ×àñ.
5. Ñèíòàêñè÷íà ðîëü.

183 

184 
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ÄiЄïðèñëiâíèê

Á Óâіéøîâøè â êіìíàòó, ñâіòëî áóëî âèìêíåíå. 
Â Óâіéøîâøè â êіìíàòó, ÿ ñіâ çà êîìï’þòåð. 
Ã Áðàò, âèõîäÿ÷è ç êіìíàòè, âèìêíóâ ñâіòëî. 

5. Ïóíêòóàöіéíó ïîìèëêó äîïóùåíî â ðå÷åííі

À Áàáóñÿ, îäÿãøè îêóëÿðè, ïîäèâèëàñÿ íà îíóêà.
Á Çäîáóâøè îñâіòó, òè ïîáà÷èø áіëüøå ñâіòó.
Â Ãîâîðÿ÷è ùèðі ñëîâà, òè áóäåø áåçñìåðòíèé.
Ã І ñîíöå, äіéøîâøè çåíіòó äî çåìëі õèëèòüñÿ.

6. Äîáåðіòü ïðèêëàä äî êîæíîї õàðàêòåðèñòèêè.

1 äієïðèñëіâíèê íåäîêîíàíîãî âèäó,  À øóêàþ÷è
 óòâîðåíèé âіä äієñëîâà ІІ äієâіäìіíè Á ïîáà÷èâøè
2 äієïðèñëіâíèê íåäîêîíàíîãî âèäó,  Â ñÿþ÷і
 óòâîðåíèé âіä äієñëîâà І äієâіäìіíè Ã ñòîÿ÷è 
3 äієïðèñëіâíèê äîêîíàíîãî âèäó
4 äієïðèêìåòíèê 

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

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

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Що таке дієприслівник? Яку синтаксичну роль він виконує?
2. Назвіть граматичні ознаки дієслова та прислівника, які поєднує в собі діє-

прислівник.
3. За допомогою яких суфіксів і від яких дієслів творимо дієприслівники докона-

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

Наведіть приклади.
5. Доведіть або спростуйте тезу «Не з дієприслівниками завжди пишемо окремо».
6. Що таке дієприслівниковий зворот? Як його виділяємо в усному мовленні та 

на письмі? Наведіть приклад речення з дієприслівниковим зворотом.

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

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

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

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

øêіëüíèõ ïіäðó÷íèêіâ, óâіâøè äî íüîãî 2–3 äієïðèñëіâíèêè. 
Іíñöåíіçóéòå öåé ðåêëàìíèé ðîëèê.



ЯК КРАЩЕ?
Â óêðàїíñüêіé ìîâі ÷àñòî êîðèñòóþòüñÿ äієïðèñëіâíèêàìè, êîëè 

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

Âäàëî ïîáóäîâàíі ðå÷åííÿ Íåâäàëî ïîáóäîâàíі ðå÷åííÿ

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

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

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

АНТИСУРЖИК

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

÷èòàÿ êíèãè
ãîëîñíî êðè÷à
êèäàÿ êàìіííÿ 
ñіÿ âіä ðàäîñòі
ñòàðàÿñü íå çàâàæàòè 
âèáèðàÿ ñëîâî
çàòàїâ ïîäèõ
âèÿñíèâøè ïðè÷èíó
íàæàâøè íà êíîïêó
çàãðóçèâøè ìàøèíó

РОЗРІЗНЯЙМО 

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

çàâäÿêè ïіäòðèìöі äðóçіâ äÿêóþ÷è ïіäòðèìöі äðóçів



ЦІКАВО ЗНАТИ
ПРИГОДИ ЗВИЧАЙНОЇ КАРТОПЛІ

Деякі рослини, що ростуть на наших городах, примандрували з далеких замор-
ських країв. А з ними мандрували і їхні найменування. Візьмімо, наприклад, картоплю.

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

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

КОРИСНО ЗНАТИ
САМОВИХОВАННЯ СЛОВОМ

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

НА ДОЗВІЛЛІ
СКОРОМОВКИ

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

1. Завірю..а, ..урделиця й ві..ола на ..марині ї..али.
2. ..азан, ..азанка й ..азанятко з жира..ом роблять ..іззарядку.
3. ..і.. пі.. ..убом си..ів та й у ..у..ку ..у..ів. 
4. Че..ез г..ядку г..іб тхі.. ямку.

УСМІХНІМОСЯ
З УЧНІВСЬКИХ ТВОРІВ

 Пам’ятник стоїть на п’єдесталі, який дивиться вперед з піднятою догори рукою.
 Василько сміливо втік від вовків.
 Вона ледь летіла на крилах, легко махаючи ногами.



Ñëîâà îäíі íàì òіøàòü ñëóõ і çіð, 
à іíøі íàñ âіäøòîâõóþòü ðàïòîâî. 

Ì. Ðèëüñüêèé 

Морфологія. Орфографія.
Елементи стилістики

Прислівник

 Âè çíàòèìåòå:

 çíà÷åííÿ ïðèñëіâíèêà, éîãî ìîðôîëîãі÷íі îçíàêè òà ñèíòàê-
ñè÷íó ðîëü.

 Âè âìіòèìåòå:

 çíàõîäèòè ïðèñëіâíèêè, âіäðіçíÿòè їõ âіä îìîíіìі÷íèõ ÷àñòèí 
ìîâè;

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

Â ïîçìіí..î, ðîçêіøí..î, íåâèí..î
Ã ñòðàøåí..î, íåñêàçàí..î, ùîäåí..î

4. ×åðåç äåôіñ òðåáà ïèñàòè âñі ïðèñëіâíèêè â ðÿäêó

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ïëàí çàõèñòó ïðîåêòó ãðè

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

Çà îäíèì іç ïðîåêòіâ ïðîâåäіòü ãðó â êëàñі.



РОЗРІЗНЯЙМО
Îäíî÷àñíî – ùî çäіéñíþєòüñÿ, âіäáóâàєòüñÿ âîäíî÷àñ іç ÷èì-íåáóäü іí-

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

íàäàäóòü îäíîðàçîâî.

* * *

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

Çàðàç – ó öåé ñàìèé ìîìåíò; íåãàéíî; ó ìîìåíò ðîçìîâè. Çàðàç ÿ â÷ó 
óðîêè. ß ìóøó çàðàç іòè.

* * *

Âèêëþ÷íî – ëèøå, òіëüêè. ß äóìàâ ïðèñâÿòèòè ñåáå âèêëþ÷íî òåàòðó. 
Âèíÿòêîâî – íàäçâè÷àéíî, äóæå, îñîáëèâî. Öÿ îáñòàâèíà ìàє 

âèíÿòêîâî âàæëèâå çíà÷åííÿ.

* * *

Óïåðòî – ðîáèòè ïî-ñâîєìó, íàïîëÿãàòè íà ñâîєìó; íåïîñòóïëèâî. 
Òàðàñ óïåðòî âèìàãàâ ñâîãî. 

Íàïîëåãëèâî – çàâçÿòî, ñòіéêî, íåïîõèòíî. Ðîáіòíèêè íàïîëåãëèâî 
ïðàöþâàëè, ùîá â÷àñíî âèêî íàòè çàìîâëåííÿ.

АНТИСУРЖИК

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

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

НАГОЛОШУЙМО ПРАВИЛЬНО

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

çàòåïëà 
çäàâíà 
çäàëåêó
çîâñіì
çîçëà 
íàïðîâåñíі
íàòðîє
íà÷èñòî

îäèí â îäèí
ïîçàòîðіê
ïî-íîâîìó
ïîïåðåäó 
ïîñåðåäèíі 
ïî-òâîєìó 
ðàç ïî ðàç 



КОРИСНО ЗНАТИ
СИЛЬНІ ЗВУКИ

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

НА ДОЗВІЛЛІ 
РЕБУСИ

Який прислівник «заховався» в кожному ребусі? 

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

ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА
Дайте відповіді на запитання веселої вікторини, використовуючи прислівники.

1. Назвіть 5 днів тижня, не згадавши при цьому ні числа, ні назв днів.
2. Коли відбуваються події, яких не було вчора і не буде завтра?
3. Як стане в лісі, коли зайде сонце?
4. Як буде в лісі, коли дощ піде?

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

тину слова.

право будь- мимо від повсяк

нині волі руч час коли

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

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



Áóäó ÿ íàâ÷àòèñü ìîâè çîëîòîї 
Ó òðàâè-âåñíÿíêè, ó ãîðè êðóòîї, 
Â ïîòі÷êà âåñåëîãî, ùî ïîñòàíå ðі÷êîþ, 
Â ïàãіíöÿ çåëåíîãî, ùî çðîñòå ñìåðі÷êîþ. 

À. Ìàëèøêî

Морфологія. Орфографія. 
Елементи стилістики. 

Службові частини мови. 
Вигук

 Âè çíàòèìåòå:

 îçíàêè ïðèéìåííèêіâ, ñïîëó÷íèêіâ, ÷àñòîê ÿê ñëóæáîâèõ ÷àñ-
òèí ìîâè, à òàêîæ îçíàêè âèãóêіâ.

 Âè âìіòèìåòå:

 çíàõîäèòè ïðèéìåííèêè, ñïîëó÷íèêè, ÷àñòêè, âèãóêè, âіäðіç-
íÿþ÷è їõ âіä іíøèõ ÷àñòèí ìîâè;

 ïðàâèëüíî ïèñàòè ñëîâà ñëóæáîâèõ ÷àñòèí ìîâè òà âèãóêè;
 àíàëіçóâàòè òåêñòè ùîäî âèêîðèñòàííÿ â íèõ ñëóæáîâèõ ÷àñ-

òèí ìîâè òà âèãóêіâ;
 ïðàâèëüíî âæèâàòè ñëóæáîâі ñëîâà òà âèãóêè â ìîâëåííі.
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Ïðèéìåííèê

РОЗРІЗНЯЙМО

ÇÀÂÄßÊÈ ÷è ×ÅÐÅÇ

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

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

ÇÀÉÒÈ ÇÀ ÆÓÐÍÀËÎÌ ÷è ÏÎ ÆÓÐÍÀË?

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

ГОВОРІМО ПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО

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

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



РОЗРІЗНЯЙМО

ÏÐÎÒßÃÎÌ і ÍÀ ÏÐÎÒßÇІ

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

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

Â ÓÊÐÀЇÍІ

Â óêðàїíñüêіé ìîâі çíà÷åííÿ ïðîñòîðó âèðàæàþòü ïðèéìåííèêè â (ó), 
äî, íàä, íà. Íàçâè ìіñò, êðàїí âèìàãàþòü óæèâàííÿ ïðèéìåííèêà â (ó). 
НАПРИКЛАД: â Óêðàїíі, ó Ôðàíöії, ó Ëüâîâі, â Îäåñі. Êîëè ìè ãîâîðèìî ïðî 
ìîðÿ, îêåàíè, ãîðè, òî ñëіä óæèâàòè ïðèéìåííèê íà. НАПРИКЛАД: íà ×îð-
íîìó ìîðі, íà ãîðі Ãîâåðëі (íà Ãîâåðëі).

ÀÄÐÅÑÀ

Â óêðàїíñüêіé ìîâі ñëîâî àäðåñà âæèâàþòü ó ñêëàäі òàêèõ ïðèéìåííèêî-
âèõ êîíñòðóêöіé: ìåøêàòè çà àäðåñîþ, íà íàøó àäðåñó, çâåðíóòèñÿ íà 
àäðåñó. Íåâàæêî é ïåðåâіðèòè ñåáå. Êîëè ìîæíà ïîñòàâèòè ïèòàííÿ êóäè?, 
òî ñëіä óæèâàòè íà àäðåñó (Ïèøіòü íàì íà àäðåñó …). Êîëè ìîæíà ïîñòà-
âèòè ïèòàííÿ äå?, òî ñëіä óæèâàòè çà àäðåñîþ (ß ìåøêàþ çà àäðåñîþ …).

ГОВОРІМО ПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
áëèçüêî äâîõ ðîêіâ
ââàæàòè çà íåîáõіäíå 
äâі÷і íà ìіñÿöü
çàâäÿêè ïіäòðèìöі
ç äåÿêîãî ÷àñó
ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ
íåçâàæàþ÷è íà òðóäíîùі
óêðàé âèñíàæåíèé
÷åðåç îáñòàâèíè
çà æèòòÿ
çà òàêèõ îáñòàâèí

áіëÿ äâîõ ðîêіâ
ââàæàòè íåîáõіäíèì
äâі÷і â ìіñÿöü
äÿêóþ÷è ïіäòðèìöі
ç äåÿêèõ ïіð
ç ïðèâîäó ñâÿòêóâàííÿ
íå äèâëÿ÷èñü íà òðóäíîùі
äî êðàþ âèñíàæåíèé
â ñèëó îáñòàâèí
ïðè æèòòі
ïðè òàêèõ îáñòàâèíàõ
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3 ÷àñòêà Â ïіä, ïîìіæ, äëÿ
4 âèãóê Ã âäåíü, âãîðó, âíèç
  Ä æ, òіëüêè, íå 

2. Ïîõіäíèìè є âñі ïðèéìåííèêè â ðÿäêó

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

3. Âèäіëåíå ñëîâî є ïðèéìåííèêîì ó ðå÷åííі

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

4. Ðàçîì òðåáà ïèñàòè êîæåí ïðèéìåííèê ó ðÿäêó

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

5. Óòâîðіòü ãðàìàòè÷íî ïðàâèëüíі ñïîëó÷åííÿ.

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

6. Ãðàìàòè÷íó ïîìèëêó äîïóùåíî â ðÿäêó 

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

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

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

À òî   Á é   Â ùî   Ã ïðî

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

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

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

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

10. ×àñòêàìè є âèäіëåíі ñëîâà â ðÿäêó

À êðіçü òåðíè, ÷åðåç ïîëå Â ìàéæå íàïèñàâ, ëåäâå âñòèã
Á äóæå øâèäêî, êóäèñü ïіøîâ Ã ïðèéøîâ íåñïîäіâàíî, ìîâ çіðîíüêà
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11. Îêðåìî òðåáà ïèñàòè êîæíó ÷àñòêó â ðÿäêó

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

12. Åìîöіéíі âèãóêè íàâåäåíî â ðÿäêó

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

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

нозначних?
2. Поясніть, чим похідні прийменники відрізняються від непохідних. Наведіть 

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

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

приклади.

Îá’єäíàéòåñÿ â ãðóïè. Îáåðіòü îäíó çі ñëóæ-
áîâèõ ÷àñòèí ìîâè àáî âèãóê. Ñòâîðіòü ðåê-
ëàìó îáðàíîї âàìè ÷àñòèíè ìîâè. Ïîêàæіòü 
ðåêëàìó îäíîêëàñíèêàì.

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

Ïîðàäè ùîäî ðîáîòè íàä ïðîåêòîì

1. Íå çàáóäüòå «ïîêëèêàòè» íà äîïîìîãó òâîð÷ó óÿâó, îðèãі-
íàëüíіñòü, óâàãó äî íàéäðіáíіøîї äåòàëі ìîâîçíàâ÷îї òåìè, ëî-
ãі÷íå ìèñëåííÿ òà àñîöіàöії. 

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

÷åííÿ.
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РОЗРІЗНЯЙМО
Ó ÐÀÇІ ÏÎÒÐÅÁÈ

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

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

ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ

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

ÎÄÍÅ ÎÄÍÎÃÎ

Êîëè ìè êàæåìî îäèí îäíîãî (íå ïåðåáèâàє), òî ìàєìî íà óâàçі òіëüêè 
÷îëîâіêіâ. ßêùî éäåòüñÿ ïðî æіíîê, òî ñêàæåìî îäíà îäíó (íå ïåðåáè-
âàє). Êîëè éäåòüñÿ і ïðî ÷îëîâіêà, і ïðî æіíêó, òî íîðìàòèâíèì є ñïîëó-
÷åííÿ îäíå îäíîãî. НАПРИКЛАД: ðîçìîâëÿþòü îäíå ç îäíèì, çíàþòü îäíå 
îäíîãî, íå ïåðåáèâàþòü îäíå îäíîãî.

АНТИСУРЖИК

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
âіäòîäі
äîêëàñòè çóñèëü 
äî öüîãî ÷àñó, äîñі, äîòåïåð 
íàéіìîâіðíіøå
íàñàìïåðåä, ïåðåäóñіì, íàéïåðøå
íàñòóïíîãî äíÿ 
íå çàâàäèëî á ñêàçàòè 
îñêіëüêè, òîìó ùî
ïåðåøêîä íåìàє
ó êðàéíüîìó ðàçі (âèïàäêó)
ÿê âèÿâèëîñÿ, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ
ÿê ãîäèòüñÿ, ÿê íàëåæèòü, ÿê òðåáà
ÿêîìîãà øâèäøå, ùîíàéøâèäøå  
ÿê òî êàæóòü, ìîâëÿâ

ç òèõ ïіð
ïðèêëàñòè çóñèëëÿ
äî ñèõ ïіð 
ñêîðіøå âñüîãî
ïðåæäå âñüîãî 
íà ñëіäóþ÷èé äåíü
íå ìіøàëî á ñêàçàòè  
òàê ÿê, ïîñòіëüêè  
ïðåï’ÿòñòâèé íåìàє
ó êðàéíüîìó ñëó÷àї 
ÿê îêàçàëîñü  
ÿê ïîëàãàєòüñÿ
ÿê ìîæíà ñêîðіøå
ÿê ãîâîðèòüñÿ



ЯК ЦЕ БУЛО
ПРИЯЗНИЙ

Жило в праслов’янській мові слово прияти. Ним наші предки передавали такі 
поняття, як любити, дружити, приймати.

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

НА ДОЗВІЛЛІ 
ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА

Дайте відповіді на запитання, використовуючи прийменники. 

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

КРОСВОРД
Накресліть у зошиті кросворд. У горизонтальні ряди клітин 

запишіть синоніми до таких службових слів: 1) опріч; 2) нена-
чебто; 3) проте; 4) заради; 5) тільки.

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

                                                                      В. Кленц

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

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

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

1
2 а
3 а
4 а
5

















БАГАТСТВО МОВИ

ßÊ ÏÐÀÂÈËÎ – ßÊ ÇÀÂÅÄÅÍÎ

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

ÐÀÇÎÌ Ç ÒÈÌ – ÂÎÄÍÎ×ÀÑ 

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

ÌÎÆËÈÂІÑÒÜ – ÇÌÎÃÀ

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

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

íèì çîðîâі; ïîìі÷àòè ðàíіøå íå ïîìі÷åíå; çàïî÷àòêîâóâàòè ùîñü. Âіäêðè-
òè õіä, âіäêðèòè çàñіäàííÿ; âіäêðèòè íåâіäîìі çåìëі; âіäêðèòè ðàõóíîê ó 
áàíêó. 

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



ЦІКАВО ЗНАТИ

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 світу людське мислення є 
доволі універсальним. Що ж до інших частин мови, то тут установлюються ве-
ликі 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 – в іншу, прислівники
виступають осібно. У деяких індіанських мовах виділяють лише іменники та діє-
слова. 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

У слів футбол, волейбол, баскетбол спільна батьківщина – Англія, спільне 
походження – англійська мова, спільна друга частина – бол (ball) – «м’яч», а от 
перші частини різняться і способом називання, і предметом, за яким давалася на-
зва. Так баскет (basket) – по-англійськи  «кошик», значить, баскетбол – це «м’яч 
у кошику»; волей (volley) – «політ», значить, волейбол – це «м’яч у польоті»; фут 
(foot) – «нога», значить, футбол – це «м’яч для ніг» (За А. Коваль).

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

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

БЛАГО
Благо – це добро, щастя. Це слово, як і бого, добро, зло, веле увійшло до 

складу старослов’янських слів. 

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

УСМІХНІМОСЯ
У школі пишуть твір на тему «Мої батьки». Десятирічний хлопчик написав: 

«Батьки нам дістаються в такому віці, що від багатьох звичок нам їх уже не від-
учити».
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áóëî ðîçâåäåííÿ êîíåé. Çâіäñè â Єâðîïі ïîøèðèâñÿ îðíàìåíò íà ïîñóäі, 
çðîáëåíèé âіäáèòêîì øíóðà.

Äî êóëüòóð êî÷îâèõ ñêîòàðіâ ó÷åíі âіäíîñÿòü ÿìíó òà êàòàêîìáíó. ßìíà 
áóëà ïîøèðåíà íà òåðèòîðії âіä Íèæíüîãî Ïîâîëæÿ äî Íèæ íüîãî 
Ïðèäíіïðîâ’ÿ. Íàçâà ÿìíîї êóëüòóðè ïîõîäèòü âіä çâè÷àþ õîâàòè íåáіæ÷èêіâ 
ó ïðÿìîêóòíèõ ÿìàõ ïіä êóðãàíàìè. Ó ìîãèëó êëàëè ïîñóä ç їæåþ, çíà-
ðÿääÿ ïðàöі, çáðîþ òà áðîíçîâі ïðèêðàñè. Ó ïîõîâàííÿõ çíàéäåíî ÷àñòèíè 
âîçіâ, ùî ñâіä÷èòü ïðî âèíèêíåííÿ êîëіñíîãî òðàíñïîðòó. Öі ïëåìåíà âåëè 
êî÷îâèé ñïîñіá æèòòÿ, ïðîòå â íèõ іñíóâàëè ìіñöÿ çèìіâåëü, ùî ìàëè 
óêðіïëåííÿ. Òàê, áіëÿ ñåëà Ìèõàéëіâêà íà Õåðñîíùèíі çíàéäåíî çàëèøêè 
ìóðіâ äîâæèíîþ ñîðîê ï’ÿòü ìåòðіâ і âèñîòîþ äâà ìåòðè. Ñêîòàðі ÿìíîї 
êóëüòóðè îáîæíþâàëè ñèëè ïðèðîäè – ñîíöå é âîãîíü. 

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

Ïëåìåíà – íîñії òðèïіëüñüêîї òà áàãàòüîõ іíøèõ êóëüòóð ñòàëè îñíîâîþ 
äëÿ ôîðìóâàííÿ íîâèõ íàðîäіâ і çðîáèëè çíà÷íèé âíåñîê ó ðîçâèòîê 
ñâіòîâîї öèâіëіçàöії òà çáàãàòèëè іñòîðіþ Óêðàїíè (Ç ïіä ðó÷íèêà). 

*Ïîìіðíèé – (ðîñ.) óìåðåííûé. 
**Ïðîâіäíèé – (ðîñ.) âåäóùèé. 

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

Òåñò äëÿ îöіíþâàííÿ ÷èòàöüêèõ óìіíü і íàâè÷îê

1. Ôîðìóâàííþ ïëåìåí çåìëåðîáіâ і ñêîòàðіâ íà òåðèòîðії Óêðàїíè ñïðè ÿëè

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

2. Òðèïіëüöі ïðîæèâàëè â

À çåìëÿíêàõ
Á ïå÷åðàõ
Â íàçåìíèõ áóäèíêàõ 

3. Îñíîâíèì çàíÿòòÿì òðèïіëüöіâ áóëî

À ñêîòàðñòâî
Á çåìëåðîáñòâî
Â âèíîãðàäàðñòâî

4. Òðèïіëüñüêà êóëüòóðà âіäîìà
À ðіçíèìè êîëіñíèìè òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè 
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ІІ. Знайдіть у тексті опис зовнішності хлопця та випишіть портретну лексику, використану 
автором. 
ІІІ. Поміркуйте, з якою метою письменник удається до опису зовнішності Діка. На яких де-
талях зосереджує увагу? Про що ми дізнаємося із цього опису? Розкрийте ставлення авто-
ра до свого героя. 
ІV. Складіть і запишіть простий план тексту. За складеним планом та виписаною портрет-
ною лексикою докладно перекажіть прочитане (усно).

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

Òåìà 6. ÏÈÑÜÌÎÂÈÉ ÄÎÊËÀÄÍÈÉ ÏÅÐÅÊÀÇ 
ÐÎÇÏÎÂІÄÍÎÃÎ ÒÅÊÑÒÓ Ç ÅËÅÌÅÍÒÀÌÈ ÎÏÈÑÓ 
ÇÎÂÍІØÍÎÑÒІ ËÞÄÈÍÈ Â ÕÓÄÎÆÍÜÎÌÓ ÑÒÈËІ

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

ÓÑÌІØÊÀ

Áóâ òðàâíåâèé ñîíÿ÷íèé ðàíîê. Íà çåëåíèõ ëóêàõ* çà ñåëîì ðîçêâіòíó-
ëè æîâòі êóëüáàáêè, äçâåíіëè áäæîëè ó äæìåëі, â áëàêèòíîìó íåáі ãðàâ íà 
ñðіáíèõ ñòðóíàõ æàéâîðîíîê.

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

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

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

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

*Ëóêà – (ðîñ.) ëóã. 
**Ïîõìóðèé – (ðîñ.) õìóðûé, óãðþìûé.

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

1. Розкажіть, які почуття охопили дівчинку після зустрічі з дідом, а які – після зустрічі з 
бабусею.
2. Розкажіть, яким здавався світ дівчинці до і після першої зустрічі. Як ви думаєте, чому 
серце дівчинки затремтіло, коли вона вдруге побачила, що до неї знову хтось наближається?
3. Випишіть із тексту синоніми до дієслова йти. Яке значення відіграє цей синонімічний 
ряд у тексті?
4. Спишіть подані сполучення слів, підкресліть орфограми.
Ðîçêâіòíóëè êóëüáàáêè, äçâåíіëè áäæîëè, áіëå âîëîññÿ, іøîâ íàçóñòðі÷, 

çàòüìàðèâñÿ і ñïîõìóðíіâ ñâіò, ñåðöå çàòðåìòіëî, çàòðåìòіëè êðèëüöÿ.
5. Обґрунтуйте вживання розділових знаків у реченні з прямою мовою.

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

Òåìà 7. ÏÈÑÜÌÎÂÈÉ ÒÂІÐ-ÎÏÈÑ ÇÎÂÍІØÍÎÑÒІ 
ËÞÄÈÍÈ ÇÀ ÂËÀÑÍÈÌ ÑÏÎÑÒÅÐÅÆÅÍÍßÌ

  І. Прочитайте три описи зовнішності людей. 

Íà ïî÷àòêó æîâòíÿ ëåäâå ïîìіòíîþ ëіñîâîþ ñòåæêîþ, ÿêà çâèâàëàñÿ 
ìіæ ñòàðåçíèõ äóáіâ, іøëà äіâ÷èíêà ðîêіâ òðèíàäöÿòè. Íà íіé áóëà êàðòà-
òà íîâåíüêà êîôòèíà, ñèíÿ ñïіäíèöÿ é áіëà õóñòèíêà, ÿê òåðåí-öâіò. І öÿ 
õóñòèíêà ðіçêî âіäòіíÿëà ÷îðíі áðîâè äіâ÷èíêè, її çàñìàãëå îáëè÷÷ÿ é ñâіò-
ëі î÷і. Òàêі ñâіòëі é çåëåíі, ùî â òåìðÿâі âîíè, ìàáóòü, áëèìàþòü, ÿê ñâіò-
ëÿ÷êè. Її êðóãëå, íіæíå ïіäáîðіääÿ ñõîæå áóëî íà ÿáëóêî, à ïðèïå÷åíèé 
ñîíöåì êèðïàòåíüêèé íіñ ñêèäàâñÿ íà æîâòó ëіñîâó ãðóøêó, ÿêà âèñòèãëà 
ïðîòè ñîíöÿ àæ íà ñàìіñіíüêіé âåðõіâöі äåðåâà (Î. Äîí÷åíêî).

* * *
Çàãóáèâñÿ õëîï÷èê ï’ÿòè ðîêіâ. Çâàòè Ñåðãієì. Âîëîññÿ ñâіòëå, î÷і ñіðі. 

Îäÿãíåíèé ó ñïîðòèâíі øòàíè ñâіòëî-ñèíüîãî êîëüîðó òà êóðòêó çåëåíîãî 
êîëüîðó. Íà âåðõíіé ãóáі íåâåëèêà ðîäèìêà. Òèõ, õòî çíàє ïðî ìіñöåçíà-
õîäæåííÿ äèòèíè, ïðîñèìî ïîâіäîìèòè çà òåëåôîíîì 102 (Ç îãîëîøåííÿ).

* * *
Îñíîâíèìè îçíàêàìè ëþäåé єâðîïåîїäíîї ðàñè є ñâіòëèé êîëіð øêіðè, 

ïðÿìèé ðîçðіç î÷åé, ñëàáî âèïíóòі âèëèöі, ïåðåâàæíî âèòêå âîëîññÿ òåì-
íîãî, êàøòàíîâîãî, ðóñîãî é áіëÿâîãî êîëüîðіâ, âіäíîñíî âóçüêі íіñ і ãóáè 
(Ç äîâіäíèêà).

ІІ. Дайте відповіді на запитання.
1. Кого описано в поданих уривках? На яких деталях зовнішності людини зосереджено увагу?
2. З якою метою створено кожен опис?
3. Який текст відрізняється від інших емоційним забарвленням? 
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òі, ÿêà äàє ìîæëèâіñòü âіäòâîðèòè öіëіñíå óÿâëåííÿ ïðî îïèñóâàíó ëþäè-
íó ÿê îñîáèñòіñòü. І íàâïàêè, îïèñ çîâíіøíîñòі ìîæå ðîçêðèâàòè íàñòðіé, 
âíóòðіøíіé ñòàí, õàðàêòåð ëþäèíè.

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

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

Âàøå çàâäàííÿ – äàòè ÿñêðàâå óÿâëåííÿ ïðî ëþäèíó, ïåðåäàòè ÷åðåç 
îïèñ ñâîє ñòàâëåííÿ äî íåї.

Îðієíòîâíà ñõåìà òâîðó-îïèñó çîâíіøíîñòі ëþäèíè

І. Çà÷èí (îñíîâíà äóìêà îïèñó).
ІІ. Îñíîâíà ÷àñòèíà. 

1. Âіê, ïîñòàâà, çðіñò, õîäà, ìіìіêà, æåñòè.
2. Îáëè÷÷ÿ, î÷і, ïîãëÿä, âîëîññÿ, ãóáè, íіñ, ðîò òîùî.
3. Îäÿã.

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

Ñëîâíèê ïîðòðåòíîї ëåêñèêè

Îáëè÷÷ÿ Ñèìïàòè÷íå, íіæíå, ïðîäîâãóâàòå, êðóãëîâèäå, õóäîðëÿâå, 
ïîâíå, áëіäå, çàñìàãëå, ñòîìëåíå, ðàäіñíå, âіäêðèòå, äîáðå

Î÷і Áëàêèòíі, ÷îðíі, ÿñíі, ñÿþ÷і, âåñåëі, ðîçóìíі, ëàãіäíі, 
ïðèâіòíі, äîáðі, ãëèáîêî çàïàëі, âèðàçíі, âåëèêі, ìàëі, âóçüêі

Ïîãëÿä Âåñåëèé, ñïîâíåíèé äîáðîòè, ïðèâіòíèé, çëèé, ñóìíèé, 
ñïîêіéíèé, óâàæíèé, ëóêàâèé, çàäóìëèâèé, ïðîíèêëèâèé, 
ãëèáîêèé, áàéäóæèé, çàìðіÿíèé

Íіñ Òîíêèé, òîâñòèé, äîâãèé, íåâåëèêèé, êèðïàòèé, øèðîêèé, 
ïðÿìèé, ðіâíèé, ç ãîðáèíêîþ, ìàëåíüêèé

Âîëîññÿ Òåìíå, ðóñÿâå, çîëîòàâå, áіëÿâå, ïøåíè÷íå, ñèâå, êîðîòêå, 
äîâãå, ïðÿìå, õâèëÿñòå, ïèøíå

Ðîò Ìàëåíüêèé, íåâåëèêèé, øèðîêèé, êðàñèâèé

Çóáè Áіëі, ðіâíі, ðіäêі, êðèâі, ùåðáàòі

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

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

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

Ïîñòàâà Âèñîêèé, íèçüêèé, àòëåòè÷íîї ñòàòóðè, øèðîêîïëå÷èé, 
ñòðóíêèé, êðåìåçíèé, ñåðåäíüîãî çðîñòó, òåíäіòíèé, îãðÿä-
íèé, õóäîðëÿâèé, íåïîâîðîòêèé
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Òåìà 8. ÓÑÍÈÉ ÎÏÈÑ ÊÀÐÒÈÍÈ

  І.  Розгляньте репродукцію картини Антона Монастирського «Запо рожець».

À. Ìîíàñòèðñüêèé. Çàïîðîæåöü

ІІ. Дайте відповіді на запитання.
1. Які думки й почуття викликає картина?
2. Які деталі зображення привертають вашу увагу? 
3. Якими словами можна описати вираз обличчя, очі, погляд козака, його руки, поставу, 
одяг? За потреби скористайтеся словником портретної лексики на с. 181.
4. Чи вдалося автору, на вашу думку, передати мужню вдачу запорожця, його готовність 
до боротьби з ворогами? 
5. Чи вдалося автору, на вашу думку, в образі козака втілити гіркі роздуми про історичну долю 
батьківщини? Чи допомагає колірна гама підкреслити глибину та складність цих роздумів? 

ІІІ. Опишіть усно картину А. Монастирського «Запорожець». Не забудьте наприкінці опису 
висловити загальне враження від зображення. Скористайтеся поданим нижче лексичним 
матеріалом.

495 
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÷іòêîї ïîñëіäîâíîñòі їõ âèêîíàííÿ. Âèêîðèñòîâóéòå ïðè öüîìó ñïåöіàëüíі 
ñëîâà (ñïî÷àòêó, ïîòіì, ïіçíіøå, çàòèì, íàñàì êіíåöü òà іí.).

3. Ïіä ÷àñ îïèñó âæèâàéòå ñëîâà, ùî àíàëіçóþòü âèêîíóâàíі îïåðàöії 
(ïðàöþє øâèäêî, çîñåðåäæåíî, âïðàâíî; ïðàöÿ óñïіøíà, âіäïîâіäàëüíà, 
íàïðóæåíà, íåëåãêà, ðàäіñíà, ñóìëіííà òîùî).

4. Ó õóäîæíüîìó îïèñі âèêîðèñòîâóéòå õóäîæíі çàñîáè (åïіòåòè, ìåòà-
ôîðè, ïîðіâíÿííÿ òîùî). Ïàì’ÿòàéòå, ùî îñíîâíîþ ìåòîþ õó äîæ íüîãî îïèñó 
є õàðàêòåðèñòèêà ëþäèíè ïіä ÷àñ ðîáîòè òà її ñòàâëåííÿ äî ïðàöі.

  Напишіть гумористичний твір-опис процесу праці, кінцівкою до якого є подані рядки.

ß ç ðàäіñòþ ïî÷àâ ïðèãîùàòè òîâàðèøà ñóïîì. Êîëÿ ñïðîáóâàâ ëîæêó òà 
ÿê ïіäñêî÷èòü! Іç î÷åé éîãî ïîëèëèñÿ ñëüîçè. Òàê, íå ïîøêîäóâàâ ÿ ïåðöþ!

Òåìà 11. ÏÅÐÅÊÀÇÓÂÀÍÍß ÒÅÊÑÒÓ 
Ç ÀÄÐÅÑÀÖІЄÞ ÉÎÃÎ ÃÐÓÏІ ÎÑІÁ

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

ÊÀËÜÖІÉ – ÂÀÆËÈÂÈÉ ÅËÅÌÅÍÒ

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

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

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

Àáè ïîïîâíèòè äåôіöèò êàëüöіþ, íåîáõіäíî ââåñòè äî ñâîãî ðàöіî íó òàêі 
ðîñëèííі ïðîäóêòè, ÿê îâî÷і çåëåíîãî êîëüîðó, çîêðåìà ãîðîõ, êàáà÷êè, 
îãіðêè, êàïóñòó (îñîáëèâî áðîêîëі), ñàëàò-ëàòóê, àïåëüñèíè, àáðèêîñè, 
ÿáëóêà, ãðóøі, âèíîãðàä, âèøíі, àíàíàñ, ìàí ãî, ãðàíàòè, äèíі, íàñіííÿ 
ñîíÿøíèêó, àґðóñ, ãîðіõè, ðіçíі âèäè ñìîðîäèíè (ïëîäè é ëèñòÿ), ìèãäàëü, 
öèáóëþ, ðåäüêó, ïðîðîñëó ïøåíèöþ, ïîëóíèöі. Òàêîæ íà êàëüöіé áàãàòі 
ìîëîêî (îñîáëèâî êîçèíå), ñèð, êåôіð, éîãóðò, âåðøêè, ÿéöÿ, ðèáà (ëîñî-
ñåâà), ðèáíі êîíñåðâè (ëîñîñü, ñàðäèíè).

Âàðòî ïàì’ÿòàòè, ùî êàëüöіé іç ì’ÿñà, âåëèêîї ðèáè, çëàêіâ çàñâî þєòüñÿ 
âàæêî, òîìó ñïîæèâàòè öі ïðîäóêòè ëіïøå ç îâî÷àìè é çåëåííþ. Íå ðàäÿòü 
çàíàäòî çàõîïëþâàòèñÿ øïèíàòîì і êâàñîëåþ, îñêіëüêè âîíè ìіñòÿòü âåëè-
êó êіëüêіñòü åëåìåíòіâ, ÿêі ïåðåøêîäæàþòü çàñâîєííþ êàëüöіþ îðãàíіç-

502 

503 









190

Ðîçâèòîê ìîâëåííÿ

  ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Як ви розумієте твердження давньогрецького історика Геродота: 
«Якщо не висловлено протилежних думок, тоді немає з чого вибирати найкраще»? 

  І. Прочитайте текст. Поміркуйте, чи можна його вважати роздумом. У чому полягає 
дискусійність його теми? Відповідь обґрунтуйте. 

ßÊÀ ËÞÄÈÍÀ Є ІÍÒÅËІÃÅÍÒÍÎÞ?

Ëþäèíà ìóñèòü áóòè іíòåëіãåíòíîþ! Іíòåëіãåíòíіñòü ïîòðіáíà çà áóäü-
ÿêèõ îáñòàâèí. Âîíà ïîòðіáíà і òèì, õòî âàñ îòî÷óє...

Äåõòî ââàæàє, ùî іíòåëіãåíòíà ëþäèíà – öå ëþäèíà íà÷èòàíà, 
âèñîêîîñâі÷åíà, ëþäèíà, ÿêà áàãàòî ïîäîðîæóє, çíàє êіëüêà ìîâ.

Ïðîòå ìîæíà âñå öå ìàòè і íå áóòè іíòåëіãåíòîì, à ìîæíà íі÷îãî öüîãî 
íå ìàòè і áóòè âñå-òàêè âíóòðіøíüî іíòåëіãåíòíîþ ëþäèíîþ. Ïîçáàâòå 
ñïðàâäі іíòåëіãåíòíó ëþäèíó ïàì’ÿòі. Õàé âîíà çàáóäå âñå íà ñâіòі, íå 
çíàòèìå êëàñèêіâ ëіòåðàòóðè, íå ïàì’ÿòàòèìå íàéêðàùèõ òâîðіâ ìèñòåöòâà, 
àëå ÿêùî âîíà çìîæå ïðîéíÿòèñÿ êðàñîþ ïðèðîäè, çðîçóìіòè õàðàêòåð é 
іíäèâіäóàëüíіñòü іíøîї ëþäèíè, äîïîìîæå їé íå ïðîÿâèòè áðóòàëüíîñòі, 
áàéäóæîñòі, çëîâòіõè, çàçäðîñòі é ãіäíî îöіíèòè її, – îñü öå é áóäå іñòèííèé 
іíòåëіãåíò.
Іíòåëіãåíò âèÿâëÿєòüñÿ â òèñÿ÷і é òèñÿ÷і äðіáíèöü: â óìіííі ÷åìíî* 

ñïåðå÷àòèñÿ, ñêðîìíî ïîâîäèòèñÿ çà ñòîëîì, â óìіííі íåïîìіòíî (ñàìå 
íåïîìіòíî) äîïîìîãòè іíøîìó, áåðåãòè ïðèðîäó, íå ñìіòèòè íàâêîëî ñåáå – 
íå ñìіòèòè íåäîêóðêàìè ÷è ëàéêîþ, ïîãàíèìè іäåÿìè...
Іíòåëіãåíòíіñòü – öå çäàòíіñòü äî ðîçóìіííÿ, äî ñïðèéíÿòòÿ, öå òåðïèìå 

ñòàâëåííÿ äî ñâіòó é ëþäåé.
Îòæå, іíòåëіãåíòíіñòü íå òіëüêè â çíàííÿõ (Çà Ä. Ëèõà÷îâèì).

*×åìíî – (ðîñ.) âåæëèâî, ó÷òèâî. 

ІІ. Визначте тему тексту. Яку думку відстоює автор? 
ІІІ. Поясніть лексичне значення виділених слів. Запишіть ключові слова.
ІV. Колективно складіть план тексту. Прочитайте текст удруге. Користуючись планом та 
виписаними словами, усно перекажіть текст. 

Òåìà 15. ÏÈÑÜÌÎÂÈÉ ÄÎÊËÀÄÍÈÉ ÏÅÐÅÊÀÇ 
ÐÎÇÏÎÂІÄÍÎÃÎ ÒÅÊÑÒÓ Ç ÅËÅÌÅÍÒÀÌÈ ÐÎÇÄÓÌÓ

  І. Прочитайте текст. Визначте його тему, основну думку, стиль мовлення. Які типи 
мовлення поєднано в тексті?

ÇÀÊÎÏÀÍÅ ÇÎËÎÒÎ

Ìàâ áàòüêî òðüîõ ñèíiâ. Áóëè âîíè äóæå ëiíèâi. Ùîá їõ ïðîãîäó âàòè, 
áàòüêî òÿæêî ïðàöþâàâ, ðóêè éîìó ïóõëè. À ñèíè õîäèëè ñîái ãóëÿòè.

Ïðàöþâàâ áàòüêî, ïðàöþâàâ òà é çàíåäóæàâ. Ïðèéøëè ñèíè ñïè òàòè, 
ùî âií їì ó ñïàäîê çàëèøàє. Òàòî ìàâ ìóäðó ãîëîâó, ïîäóìàâ i êàæå: 
«Äiòè, øóêàéòå â çåìëi çîëîòî».

Ïîìåð áàòüêî. Ñèíè ïåðåїëè âñå, ùî áàòüêî âèðîñòèâ, à íîâîãî íi÷îãî 
íå ñàäèëè é íå ñiÿëè. Íà äðóãó çèìó ãîëîäóþòü ëiíèâi áðàòè.

Äîáóëè ÿêîñü äî âåñíè é êèíóëèñÿ òàòîâîãî çîëîòà øóêàòè. Ïåðå êîïàëè 
âåñü ãîðîä. Çîëîòà íå çíàéøëè, àëå äîâåëîñÿ çàñiÿòè ãîðîä êàðòîïëåþ. 
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ÄÎÄÀÒÊÈ
Äîäàòîê 1

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ЗАВДАНЬ

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ
Ïîðÿäîê âèêîíàííÿ

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

КОЛО ДУМОК
«Êîëî äóìîê» äîïîìàãàє çíàõîäèòè ðіøåííÿ ç êîíêðåòíîї ïðîá ëå ìè 

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 ïðî-

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

òèíè.

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

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ
Öå çàâäàííÿ äàє çìîãó êîæíîìó çà 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! Під час виконання цього завдання висловлюються лише за бажання, а відповіді 
не коментуються і не оцінюються. Також забороняється перебивати того, хто вислов-
люється, викрикувати з місця. Учитель може обмежити час для висловлювання.



199

Äîäàòêè

Äîäàòîê 2

СЛОВНИЧОК  СИНОНІМІВ

БАГАТО чимало, немало, повно, видимо-невидимо, багацько (розм.).
БІЛЯ прийм. побіля, край, коло, близько, поблизу, недалеко, неподалік.
БЛИЗЬКО недалеко, поблизу, неподалiк, пiд носом, рукою подати, не за горáми.
БУДЬ-КОЛИ (у будь-який час) абèколи, повсякчáс, хоч колè (розм.). 

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

гом, прямо, нарáз, в один раз, тут же, притьмóм (розм.).
ВПРАВО (у правий бік) вправóруч, правóруч, напрáво.
ВРАНЦІ зрáнку, рáно, рáнком, зрáння, зарáння, спозарáнку, поранéньку (розм.)
ВЧАСНО своєчасно, впóру, якраз, саме враз, до речі.
ДАРЕМНО (без сподіваних наслідків) дармá, марно, безплідно, безрезультатно, 

безуспішно, даром (розм.), задарма (розм.).
ДИВНО чýдно, дивовижно, навдивовèжу, чудернацько, незвично, на диво.
ДОБРЕ (так, як слід) хóроше, гáрно, слáвно, гарáзд, гóже, вдáло, по-людськи.
ДОРЕЧНИЙ слýшний, придáтний, путящий (розм.), своєчасний.
ДУЖЕ (великою мірою) немáло, знáчно, чимáло, вéльми, істóтно, дóсить, над-

звичáйно, незвичáйно, вкрáй, безмéжно, безмíрно.
ЗАВДОВЖКИ довжинóю, вдóвжки. 
ЗАВГЛИБШКИ глибинóю, вглèбшки.
ЗАВЖДИ постíйно, повсякчáс, довíку, повíк, повíк-вікíв, повíк-вíки, завше (розм.).
ЗАЗДАЛЕГІДЬ завчасно, наперед, попéреду, авансом (розм.).
ЗДАВНА (з давніх часів) віддавна, спрадáвна, з дáвнiх-давéн, зрóду-вíку.
ЗРІДКА (в окремих місцях) де-не-дé, деíнде, місцями, подéкуди. 
ІНОДІ інколи, часом, зрідка, час від чáсу, колè-не-колè, дéколи, врядè-годè (розм.).

КОЛИ-НЕБУДЬ (у який-небудь час) колись, коли.
КУДИ-НЕБУДЬ (у якесь невизначене або байдуже яке місце) кудись, де-небудь, 

деінде (розм.).
КУДИСЬ (невідомо куди) куди-небудь, десь, хтозна-куди, казна-куди, бозна-куди.

ЛАГОДИТИ ладнати, залагоджувати, справляти, поправляти, правити, (механізми) 
ремонтувати, (отвори) залатувати. 

ЛЕГКО (без труднощів) просто, вільно, дешево, гладко, ніпочому, задáрмá (розм.).
ЛЕДВЕ ледь, насèлу, з трудом, ледве-ледве, ледь-ледь, так-сяк.
ЛІВОРУЧ налíво, влíво, злíва, по (на) лíву рýку.

МЕНШАТИ (ставати меншим) зменшуватися, (про ціну) знижуватися, (про розмір, 
обсяг) укорочуватися, (про витрати) скорочуватися, (про кількість) убувати.

МИМОВОЛІ мимовільно, невільно, мимохіть, самохіть, несвідомо, підсвідомо, інту-
їтивно, хоч-не-хоч, нехотя.

МОВЧАЗНИЙ (який не любить багато говорити) мовчазливий, неговіркий, мало-
говіркий, небагатослівний, небалакучий. 

НАВКОЛО (прислівник і прийменник) довкола, кругóм, навкруг, навкруги.
НАРАЗ враз, рáптом, несподíвано, зненáцька.
НАСПРАВДІ справді, дійсно, у дійсності, фактично, практично, наяву.
НАСТІЙНИЙ (дуже потрібний) нагáльний, доконéчний, крáйній, конéчний, насýщний.
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ОБЕРІГАТИ (захищати когось) берегти, охороняти, захищати, пильнувати. 
ОБ’ЄДНУВАТИСЯ гуртуватися, організовуватися, згуртовуватися, єднатися.
ОДНОЧАСНО водночáс, рáзом, синхронно, рівночасно, (гуртом) спільно, нарáз.
ОСВОЇТИ (навчитися користуватися чим-небудь) опанувати, оволодіти з чим.
ОСТЕРІГАТИСЯ берегтися, оберігатися, уважати, уникати, пильнуватися.

ПЕРЕДЧАСНО завчасно, дочáсно, перед часом, рано, зарано, зарання. 
ПОВАЖАТИ шанувати, ушанóвувати, цінити, цінувати, поклонятися, схилятися.
ПОВІЛЬНО повóлі, звíльна, нешвèдко, неспíшно, потихéньку, неквáпно, спокíйно, 

стèха, помáлу, пóвáгом, неквáпом (розм.), повóленьки (розм.).
ПОСПІШНО поспíшливо, пóспіхом, нáспіх, нашвидкý, нашвидкýрýч, спíшно, 

кваплèво, поквáпно, пóхапцем. 
ПОТАЙ потаємно, таємно, таємнèчо, стèха, нèшком, нáзирці, по-змóвницьки, 

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

РАДІТИ радуватися, утішатися, тішитися, потішатися, торжествувати, тріумфувати. 
РАПТОМ раптóво, несподíвано, зненáцька, враз, відрáзу, нарáз, рáзом, неждáно, 

негáдано, неждáно-негáдано. 
РОЗУМНО розсудливо, мудро, розважливо.

СЕРЕД пóсеред, між, поміж, помежи (розм.).
СКРIЗЬ всюди, повсюди, повсюдно, кругóм, пóспіль.
СПЕРЕЧАТИСЯ дискутувати, полемізувати, дебатувати, диспутувати.
СПОКОНВIКУ (з найдавніших часів) споконвікíв, відвíку, звíку, спрáвiку, спрадáвна, 

спрадáвен, з вíку-прáвіку.
СПРИЯТЛИВИЙ слýшний, зрýчний, придáтний, підхóжий, підходящий.
СУТТЄВИЙ істóтний, визначáльний, посýтній.

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

ТОТОЖНИЙ рівнознáчний, рівноцíнний, адеквáтний, ідентèчний, достемéнний.
ТРИВОЖНО неспокійно, моторошно. 
ТЬМЯНІТИ (ставати тьмяним) затьмарюватися, блякнути, меркнути, мерхнути, 

бліднути, гаснути, тьмянішати, (про блиск) туманíти. 

УНИКАТИ (намагатися не зустрічатися, не спілкуватися з кимсь) обминати, об-
ходити, сторонитися, відвертатися, минати.

УХИЛЯТИСЯ (намагатися не робити чого-небудь) відсторонятися, відвертатися, 
уникати, сторонитися. 

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

ЧАСТКОВО (не повністю) почáсти, певною мірою, більш-менш.
ЧЕКАТИ ждати, дожидати, очікувати, сподіватися кого, чого, вичікувати, вижидати, 

виглядати, чатувати. 
ЧИМАЛО (у значній кількості) досить. 

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

ЩІЛЬНО міцно, тісно, туго, цупко, (про щось зачинене) наглýхо. 

ЯКИЙ-НЕБУДЬ (один із кількох) котрèй-нéбудь, якèй, жóден, жóдний, íнший, котрèй.
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А
абèкуди
абè-то
абèхто, абèкого
абó ж
авжéж
алé ж
анітрóхи

Б
багáто-багáто
бáтько-мáти
без вíдома
бéзвісти
бездоганно 
без кінця-крáю
без лáдý
без сумніву 
без упèну
Біблія 
більш-мéнш
Благовíщення
Бóжа Мáтір
боягýзтво
бриньчáти
бýдь-колè
будь-що-бýдь
будь-якèй

В
вáриво
Ватикáн
ввóлю 
вгóлос присл.
вгóру присл. 
вдóсвіта
Великдень 
величезний 
взèмку
взнакè
від сьогóдні 
відтепéр
військово-морський
військовополонений
віч-нá-віч
влíтку

в мíру
внáслідок 
внизу
внічию
вночі
вогничок
в основнóму 
востáннє присл.
в результáті 
врéшті 
врéшті-рéшт 
врóзтіч
врядè-годè
всередині
всесвітньо відомий
всесвітньо історичний
всé-таки
всьогó-нá-всього
в цілóму 

Г
гіллячка
годèна-дві
Голландія
голландський

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

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

Ж
жаданий 
жовтогарячий

З
завшèршки
заоднó
згáрячу
з дáвніх-давéн
з дíда-прáдіда
з дня на день
з кінця в кінéць
знадвору
зозла
з-пóміж
зрóду-вíку
з тèм щоб 

І
ідè-бо
ін’єкція 
інтермецо 
ірреальний

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

Л
легкорозчинний
лікувально-оздоровчий
Лисèчка-Сестрèчка
ліворуч

Äîäàòîê 3 

ОРФОГРАФІЧНИЙ  СЛОВНИЧОК
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М
мимовóлі
мимохідь
мимохіть 
міні-футбóл

Н
на бігý 
навеснí присл.
на вéсну присл.
навздогін
на відмінно 
навíки
на вікý
навкругè
на-горá
надалі
надвечір
надворі присл.
на дворі (прийм. з імен.)
на диво
на добраніч
на жаль
на завтра
на зло
назóвсім
назустріч присл.
наостáнку 
народно-визвольний
народногосподарський
на славу
на смíх присл.
насправді
нáсміх ім.
національно-визвольний
нашвидкýрýч
на щастя
неабихто
невдóвзі
невпèнно 
негáдано
неждáно
неждáно-негáдано 
незважаючи на те що
нездóланий
нездолáнний
незлíчений
незлічéнний
не зóвсім
немовбито

неначе 
неначебто
нескáзаний
несказáнний
не сьогодні-завтра
нізвíдки
норд-ост

О
обíйстя 
одèн в одèн
одним одна
оранжерея 
отож-то

П
південно-східний
пів-Європи
півогірка
пів’яблука
під силу
піца 
пліч-ó-пліч
по-бáтьківськи
по-бáтьківському 
повíк-вíки
Поділля 
позáочі 
по-íншому присл.
пóки що 
по-латині
по можливості 
по прáвді 
по суті
по черзі
президент
прем’єр-мінíстр 
преосвящéнство 
Псалтир 

Р
раз по раз
раз у раз
Різдво 
рік у рік 

С
самовіддано 
свіжоспечений
світло-синій

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

Т
тèм-то 
тобто 

У
уві сні
уголос
у напрямку 
упродóвж 
усýпереч

Х
хліб-сіль
хоч-не-хóч
хтозна-коли

Ч
час від часу 

Ш
шалено 
Шевченківська премія
шевченківський стиль
Шевченкові поезії
шістнадцять 

Щ
щогодини
що ж до
щоліта 
щоправда
щосили
що то за

Я
як-не-як 
як-óт
як слíд
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Äîäàòîê 4

ПЕРЕВІР СЕБЕ

Відповіді до вправ

6. У п’ятому реченні треба поставити двокрапку, а в другому й шостому – тире.
11. 5. Кома після слова Дніпро.
17. І. Андрію, Маріє.
20. ІІ. Орлиний.
23. Маріїн, Андрієва, лікарів.
24. Кременчуцький, криворізький (усі прикметники треба писати з маленької букви). 
25. До вісімдесяти років. 
31. Дієприкметники: підстрелений, перебитий.
41. Правити смаленого дуба – говорити дурниці, нісенітниці; як з хреста знятий – 

дуже блідий, з хворобливим виглядом.
59. Коми після слів: повітря, листя; гречка; степ, снігом; хліб; колос, сонцем; неба; 

дощ, снігом.
60. План приміщення, накреслений за допомогою комп’ютера затвердили вчасно.
80. Хлопчик, який біжить дорогою; посивілий чоловік.
82. Жовтіючі, пожовклий, опалим, зачерствілий.
86. Змолотити – змолочений; змолоти – змелений, змолотий.
90. 1. Пиляний, підписуваний. 2. Удосконалений, колений (колотий).
92. ІІ. Створених видань, підготовлені люди, оздоблений рукопис, описані події.

104. 1. До вечора залишився один не розвантажений вчасно фургон.
134. Треба поставити три коми.  
148. Змірявши поглядом – пильно, уважно оглянувши кого-, що-небудь; повісивши 

носа – зажурившись, засмутившись, втративши надію.
188. 1. Коми після слів: вітряки, крила.
190. 2. Поодинокі рибалки, плаваючи на своїх маленьких човниках, вибирали місце 

для ловів. 
201. 4. Згарячу (прислівник причини) – спалахнувши в пориві якого-небудь почуття. 
205. Засоби зв’язку: займенник, прислівник, спільнокореневі слова.
207. 9. Миттю. 10. Вкупі.
219. 1. Найбільш зручно, найзручніше.
224. Навесні, згарячу.
225. Навсидячки, навсидьки.
227. Затепла, здалеку та інші слова. 
237. І. 1. Впевнено, самовіддано, сумлінно. ІІ. [шчодéн:о].
239. 4. Кома після слова рівно.
243. Несказанно, непорушно та ін.
246. І. Недалеко (неподалік), недобре (негарно, негоже), небагато, недорого, нешвид-

ко (неспішно, нескоро, неквапливо), непогано.
255. ІІ. Залюбки – охоче, радо; назирці – вслід, слідом. 
256. І. Навсидячки, гопки, непереливки, невтямки. 
260. ІІ. 5. Дуже далекий або зовсім ніякий родич. 6. Приносити удачу, успіх, щастя.
261. Почасти, навпомацки. 
265. Неждано,  мальовниче. 
277. 1. Відучора, вчетверо. 2. Наскрізь, усередині, по-новому (прислівники).
278. Писати залюбки, лежати горілиць.
284. 3. В – прийменник, день – іменник. 
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285. Втрьох – прислівник.
297. І. Усі слова, крім перших двох.
299. Треба поставити три коми.
303. ІІ. 5. Повсюдно, скрізь, всюди, кругом.
311. Треба багато вчитися, щоб знати хоч трохи.
323. Понад, з приводу та інші слова.
327. Треба списати три речення.
332. І. Прийменник є в кожному сполученні (згідно з, у разі, залежно від та інші).
 ІІ. Всупереч, незважаючи на, попри, наперекір.
334. З-посеред, вздовж, всупереч.
335. У першій колонці – чотири слова.
337. 2. Кома після слова мати.
352. 1. … з його розповіді. 7. … з метою поліпшення обслуговування. 10. Це сталося 

не з нашої вини.
353. Старалися ради (задля) гостей, попри образи.
363. 3. Хоч… та (парний сполучник).
373. 6. За якої умови? Сполучник умови. 7. Незважаючи на що? Допустовий сполуч-

ник.
376. Бо (тому що, оскільки) – сполучник підрядності; і (та) – сполучник сурядності.
416. 3. Якби – сполучник. 
423. Нещастя, недруг, недобрий, недуга, негайний (невідкладний), непокоїтися, не-

швидко (неспішно), неактивний (недіяльний).
440. 6. ну – вигук. 7. ну – частка.
441. 7. І сорока – Скре-ке-ке! – Прилетіла.
468. Найцікавіша (найбільш цікава) розповідь, сильний головний біль, дві треті 

мільйо на, три кілометри.

Відповіді до тестових завдань

Завдання на с. 47–48. 1. Б; 2. В; 3. Г; 4. А; 5. Г; 6. 1/В, 2/Г, 3/А, 4/Б; 7. Б; 8. Б; 9. В. 
Завдання на с. 69–70. 1. А; 2. Г; 3. В; 4. Б; 5. Г; 6. 1/Г, 2/А, 3/Б, 4/В; 7. Кома після 

іменника «груші».
Завдання на с. 105–106. 1. 1/Б, 2Д, 3/В, 4/А; 2. А; 3. Б; 4. Б; 5. Г.
Завдання на с. 155–157. 1. 1/В, 2/А, 3/Д, 4/Б; 2А; 3Б; 4В; 5. 1/В, 2/Г, 3/Б, 4/А; 6Г; 7В; 

8А; 9Б; 10В; 11Г; 12А.

Відповіді до вікторин та ребусів

Вікторина на с. 108. 1. Позавчора, вчора... 2. Сьогодні. 3. Темно. 4. Мокро. 
Ребуси на с. 108. 1. На-в-коло. 2. Кри-во. 3. Вголос. 4. Утричі.
Вікторина на с. 159. 1. До. 2. Донецьк, Запоріжжя тощо.  3. Та-то. 4. Мати-й-мачуха, 

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