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Я єсть народ, якого Правди сила
ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! –
а сила знову розцвіла.

Щоб жить – ні в кого права не питаюсь.
Щоб жить – я всі кайдани розірву.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.

П. Тичина



В од ній мо ві словесні об ра зи від би ва ють на яв -
ність верб, став ків, то поль, річ ки чи мо ря. В ін шій –
ев ка ліп тів, вер блю дів, оази сів чи пус тель; в од ній
пану ва ти муть об ра зи без меж но ви со ко го не ба, без -
кра йо го сте пу, та єм ни чо під не се них у ви со чінь гір,
а в ін шій мовні картини від би ва ти муть стис ну тість
джун гля ми чи уще ли на ми, без мов ність льод ови ків
чи тундр.

Що кра ще для мо ви і які мо ви кра щі? Най кра ще
лю ди ні – Віт чиз на, то му не має кра щих чи гір ших
мов. А най кра ща лю ди ні та, що най пов ні ше від би ває
її бут тя і сві до мість...

Мо ва – на йу ні вер саль ні ша ен цик ло пе дія, най мо -
гут ні ший Учи тель жит тя, а хто не чує її – по род жу -
ва ної рід ною Приро дою, той обій де ний лас кою
Божою, без ду хов не пе ре ко ти по ле.

П. Ко но нен ко
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ДРУ ЖЕ- СЕМИК ЛАС НИ КУ!

Я, твій підручник «Рідна мова», зустрічаю тебе в сьо мо му кла сі. Ми з то -
бою вже ве ли мову про нез ви чай не чис ло «сім». При га дай ма лю нок у під руч -
ни ку «Рід на мо ва» для 6-го кла су: сім нот у нот но му ста ні, сім ко льо рів має
ве сел ка, сім днів у тиж ні (А є ще й сім п’ят ниць на тиж ні! Спо ді ва юсь, що це
не в те бе?!), сім чу дес сві ту… Мож ли во, і сьо мий рік нав чан ня в шко лі ста не
для те бе зна ко вим.

З кож ним ро ком ти вдос ко на лю єш свої знан ня з рід ної мо ви. Умі єш ус но
й пись мо во вис ло ви ти дум ку, сприй ня ти, пе ре ка за ти й ство ри ти текст, гра мот -
но офор ми ти до ку мент (хай і най прос ті ший – за я ву, до ру чен ня), умі єш
написа ти за міт ку в га зе ту, лис та то ва ри ше ві (хай ча сом і з по мил ка ми).

Зі мною ти вчиш ся ста ви ти пи тан ня й від по ві да ти на них, про ха ти й дя -
ку ва ти, обу рю ва ти сь і за хоп лю ва тись. Щоб усі твої на мі ри й дум ки зна йшли
точне ви ра жен ня в сло вах, граматичних фор мах і зв’яз ках, ти маєш знати
закони мови. Тво їй дум ці не бай ду же, чи буде вона втілена в реченні з ді є сло -
вом, прик мет ником, чи будь- я кою ін шою час ти ною мо ви. Ад же від різ но го
мов но го вбран ня, у яке вдя га єть ся твоя дум ка, за ле жить, як те бе чутимуть,
сприй ма ти муть і ро зу мі ти муть, тоб то за ле жить ус піх тво го спіл ку ван ня з
людь ми.

На пев не, ти зро зу мів: вив чен ня рід ної мо ви – три ва лий про цес. Він не
обме жу єть ся здо бу ти ми знан ня ми про зву ки мо ви, бу до ву сло ва, тво рен ня слів,
скла дан ня ре чень. У сьо мо му кла сі я від крию то бі та єм ни ці ді єс ло ва, прис лів -
ни ка, прий мен ни ка, спо луч ни ка, час тки, ви гу ку. Вив ча ю чи час ти ни мо ви, ти
зро зу мі єш, що всі во ни жи вуть друж ною сім’єю, всі тіс но пов’яза ні між со бою.

З кож ним ро ком ти глиб ше й глибше піз на єш гра ма тич ну бу до ву рідної
мови. У сьо мо му кла сі ра зом із вив чен ням гра ма ти ки ти па ра лель но піз на ва -
ти меш своє Я, се бе як осо бис тість, тоб то ра зом зі мною ти від кри ва ти меш для
се бе світ і са мо го се бе у сві ті. 

Зміст вправ, які вмі ще ні на мо їх сто рін ках, охоплює та кі те ми: «Я і мій на -
род», «Я – осо бис тість», «Я і моя ро ди на», «Я і шко ла», «Я і мої дру зі», «Я і
моє май бут нє», «Я і людс тво», «Я і рід на при ро да», «Я і мис тецтво».

Пог лянь на пе ре лік цих тем. У кож ній є сло во Я. І цих од на ко вих слів на -
віть не сім, як у сло ві СІМ’Я, а дев’ять. Дев’ять гра ма тич них роз ді лів і один –
«Зв’яз на мо ва (мов лен ня)» ти опа ну єш у цьо му нав чаль но му ро ці. Це ба га то?
Зов сім ні, бо ти ви ко ну ва ти меш ці ка ві впра ви, спо ді ва юсь, за люб ки. Уто мив -
шись, ти змо жеш від по чи ти з ус міш кою, про чи та ти муд ре сло во, по мір ку ва ти
над зна чен ням фра зе о ло гіз мів. То бі, мабуть, спо до ба єть ся й ві до ма вже руб -
рика «І пен злем, і сло вом», а та кож прак тич ні по ра ди в руб ри ці «Вчи мо ся
куль ту ри мо ви».

Тож на лаш то вуй ся на ці ка ву роз мо ву й ко рис ну пра цю зі мною – твоєю
«Рід ною мо вою»!
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§ 1. Мо ва – скар бни ця ду хов нос ті на ро ду

1. Яке зна чен ня мо ви в жит ті лю ди ни і сус пільс тва?
2. Роз крий те зміст вис лов лю ван ня з де ся тої стат ті Кон сти ту ції

Ук ра ї ни: «Дер жав ною мо вою в Ук ра ї ні є ук ра їн ська мо ва».

1. Про чи тай те. Як ви ро зу мі є те дум ку, вис лов ле ну в по е тич них ряд ках
Т. Шев чен ка?

Ну що б, зда ва ло ся, сло ва… Як їх по чує!.. Знать, од Бо га
Сло ва та го лос – більш ні чо го. І го лос той і ті сло ва
А сер це б’єть ся – ожи ва, Ідуть меж лю ди!

2. Складіть невеликий твір-роздум (7—8 речень) на тему «Поведінка і
слова» на основі власних спостережень і вражень.

Роз глянь те реп ро дук цію кар ти ни В. За до рож но го «Ма ру ся Чу рай»
(1975—1977). 

1. Про чи тай те ури вок з іс то рич но го ро ма ну у вір шах Л. Кос тен ко «Ма -
ру ся Чу рай». Ви пи шіть сло ва, зна чен ня яких вам не ві до ме. З’ясуй те
зна чен ня цих слів за слов ни ком.

Ця дів чи на не прос то так, Ма ру ся.
Це – го лос наш. Це – піс ня. Це – ду ша.

Ко ли в по хід ви хо ди ла бат àва, –
Її піс ня ми пла ка ла Пол та ва.

Що нам бу ло пот ріб но на вій ні?
Шаб лі, зна ме на і її піс ні.

Зви тя ги на ші, му ки і ру ї ни
без смер тні бу дуть у її сло вах.

Во на ж бу ла як го лос Ук ра ї ни, 
Що кле ко тів у на ших ко рог вах!

2. Які сло ва з подано го урив ка на ле жать до па -
сив ної лек си ки? На ве діть прик ла ди іс то риз мів.

3. На пи шіть мі ні- твір за кар ти ною та по да ним вір шем. Ви ко рис то вуй те
сло вос по лу чен ня: скла да ти піс ні, Ма ру ся з Пол та ви, ві до мі на род ні піс -
ні, ле ген дар на спі вач ка, не пов тор ний го лос, ви хо ди ти в по хід на зо рі,
про вод жа ти ко за ків, сло ва з піс ні «Зас віт вста ли ко за чень ки в по хід з
по лу но чі. Зап ла ка ла Ма ру сень ка свої яс ні очі».

Дай те пись мо ві від по ві ді на за пи тан ня.

1. Що оз на чає вис лів зна ти мо ву?
2. Хто бу ли ва ші пер ші вчи те лі ук ра їн ської мо ви?
3. Які, на ва шу дум ку, най ха рак тер ні ші оз на ки ук ра їн ської мо ви?
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1. Спи шіть. Під крес літь оз на чен ня й оз на чу ва ні сло ва.

Най біль ше і най до рож че доб ро в кож но го на ро ду – це йо го мо ва, ота жи -
ва схо ван ка люд сько го ду ху, йо го ба га та скар бни ця, у яку на род скла дає і своє
дав нє жит тя, і свої спо ді ван ки, ро зум, дос від, по чу ван ня.

Мо ва – та ка ж жи ва іс то та, як і на род, що її вит во рив, і ко ли він ки не
свою мо ву, то то ді вже бу де смерть йо го ду ші, смерть усьо го то го, чим він від -
різ ня єть ся від дру гих лю дей (Па нас Мир ний).

2. Чо му мо ву на зи ва ють схо ван кою люд сько го ду ху, ба га тою скар бни цею,
жи вою іс то тою?

Про чи тай те. До пов ніть текст влас ни ми мір ку ван ня ми про мо ву.

На ша мо ва – скар бни ця ду хов нос ті на ро ду.
Мо ва про мов ляє до нас із на род ної піс ні, каз ки, да рує нам муд ре на род не

прис лів’я і жит тє дай не до теп не сло во на род ної ус міш ки.
Мо ва про мов ляє до нас зі ста ро дав ніх пи сем них пам’яток – лі то пи сів, хро -

нік, що збе рі га ють пам’ять про іс то рію на ро ду.
Мо ва ози ва єть ся до нас із ра ді о- і те ле е фі ру, Ін тер не ту, з га зет і жур на лів.

А які мов ні скар би да рує нам су час на книж ка!

Скар бни ця ду хов нос ті на ро ду – мо ва ус ної на род ної твор чос ті.
Скар бни ця ду хов нос ті на ро ду – мо ва ста ро дав ніх пи сем них

пам’яток.
Скар бни ця ду хов нос ті на ро ду – су час на лі те ра тур на мо ва.

1. Про чи тай те текст. Виз нач те й за пи шіть мік ро те ми.

Що та ке мо ва? Над цим пи тан ням здав на за мис лю ють ся фі ло со фи, пси хо -
ло ги, мо воз нав ці.

Мо ву на зи ва ють зна ко вою сис те мою, ко дом, най важ ли ві шим за со бом спіл -
ку ван ня, скар бни цею ду хов нос ті. За мо вою впіз на ють на род, ви різ ня ють йо го
з-по між ін ших на ро дів.

Приз на чен ня лю ди ни на Зем лі – жи ти не ли ше од ним-єдиним хлі бом,
тоб то пам’ята ти про жит тя ду хов не. Дех то ро зу міє ду хов ність спро ще но – як
релігій ність, цер ков ність. Про те це по нят тя шир ше. У мо ві як ду хов ній
скарб ниці збе рі га єть ся іс то рія, пам’ять про до лю на ро ду, про йо го куль ту ру,
побут…

На ша ду хов на скар бни ця – це сотні ти ся ч на род них пі сень, каз ки, при -
слів’я і при каз ки, ста ро дав ні й су час ні тек сти, це ство ре ні про тя гом ві ків слов -
ни ки ук ра їн ської мо ви.

Мо ва єд нає всі по ко лін ня ук ра їн ців. Руй ну ють ся най міц ні ші фор те ці, роз -
си па ють ся міц ні кам’яні го ри, зни ка ють рі ки й мо ря. Але дум ка, уті ле на в
сло ві, пе ре жи ває ві ки.

2. До яко го сти лю на ле жить текст? Під го туй те ус ний пе ре каз.

3. За кін чіть ре чен ня: «Мо ва для мене – це…».
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За пи шіть вис лов лю ван ня про мо ву.

Нит ка ми рід ної мо ви ми зв’яза ні з усі ма ін ши ми (П. Жи тець кий).
Мо ва – най біль ше ба гатс тво лю ди ни, пер шо ос но ва ет но куль ту ри, ве ли ке

ду хов не над бан ня на ро ду, дже ре ло ду ші йо го. Мо ва виз на чає са мо бут ність
наро ду. Жит ло, ре чі, одяг – усе це ги не, гниє, го рить, а мо ва – нев ми ру ща,
пе ре хо дить з од но го сто літ тя в дру ге, мо ва – це без смер тя на ро ду, як що во -
на з ним! (С. Пла чин да).

Під го туй те ус ний твір- роз дум у ху дож ньо му сти лі на те му «Ду ша
наро ду – у сло ві». Ви ко рис тай те по да ні сло вос по лу чен ня.

Збе рі га ти пам’ять, дос від стар ших, пі сен не сло во, до теп не сло во, мов ні
скар би, зв’язок по ко лінь, дум ки й по чут тя.

Спишіть.

По ход жен ня наз ви УК РА Ї НА

Влас на наз ва Ук ра ї на по хо дить від прас лов’янсь ко го сло ва украй –
«відрізок землі».

Від імен ни ка украй за до по мо гою су фік са іна утворилася наз ва україна.
Прас лов’янсь кі пле ме на ді ли ли між со бою те ри то рію, чіт ко роз ме жо ву ва ли її.
Від ді ле на час ти на те ри то рії пле ме ні, або ок ре ма зем ля, ок ре мий край – це й
бу ла ук ра ї на. З ча сів Ко зач чи ни (із ХVІ ст.) наз ва Ук ра ї на на бу ла кон крет но -
го ге ог ра фіч но го зна чен ня як влас на наз ва Ко заць кої дер жа ви. Од на з пер ших
пам’яток, у якій зас від че но сло во УК РА Ї НА, датована 1187 р.

Розв’яжіть крос ворд «Рід не сло во».
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1. Ус та ле ний зво рот, ці ліс ний за
зна чен ням вис лів.

2. Сло вес но-  му зич ний твір, при  -
зна че ний для спі ву.

3. Мо ва, ха рак тер на для пев ної
міс це вос ті.

4. Сло во, близь ке або од на ко ве за
зна чен ням до ін шо го, але від мін не
від ньо го зву чан ням і на пи сан ням.

5. Влас ти вість мо ви, яка на дає їй
емо цій но го за бар влен ня від ті нку
ніж нос ті, лас ки.

6. Кни га, у якій в ал фа віт но му
по ряд ку по да но сло ва яко їсь мо ви.

7. Влас ти вість ук ра їн ської мо ви,
яка на дає їй при єм но го, ме ло дій но го
зву чан ня.

8. Мис тец тво, ство ре не на ро дом;
на род на твор чість.

9. Здат ність лю ди ни го во ри ти,
вислов лю ва ти свої дум ки.

10. Піс ня для за ко ли су ван ня ма -
ляти.





§ 2. Роз ді ло ві зна ки у вив че них син так сич них конс трук ці ях

1. Що та ке син так сис?
2. Що та ке ре чен ня?
3. Чим прос те ре чен ня від різ ня єть ся від склад но го?
4. Які ви зна є те го лов ні і дру го ряд ні чле ни ре чен ня?
5. Які чле ни ре чен ня на зи ва ють ся од но рід ни ми?

1. Спи шіть.

На ці о наль на сві до мість – це ро зу мін ня, від чут тя лю ди ною зв’яз ку зі сво -
їм на ро дом, на ці єю. Та ке ро зу мін ня при хо дить зі знан ням мо ви, іс то рії та
куль ту ри рід но го на ро ду.

Кож ний на род по- сво є му сприй має світ і виз на чає для се бе пра ви ла по ве -
дін ки. В ук ра їн ців, ска жі мо, ці ну ють ся та кі ри си людини, як пра це люб ність,
ша ноб ли ве став лен ня до зем лі- го ду валь ни ці, бать ків і стар ших, тур бо та про
мен ших і слаб ших.

2. По яс ніть роз ді ло ві зна ки в ре чен нях з од но рід ни ми чле на ми.

По ди ви сь у во ду, яко го ти ро ду (На род на твор чість).
Хто від ре четь ся ро ду, то го рід від ре четь ся (На род на твор чість).
До свого роду – хоч через воду (На род на твор чість).

1. Про чи тай те.

Як що по рів ня є мо на род ний одяг ук ра їн ців, які жи вуть у різ них ку точ ках
на шої Бать ків щи ни, то, на пер ший пог ляд, важ ко знай ти щось спіль не. Гу -
цуль ські но га ви ці та над дніп рян ські ша ро ва ри, по діль ська со роч ка і по лісь ка
сук ня – це справ жня мо за ї ка на род но го вбран ня. Від мін ність одя гу меш кан -
ців різ них ре гі о нів за ле жить від при род них умов і за по зи чень від су сі дів. Зде -
біль шо го в ук ра їн сько му на ці о наль но му одя зі нез нач на кіль кість час тин
убран ня, пе ре ва жає прос тий крій, бі лий ко лір. Спо кій ні бар ви прик рас і від сут -
ність зай во го оз доб лен ня збе рі га ють по чут тя мі ри. На ці о наль ний одяг, мо ва,
зви чаї та мис тец тво – усе це на дій на ос но ва са мо бут ньої куль ту ри на ро ду.

2. Ви пи шіть ре чен ня, уск лад не ні од но рід ни ми чле на ми з уза галь ню валь -
ним сло вом. По яс ніть роз ді ло ві зна ки.
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1. Спи шіть виз на чен ня.

Встав ні сло ва – це сло ва, що ви ра жа ють став лен ня мов ця до вис лов лю -
вано го.

Звер тан ня – сло ва, які на зи ва ють то го, до ко го звер та ють ся.
Пря ма мо ва – точ не від тво рен ня вис лов лю ван ня пев ної осо би, пе ре да не

від її іме ні.
Ді а лог – це різ но вид пря мої мо ви, що пе ре дає роз мо ву двох осіб.
Реп лі ка – це вис лів од но го з учас ни ків роз мо ви.
Склад не ре чен ня – це ре чен ня, що скла да єть ся з двох або біль ше прос тих.

2. Під крес літь у пода них ре чен нях го лов ні чле ни. По яс ніть ужи ван ня
тире між під ме том і при суд ком.

1. Про чи тай те урив ки з ук ра їн ських на род них пі сень. Про які зви чаї
нашо го на ро ду во ни на га ду ють?

Чо го пла чеш, чо го жа лу єш, мо ло да Ма ру сю?
Ой чи то бі жаль бать ка ста ро го, чи под вір’яч ка йо го?
Ой не жаль ме ні бать ка ста ро го і под вір’яч ка йо го,
Тіль ки жаль ме ні ко си – ді во чої кра си;
Дів ки гу ля ють, кі сонь ки ма ють, а ме не не прий ма ють...

* * *
В до ли ну, дів ча та, в до ли ну
По чер во ную ка ли ну,
По хре ща тий бар ві нок –
«Мо ло дій» на ві нок, 
Із ру точ ки – дві кві точ ки,
Бла гос ло ви, Бо же,
І отець, і ма ти, –
Бу де мо ві нок за чи на ти!..

2. Ви пи шіть із тек стів пі сень звер тан ня.

1. Про чи тай те.

Що за ва жає сьо год ні ме ні та мо їм од но літ кам спіл ку ва ти ся рід ною мо вою
не тіль ки на уро ках, а ска жі мо, під час від по чин ку, зус трі чі зі зна йо ми ми, рід -
ни ми, су сі да ми?

По- мо є му, за лиш ки ми ну ло го жи вуть у нас.
На щас тя, де да лі час ті ше на ву ли цях рід но го міс та чу ти рід ну мо ву. Для

ме не це ду же важ ли во. Са ме в та кі мо мен ти я від чу ваю се бе час ти ною ве ли -
ко го на ро ду, від чу ваю, що я вдо ма, від чу ваю, що я се ред сво їх.

По ва жай те перш за все се бе. Ска жіть ук ра їн ською, що Ви – ук ра їн ці,
і світ бу де вас по ва жа ти.

Що й ка за ти, прий шов час ус ві до ми ти, хто ми є, щоб по вер ну ти со бі гар -
мо нію жит тя на зем лі. Як це зро би ти? Ду же прос то: прис лу хай тесь, як бри -
нять рід ні зву ки, як зву чать рід ні піс ні, як ок ри ле но пи шуть рід ною мо вою
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Лі на Кос тен ко і Ган на Чу бач. От же, вар то ли ше за хо ті ти са мо му впус ти ти у
свою ду шу елік сир рід но го сло ва (З тво рів уч нів і сту ден тів).

2. По яс ніть зна чен ня ви ді ле них слів і сло вос по лу чень. Про ко мен туй те
пун ктог ра му «Ви ді лен ня встав них слів».

Прос те ре чен ня мо же уск лад ню ва ти ся:
– од но рід ни ми чле на ми;
– звер тан ня ми;
– встав ни ми сло ва ми.

1. Спи шіть.

Ве чор ни ці – це ні би клуб сіль ської мо ло ді в Ук ра ї ні, де мо ло ді лю ди зна -
йо ми ли ся, піз на ва ли од не од но го й, уреш ті, од ру жу ва ли ся.

При мі щен ня для ве чор ниць най ма ли заз ви чай дів ча та, во ни ж і пла ти ли
за ньо го хлі бом, пшо ном, бо рош ном, по лот ном, але не гріш ми.

Хлоп ці при хо ди ли на ве чор ни ці зав жди піз ні ше від дів чат. До їх ньої по  -
яви дів ча та пра цю ва ли мов чки: пря ли по чин ки, ши ли со роч ки, ви ши ва ли.
З при хо дом хлоп ців ха та на пов ню ва ла ся піс ня ми, смі хом, во ни роз ка зу ва ли
різ ну бу валь щи ну і не би ли ці (За О. Во ро па єм).

2. Під крес літь гра ма тич ні ос но ви в склад них ре чен нях, по яс ніть ужи ван -
ня роз ді ло вих зна ків у цих ре чен нях.

Спи шіть текст на род ної каз ки, роз став ля ю чи роз ді ло ві зна ки.

Ко лись ста рих не міч них лю дей які вже ні чо го ро би ти не мог ли від во зи ли
в ліс або спус ка ли в про вал ля щоб дар ма хлі ба не їли. А один чо ло вік ду же
лю бив сво го бать ка то му він і за хо вав йо го. Ви па ло то го ро ку нев ро жай не лі -
то ко ли лю дям не бу ло чим сі я ти. По ба чив ста рий що син жу рить ся роз пи тав
про все і по ра див зня ти сно пи зі стрі хи, ще раз об мо ло ти ти і за сі я ти. Син
послу хав бать ко вої по ра ди і зій шов у ньо го хліб най кра ще. По ді лив ся син
доб рою по ра дою із су сі да ми. З то го ча су лю ди пе рес та ли ста рих ви во зи ти в
ліс бо ста рі бать ки муд рі і мо жуть мо ло дих ро зу му нав чи ти.

Прос ті ре чен ня, що вхо дять у склад не, мо жуть по єд ну ва ти ся:
а) спо луч ни ка ми і(й), а, та, але, за те, щоб, то му що;
б) сло ва ми ко ли, який, де;
в) без спо луч ни ків.

Між час ти на ми склад но го ре чен ня ста вить ся ко ма.

Нап рик лад: Са док був уже по жов клий, тов стий шар зов сім жов -
то го лис тя ле жав до лі. По віт ря бу ло пов не вог кос ті, і дощ мов зби -
рав ся щох ви ли ни (Б. Грін чен ко).

1. Про чи тай те текст. Ви пи шіть ре чен ня з пря мою мо вою.

Під ве ді мо го ло ву й ог ля ні мось нав ко ло, перш ніж пе ре хо ди ти ву ли цю.
«Обе реж но, ідуть ді ти!» – каже знак во ді є ві. А ось і сам во дій чер во ни ми

17.
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сигна ла ми «стоп» повідомляє тран спор ту, що ру ха єть ся по за ду: «Зби ра ю ся
зупи ни ти ся!»

Фут бо ліс там- за бі я кам доб ре ві до мі «гір чич ни ки» – жов ті кар тки – по пе -
ред жен ня за гру бу гру.

Знаки-сим во ли завжди інформують про щось. У кож ній мо ві є слова-
символи. Ось не ве ли кий пе ре лік ук ра їн ських сим во лів: зо ря – ми ла, явір –
ко зак, вер ба – жін ка, ро са – ді во ча кра са.

2. Поясніть розділові знаки у виписаних реченнях.

На шо му ро ду не ма пе ре во ду

Дмит рик. Ба бу сю, нам за да ли до до му ду же склад не
зав дан ня: на пи са ти твір про свій рід, а ме ні лег ше на пи -
са ти про свою ро ди ну.

Яся. А хі ба рід і ро ди на – не те са ме?
Ба бу ся. Мож на і так ска за ти, як що ма ти на ува зі од ну

сім’ю. Та то, ма ма і ви з Дмит ри ком – це сім’я, або ро -
дина.

Дмит рик. Ко ли ми жи ли ра зом з то бою і ді дом, то всі
бу ли од ні єю ро ди ною.

Ба бу ся. Ав жеж. А ось про рід, справ ді, не прос то на пи -
са ти. Бо це різ ні по ко лін ня, ба га то ро ди чів. У кож но го з
нас – ве ли ка ро ди на.

Яся. Ми ко лись ма лю ва ли ро до від не де ре во, у яко му
кож на гіл ка символізувала ді да, пра ді да, прап ра ді да і так
са мо ба бу сю, пра ба бу сю, прап ра ба бу сю.

Ба бу ся. Пам’ятаю, як ми всі гур том зга ду ва ли сво їх
пра ді дів. Шко да, що пам’ята є мо ми їх тіль ки з роз по ві дей.

Дмит рик. Ко ли б усі роз по ві ді за пи су ва ли, бу ла б ці ка -
ва книж ка про наш рід. І вона не ма ла б кін ця.

Яся. І ро до від не де ре во бу ло б ду же ве ли ке й не
вмісти ло ся б на па пе рі.

Ба бу ся. То му й ка жуть: «На шо му ро ду не ма пе ре во -
ду», тоб то по ко лін ня йдуть од не за од ним, рід не пе ре -
во дить ся, не зни кає.

Дмит рик. Я ще знаю прис лів’я: «Ко заць ко му ро ду
нема пе ре во ду».

Ба бу ся. Так ка жуть про наш на род. Са ме про ук ра їн -
ський на род спі ває Ні на Мат ві єн ко:

Ро де наш крас ний, 
ро де наш прек рас ний!
Не цу рай мо ся, приз на вай мо ся,
бо ба га то нас є.
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1. Про чи тай те ді а лог. Із скіль кох реп лік він скла да єть ся?

– Бо же по мо жи то бі, зи мо! – ка же лі то.
– Дай Бо же здо ров’я! – від по ві дає зи ма.
– Бач, зи мо, – до рі кає лі то, – що я на ро би ло і нап ра цю ва ло, ти геть усе

про ї ла!

2. Про ко мен туй те пун ктог ра му «Роз ді ло ві зна ки в ді а ло зі».

Про чи тай те. Про дов жте жар тів ли ве на род не опо ві дан ня, дот ри му ю чись
сти лю.

Не би ли ця

Слу хай те, хлоп ці та дів ча та! Я вам роз ка жу, що ко лись зі мною
бу ло. Та тіль ки цур – не пе ре би ва ти і «бре шеш» не ка за ти. Бу ло
це ще то ді, як мо го бать ка на сві ті не бу ло. А ми з ді дом уд вох на
пе чі жи ли, та ще й доб ре жи ли: на ко ми ні хліб сі я ли. Та бу ло в нас
п’ять ку рок дій них, сім пів нів їжд жа лих...

Ав то ри тåт ний – який має вплив, за галь не виз нан ня.
Сло во ав то ри тет ний ужи ва єть ся, ко ли да є мо по зи тив ну оцін ку

кому-, чо му- не будь (ав то ри тет ний уче ний, ав то ри тет на дум ка).
У зна чен ні сло ва прес тиж ний теж є від ті нок «вплив», але пе ре -

ва жає від ті нок «за хоп лен ня чи мось, ба жан ня ма ти це» (прес тиж ний
ав то мо біль, прес тиж ні меб лі, прес тиж не зна йомс тво).

§ 3. Час ти ни мо ви. Вив че ні гру пи ор фог рам

Роз глянь те ма лю нок. За до по мо гою опор них слів- по нять скла -
діть твір (ус но) «Імен ник як час ти на мо ви».

1. Про чи тай те.

Ук ра їн ський ха рак тер. Доб ро та і спів чут тя – йо го силь ні риси. Ук ра ї нець
з усі ма вміє під три му ва ти доб рі, теп лі вза є ми ни. Ми рот во рець. Йо му влас ти -
ва м’яка врів но ва же ність і спо кій на по ве дін ка. До ві ряє лю дям. Най го лов ні ше
для ньо го – гар мо нія в сім’ї. По чу ва єть ся ду же не за тиш но, як що в при мі щен -
ні без лад дя. За мож ли вос ті уни кає кон флік тів; не лю бить при му шу ва ти ін ших
ро би ти щось про ти їх ньої во лі. Пе ред бач ли вий. Біль ше роз ра хо вує на зав час -
ну під го тов ку, аніж на щас ли вий ви па док.
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Ук ра їн ський ха рак тер має і слаб кі риси. Це не дос тат ність сили во лі, пере -
ва га емо цій над ро зу мом, нев мін ня під по ряд ко ву ва ти свої ін те ре си ін те ре сам
за га лу.

2. Ви пи шіть 10 імен ни ків (на ви бір), пос та вив ши їх у ро до во му й оруд -
но му від мін ках. По яс ніть ві до мі ор фог ра ми.

1. Роз глянь те кар ту. По яс ніть пра во пис імен ни ків – влас них назв.

2. Роз ка жіть, що ви зна є те про іс то рич ні пам’ят ки, зоб ра же ні на кар ті.

– Ма мо, я, ма буть, до шко ли сьо год ні не пі ду.
– Чо му?
– Пет рен ко зно ву бу де штов ха ти ся, Ку ліш – беш ке ту ва ти, Си -

до рюк сми ка ти ме дів чат за ко си…
– Ні, до неч ко, іти пот ріб но: по- пер ше, ти в ме не смі ли ва дів чин -

ка, а по- дру ге, ти ж усе- та ки ди рек тор шко ли!

Ви пи шіть з ор фог ра фіч но го слов ни ка по 10 імен ни ків чо ло ві чо го ро ду
дру гої від мі ни, що в ро до во му від мін ку ма ють за кін чен ня -а(-я) чи
-у(-ю).

Об’єд най тесь у три гру пи. Пер ша гру па має склас ти твір «Прик мет ник
як час ти на мо ви». Дру га – під го ту ва ти по ві дом лен ня про чис лів ник.
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Тре тя гру па го тує виступ на тему: «Спіль не у від мі ню ван ні прик мет -
ни ків і по ряд ко вих чис лів ни ків». Пра цю ю чи в гру пах, ко рис туй тесь
по да ни ми ма люн ка ми.

1. Про чи тай те текст. По яс ніть, яку роль у ньо му ві діг ра ють прик мет ники.

То бу ла кра са, що ви хо ву єть ся тіль ки в Ук ра ї ні, але не та ка, як ма лю ють
де я кі з на ших пись мен ни ків. Не бу ло в неї «гу бок, як пуп’янок, чер во них, як
доб ре на мис то», ні «під бо рід дя, як го рі шок, ні щік, як пов ная ро жа», і са ма во -
на не «ви лис ку ва лась, як ма ків ка на го ро ді». Чор на, без лис ку, тов ста ко са;
не ви со кий, тро хи вип ну тий лоб; ніс тон кий, рів ний, з жи ви ми ніз дря ми; свіжі,
на че ди тя чі, гу би, що якось ми ло за ги на лись на кін цях; лег ка сма га на ма то -
вих, на че мар му ро вих що ках і ве ли кі- пре ве ли кі, з дов ги ми ві я ми, тем но- сі рі
очі, з яких, зда ва лось, на че ли лось якесь ти хе, м’яке, лас ка ве світ ло, – то бу -
ла й уся кра са ці єї дів чи ни (За В. Вин ни чен ком).

2. По яс ніть на пи сан ня ви ді ле них слів. До бе ріть і за пи шіть влас ні при кла -
ди до роз гля ну тих ор фог рам.
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Ут во ріть (де мож ли во) і за пи шіть сту пе ні по рів нян ня (прос ту і скла -
де ну фор му) від по да них прик мет ни ків.

Ве се лий, гар ний, вузь кий, ши ро кий, ли сий.

Спи шіть текст, зні ма ю чи рис ку і встав ля ю чи про пу ще ні бук ви. Від ви -
ді ле них імен ни ків ут во ріть прик мет ни ки із су фік са ми -ськ-, -н-.

Ба га то ба чив я гар них лю дей, ну та ко го, як бать ко, не ба чив. Го ло ва в ньо -
го бу ла тем но/во ло са, ве ли ка і ве ли кі ро зум ні сі рі очі, тіль ки в очах чо мусь
зав жди бу ло пов но смут ку: тяж кі кай да ни не/пись мен..ос ті і не/сво бо ди. Весь
у по ло ні в сум но го, і весь у той же час з якою/сь внут ріш ньою ви со кою куль -
ту рою ду мок і по чу..тів.

Скіль ки він зем лі ви о рав, скіль ки хлі ба на ко сив! Як вправ но ро бив, який
був ду жий і чис тий. Ті ло бі ле, без єди ної точ..чки, во лос..я блис ку че, хв..ляс -
те, ру ки ш..ро кі, щед рі. Жарт лю бив, то че не, влуч не сло во.

З ньо го мож на бу ло пи са ти ли ца рів, бо гів, апос то лів, ве ли ких уче них чи
сі я чів – він го див ся на все (За О. Дов жен ком).

Ми з такого роду, що любимо свободу (Народна творчість).
Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не перекреслить мій

народ (В. Симоненко).

– У наз вах де сят ків при від мі ню ван ні чис лів ни ків змі ню єть ся ли -
ше дру га час ти на слова (шіс тде ся ти, шіс тде ся тьом).

– Чис лів ни ки со рок, дев’янос то, сто в неп ря мих від мін ках, крім
знахідного, ма ють за кін чен ня -а (со ро ка, ста).

– У чис лів ни ках – наз вах со тень (двіс ті – дев’ят сот) при від мі ню -
ван ні змі ню ють ся обид ві час ти ни слова (двом стам, трьо мас та ми).

– Чис лів ни ки нуль, ти ся ча, міль йон, мільярд від мі ню ють ся як
імен ни ки.

– У скла де них по ряд ко вих чис лів ни ках від мі ню єть ся тіль ки
остан нє сло во (со рок п’ятий, сто со рок п’ято го).

Про від мі няй те чис лів ник ти ся ча дев’ят сот ві сім де сят п’ять.

1. Роз та шуй те і за пи шіть ва рі ан ти но ме рів (7—8) те ле фо нів, ви ко рис то ву -
ю чи ма лю нок (по чи най те з під бо рід дя).

2. За пи шіть ви ко рис та ні в но ме рах чис лів ни ки, які в неп ря мих від мін ках
ма ють па ра лель ні фор ми.
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29.

30.



Дай те від по ві ді на за пи тан ня, ко рис ту ю чись ма люн ком.

1. Що та ке зай мен ник?
2. З яки ми час ти на ми мо ви спів від нос ні зай мен ни ки?
3. Зай мен ни ки яко го роз ря ду ут во рю ють ся за до по мо гою час ток

-будь, -не будь, каз на-, хтоз на-, аби-, де-, -сь?
4. Як пи шеть ся час тка ні із за пе реч ни ми зай мен ни ка ми?

Спи шіть. Виз нач те син так сич ну роль зай мен ни ків.

У кож но го на сві ті є зем ля, Чи ж я пос мію твер дить, що во на
що в ній, як лю ди ка жуть, пу по ви на над ін ші всі пос тав ле на вже зро ду,
за ко па на; що нас рос тить, зці ля, та є в ній ви со та і гли би на,
ка рає і про щає нам про ви ни. й на род ве ли кий, як усі на ро ди.

Во ло ди мир Під па лий

Займенники пишемо
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31.

ра зо м ок ре мо че рез де фі с

із час тка ми
ні-, а би-, де-,

-сь:

ніх то, ні я кий,
аби що,

абис кіль ки, де чий,
де кот ри й, хтось,

щось

як що між час тка ми
і зай мен ни ком

ужива єть ся
приймен ник:

аби в яко му,
будь з яким,
будь за ки м,
де в ко го,

ні до ко го, ні з чим

із час тка ми
будь-, -не будь, 
каз на-, хтоз на-:

будь- хто, будь- що, 
який- не будь, чий- не будь, 
каз на- скіль ки, каз на- що, 
хтоз на- я кий, хтоз на- чий



За пи шіть зай мен ни ки в ро до во му й оруд но му від мін ках од ни ни без
прий мен ни ків і з прий мен ни ка ми до, з. По яс ніть пра во пис.

Зра  з ок.
Н. в. Р. в. Ор. в.
він йо го, до ньо го ним, з ним
ніхто ні ко го, ні до ко го ні ким, ні з ким

Во на, цей, ні чий, де що, будь- я кий, каз на- хто.

Учи тель – уч не ві:
– Чо му ти спіз нив ся на урок?
– Піз но вий шов з до му...
– А ра ні ше не міг вий ти?
– Уже піз но бу ло ра ні ше ви хо ди ти...

За пи шіть зай мен ни ки, роз кри ва ю чи дуж ки.

Де (в) чо му, де (з) ким, з (де) ким, до (де) ко го, від (аби) ко го, аби (від)
ко го, аби (з) ким, з (аби) ким, ні (на) якій, на (ні) якій, на (хтоз на) що, хто -
з на (на) що, де (сь).

Пра во пис не з імен ни ка ми, прик мет ни ка ми, чис лів ни ка ми,
зай мен ни ка ми
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32.

33.

Ра зо м Ок ре мо

1. Як що імен ни ки або прик мет ни -
ки без не не вжи ва ють ся:

не мов ля, нес по ді ван ка, 
не гай ний, не по хит ний.

2. Як що з не ут во рю ють ся імен -
ни ки або прик мет ни ки з но вим
зна чен ням (для пе ре вір ки
написан ня до них можна діб ра ти
си но нім без не):

без пе ка – не без пе ка (заг ро за);
прав да – неп рав да (брех ня);
гар ний – не гар ний (по га ний);
доб рий – не доб рий (злий).

3. Як що імен ни ки чи прик мет ни ки
ма ють зна чен ня не пов ної якос ті і
не вхо дить до скла ду пре фік са
не до-:

не дос та ча, не до те па, 
не до чу тий, не до тор ка ний.

4. У зай мен ни ках
не а бих то, не а би я кий, не а би що

1. Як що в ре чен ні про тис тав ля -
єть ся, від ки да єть ся щось, то 
не з імен ни ка ми і прик мет ни ка ми
пи шеть ся ок ре мо:

не друг, а во рог;
не щас тя, а го ре;
зав дан ня не лег ке, а важ ке;
Ні, до ро га не близь ка.

2. Як що прик мет ник із не вис ту -
пає в ро лі при суд ка і є за пе ре -
чен ням:

Ро бо та не важ ка. Дум ки не но ві.

3. З чис лів ни ка ми і зай мен ни -
ками:

не п’ять, не пер ший, не ми, 
не наш



Спи шіть, роз кри ва ю чи дуж ки і встав ля ю чи про пу ще ні бук ви.

1. У (не)в..лич ко му гаю пр..ту ли лась па сі ка. 2. На ч..ма ло му круг ло му
кам..ні пе ре бі лиз ну мо ло ди ця. Ну геть чис то вик..па на Мот ря Дов би шів на –
стар ша Кай да ше ва (не)віс тка. 3. На дні (не)гли бо кої бал ки ледь- ледь же бо ніє
в пер..ми то му піс ку в..сня ний стру мок, там уже яс ні ють кві ти ма те рі- й-ма чу -
хи. 4. (Не)зви чай ні кон ту ри вер хів’я де рев, кот рі ви раз но ви ма льо ву ют..ся на
фо ні світ ло го не ба, – п..йзаж, що вра жає гл..би ною прос то ру. А пі дій деш
ближ че – ста рі кро ни (не)од мін но по рів ня єш із «Сос но вим бо ром», ..тво ре -
ним ро сійс..ким ча рів ни ком пен зля Іва ном Шиш кі ним. 5. (Не)ті те пер, звіс но,
ча си і Рось- річ ка (не)та. 6. Ще то ді, як я і мої ро вес ни ки бу ли під літ ка ми і
ви па са ли тут ху до бу, то (не)од мін но пр..мі ча ли на кру тос хи лах па гор бів по -
оди но кі ве ли кі п..ньки. То, зви чай но, бу ли за лиш ки пат рі ар халь них де рев, які
(не)од не сто літ..я рос ли тут (З тв. С. Хав руся).

1. Об’єд най тесь у дві гру пи. Пер ша гру па має склас ти спи сок 10 імен ни -
ків – назв пред ме тів, зоб ра же них на ма люн ку пра во руч. Дру га гру па
має склас ти спи сок 10 прик мет ни ків за ма люн ком лі во руч.

2. Об’єд нав ши спис ки імен ни ків і прик мет ни ків, ут во ріть сло вос по лу чен -
ня та к, щоб пер ший за спис ком імен ник сполучався з пер шим за спис -
ком прик мет ни ком.

3. Ус міх ніть ся. Ма буть, де я кі сло вос по лу чен ня вик ли ка ли у вас та ку
реак цію.

1. Прочитайте.

У світі немає малих народів. Велич народу аж ні як не ви мі рю єть ся йо го
чи сель ніс тю, так са мо як не ви мі рю єть ся ве лич лю ди ни її зрос том. Ро зум і
доб лесть – єди не мі ри ло. Ве ли кий той, хто по дає великий приклад (В. Гюго).

2. Запишіть, пред став ни ки яких на ці о наль нос тей про жи ва ють на те ри то -
рії Ук ра ї ни.
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34.

35.

36.



Зав дан ня для са мо пе ре вір ки

Ви бе ріть пра виль ну від по відь.

1. У яко му ряд ку сло вос по лу чен ня від по від ають нор мі:
а) дві грив ні; тво ри Мар ка Вов чка;
б) два грив ня; тво ри Мар ко Вов чок?

2. У яко му ряд ку всі імен ни ки пи шуть ся з ве ли кої бук ви:
а) (А, а)ка де мія, (Л, л)ісо вик, (Г, г)овер ла;
б) (К, к)рим, (Б, б)ро ва ри, (Д, д)окія;
в) (М, м)ав ка, (Б, б)уко ви на, (Т, т)вор чість;
г) (Д, д)он бас, (В, в)ір ме нія, (С, с)учас ність?

3. У яко му ряд ку всі імен ни ки ІІ від мі ни в ро до во му від мін ку од ни ни
ма ють за кін чен ня -а, -я:

а) кві тень, зай мен ник, ліс;
б) вів то рок, су фікс, бай рак;
в) метр, ключ, про цент;
г) Чи ги рин, під руч ник, за хист?

4. У яко му ряд ку всі прик мет ни ки пи шуть ся з ве ли кої бук ви:
а) (С, с)ер гі їв, (М, м)ико лин, (Н, н)ас тин;
б) (Т, т)іт чин, (Б, б)ра тів, (С, с)ест рин;
в) (З, з)ая чий, (О, о)ве чий, (С, с)офі їн;
г) (Б, б)ать ків ське, (Ш, ш)ев чен ко ве, (Л, л)ебе ди на?

5. У яко му ряд ку всі прик мет ни ки пи шуть ся ра зом:
а) теп ло/об мін ний, на род но/по е тич ний, жов то/га ря чий;
б) двад ця ти/літ ній, ві це/пре зи дент ський, пів ден но/за хід на;
в) гір ко/со лод кий, тем но/си ній, хлі бо/бу лоч ний;
г) ка ро/окий, ви со ко/ав то ри тет ний, хі мі ко/бі о ло гіч ний?

6. У яко му ре чен ні прик мет ник з не пи шеть ся ок ре мо?
а) По віт ря сі ре ще не/га ря чий про мінь лос ко тав (М. Риль ський).
б) У лі сі трап ля ють ся іно ді не/гли бо кі рів ча ки (О. Дон чен ко).
в) Пам’ять упер то ма лю ва ла не/дав ню при го ду (М. Ко цю бин ський).
г) Жи ви сво їм ро зу мом, а не/чу жим (На род на твор чість).

7. У яко му ряд ку по да но пра виль ну фор му чис лів ни ка двіс ті шіс тде сят
ві сім у да валь но му від мін ку:

а) на двох стах шіс тде ся ти (шіс тде ся тьох) вось ми (вісь мох);
б) двох сот шіс тде ся ти (шіс тде ся тьох) вось ми (вісь мох);
в) двом стам шес тиде ся ти (шес ти де ся тьом) вось ми (вось мом);
г) двом стам шіс тде ся ти (шіс тде ся тьом) вось ми (вісь мом)?
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37.



8. Чис лів ник ти ся ча від мі ню єть ся як:
а) імен ник твер дої гру пи ІІ від мі ни;
б) імен ник мі ша ної гру пи І від мі ни;
в) прик мет ник твер дої гру пи;
г) прик мет ник м’якої гру пи.

9. У скла де них по ряд ко вих чис лів ни ках:
а) від мі ню ють ся всі сло ва;
б) від мі ню ють ся пер ше і ос тан нє сло во;
в) ні я кі скла до ві час ти ни не від мі ню ють ся;
г) від мі ню єть ся тіль ки ос тан нє сло во.

10. У яко му ряд ку всі зай мен ни ки на пи са ні пра виль но:
а) будь- хто, хтоз на до ко го, хтоз на- до- я кої;
б) каз на- чим, ні від ко го, де я кі;
в) аби я кий, ні чий, хто-сь;
г) будь з ким, аби в ко го, нідочого?

11. Час тка ні з за пе реч ни ми зай мен ни ка ми пи шеть ся:
а) зав жди ра зом;
б) ра зом або ок ре мо (як що між ні та зай мен ни ком є прий мен ник);
в) зав жди ок ре мо;
г) зав жди че рез де фіс.

12. У неп ря мих від мін ках з прий мен ни ками на по чат ку сло ва з’яв ля -
ється н в:

а) осо бо вих зай мен ни ках;
б) пи таль них зай мен ни ках;
в) від нос них зай мен ни ках;
г) оз на чаль них зай мен ни ках.

За по да ною кар ти ною Л. Мітченко «Осінь у Лаврі» на пи шіть мі ні- твір
(8—10 ре чень), ви ко рис то ву ю чи імен ни ки I та II від мі ни, якіс ні та
прис вій ні прик мет ники, кіль кіс ні чис лів ни ки, осо бо ві зай мен ни ки.

38.





§ 4. Ді єс ло во: за галь не зна чен ня, мор фо ло гіч ні оз на ки,
син так сич на роль

1. Про чи тай те. Ви пи шіть ді єс ло ва.

...Учі тесь, чи тай те,
І чу жо му на у чай тесь,
Й сво го не цу рай тесь.
Бо хто ма тір за бу ває,
То го Бог ка рає,
То го ді ти цу ра ють ся,
В ха ту не пус ка ють.
Чу жі лю ди про га ня ють,
І не має зло му
На всій зем лі без ко неч ній
Ве се ло го до му.

Т. Шев чен ко

2. Виз нач те час, осо бу, чис ло, ді є від мі ну ви пи са них ді єс лів.

3. По яс ніть на пи сан ня ви ді ле них слів.

Ді єс ло во – це са мос тій на час ти на мо ви, що оз на чає дію або
стан і від по ві дає на пи тан ня що ро би ти? що зро би ти?
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Син так сич на роль ді єс лів

1. Спи шіть. Виз нач те син так сич ну роль ді єс лів.

Юність – це вік, ко ли лю ди на ро бить од не з най біль ших сво їх від крит тів.
Во на від кри ває са му се бе. У цих по шу ках гли бо кий зміст: ко жен мо же роз -
кри ти свої ре аль ні, до ти нез на ні мож ли вос ті. Щоб ви я ви ти і ви ко рис та ти їх,
пот ріб но знай ти се бе, тоб то вив чи ти й зу мі ти оці ни ти. А для цьо го слід
озброї ти ся сис те мою су час них знань про роз ви ток осо бис тос ті, зна ти фор ми
і ме ха ніз ми са мов дос ко на лен ня в трьох сфе рах: у фі зич но му ви хо ван ні,
в інте лек ту аль но му роз вит ку, у мо раль но му зрос тан ні (З підручника).

2. З’ясуй те за тлу мач ним слов ни ком лек сич не зна чен ня ви ді ле них слів.

1. Про чи тай те.

По лю би се бе та ким, як ти є
По лю би се бе! Це ціл ком слуш на по ра да. То бі, нап рик лад, не по до ба єть ся

твій зов ніш ній виг ляд, або ти ма єш по се ред ні здіб нос ті до чо гось. Не вар то
че ка ти, що ін ші лю ди на ма га ти муть ся роз ві я ти твої сум ні ви. Во ни сприй ма -
ти муть те бе та ким, яким ти сам се бе ба чиш. Ти за га ня єш се бе в глу хий кут,

Фор ми ді єс ло ва Ч лен ре чен ня П рик ла ди

1. Неозначена форма
(ін фі ні тив)

що ро би ти?

що зро би ти?

під мет, 

при су док, 

до да ток, 

оз на чен ня, 

обс та ви на 

Лиш бо ро тись – зна чить жить
(І. Франко).
Нас про си ли не кри ча ти.

Жа га знань і ба жан ня по ді ли -
ти ся ни ми виз на ча ли жит тє ве
кре до Гри го рія Ско во ро ди.

Роз пря гай те, хлоп ці, ко ней та
й ля гай те спо чи вать (На род на
твор чість).

2. Осо бо ві ді єс ло ва

що роб лю?
що зро бив?
що зробимо?

при су док Одлунала далека пісня,

Гамірливий вечір замовк 

(В. Симоненко).

3. Ді єп рик мет ник

який? яка? яке? які?

оз на чен ня,

при су док 

Натомлені села вечеряти
сіли під грушами, вишнями
і небесами (М. Вінгра нов -
ський).

До ро га за ас фаль то ва на.

4. Ді єп рис лів ник

що роб ля чи?

що зро бив ши?

обс та ви на За гур ко тів мо тор, і лег кий 
чо вен стрім ко пом чав про ти
те чії, за ли ша ю чи за со бою ви -
со кий гре бінь спі не ної 
во ди (С. Хав русь).

5. Бе зо со бо ві 
ді єс ло ва
що робиться?
що зроб ле но?

при су док До щить. 

Йо му та ла ни ло в усьо му.
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вва жа ю чи ко гось кра щим за се бе. Ти хо чеш спо до ба тись, у роз мо ві час то ус -
мі ха єш ся, бо їш ся за пе ре чи ти, об ра зи ти спів роз мов ни ка. А вреш ті те бе не
сприй ма ють усер йоз. Згадай, коли ти мав успіх. Напевно, таких удач у тебе
було багато. Подумай про них сьогодні, коли ти не го то вий до уро ку з
української мо ви, за піз нив ся на за нят тя, пос ва рив ся з дру гом, хо тів би ма ти
кра щий виг ляд. Усе це мож на вип ра ви ти. Пот ріб но док лас ти зу силь і по ві ри -
ти в се бе, у свої мож ли вос ті й лю би ти се бе та ким, який ти є.

2. Ви пи шіть 10 ді єс лів (на вибір). Пос тав те до них пи тан ня і за ци ми
питан ня ми виз нач те фор му ді єс ло ва. 

Хоч з ли ця во ди на пий ся – ду же гар ний, врод ли вий.

Яся. Чо му, ба бу сю, ко ли про ко гось ка жуть «гар на» чи
«гар ний», то іно ді до да ють «хоч з ли ця во ду пий»?
Водою, зро зу мі ло, уми ва ють ся, але хі ба мож на з ли ця
во ду пи ти?

Ба бу ся. Звичайно п’ють воду з чистого джерела, кри-
ниці. Чиста, прозора вода уособлює красу, вроду. У чис-
тій, спокійній воді, як у дзеркалі, відбивається образ лю-
дини. Тільки про гарних, вродливих кажуть, що з їхнього
лиця можна воду пити.

Дмит рик. Є ще й таке прислів’я: «Подивись у воду на
свою вроду».

Ба бу ся. У давніх віруваннях українців вода займала
особливе місце: з чистою водою завжди пов’язували і
красу, і здоров’я. Тому здорову, сильну людину характе-
ризують так: «Дужий як вода».

Яся. Мабуть, тому й побажання таке є – з ро си й во ди.
Ба бу ся. Ти спостережлива. Так бажають здоров’я,

щастя, добра людині.

Роз глянь те слов ни ки, вмі ще ні у ва шо му під руч ни ку. У яких слов ни ках
най час ті ше трап ля ють ся ді єс ло ва? У яких фор мах? Яку ін фор ма цію
про ді єс ло ва ви от ри ма ли?

1. Ви пи шіть усі фор ми ді єс ло ва.

Ма льо ва ний, ма ли но вий, ана лі зу ва ти, бі ляв ка, єд на ю чи, іс ну ван ня, ка ла -
мут ний, ві риш, ку холь, ла гід ний, ла го ди ти, ас фаль то ва ний, дек ла му ва ти му,
учо раш ній, уріз но ма ніт не ний, не су чи, ад ре со ва ний, до сяг нен ня, до сяг ну ти,
сад жа ли, ос віт лен ня, ос віт ле ний, ба ви ти ся, ос ві ти ти, ос ві та, юр ми ти ся.

2. Як що ви пра виль но ви ко на ли зав дан ня, то з пер ших букв кож но го
дієс ло ва змо же те склас ти про дов жен ня до вис ло ву Се не ки: «Най силь -
ні ший той, хто...».

42.
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1. Про чи тай те перелік якос тей, при та ман них лю ди ні. Які з них ви б від -
нес ли до се бе? Чи по до ба ють ся во ни вам?

То ва рись кий, мов чаз ний, ве се лий, пос туп ли вий, чуй ний, від вер тий, спо -
кійний, са мок ри тич ний, до вір ли вий, рі шу чий, тер пе ли вий, упев не ний, не -
марно слів ний, са міт ник, ба ла ку чий, гру бий, не у важ ний, ці лес пря мо ва ний,
дбай ли вий, гор дий, ви мог ли вий, без ком плек сний, со ром’яз ли вий.

2. Ут во ріть і за пи шіть до по да них слів спіль но ко ре не ві ді єс ло ва.

Ба жà ти – зè  чи ти (вис лов лю ва ти по ба жан ня про здій снен ня
чого- не будь).

Яке сло во виб ра ти, ко ли хо че мо з яко їсь на го ди при ві та ти рід -
них і дру зів? Як пра виль ні ше, кра ще ска за ти чи на пи са ти ук ра їн -
ською – ба жаю щас тя чи зи чу щас тя? Обид ва вис ло ви мож на
вжива ти без зас те ре жень. Наприклад: Чо го сам со бі не зи чиш,
дру го му не ба жай (На род на твор чість).

На уро ці ма те ма ти ки вчи тель пи ше на дош ці – 2 : 2 – і пи тає:
– Що це?
– Ні чия! – друж но кри чать усі уч ні.

§ 5. Фор ми ді єс ло ва: не оз на че на фор ма, осо бо ві фор ми,
ді єп рик мет ник, ді єп рис лів ник, бе зо со бо ві фор ми на -но, -то

(за галь не оз на йом лен ня)
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Фор ми
ді єс ло ва

На яке пи тан ня
від по ві да є 

Що оз на -
 ча є 

 Як змі ню -
єть ся

 Я кі гра ма -
тич ні ка те го -

рії ма є

Не оз наче -
на форма
(інфінітив)
(говорити,
умитися)

що ро би ти?
що зро би ти?

  Дія, стан
без від нос но
до ча су, осо -
би, спо со бу,
чис ла

 Не змі ню -
єть ся 

Ви д

О со бо ві 
(говорю,
умиємось)

що роб лю?
що зро бив?
що бу де мо ро -
би ти?

Ре аль на дія,
яка ви ко ну -
єть ся пев ною
осо бою в
пев ний час 

Ді є від мі -
ню ван ня 

Вид, осо ба,
час, спо сіб,
чис ло, рід

 Ді єп ри -
кмет  ни к
(говорений,
умитий)

я кий? яка?
яке? які?

Оз на ка 
пред ме та за
ді є ю 

З мі ню єть -
ся за від -
мін ка ми

 Вид, час,
рід, чис ло,
від мі нок,
стан 

Ді єп ри-
с лів ник
(говорячи,
умившись)

що роб ля чи?
що зро бив ши?
що ро бив ши?
що зроб ля чи?

 До дат ко ва
дія 

Не змі ню -
єть ся

 Вид, час 

Бе зо со бо ві
форми на
-но, -то 
(говорено,
умито)

що роб ле но?
що зроб ле но?

Дія, про цес
без заз на -
чен ня осо би

 Не змі ню -
єть ся

 Вид, час,
спо сіб
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1. Про чи тай те.

Тес ти на ле жать до улюб ле ної руб ри ки по пу ляр них жур на лів. Чи та чі охо -
че їх ви ко ну ють, щоб до ві да тись про се бе яко мо га біль ше. Зро зу мі ло, усіх ці -
ка вить, які во ни ма ють здіб нос ті – ви нят ко ві, від по від ні чи не дос тат ні, який
ма ють ін те лект, пам’ять, смак.

Про те слід пам’ята ти, що, за пов ню ю чи тес ти, ми прос то роз ва жа є мось, а не
ви но си мо со бі ви рок. Спе ці аль но роз роб ле ні тес ти в ра зі пот ре би ви ко рис то -
ву ють ли ше фа хів ці- пси хо ло ги. Отож до тес тів, зап ро по но ва них у пре сі, став -
лен ня має бу ти від по від не.

2. Ви пи шіть ді єс ло ва. Виз нач те фор му, до бе ріть ін ші фор ми від по да них.

Учи тель за пи тує в Си до рен ка:
– Зно ву ти спи сав прик лад?
– Та ви ж ка за ли, що з від мін ни ка Пет рен ка прик лад слід бра ти.

От я і взяв у ньо го...

1. Дай те від по ві ді на за пи тан ня тес ту.

Який нас трій бу ває в те бе най час ті ше:
а) ве се лий;
б) сум ний;
в) спо кій ний;
г) ве се лий, але йо го лег ко зіп су ва ти?

Як про те бе ка жуть:
а) по си дю чий, як що то бі ці ка во;
б) по си дю чий;
в) ду же по віль ний;
г) не по си дю чий?

Що ти ро биш, як що те бе об ра зи ли:
а) про ба чаю;
б) об ра жа юсь;
в) не звер таю ува ги;
г) відповідаю тим самим кривдникові?

Як ти зна йо миш ся з людь ми:
а) зав жди зна йом люсь пер шим;
б) ні ко ли не зна йом люсь пер шим;
в) рід ко зна йом люсь пер шим;
г) зна йом люсь пер шим, як що за хо чу?

Як ти по во диш ся під час бе сі ди:
а) лег ко під три мую бе сі ду;
б) іно ді під три мую бе сі ду, але со ром люсь;
в) біль ше слу хаю;
г) під три мую бе сі ду, як що ме ні ці ка во?
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2. За до по мо гою від по ві дей виз нач те свій тип тем пе ра мен ту, який є осно -
вою ха рак те ру.

3. Ді єс ло ва якої фор ми най час ті ше вжи ва ли ся в поданому тес ті? Чо му?

1. Про чи тай те текст. До яко го сти лю він на ле жить?

Офі цій но- ді ло вий стиль обс лу го вує пот ре би сус пільс тва в дер жав но му,
гро мад сько му, еко но міч но му й по лі тич но му жит ті.

Оз на ки сти лю: точ ність, кон крет ність, ла ко ніч ність вик ла ду фак тів,
чіткість у вис лов лю ван ні; від сут ність емо цій нос ті та ін ди ві ду аль них рис
авто ра.

Що до мор фо ло гіч них особ ли вос тей, то од ні єю з них є вжи ван ня ді єс лів у
фор мі те пе ріш ньо го і ми ну ло го ча су зі зна чен ням пос тій ної дії (над си ла єть -
ся, про по ну єть ся, про во дить ся, слу ха ли, ви рі ши ли), бе зо со бо вих ді єс лів
(пере ві ре но, ре ко мен до ва но), ін фі ні ти ва (приз на чи ти, пе ре вес ти, звіль ни ти)
(З під руч ни ка).

2. Скла діть і за пи шіть ре чен ня з ви ді ле ни ми ді єс ло ва ми.

1. Спи шіть вірш Олени Журливої.

2. До якої фор ми ді єс ло ва на ле жать ви ді ле ні сло ва? Виз нач те їх ній рід,
чис ло, від мі нок. 

3. Виз нач те син так сич ну роль ді єс лів у дру гій стро фі вір ша.
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Біль шість
від по ві дей Б:
ме лан хо ліч ний

Біль шість 
від по ві дей А:
сан гві ніч ний

Біль шість
від по ві дей В:
флег ма тич ний

Біль шість
від по ві дей Г:
хо ле рич ний

Запàх чеб рець осін нім па хом,
Об ми тий вра ніш нім до щем,
І про мінь со няч ний над да хом
Упав по щер бле ним но жем.

Яка кра са! Кра са вми ран ня,
Щоб на вес ні в брунь ках ожить,
Ко ли цвіс ти ме виш ня ран ня
І знов стру мок за го мо нить.

Сло ва про щаль но го при ві ту
Вже осінь пи ше на лис тках,
Прив’ялу гіл ку, ще не вкри ту,
Вкри ває зо ло том в ку щах.

Віт рам не дов го ще ко ри тись
Сум ній при ро ді во се ни,
А за раз їй вже бу де сни тись
При віт не со неч ко вес ни.



Вè с ло ви ти – вè  ра зи ти
Доз воль те вис ло ви ти спів чут тя... У та кій фра зі ді єс ло во вис ло ви -

ти вжи то пра виль но. Во но по єд ну єть ся та кож з імен ни ка ми на дія,
вдяч ність, при пу щен ня, схва лен ня.

Вис лов лю ють дум ку, про по зи цію, мір ку ван ня, ідею то що.
Ужи вати ді єс лова ви ра жа ти, ви ра зи ти замість висловлювати,

висловити – неправильно. Од нак у фра зі «Йо го об лич чя ви ра жає
по чут тя ра дос ті» ді єс ло во ви ра жа ти вжи то до реч но.

1. Про чи тай те. Ви пи шіть із ре чень ді єп рис лів ни ки.

1. Ніж но дзве ні ла над ним хвоя сме рек, змі шав шись із шу мом рі ки.
2. Прий шов ши до се бе і вздрів ши зна йо мі міс ця, він зас по ко їв ся тро хи. 3. На
со няч ній пля мі по лян ки, що зак ра лась у пох му ре царс тво сме рек, ска кав
білень кий хлоп чик, не мов ме те лик пур хав зі стеб ла на стеб ли ну, а обид ві коро -
ви – жов то ня і го лу ба ня, про су нув ши го ло ви ме жи га луз ки, при віт но диви ли -
ся на ньо го, жу ю чи жуй ку, та зрід ка дзво ни ли йо му до тан цю. 4. Бі лі яр ки, за -
бив шись у хо ло док під сме ре ку, ди ви лись дур ни ми очи ма, як качались по мхах
двоє ді тей, дзво ня чи в ти ші мо ло дим смі хом. Вто мив шись, во ни за би ра лись на
бі ле ка мін ня і ляч но за зи ра ли звід ти в прір ву... (За М. Ко цю бин ським).

2. За у важ те, що всі ді єп рис лів ни ки ма ють су фік си -а чи-, -я чи-, -чи-,
-вши-. Ці су фік си при та ман ні тіль ки цій фор мі ді єс ло ва. Під крес літь
су фік си у ви пи са них ді єп рис лів ни ках.

1. Спи шіть, замінивши ді єс ло ва в дуж ках пот ріб ною фор мою.

Що та ке ха рак тер? Це (зна ти) всі і ніх то чіт ко не (зна ти). (Ка за ти):
гарний, по га ний ха рак тер; силь ний ха рак тер; без ха рак тер на лю ди на; він (по -
до ла ти) свій ха рак тер.

Пси хо ло ги (ствер джу ва ти), що ха рак тер – це сво є рід на звич на ма не ра
пове дін ки лю ди ни, у якій (ви яв ля ти ся) її став лен ня до нав ко лиш ньої
дійснос ті. Ха рак тер (фор му ва ти ся) на ос но ві тем пе ра мен ту, ото чен ня і са мо -
ви хо ван ня.

2. Виз нач те чис ло, осо бу, ді є від мі ну ді єс лів.

1. Прочитайте вис ло ви. У яких із них ідеть ся про ри си ха рак те ру?
Назвіть ці риси.

Ха рак тер – най біль ший прим но жу вач люд ських здіб нос тей
(К. Фі шер).

Кож на лю ди на має три ха рак те ри: один – який по ка зує, дру -
гий – який має, а тре тій – ду має, що має (А. Карр).

Якщо весь час будеш говорити один – завжди будеш правий
(О. де Бальзак).

Добро не лежить на дорозі, його випадково не знайдеш. Добра
людина в людини вчиться (Ч. Айтматов).

Насилля живиться покірністю, як вогонь соломою (В. Коро -
ленко).

2. Доберіть до назв рис характеру спільнокореневі дієслова.
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§ 6. Не оз на че на фор ма (ін фі ні тив) та осо бо ві фор ми ді єс ло ва

Не оз на че на фор ма (ін фі ні тив) – це фор ма ді єс ло ва, що оз на -
чає дію вза га лі, без від нос но до то го, хто її ви ко нує і ко ли (іти, во -
лі ти, го во ри ти, ду ма ти, смі я ти ся). Не оз на че на фор ма ді єс ло ва не
ви ра жає спо со бу, ча су, осо би, чис ла, ро ду.

Не оз на че на фор ма – це нез мін на фор ма. Во на є по чат ко вою
фор мою ді єс ло ва. Не оз на че на фор ма за кін чу єть ся на -ти (рід ше
-ть). Від по ві дає на пи тан ня що ро би ти? що зро би ти? Не оз на  -
чена фор ма де я ких ді єс лів мо же вживатися із су фік са ми пес т -
ливос ті, нап рик лад: їст ки, їс точ ки, їс тонь ки, спа ту сі, спа ту ні,
купонь ки.

Ви пи шіть з ор фог ра фіч но го слов ни ка 5—7 ді єс лів. У якій фор мі во ни
по да ні в слов ни ку? По яс ніть ло гіч ність та ко го за пи су.

1. Спи шіть. Під крес літь ді єс ло ва не оз на че ної фор ми.

Во ля – це нап руження сил при до сяг нен ні ме ти, що має бу ти ро зум ною і
корис ною для те бе і сус пільс тва. Будь- я ку во льо ву дію мож на поділити на де -
кіль ка ета пів. Спо чат ку пот ріб но ус ві до ми ти ме ту, по тім за хо ті ти її до сягти.
Нас туп ний етап – з’ясу ва ти свої мож ли вос ті. По тім у бо роть бу вступа ють
«пот ріб но» і «не хо четь ся». І не мож на за бу ва ти, що хо ті ти – це оз на чає мог -
ти. Не да рем но ка жуть: во льо ва лю ди на хо че, а без воль на тіль ки хо че хо ті ти.

2. Роз ка жіть про си ту а цію з влас но го жит тя, ко ли ви про я ви ли во лю.

1. Про чи тай те. Ви пи шіть речення з ді єс ло вами, вставляючи пропущені
букви. Визначте особову форму дієслів.

По е тич не сло во від гу ку єт..ся в му зич них
тво рах, у кар ти нах ху дож ни ків. Во но – не ви -
чер пне дже ре ло нат хнен ня для мит ців. Їх нє
від чут ..я Коб за ре вих об ра зів пе ре да ють ко льо -
ри кар ти ни або зву ки му зи ки.

Пе ред на ми пор трет дів чи ни (ху дож ни ця
М. Ло пу хо ва, се рія «Жіно ча до ля у тво рах
Т. Шев чен ка»). Тон кі ри си ви дов же но го об -
личчя, вели кі тем ні очі, вираз ні, шну роч ком
бро ви, чітко ок рес ле ні гу би, рів ний ніс.
Світла стрічка відтінює темне волосся. Пря -
мий про діл ді лить во ло..я на два пас ма. Во ни
час тко во зак ри ва ють ш..ро кий лоб і п..р..хо -
дять у тов сту дов гу ко су, яку дівчи на пе ре ки -
ну ла че рез пл..че. Ко са ні би о..п лі тає з од но го
бо ку тон ку дов гу шию. Ніж ну за ду му об лич чя
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пі..крес лю ють дві ру ки, що тор ка ють ся стов бу ра гін ко го де ре ва. Ру ки ви тон -
че ні, з дов ги ми паль ця ми, ні би са ма пр..ро да ство ри ла їх для гри на му зич но -
му інс тру мен ті. Очі дівчини наче про мов ля ють до ко гось Шев чен ко вим «На -
що ме ні ч..р ні бро ви, на що ка рі очі», а до ко гось – ряд ка ми І. Дра ча:

Я – дів чи на, я – скрип ка тон кос тан на.
Я – ніж на ніч у зо ря нім він ку.
У ме не ті ло з бі ло го ту ма ну,
Із сон ця у хма рин нім спо вит ку.

2. З’ясуй те лек сич не зна чен ня сло ва спо ви ток.

3. Ви бе ріть із вір шо ва них ряд ків сло вос по лу чен ня з епі те та ми. За пи шіть
ці сло во спо лу чен ня в на зив но му від мін ку.

Скла діть опис зов ніш нос ті сво го дру га чи под ру ги, ви ко рис то ву ю чи
сло вос по лу чен ня з епі те та ми та вис ло ви на зра зок очі ся ють, во лос ся
в’єть ся.

Від мі нè  ти – ска су вà ти
Нез ва жа ю чи на спіль не зна чен ня «виз на ва ти, ро би ти що- не будь

не дій сним», ці сло ва різ ні за сво єю спо лу чу ва ніс тю.
Сло во від мі ни ти по єд ну єть ся з наз ва ми яки хось за хо дів: за сі -

дан ня, збо ри, кон цер т, кон кур с, фес ти ва ль то що: Вис та ву від мі ни -
ли че рез хво ро бу двох ак то рів (З га зе ти).

Ска су ва ти, як не від по від ний за зміс том чи фор мою, мож на
якийсь до ку мент: Від по від но до на ка зу ди рек то ра бух гал те рія
скасу ва ла кош то рис.

Ді єс ло ва осо бо вої фор ми на зи ва ють дію або стан, вка зу ю чи на
час, осо бу, рід, чис ло, спо сіб. Від по ві да ють на пи тан ня що роб лю?
що зро бив? що бу ду ро би ти? Во ни на зи ва ють дію в ре аль но му часі
й ука зу ють на ре аль но го ви ко нав ця.

Ді єс ло ва осо бо вої фор ми ма ють гра ма тич ні оз на ки ви ду, спо со -
бу, ча су, ста ну, осо би, чис ла, ро ду (у ми ну ло му ча сі).

1. Про чи тай те. Ви пи шіть ді єс ло ва осо бо вої фор ми.

«Ви жив, ви жив, ви жив», – вер ті лась у го ло ві єди на дум ка. Тіль ки од но го
«ви жив» йо му те пер ма ло. Ви жив – це то ді, ко ли став ся ви бух, ко ли ле жав
на опе ра цій но му сто лі, неп ри том нів од ут ра ти кро ві. А те пер тре ба жи ти.

Жи ти теж не об хід но вчи ти ся. Ди ти на, ска жі мо, стає на но ги приб лиз но в рік.
У те бе ж ін ше ста но ви ще – ос во юй но ву жит тє ву прог ра му в двад цять чо ти ри...

«Щоб не скні ти, нав чись хо ди ти. Як мі ні мум. А мо же, то бу де твій мак си -
мум. Хо ди ти ж – оз на чає жи ти. Жи ти! І я та ки хо ди ти му! Не дар ма дав
клятву ма те рі: «Я бу ду хо ди ти за ра ди те бе... Хай там що – хо ди ти му! Усім
смер тям на зло...» (В. Іва ни на).

2. Виз нач те час, чис ло, рід (у ми ну ло му ча сі), осо бу (у те пе ріш ньо му і
май бут ньо му ча сі).
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1. Про чи тай те.

Си лу во лі мож на ви хо ву ва ти що ден ною пра цею, тер пін ням, ста ран ніс тю.
На ве де мо для прик ла ду дав ній зви чай меш кан ців ост ро ва Хок кай до. Ко ли
дити ні з цьо го ост ро ва ви пов ню єть ся чо ти ри ро ки, ба бу ся або ді дусь влаш то -
ву ють ону кам вип ро бу ван ня. Пе ред ма лям став лять пі а лу з не пе реб ра ним
рисом і дві по рож ні по су ди ни. А по ряд став лять пі соч ний го дин ник. Пе реб ра -
ти рис пот ріб но за пев ний час. Ди ти на, яка вчас но впо ра лась із зав дан ням,
радіє. Однак че рез пів го ди ни перебраний рис зно ву змі шу ють із неперебраним
і про сять зно ву пе реб ра ти. Без глуз дя?

Не пос пі шай те з вис нов ка ми, пос лу хай те япон ців. Во ни ка жуть: «Так ми
прив ча є мо сво їх ді тей за о щад жу ва ти час, зу сил ля, ви хо ву є мо пра це люб ність і
си лу во лі».

2. Ви пи шіть три ре чен ня (на ви бір). Виз нач те у ви пи са них ре чен нях син -
так сич ну роль ді єс лів.

1. Спи шіть. Під крес літь у кож но му ряд ку зай ве сло во. По яс ніть свій ви -
бір.

1. На ма га ти ся, до рос лі шаю, вчусь, мрію.
2. Вдос ко на лю ю чи, до ла ють, спря мо ву ють, ві рю.
3. Жи ти му, по ва жай, ці нуй, збаг нув ши.
4. Іду, сподіваюсь, досягнуто, працюю.

2. З ді єс ло ва ми осо бо вої фор ми, ви ко рис та ни ми у впра ві, напишіть твір
(8—10 ре чень) «Я ви хо вую свій ха рак тер».
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Скла де ний ді єс лів ний при су док скла да єть ся з двох слів:

до по між не сло во
(ді єс ло во в осо бо вій фор мі

чи прис лів ник)

хочу,
вмію,

почнемо,
можуть,

бажають,
перестали,
закінчимо,
пробують,
повинен,
треба,

потрібно,
можна,
мати

ін фі ні тив
(не оз на че на фор ма)

відповідати,
писати,

дивитися,
прочитати

Як що хо чеш щось от ри ма ти, спо чат ку пот ріб но щось від да ти.

+



1. Про чи тай те сло вос по лу чен ня. З яких форм ді єс ло ва во ни скла да -
ються?

Хо чу спро бу ва ти, мо жу по до ла ти, по чи наю змі ню ва ти, пе рес таю скиг ли ти,
умію зосереди ти ся, на ма га ю ся ви рі шу ва ти, про бую вдос ко на ли ти.

2. Скла діть і за пи шіть із подани ми сло вос по лу чен ня ми ре чен ня. Виз нач -
те син так сич ну роль ді єс лів них форм. 

– Ва си лю, який це бу де час, ко ли я ска жу: я ми юсь, ти ми єш ся,
він ми єть ся? – за пи тав учи тель.

– Ве чір ній, Ми ко ло Пет ро ви чу! – ра діс но від по вів учень.

§ 7. До ко на ний і не до ко на ний вид ді єс ло ва

Ді єс ло ва мо жуть оз на ча ти за вер ше ну і не за вер ше ну дію. За леж -
но від цьо го во ни по ді ля ють ся на ді єс ло ва до ко на но го і не до ко -
на но го ви ду.

Вид – це ка те го рія, що по ка зує ха рак тер дії від нос но її ці ліс -
ності, ре зуль та тив нос ті, за вер ше нос ті. Ка те го рію ви ду ма ють усі
форми ді єс ло ва.

Ді єс ло ва не до ко на но го ви ду на зи ва ють не за вер ше ну, не  об ме -
же ну в ча сі дію, без вка зів ки на її ре зуль тат і від по ві да ють на
питан ня що ро би ти? що ро би мо? що ро бив? що ро би ти му?
що роб ля чи? що ро бив ши? (зма га ти ся, зма га ємо ся, зма гав ся,
зма га ти мусь, зма га ю чись, зма гав шись).

Ді єс ло ва до ко на но го ви ду на зи ва ють за вер ше ну, об ме же ну в
ча сі дію та від по ві да ють на пи тан ня що зро би ти? що зроб лю? що
зро бив? що зро бив ши? що зроб ля чи? (поз ма га ти ся, поз ма га ю ся,
поз ма гав ся, поз ма гав шись, поз ма га ю чись).

1. Про чи тай те.

Ба га то ро ків то му ві до мий анг лій ський фі ло соф Джон Локк, го во ря чи про
по чут тя мі ри, при щеп ле не ще з ди тинс тва, твер див, що в по га но ви хо ва ної
лю ди ни смі ли вість обер та єть ся гру біс тю, прос то та – не о те са ніс тю, доб ро душ -
ність – улес ли віс тю. Ви хо ва ність до по ма гає лю ди ні на кож но му кро ці її жит -
тя. Десь до по мо же не бу ти аж над то ба ла ку чим, а десь – не мов ча ти в то ва -
рис тві впро довж ве чо ра. Во на під ка же не тур бу ва ти ін ших че рез дріб ни ці,
а ще – не ску пи ти ся на по дя ку чи пох ва лу (За А. Ко валь).

2. Ви пи шіть ви ді ле ні ді єс ло ва. Виз нач те їх ні фор му і вид.

3. Пригадайте життєву си ту а цію, яка ілюс трує ви хо ва ність (або не ви хо -
ва ність) лю ди ни.

Ви пи шіть із фра зе о ло гіч них зво ро тів, умі ще них у фра зе о ло гіч но му
слов ни ку (с. 274—275), по 5 ді єс лів до ко на но го і не до ко на но го ви ду.
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Ді єс ло ва до ко на но го і не до ко на но го ви ду час то (але не обов’яз -
ко во) ут во рю ють ви до ві па ри, які від різ ня ють ся ли ше зна чен ням
ви ду: чи та ти – про чи та ти, сми ка ти – смик ну ти, зіг рі ти – зіг рі ва ти.

Як пра ви ло, ді єс ло ва од ні єї ви до вої па ри тво рять ся од не від
одно го.

Ді єс ло ва до ко на но го ви ду ут во рю ють ся від не до ко на но го
за до по мо гою

   Ді єс ло ва не до ко на но го ви ду ут во рю ють ся від до ко на но го
за до по мо гою

1. Про чи тай те вірш Г. Фальковича. Помір куй те, яки ми за со ба ми по ет до -
ся гає нес по ді ва но го за кін чен ня цьо го вірша.

Ді єс ло во
Йшли. По ба чи лись. Спи ни лись.
Пі дій шли. По ро зу мі лись.
Пос пи та ли. При га да ли.
По ма ха ли. По хи та ли.
По жу ри лись, пов смі ха лись,
Ви ба чи лись й поп ро ща лись,
Гар них нав че ні ма нер:
До бер ман і фок стер’єр.

2. Ви пи шіть ді єс ло ва, до бе ріть до кож но го (де мож ли во) ви до ву па ру.

3. Спробуйте, вико рис то ву ю чи ді єс ло ва, ство ри ти свій вір ш-жарт про
зус тріч ва ших улюблених тварин чи птахів.
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су фік сів
-а-, -у ва-, -ва-

ляг ти – ля га ти 
ви пи са ти – ви пи су ва ти
зіг рі ти – зіг рі ва ти

змі ни на го ло су вèки да ти – ви ки дà ти
роз р³ за ти – роз різàти
склèка ти – склик àти

62.
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пре фік сів
з-(с-), за-, на-, по-, при-, 
про-, ви-

ро би ти – зро би ти
ко па ли – ско па ли
ши ла – за ши ла
ли ти – на ли ти
зе ле ні ти – по зе ле ні ти
в’яжуть – прив’яжуть
сте жив ши – прос те жив ши
тка ний – вит ка ний
тек ти – ви тек ти

випадіння го лос них зву ків
у ко ре нях слів

за би ра ти – заб ра ти
при си ла ти – прис ла ти



Ді єс лово, що не ут во рює ви до вої па ри, належить до од но ви до -
вих ді єс лі в.

Ді єс ло ва до ко на но го ви ду, що не ма ють па ри не до ко на но -
го ви ду, оз на ча ють за вер ше ні дії або ста ни, об ме же ні ко рот ким
від тин ком ча су: по біг ти, зап ла ка ти, роз го во ри ти ся, пос па ти,
попра цю ва ти.

Ді єс ло ва не до ко на но го ви ду, які не ма ють па ри до ко на но го
ви ду, оз на ча ють три ва лі дії або ста ни: лі та ти, на ма га ти ся, во ро гу -
ва ти, пот ре бу ва ти, ма ри ти, їз ди ти, мір ку ва ти.

Де я кі ді єс ло ва із су фік сом -у ва- по єд ну ють у со бі зна чен ня обох
ви дів: роз слі ду ва ти, ад ре су ва ти, те лег ра фу ва ти, ор га ні зу ва ти, га -
ран ту ва ти, нас лі ду ва ти. Виз на чи ти вид та ких ді єс лів мож на ли ше в
кон тек сті.

1. Про чи тай те. Ви пи шіть із кож но го ряд ка зай ве сло во. По яс ніть свій
вибір.

1. Ско ро чу ва ти, ко ха ти, пок ли ка ти, го во ри ти.
2. На ду ма ти ся, від шу мі ти, роз пе ре за ти ся, праг ну ти.
3. Ро бив, роб лю, ро би ти му, зро бив.

2. З ви пи са ни ми ді єс ло ва ми скла діть ре чен ня. Виз нач те в них фор му
дієс ло ва, вид і син так сич ну роль.

1. Про чи тай те.

Чи мож на вза га лі змі ню ва ти, роз ви ва ти свої здіб нос ті чи ри си ха рак те ру?
Пев ні влас ти вос ті, зу мов ле ні тем пе ра мен том, мі ня ти до сить важ ко, то ді як
інші мож на поліпшу ва ти. Упев не ність у со бі – якість, яку біль шість лю дей
праг нуть роз ви ва ти і вдос ко на лю ва ти. Од нак це не лег ко. Один із спо со бів –
по ві ри ти в те, що все, що ти ро биш, бу де ус піш ним. Нап рик лад, ти бо їш ся зав -
траш ньої кон троль ної ро бо ти. Уя ви, що твій мо зок – нез ви чай ний дик то фон.
Він зав жди ввім кне ний і за пи сує кож ну твою дум ку. А дум ки, як ві до мо, ста -
ють ре аль ніс тю. То му пот ріб но вго лос чи по дум ки пов то ри ти де кіль ка ра зів
про тя гом дня: «Я на пи шу кон троль ну ро бо ту доб ре. Я мо жу це зро би ти».
А по тім тре ба, зви чай но, зо се ре ди ти ся й док лас ти всіх зу силь, щоб під го ту ва -
ти ся до кон троль ної ро бо ти. І ще од не – не мож на впа да ти у від чай при
першій- ліп шій нев да чі. Слід на ма га ти ся на лаш ту ва ти ся на ус піх.

2. Нак рес літь і за пов ніть таб ли цю (по два прик ла ди), ви ко рис то ву ю чи
дієс ло ва з тек сту та влас ні прик ла ди.
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Ви до ві па ри 

Од но ви до ві ді єс ло ва Ді єс ло ва, вид яких
виз на ча єть ся в

кон тек сті до ко на но го ви ду не до ко на но го ви ду



Від стî  ю ва ти – обс тîю ва ти
У зна чен ні «за хи ща ти, бо ро ни ти ко гось або щось» ці ді єс ло ва є

си но ні ма ми: Во на із збро єю в ру ках від сто ю ва ти ме честь і не за -
леж ність сво єї Бать ків щи ни (В. Ку чер). Я зем лю свою обс то ю вав
сер цем юнаць ким в бою (М. Стель мах).

Обид ва ді єс ло ва вжи ва є мо й то ді, ко ли йдеть ся про вис лов ле ну
дум ку, обґ рун ту ван ня пог ля ду, ідеї то що.

1. Про чи тай те.

Най важ че в жит ті – прий ма ти рі шен ня. А проте нас тає такий час, ко ли це
потріб но ро би ти са мо туж ки. Не вар то ля ка тись, зво лі ка ти, думати, що все
зробиться і без вас. Прий ма ти рі шен ня і досягати чогось стає лег ше з ча сом,
ко ли на бу ва єш дос ві ду. Не по ми ляв ся той, хто ні чо го не ро бив. Як що у тво -
є му жит ті до сяг нень на од не біль ше, ніж нев дач, – ти ус піш на осо бис тість.

2. Спи шіть, за мі нив ши, де це можливо, ді єс ло ва не до ко на но го ви ду ді є -
сло ва ми до ко на но го. Чи змі нив ся стиль, зміст? Зро біть вис нов ки.

– Чо му ти пла чеш? – за пи тав пе ре хо жий хлоп чи ка.
– Ма ма ме ні да ла дві грив ні, а я їх за гу бив…
– Ось то бі дві грив ні, тіль ки не плач.
Хлоп чик узяв гро ші й зап ла кав ще гір ше.
– Ну чо го ж ти зно ву пла чеш?
– Бо, як би я не за гу бив дві грив ні, у ме не за раз бу ло б чо ти ри.

§ 8. Ча си ді єс ло ва. Те пе ріш ній час. Ми ну лий час.
Змі на ді єс лів у ми ну ло му ча сі. Май бут ній час

1. Скіль ки форм ча су має ді єс ло во? Наз віть їх.
2. На які пи тан ня від по ві да ють ді єс ло ва ми ну ло го ча су?
3. Що оз на ча ють ді єс ло ва те пе ріш ньо го ча су?
4. Ко ли вжи ва ють ся ді єс ло ва май бут ньо го ча су?

1. Про чи тай те. Виз нач те час ді єс лів, ви ко рис та них у тек сті.

Мо ре за пі ни лось і ки пить. А ві тер на дув сос ни на вер ши нах скель, і мчить
ост рів на тих чор них віт ри лах, як ко ра бель.

Мо ре поб лис кує злою бла кит тю, во дя ний пил б’є йо го бі лим кри лом.
Виг ну ло ся, зня ло ся кри ло вго ру і, про ни за не сон цем, упа ло, а за ним ле -

тить дру ге, тре тє. Зда єть ся, що нез на йо мі бла кит ні пта хи на ле ті ли рап том на
мо ре, б’ють ся зав зя то грудь ми, під няв ши вго ру бі лі ши ро кі кри ла.

А на дру гий день на че ні ко ли ні чо го не бу ло. Мо ре так не вин но го лу біє
під сті на ми скель, і сон це так сві тить лас ка во, що аж ка мін ня смі єть ся (За
М. Ко цю бин ським).

2. Ви пи шіть сло вос по лу чен ня, у яких ді єс ло ва вжи то в пе ре нос но му зна -
чен ні. Для чо го цей при йом ви ко рис тав ав тор?
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Час – це гра ма тич на оз на ка, яка ви ра жає від но шен ня ре аль ної
дії до мо мен ту мов лен ня, по ві дом лен ня про дію. В ук ра їн ській мо -
ві роз різ ня ють ми ну лий, те пе ріш ній і май бут ній ча си.

1. Про чи тай те.

Ми по ле мо не га тив ні дум ки

Наш ро зум по діб ний до са ду. У ньо му рос туть прек рас ні кві ти і бур’ян.
Кві ти – це по зи тив ні дум ки. Кож на та ка дум ка сво є рід на, во на від різ ня єть ся
від ін ших, по- сво є му пах не. А не га тив ні дум ки на га ду ють бур’ян. Ко ли йо го
стає ба га то, він заг лу шує кві ти. То му ми, са дів ни ки, про по лю є мо бур’ян – ви -
ри ва є мо й зни щу є мо не га тив ні дум ки. І ро би мо це щод ня. Це до по ма гає нам
бу ти щас ли ви ми і впев не ни ми в со бі. Як ми це ро би мо? Не га тив ні дум ки
вини ка ють унас лі док пе ре жи тих неп ри єм нос тей. То му пот ріб но пе ре мк ну ти
не ви ди мий вми кач ро зу му на щось при єм не, доб ре. А ще мож на «змі ни ти
сцена рій». За до по мо гою уя ви ми пе ре роб лю є мо кін ців ку по дії, що вик ли ка -
ла не га тив ні емо ції. По тім з’яв ля ють ся на дії на кра ще. І на ші кві ти- дум ки
знову віль но рос туть у са ду (З кн. «Си ла ро зу му для ді тей»).

2. Ви пи шіть ді єс ло ва те пе ріш ньо го ча су. Виз нач те осо бу і чис ло.
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ДІ ЄС ЛО ВА

ми ну ло го ча су те пе ріш ньо го ча су май бут ньо го ча су 

на зи ва ють дію, 
що від бу ла ся або від -
бу ва ла ся до 
мо мен ту по ві дом лен -
ня про не ї 

на зи ва ють дію, яка
від бу ва єть ся пос тій но
або в мо мент по ві -
дом лен ня про не ї 

  на зи ва ють дію, яка
від бу ва єть ся або 
від бу ва ти меть ся 
піс ля мо мен ту по ві -
дом лен ня про не ї 

ВІД ПО ВІ ДА ЮТЬ НА ПИ ТАН НЯ 

що ро бив? 
що зро би ла? 
що робило? 
що зро би ли?

що роб лю? 
що ро биш? 
що ро би мо? 
що ро би те?

що зроб лю? 
що бу де ро би ти?
що зроб лять? 
що бу дуть ро би ти?

МАЮТЬ ВИД

до ко на ний і не до ко -
на ний:
ви рі ши ли, ви рі шу вали

тіль ки не до ко на ний: 
ви рі шу ю, 
вирішуємо

до ко на ний і не до ко -
на ний: 
ви рі шать, 
бу дуть ви рі шу ва ти

З МІ НЮ ЮТЬ СЯ ЗА

 ро да ми і чис ла ми: 
чи тав, чи та ла, 
чи та ли 

о со ба ми і чис ла ми:
чи таю, чи та єш, 
чи та є мо, чи та ю ть

о со ба ми і чис ла ми:
чи та ти му, чи та ти меш,
чи та ти ме мо, 
чи та ти муть



1. Про чи тай те вірш. Чи бу ло у вас та ке «гос тре зах во рю ван ня в ми ну ло -
му ча сі»? Як що так, то як во но лі ку єть ся?

Минулий час

2. Ви пи шіть ді єс ло ва ми ну ло го ча су. Звер ніть ува гу на фор му дав но ми -
ну ло го ча су (зва рив був), характерну для української мови.

На ма люй те в зо ши ті таб ли цю. За пов ніть її за по да ним зраз ком, ви ко -
рис то ву ю чи ді єс ло ва в різ них ча со вих фор мах.

Кров з мо ло ком – здо ро вий, рум’яний.

Дмит рик. Ме ні не до во ди ло ся чу ти, щоб про ко гось
ка за ли: «Об лич чя в ньо го – кров з мо ло ком».

Ба бу ся. Бо сьо год ні ма ло та ких здо ро вих лю дей,
у яких на що ках гра ють рум’ян ці.

Яся. За те те пер є чи ма ло мож ли вос тей на ма лю ва ти
та кі рум’ян ці, і не по мі тиш, що во ни штуч ні.

Дмит рик. Нас прав ді це доб ре по міт но. Бо ж то не
справ жня здо ро ва кров грає, а фар би.

Ба бу ся. Так, це не здо ро ві рум’ян ці, не ті, що від здо -
ро вої їжі. Мо ло ко ко лись бу ло та кою їжею. Ко ли п’ють
справ жнє мо ло ко, шкі ра ро бить ся гла день кою, ніж ною.
Це лю ди по мі ти ли здав на. То му й з’явив ся в на шій мо -
ві та кий ус та ле ний вис лів: «Як ску па ний у мо ло ці». Так
ка жуть про гар ну зов ні, вип ле ка ну, ви пе ще ну ди ти ну –
хлоп ця, дів чи ну.
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Так, не був я на уро ці –
За бо лі ло щось у бо ці;
І ко ло ло, і кру ти ло,
Аж на пе рер ві од пус ти ло.

Я? Не вчив?! Це вже об ра зи!
Я учив – чо ти ри ра зи:
Дві чі вдо ма, дві чі в шко лі.
Ні, не був я на фут бо лі.
І не був на дис ко те ці,
А в місь кій біб лі о те ці.

Вдо ма сам зва рив був юш ку,
Ви шив хрес ти ком по душ ку,
Вив чив бай ку про жит тя,
Зду мав ви ки нуть сміт тя –
І ось там, на сміт ни ку,
Знов штрик ну ло у бо ку.

Тож не був я на уро ці
Че рез біль у влас нім бо ці.

Г. Фаль ко вич

Х хо ро ший Той, хто зав жди по ді лить ся зі мною сво їм сні дан ко м.
А  а зар тний Той, хто за па лю єть ся, зав зя то бе реть ся до спра ви.
Р  рі шу чий Той, хто швид ко, не ва га ю чись, прий няв рі шен ня .
А ан гель ський
К кру тий
Т твер ди й
Е е нер гій ний 
Р рів ний
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Тво рен ня ді єс лів ми ну ло го ча су

Ді єс ло ва ми ну ло го ча су ут во рю ють ся від ос но ви ін фі ні ти ва (без
су фік са -ти, -ть) за до по мо гою су фік са -в- у чо ло ві чо му ро ді та су -
фік са -л- у жі но чо му і се ред ньо му ро дах та в мно жи ні: спі ва ти –
спі вав, спі ва ла, спі ва ло, спі ва ли. Де я кі фор ми ді єс лів ми ну ло го ча -
су чо ло ві чо го ро ду ут во рю ють ся без су фік са, як що ос но ва ін фі ні -
ти ва за кін чу єть ся на при го лос ний: біг ти – біг, нес ти – ніс.

При міт ка. У ді єс ло вах ми ну ло го ча су без су фік са від бу ва єть ся
чер гу ван ня го лос них о – і, е – і в ко ре ні: мог ти – міг, мес ти – мів.

Особ ли вос ті тво рен ня фор ми чо ло ві чо го ро ду
ми ну ло го ча су ді єс лів із су фік сом -ну-

Ді єс ло ва із су фік сом -ну-, що оз на ча ють три ва лу не до ко на ну
дію, у ми ну ло му ча сі ма ють па ра лель ні фор ми: мер зну ти – мерз,
мер знув; мок ну ти – мок ли, мок ну ли. Більш ужи ва на в лі те ра тур ній
мо ві фор ма без су фік са. 

Ді єс ло ва із су фік сом -ну-, що оз на ча ють од но ра зо ву чи рап то ву
дію, у ми ну ло му ча сі ма ють од ну фор му: стриб ну ти – стриб нув,
крик ну ти – крик нув.

1. Про чи тай те. Ви пи шіть ді єс ло ва не оз на че ної фор ми.

Три шля хи по до лан ня злос ті чи роз дра ту ван ня
Пер ший шлях мож на наз ва ти «іта лій ським» – не стри му ва ти зов ніш ньо -

го про я ву по чут тів, «ви ли ва ти свою злість». У де я ких тем пе ра мен тних на родів
це вва жа єть ся ціл ком звич ним яви щем. Але на ші пра ви ла прис той ної по ве дін -
ки ви ма га ють ін шо го. І ми ма є мо ра ху ва ти ся з ни ми.

Дру гий спо сіб – прий нят ний для на шо го сус пільс тва. Тре ба стри ма ти спа лах
гні ву, не ви яв ля ти зов ні сво го роз дра ту ван ня, а щоб зас по ко ї ти ся, вар то ви ко на -
ти якусь фі зич ну ро бо ту. Та ка ді яль ність пос ла бить ва ше внут ріш нє нап ру жен ня.

Тре тій спо сіб, нав чи ти ся яко го най важ че, – уза га лі не доз во ля ти спа ла ху -
ва ти злос ті. Це вже справ жнє са мов ла дан ня, не ли ше зов ніш нє, а й внут ріш -
нє (За І. То ма ном).

2. Від ос нов ви пи са них слів ут во ріть усі мож ли ві фор ми ми ну ло го ча су.
За пи шіть їх, поз нач те су фік си.

Ді єс ло ва май бут ньо го ча су ма ють три фор ми:
– прос ту до ко на но го ви ду: прог ля ну, про чи та є мо, зні муть;
– прос ту не до ко на но го ви ду: пи са ти му, слу ха ти ме те, вис ту па ти муть;
– скла де ну не до ко на но го ви ду: бу ду зус трі ча ти, бу де мі ня ти ся,

бу дуть вис ту па ти.

1. Спи шіть вірш Г. Фаль ко ви ча. По мір куй те, чи тіль ки смач ні ран ко ві
сни за ва жа ють хлопцеві виконати обіцяне.

Май бут ній час: обі цян ки

Обі цяю: не од мін но
Бу ду вчи тись на «від мін но»,
І по во ди ти ся кльо во,
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І зав жди три ма ти сло во.
Обі цяю: бу ду в ру сі,
По ма га ти му ба бу сі,
Не па ли ти му ні ко ли,
А тим па че бі ля шко ли,
Вив чу мо ви і сто ли ці,
Бо во но ме ні зго дить ся,
Та й по ї ду за кор дон –
В міс то Лîн дон чи Лон дîн...

Обі цяю пам’ята ти,
Що та ким я мо жу ста ти,
Як що змо жу вчас но вста ти.
Бо та кі смач ні во ни –
У ді тей ран ко ві сни.

2. Під крес літь ді єс ло ва у фор мі май бут ньо го ча су.

Роз глянь те таб ли ці. Скла діть ус ний твір на од ну з тем: «Сло воз мі на
дієс лів у ми ну ло му ча сі», «Змі на ді єс лів те пе ріш ньо го ча су». (Пра цю -
ва ти мож на гру па ми за ва рі ан та ми.)

З мі на ді єс лів у ми ну ло му ча сі

З мі на ді єс лів те пе ріш ньо го ча су

Ужи ван ня ді єс лів в од но му ча сі за мість ін шо го

1. Ді єс ло ва ми ну ло го ча су мо жуть поз на ча ти теперішню або
май бут ню дію, чим під крес лю єть ся, що названа дія обов’яз ко во
здій снить ся: Ма мо, я пі шов.

2. Ді єс ло ва те пе ріш ньо го ча су мо жуть оз на ча ти май бут ню дію:
Кон церт по чи на єть ся о 1900. Так вис лов лю ють ся най час ті ше в на -
ка зах, ого ло шен нях, роз по ряд жен нях. 

3. Ді єс ло ва те пе ріш ньо го ча су мо жуть оз на ча ти та кож май бут ню
дію, яка не за ба ром не од мін но від бу деть ся: По тяг від прав ля єть ся
че рез 10 хви лин.

41

72.

Од ни на
М но жи на 

чо ло ві чий рід  жі но чий рід  се ред ній рід 

був, по да ру вав,
віз

  бу ла, по да ру ва ла,
вез ла 

бу ло, по да ру ва ло,
вез ло 

бу ли, по да ру ва ли,
вез ли

Осо ба Од ни на М но жи на

1-ша (я) ду маю, удос ко на лю ю ся (ми) ду ма є мо, удос ко на лю є мо ся

2-га (ти) ду ма єш, удос ко на лю єш ся (ви) ду ма є те, удос ко на лю є тесь

3-тя (він, во на, во но) ду має, 
удос кона лю єть ся

(во ни) ду ма ють, 
удос ко на лю ють ся



Втра чà ти – гу бè ти
Ці ді єс ло ва – си но ні  ми.
Обидва дієсло ва – губити і втрачати – спо лу ча ють ся з імен ни -

ка ми спо кій, час, ро ки, день.
Можна сказати: Ми втратили (загубили) спокій; Вибравши такий

транспорт, вони втратили (загубили) цілий день.
Сло во гу би ти пе ре ва жає в роз мов но му сти лі. Ма те рі аль ні

речі, пред ме ти зви чай но губ лять: за гу бив олів ця, за гу бив па ра -
соль ку.

У на у ко во му сти лі, зок ре ма в ме ди ци ні, до реч ним є тіль ки ді є -
сло во втра ча ти: хво рий втра тив апе тит, сон.

§ 9. Ді єс ло ва І та ІІ ді є від мі ни.
Ді є від мі ню ван ня ді єс лів те пе ріш ньо го і май бут ньо го ча су

Ді є від мі ню ван ням на зи ва єть ся змі на ді єс ло ва за осо ба ми та
чис ла ми. За осо бо ви ми за кін чен ня ми ді єс лів те пе ріш ньо го ча су
не до ко на но го ви ду і май бут ньо го ча су до ко на но го ви ду роз різ ня є -
мо два ти пи ді є від мі ню ван ня – пер шу і дру гу ді є від мі ни. Ді єс ло -
ва ми ну ло го ча су за осо ба ми не змі ню ють ся.

У за кін чен нях ді єс лів (крім 1-ої осо би од ни ни та 3-ої осо би мно -
жи ни)

1. За пи шіть ді єс ло ва І і ІІ ді є від мі ни ок ре мо у дві ко лон ки.

Слу хає, ха зяй ну є те, но сить, опа ну є те, ар ка ни мо, жнеш, на мос тить, іг но -
руємо, еко но ми те, їз дить.

2. Як що ви пра виль но ви ко на ли зав дан ня, то з пер ших лі тер слів кож ної
ко лон ки от ри ма є те про дов жен ня гру зин сько го прис лів’я: «Зла лю ди на
вва жає, що всі лю ди...». Про ко мен туй те йо го.

Щоб пе ре ві ри ти, яку бук ву пи са ти в не на го ло ше но му осо бо во му
за кін чен ні ді єс ло ва, пот ріб но виз на чи ти ді є від мі ну ді єс ло ва. Най -
прос ті ше виз на чи ти ді є від мі ну за за кін чен ням 3-ої осо би мно жи ни
те пе ріш ньо го ча су не до ко на но го ви ду чи май бут ньо го ча су до ко на -
но го ви ду.
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ПИ ШЕ МО

е або є у дієсловах
І ді є від мі ни (ве зеш, ве зе,

ве зе мо, ве зе те; спі ває,
співаєш, спі ва є мо, спі ва є те)

и або ї у дієсловах
ІІ ді є від мі ни (кри ча ти,

кри чить, кри чи мо, кри чи те;
стоїш, сто їть, сто ї мо, сто ї те)



1. Спи шіть, встав ля ю чи про пу ще ні бук ви.

Твій зов ніш ній виг ляд – це ніби обрамлен ня для кош тов ної ре чі. Як що ти
хо чеш мати привабливіший вигляд, ста рай ся. Ти нос..ш оку ля ри – ви бе ри
опра ву, яка ли чи ла б то бі. У те бе за ве ли кий ніс – вда ла за чіс ка зроб..ть цю
деталь об лич чя менш по міт ною. У тебе бездоган..а фігура – під крес люй її за
до по мо гою одя гу. Та чи не за бу ва..ш ти про най кош тов ні шу річ? Ро зум, по -
чут тя гу мо ру, доб ро та, на дій ність, та лант робл..ть будь- я ку лю ди ну кра си вою
(За «Ен цик ло пе дією для під літ ків»).

2. Виз нач те, до якої ді є від мі ни на ле жать ді єс ло ва, ви ко рис та ні в тек сті.

Зраз ки ді є від мі ню ван ня ді єс лів І ді є від мі ни

Ді єс ло ва те пе ріш ньо го ча су і май бут ньо го ча су до ко на но го ви ду
ма ють од на ко ві осо бо ві за кін чен ня.

Роз глянь те таб ли цю «Зраз ки ді є від мі ню ван ня ді єс лів І ді є від мі ни».
До бе ріть влас ні зраз ки ді є від мі ню ван ня ді єс лі в І ді є від мі ни: два ді є -
слова те пе ріш ньо го і два ді єс ло ва май бут ньо го ча су до ко на но го ви ду.
Про від мі няй те їх в од ни ні та мно жи ні; за пи шіть, під крес лив ши за кін -
чен ня.
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Осо ба Те пе ріш ній час 
Май бут ній час

(до ко на ний вид)

1-ша  рос ту с пі ва ю ви рос ту зас пі ваю

2-га  рос теш спі ва єш  ви рос теш  зас пі ва єш

3-тя  рос те с пі ва є  ви рос те  зас пі ва є

1-ша рос те мо с пі ва є мо ви рос те мо зас пі ва є мо

2-га   рос те те с пі ва є те ви рос те те  зас пі ва є те

3-тя  рос туть спі ва ють ви рос туть   зас пі ва ють

О
д
 н
и
 н
а

М
 н
о
 ж

и
 н
а

І ді є від мі на  ІІ ді є від мі на

Ді єс ло ва в тре тій осо бі мно жи ни ма ють за кін чен ня

- уть (-ють): в’яжуть, 

то му в’яжеш, в’яжемо

п ро чи тають, то му про чи таєш,

про чи та є мо

- ать (-ять):  по ба чать, 

то му по бачиш, по ба чи мо

си дять, то му си ди мо,

си ди те



Зраз ки ді є від мі ню ван ня ді єс лів ІІ ді є від мі ни

Роз глянь те таб ли цю «Зраз ки ді є від мі ню ван ня ді єс лів ІІ ді є від мі ни».
До бе ріть влас ні зраз ки ді є від мі ню ван ня ді єс лі в ІІ ді є від мі ни: два ді є -
сло ва те пе ріш ньо го і два ді єс ло ва май бут ньо го ча су до ко на но го ви ду.
Про від мі няй те їх в од ни ні та мно жи ні; за пи шіть, під крес лив ши за кін -
чен ня.

Зраз ки ді є від мі ню ван ня форм ді єс ло ва не до ко на но го ви ду

май бут ньо го ча су

Ді єс ло ва май бут ньо го ча су не до ко на но го ви ду не по ді ля ють ся
на ді є від мі ни. У прос тих фор мах май бут ньо го ча су во ни ма ють од -
на ко ві за кін чен ня. У скла де них фор мах від мі ню єть ся ли ше до по -
між не ді єс ло во бу ти.

Роз глянь те таб ли цю «Зраз ки ді є від мі ню ван ня форм ді єс ло ва не до ко на -
но го ви ду май бут ньо го ча су». До бе ріть влас ні зраз ки дієвідмінювання
дієслів: по два ді єс ло ва в прос тій і скла де ній фор мі. Про від мі няй те їх
в од ни ні та мно жи ні; за пи шіть, під крес лив ши за кін чен ня.
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76.

Осо ба Те пе ріш ній час 
Май бут ній час

(до ко на ний вид)

1-ша  мовчу с пл ю з мов чу п рос плю

2-га мов чиш   спиш змов чиш  прос пиш

3-тя  мов чить спить змов чить  прос пить 

1-ша мов чи мо с пи мо з мов чи мо п рос пи мо

2-га мовчите спите з мов чи те  п рос пи те

3-тя мов чать с плять змов чать прос плять

Осо ба П рос та фор ма Складена форма

1-ша  нес ти му  ло ви ти му бу ду
нес ти

 бу ду
ло ви ти

2-га  нес ти меш   ло ви ти меш бу деш
нес ти

бу деш
ло ви ти

3-тя нес ти ме  ло ви ти ме  бу де
нес ти 

бу де
ло ви ти

1-ша нес ти ме мо ло ви ти ме мо бу де мо
нес ти

бу де мо
ло ви ти

2-га  нес ти ме те ло ви ти ме те бу де те
нес ти 

бу де те
ло ви ти

3-тя нес ти муть ло ви ти муть  бу дуть 
нес ти 

 бу дуть
ло ви ти

О
д
 н
и
 н
а

О
д
 н
и
 н
а

М
 н
о
 ж

и
 н
а

М
 н
о
 ж

и
 н
а



Ви ко най те впра ву за ва рі ан та ми (пер ший ва рі ант – для дів чат, дру гий
ва рі ант – для хлоп ців).

1. За пи шіть тес ти, пос та вив ши ді єс ло ва в дуж ках у пот ріб ній фор мі. За -
мість кра пок пос тав те про пу ще ні бук ви. По яс ніть пра во пис не на го ло ше них
го лос них у за кін чен нях ді єс лів них форм.

Ва рі ант 1
1. На но ся чи ма кі яж, ти най час ті ше (ви ко рис то ву ють):

а) косметичні щ..точ ки;
б) влас ні паль ці;
в) те, що є в кос ме тич..і.

2. Щоб ма кі яж був при род ний і без до га..ий, ти:
а) (нак ла да ють) йо го кож ні три го ди ни;
б) (по нов лю ють) ста рий;
в) (роб лять) л..гкий ма кі яж зран ку.

3. Пра виль на ос но ва для тво го ма кі я жу – це:
а) будь- я кий крем, косм..тич ні за со би;
б) спец..аль но діб ра ні до тво го ти пу шкі ри за со би г..г..єни, кос ме тич ні

за со би;
в) за со би, яки ми (ко рис ту ю ся) твої под ру ги.

4. Го ту ю чись до шкіль но го мас ка рад.., ти (до би ра ють) лак для ніг тів і
губ ну по ма ду:

а) од на ко вих від тін ків;
б) тон, що від по ві дає ко льо ру тво го одя гу;
в) най нес по ді ва ні ших по єд нань.

5. Роб ля чи ма кі яж, ти (дот ри му ють ся) пра ви ла:
а) я (виб ра ти) не об хід ний мі ні мум, щоб ма ти пр..род ний виг ляд;
б) чим біль ше, тим кра ще;
в) я (хо чуть) бу ти до рос лі шою і яск ра ві шою.

Ва рі ант 2
1. Оби ра ю чи взу..я під кла..ич ний кос тюм, ти (взу ва ють):

а) туф лі;
б) кро сів ки;
в) ке ди.

2. Ти (ви би ра ють) кр..ват ку під:
а) ко лір очей;
б) ко лір взут тя;
в) ко льо ро ву га..у кос тюм.. чи со роч ки.

3. Ти вран ці (кла дуть) у ки ше ню:
а) шпар гал ки;
б) чис ту но со ву хус тин ку;
в) мо біль ний те ле фон.

4. Піс ля інт..нсив них вправ на уро ці фіз куль ту ри ти:
а) (ідуть) на нас туп ний урок у спор тив ній фор мі;
б) (міняють) тіль ки взут тя;
в) (змі ню ють) спор тив ну фор му на шкіль ний кос тюм і (перевзува -

ються).
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5. Ти (вва жа ють), що хло пець тво го ві ку:
а) (ма ють) р..гу ляр но сте жи ти за зов ніш нім виг ля дом: ко рис ту ва ти ся

за со ба ми гі гі є ни й кос ме тич ни ми за со ба ми для під літ ків;
б) (мо жуть) не сте жи ти за зов ніш ніс тю;
в) (праг нуть) пр..вер ну ти до се бе ува гу не зов ніш нім виг ля дом.

2. Дай те від по ві ді на тест. Зіс тав те їх із клю чем тес ту. (Ключ до тес ту: 1а,
2в, 3б, 4в, 5а.) Зро біть вис нов ки для се бе.

– Та ту, – пи тає Олег, – чи вмі єш ти із зап лю ще ни ми очи ма пи -
са ти своє пріз ви ще?

– Зви чай но.
– То на пи ши йо го, будь лас ка, у мо є му що ден ни ку.

1. Про чи тай те вірш. Ви пи шіть ді єс ло ва ІІ ді є від мі ни.

Роз ка жу то бі я ще й про те, Роз ка жу то бі я про сні ги,
Як у зай ця ву хо не рос те, Про сні ги, що хо дять без но ги,
Як рос те у зай ця дов гий хвіст, В тих сні гах є піс ня на гу бах,
Дов гий хвіст від лі су че рез міст. Бі ла- бі ла піс ня у сні гах.

У тій піс ні за єць наш си дить,
У тій піс ні ву хо йо го спить,
І рос те в тій піс ні йо го хвіст,
Дов гий хвіст від лі су че рез міст.

М. Він гра нов ський

2. За пи шіть зраз ки ді є від мі ню ван ня ви пи са них ді єс лів в од ни ні і мно жи ні.

Ді єс ло ва бу ти, їс ти, да ти, роз по віс ти, до по віс ти, від по віс ти то що
ма ють не ти по ві фор ми від мі ню ван ня.

Зраз ки ді є від мі ню ван ня ді єс лів їс ти (у те пе ріш ньо му ча сі),
да ти, роз по віс ти (у май бут ньо му ча сі)

У су час ній ук ра їн ській мо ві фор ма 3-ої осо би мно жи ни ді єс лів
до по ві дять, роз по ві дять, від по ві дять ужи ва єть ся ду же рід ко. Час ті -
ше ви ко рис то ву є мо фор ми да дуть від по відь, зроб лять до по відь,
роз ка жуть.

Ді єс ло во бу ти в усіх осо бах і чис лах те пе ріш ньо го ча су має
форму «є».
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Осо ба Од ни на М но жи на

1-ша їм    дам  роз по ві м ї мо  да мо роз по ві мо

 2-га  ї си да си  роз по ві си  їс те  дас те  роз по віс те

 3-тя  їс ть дас ть роз по віс ть ї дять  да дуть  роз по ві дять



1. Про чи тай те ури вок з тек сту.

Зус трів Вовк у лі сі Чер во ну Ша поч ку.
– Дя кую то бі, Чер во на Ша поч ко! Доб ре в те бе сер це. А я, чес но ка жу чи,

на ду мав був твою ба бу сю з’їс ти, та й на те бе ла сим оком з ку щів пог ля дав...
Хо тів би сам та ким бла го род ним бу ти, та не мо жу. Ха рак тер не той. У ди -
тинстві з при я те ля ми- вов ча та ми зай ців об ра жав, ко зам спо кою не да вав.
Битись і ла я тись нав чив ся, лі со ву шко лу ки нув. А но ве жит тя по чи на ти пізно.
Ро ки не ті...

Вовк змах нув ла пою неп ро ха ну сльо зи ну... Змах нув і роз сер див ся.
– Що це я роз ба ла кав ся з то бою?.. Ану ті кай- но до сво єї ба бу сі, а то зараз

пе ре ду маю! Бач, вов ка доб рим хо че зро би ти. Чи ти за бу ла, що лю ди ка жуть:
«Скіль ки вов ка не го дуй, а він усе од но в ліс ди ви ти меть ся»? (Ю. Ярмиш).

2. Ви пи шіть ді єс ло ва, що в те пе ріш ньо му ча сі мають нетипо ві фор ми від -
мі ню ван ня. За пи шіть осо бо ві фор ми цих ді єс лів в од ни ні та мно жи ні.

При ді є від мі ню ван ні від бу ва єть ся чер гу ван ня при го лос них в осо -
бо вих фор мах.

Чер гу ван ня при го лос них в осо бо вих фор мах

При міт ка. У ді єс ло ві біг ти (ІІ ді є від мі на) чер гу ван ня г—ж від бу ва -
єть ся в усіх осо бах: бі жу, бі жиш, бі жить, бі жи мо, бі жи те, бі жать.

1. Спи шіть, став ля чи ді єс ло ва в дуж ках у пот ріб ну осо бо ву фор му.

Не все, що (бу ти) ни ні мод ним, ли чить вам. Ви би рай те одяг від по від но до
то го, що вам па сує. Усі (хо ті ти) одя га ти ся су час но й гарно. Та не всі (мог ти)
ма ти ве ли кий гар де роб. То му пот ріб но діб ра ти ос нов ні еле мен ти одя гу, які за
сти лем і ко льо ро вою га мою (да ти) мож ли вість ро би ти без ліч ком бі на цій.
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І ді є від мі на  ІІ ді є від мі на

в осо бо вих фор мах
од ни ни і мно жи ни

у 1-й осо бі од ни ни
у 1-й осо бі од ни ни і в

3-й осо бі мно жи ни

г—ж: мог ти – мо жу,
мо же мо

з—ж: ма за ти – ма жу,
ма жуть

к—ч: пек ти – пе чу, 
пе чуть

х—ш: ко ли ха ти – ко -
ли шу, ко ли ше те

с—ш: че са ти – че ше,
че шуть

т—ч: хо ті ти – хо чу, 
хо че мо

ст—щ: зас вис та ти –
зас ви щу, зас ви щуть

п—пл: си па ти –
сиплеш, сип лють

д—дж: во ди ти – во -
джу, але во дять

з—ж: во зи ти – вод жу,
але во зи мо

зд—ждж: їз ди ти –
їжд жу, але їз дять

с—ш: про си ти – про -
шу, але про сять

т—ч: трем ті ти – трем -
чу, але трем тять

ст—щ: мос ти ти – мо -
щу, але мос тять

п—пл: тер пі ти – тер п -
лю, тер плять

в—вл: ло ви ти – лов -
лю, лов лять

б—бл: лю би ти – люб -
лю, люб лять

ф—фл: гра фи ти –
граф лю, граф лять

м—мл: ло ми ти – лом -
лю, лом лять
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Особ ли во дів ча та (лю би ти) як най швид ше на пов ни ти ша фу су пер мод ни ми ре -
ча ми. Не пос пі шай те. Смак і фан та зія (до по мог ти) «осу час ни ти» ва ші, на пер -
ший пог ляд, не мод ні ре чі (За І. То ма ном).

2. По яс ніть ор фог ра ми в ут во ре них осо бо вих фор мах ді єс лів.

Роз та шî ву ва ти ся – роз м³щу ва ти ся
Ді єс ло во роз та шо ву ва ти ся вжи ва є мо то ді, ко ли вка зу є мо міс -

цез на ход жен ня, ба зу ван ня чо го- не будь (та бо ру, шта бу) чи заз на -
ча є мо ге ог ра фіч ні ко ор ди на ти на се ле но го пун кту тощо.

Ужи ва ю чи ді єс ло во роз мі щу ва ти ся, зде біль шо го вка зу є мо на ад -
ре су яко ї- не будь ор га ні за ції, зак ла ду, ус та но ви.

§ 10. Спо со би ді єс лів (дій сний, умов ний, на ка зо вий).
Тво рен ня ді єс лів умов но го спо со бу і наказового способу

Спо сіб – це гра ма тич на ка те го рія ді єс ло ва, що ви ра жає від но -
шен ня дії до дій снос ті. Роз різ ня ють дій сний, умов ний і на ка зо -
вий спо со би.

Спо со би ді єс лів
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Дій сний Умов ний На ка зо вий 

Від по ві да ють на пи тан ня

 що ро бив? 
що зро бив? 
що ро би ли? 
що ро би ти муть?

що ро бив би? 
що зро би ла б? 
що ро би  ли б?
що ро би ло б?

що ро би? що зро би?

Оз на ча ють

ре аль ну дію, тоб то та ку,
яка від бу ла ся, від бу ва -
ла ся, від бу ва єть ся чи
бу де від бу ва ти ся в ре -
аль ній дій снос ті

не ре аль ну, а ли ше
ба жа ну або
можливу за пев них
умов ді ю 

  дію, яка ре аль но ще
не іс нує й не іс ну ва -
ла, але з пог ля ду
мов ця має від бу ти ся.
Че рез на каз, зак лик,
по ба жан ня, про хан ня,
по ра ду мо вець пе ре -
дає спо ну кан ня до ді ї

З мі ню ють ся за

– чис ла ми;
– ча са ми;
– осо ба ми (у те пе ріш -
ньо му й май бут ньо му ча -
сах);
– ро да ми (у ми ну ло му
ча сі)

– чис ла ми;
– ро да ми

– чис ла ми;
– осо ба ми

Прик ла ди

с три ба ла, стриб ну ли,
стри баю, стри ба є мо,
стриб неш, бу дуть стри -
ба ти, стри ба ти муть

с три бав би, стриб -
ну ли б, стриб ну ла б,
стриб нув би,
стриб ну ла б

стри бай, стриб ни,
стриб ніть, стри бай те,
хай стриб не, хай
стри ба ють



1. Спи шіть ук ра їн ські на род ні прис лів’я і при каз ки. Виз нач те спо сіб
дієслів.

1. Не лізь у во ду, не спи тав ши бро ду. 2. На тя гай віт ри ла, по ки ві тер дме.
3. Від сво єї ті ні не схо ва єш ся. 4. Га си во гонь, по ки не роз го рів ся. 5. Зро бив з
му хи сло на. 6. Не бий боб ра – не бу де доб ра. 7. Ко ли кіз ка не ска ка ла б, то і
ніж ки не зла ма ла б. 8. Чо го Івась не нав чив ся, то го Іван не змо же. 9. Спі ва -
ти ме пі вень чи ні, а день бу де. 10. Хто по пік ся на га ря чо му, той і на хо лод не
дує. 11. Бу ло б здо ров’я, а все ін ше на жи вем. 12. Не по ми ля єть ся той, хто ні -
чо го не ро бить. 13. Не ки дай сло ва на ві тер. 14. Прав ду в при каз ках шу кай.
15. Як схо че, то й на го ру ско че. 16. Так смій ся, щоб і ін шим бу ло ве се ло.

2. При га дай те си ту а цію з влас но го жит тя, яка б під твер ди ла один із
поданих вис ло вів. Роз ка жіть про неї.

Фор ми ді єс лів умов но го спо со бу тво рять ся від форм ми ну ло го
ча су за до по мо гою час тки би (б): ви ко нав би, ви ко на ли б, ви ко на -
ла б. Як що по пе ред нє сло во за кін чу єть ся на при го лос ний звук, пи -
ше мо час тку би; як що по пе ред нє сло во за кін чу єть ся на го лос ний
звук, ужи ва є мо час тку б: зміг би, змог ла б.

Час тка би (б) з ді єс ло ва ми зав жди пи шеть ся ок ре мо. Во на мо -
же сто я ти в ре чен ні не ли ше без по се ред ньо піс ля ді єс ло ва, з яким
ут во рює фор му умов но го спо со бу: Як би я те пер хо ті ла у ма ле
човен це сіс ти і да ле ко на схід сон ця зо ло тим шля хом поп лис ти
(Ле ся Ук ра їн ка).

1. Ут во ріть і за пи шіть фор ми умов но го спо со бу від по да них ді єс лів.

Хво рів, страж да ли, на ма га ли ся, бі га ла, стри бав, до по мог ло, по ліп ши ла, ви -
лі ку ва ли, пла вав, ру ха ли ся, зма га ли ся, під ні мав, ро бив, по лег ши ло, до бив ся.

2. Скла діть і за пи шіть твір (7—10 ре чень) на те му: «Як би не за нят тя спор -
том...», ви ко рис то ву ю чи по да ні ді єс ло ва й ут во ре ні фор ми.

Спи шіть, ут во рю ю чи фор ми умов но го спо со бу від ді єс лів, по да них у
дуж ках.

Біг, ве ло си пед, ли жі, пла ван ня... Уже з цьо го пе ре лі ку вид но, що я (хо ті -
ти) то бі по ре ко мен ду ва ти, залежно від того, де живеш: у ма лень ко му се лі чи
ве ли ко му міс ті, біля гір чи бі ля мо ря, один із чо ти рьох спо со бів оз до ров лен -
ня ти (мог ти) ви ко рис та ти. Усі ці ви ди ру ху (ста ти) то бі в при го ді. Во ни
(зміц ни ти) твою серцево- су дин ну і нер во ву сис те ми, (зня ти) вто му піс ля
силь но го ро зу мо во го на ван та жен ня, (до по мог ти) змен ши ти ва гу, по ліп ши ти
нас трій. От же, ти вирішив прис лу ха ти ся до мо єї по ра ди. Під час ме дич но го
обс те жен ня лі кар ска зав то бі, що ні я ких про ти по ка зань до за нять фіз куль ту -
рою в те бе не має. То ді по чи най! (М. Ко рос те льов. «Від А до Я. Ді тям про здо -
ров’я»).

Стоматолог запитує в чотирирічної Іринки:
– А ти знаєш, які бактерії живуть у тебе на зубах?
– Ні, я з ними не знайома.
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Роз глянь те скуль птур не зоб ра жен ня
А. Ски би «Дов буш». При га дай те ле -
ген ду про Олек су Дов бу ша. Які ри -
си ха рак те ру Дов бу ша від тво рив
скуль птор?

...Прий мав до се бе не всіх, а тіль ки най -
кра щих та най дуж чих, що ма ли і ро зум, і си -
лу, бу ли від важ ни ми. Ро бив Олек са так: з ви -
со кої го ри спус кав ко ле со. А вни зу сто я ли
лю ди і че ка ли, щоб по ка за ти свою вправ ність.
Як що хто на хо ду пе рес три бу вав те ко ле со,
то той вва жав ся смі лив цем.

1. Про чи тай те ури вок із по віс ті «За хар Бер кут». Пе ре ка жіть йо го.

І справ ді, міс це бу ло нез ви чай не, ди ке. По тік був вузь кий, мо же, на три
саж ні, не біль ше, зав шир шки, і так глад ко про рі за ний рву чою гір ською во дою,
що нез на ю чий міг би при сяг ну ти, що се люд ських рук ро бо та. А пе ред са мим
про хо дом сто яв нас торч ве ли чез ний кам’яний стовп, ус по ду геть під ми тий
водою і для то го тон ший, а вго рі не мов го ло ва тий, об рос лий па по рот тю та
кар лу ва ти ми бе різ ка ми. Се був ши ро ко звіс ний Сто рож, кот рий, ба чи лось,
пиль ну вав вхо ду в ту холь ську до ли ну і го тов був упас ти на кож но го, хто в
воро жій ці лі вди рав ся б до сьо го ти хо го, щас ли во го за кут ка.

– Яка не без печ на ка ме ню ка! – ви хо пи лось у Ту га ра Вов ка, ко ли він поба -
чив ви со ко го кам’яно го Сто ро жа над бур хли вим по то ком.

– Се свя тий ка мінь, бо я ри не, – ска зав по важ но Мак сим, – йо му що вес -
ни скла да ють він ки з чер во но го ог ни ку... (За І. Фран ком).

2. Ви пи шіть ді єс ло ва, виз нач те їх ні ді є від мі ну, час, вид, осо бу.

1. Про чи тай те текст. Виз нач те спо сіб ви ді ле них ді єс лів.

«Най важ че – бу ти по-с прав жньо му доб рим...»
Ко ли ми вже зга да ли Фран ко ву по вість, то по годь мо ся: не ба га то знай деть -

ся тво рів, де ха рак те ри так бу ли б ви різь бле ні, на че справ ді в ка ме ні, як у «За -
ха рі Бер ку ті», де справ жня доб ро та і прав да так яск ра во ви я ви ли б свою
залеж ність від твер дос ті.

Ха рак тер ста рог рець кою мо вою – це кар би в чо мусь твер до му, при мі ром,
у ка ме ні. Ха рак тер або є, або йо го не має. Го ря ни пе ре важ но – лю ди «з ха рак -
те ром», пе рей ня ті особ ли вим по чут тям до сво го кам’янис то го краю: За хар
Бер кут нед ри жа чою, твер дою ру кою по си лає з ме тав ки ве ли чез ний ка мінь на
гурт на їз ни ків. Се ред них був йо го син Мак сим. По си лає – зад ля доб ра, задля
ря тун ку гро ма ди (За А. Со до мо рою).

2. На пи шіть твір- роз дум у ху дож ньо му сти лі на те му: «Твер дість ха рак -
те ру, вті ле на в скуль пту рі», ви ко рис то ву ю чи ді єс ло ва різ них спо со бів.
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При ді є від мі ню ван ні в на ка зо во му спо со бі ут во рю ють ся три
прос ті фор ми (2-ої осо би од ни ни, 1-ої та 2-ої осо би мно жи ни) та
дві скла де ні фор ми (у 3-й осо бі од ни ни та мно жи ни).

Прос ті фор ми на ка зо во го спо со бу тво рять ся від ос но ви те пе ріш -
ньо го ча су (від фор ми ді єс ло ва 3-ої осо би од ни ни): збирає
[збирайе], біжить, прий де, повертається [по вер та й ет+ с’а]. Форми
наказового способу однини утворюються від названої основи без
закінчення або додаванням закінчення -и; у множині – додаванням
-мо (-і мо), -те (-і те).

Скла де ні фор ми на ка зо во го спо со бу ді єс лів ут во рю ють ся спо лу -
чен ням форм те пе ріш ньо го ча су не до ко на но го ви ду або прос тих
форм май бут ньо го ча су до ко на но го ви ду та час ток хай, не хай.

Тво рен ня форм на ка зо во го спо со бу

У формах наказового способу від зворотних дієслів зберігається
-ся (сь): грайся, умивайтесь.
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Од ни на М но жи на

1-ша осо ба (я) 1-ша осо ба (ми)

Не має. Зрід ка ут во рю єть ся скла -
де на фор ма: хай візь му, не хай
поп ро шу, хай жи ву

зроб
біж            ІМО
бе реж

кинь
сядь       МО
встань

грай
всти гай      МО
зви кай

вдар
руш    МО
їж

2-га осо ба (ти) 2-га осо ба (ви)

зроб
біж       И
бе реж  

кинь
сядь
встань

зроб
біж            ІТЬ
бе реж

кинь
сядь       ТЕ
встань

грай
всти гай
зви кай

вдар
руш
їж

грай
всти гай      ТЕ
зви кай

3-тя осо ба (він, во на, во но) 3-тя осо ба (во ни)

ХАЙ

зро бить
бі жить
бе ре же
ки не
ся де
вста не
грає
ру шить
встиг не
звик не
вда рить
їсть

ХАЙ

зроб лять
бі жать
бе ре жуть
ки нуть
ся дуть
вста нуть
гра ють
ру шать
всти га ють
зви ка ють
вда рять
їдять



1. Про чи тай те вірш. Ви пи шіть ді єс ло ва у фор мі на ка зо во го спо со бу.

По са ди ка ли ну у краю ди тин нім,
Де ти на ро див ся і по ба чив світ,
Де хо ди ти вчив ся ти під не бом си нім
І про жив щас ли во стіль ки див них літ.

Хай рос те ка ли на, і шу мить зе ле на,
На зем лі рах ман ній цві том проц ві та,
Як в сер пан ку бі лім юна на ре че на,
Для якої щас тя вже пря дуть лі та.

По са ди ка ли ну, хай ко ра лі гро на
На хи ля ють низь ко до зем лі гіл ля,
Хай під сон цем стиг нуть яго ди чер во ні,
Щед рим уро жа єм пов нить ся зем ля.

Хай цві те ка ли на пиш но бі ля ха ти,
По си пає цві том бать ків ський по ріг.
На ка ли ні ма ти бу де ко ли са ти,
По тім бу де жда ти си на із до ріг.

По са ди ка ли ну, хай ряс ніє цві том
І не се з віт ра ми у да ле кий світ
Спо га ди про те бе, що ти жив на сві ті,
По со бі ли шив ши ка ли но вий цвіт.

Ф. Ма лиць кий

2. По яс ніть спо сіб тво рен ня ви пи са них форм ді єс ло ва.

1. Спи шіть. Поз нач те за кін чен ня в ді єс ло вах на ка зо во го спо со бу.

По ра ди що до за нять фіз куль ту рою

1. По чи най те ра нок із за ряд ки.
2. Зай май те ся впра ва ми і спор том не тіль ки за ра ди здо ров’я, а й за ра ди

ра дос ті від ру ху.
3. Пе ред впра ва ми ро біть роз мин ку, щоб роз сла би ти м’язи і суг ло би.
4. Ро біть впра ви ре гу ляр но, уріз но ма ніт нюй те їх.
5. По чи най те з не ве ли кої кіль кос ті вправ, пос ту по во збіль шу ю чи на ван -

та жен ня.
6. Ро біть впра ви в спор тив но му одя зі.
7. Піс ля вправ прий май те душ.
8. Не зай май те ся фіз куль ту рою без по се ред ньо піс ля їжі.
9. Не ви ко нуй те фі зич ні впра ви при по га но му са мо по чут ті, під час хво -

ро би.

2. До пов ніть пе ре лік ко рис них вправ, ко рис ту ю чись влас ним дос ві дом.
По ді літь ся ни ми з од нок лас ни ка ми й учи те лем.
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Уя віть, що хтось із вас про во дить роз мин ку на уро ці фіз куль ту ри. Проко -
мен туй те ком плекс вправ, ви ко рис то ву ю чи ді єс ло ва на ка зо во го спо со бу.

Про чи тай те текст. До яко го сти лю він на ле жить?

До юно го сер ця

Так, це до те бе, са ме до те бе це сло во. Це від те бе за ле жить за раз, чи пе -
рер веть ся нит ка ти ся чо літь, а чи ожи ве і заг рає на сон ці! Це від те бе, са ме від
те бе за ле жить, чи дже ре ло рід ної мо ви за му лить ся у тво їй ду ші, а чи пруж но
і віль но ди ха ти ме! Оке а ном ди ха ти ме!..

...Чу єш, піс ня лу нає, ти ми мо хіть тяг неш ся вслід за нею – во на ста рі ша
від те бе на ти ся чо літ тя і на ти ся чо літ тя мо лод ша. Сло во в піс ні, як во да в річ -
ці. Жи ва во да рід ної мо ви на но ги зве де те бе і то ді, ко ли ти зне ві риш ся вже
у всьо му. І пер ше сло во твоє, до ма ми звер не не, ма те рин ське сло во хай роз -
ши рює твої гру ди озо ном люд ської гід нос ті. Це ти не сеш у сер це сло во, як
напо ло ха ну пташ ку. Сло во до ві ри ло ся то бі і по ві ри ло в те бе. Не спо ло хай
рідно го сло ва, а за хис ти йо го, до сер ця при ту ли, жит тям сво їм пе ре пов ни. Ти,
са ме ти – і ніх то ін ший! (І. Драч).

2. Ви пи шіть ді єс ло ва на ка зо во го спо со бу. З якою ме тою, на ва шу дум ку,
вжив їх ав тор у тек сті?

Лі но щі – це звич ка від по чи ва ти ра ні ше, ніж лю ди на вто мить ся
(Ж. Ре нар).

Хво роб – без ліч, а здо ров’я од не (Л. Берн).

Рух лè  вий – ру хî  мий
Рух ли вий – той, що пе ре бу ває в ру сі (рух ли вий по тік), здат ний

до ру ху (рух ли вий кран). Так ха рак те ри зу ють і енер гій ну, швид ку,
жва ву лю ди ну. Отож си но ні ми прик мет ни ка рух ли вий – жва вий,
моторний, діяль ний, енер гій ний, ди на міч ний, що вжи ва ють ся як у
пря мо му, так і в пе ре нос но му зна чен ні: Знач ну час ти ну ди тя чих
рух ли вих ігор станов лять іг ри з па ли ця ми та ка мін ця ми (З жур на -
лу). Незважаючи на похилий вік, він дуже рухливий (О. Довженко).

Прик мет ник ру хо мий оз на чає «який пе ре мі ща єть ся з міс ця на
міс це, пе ре но сить ся, пе ре во зить ся, мо же бу ти пе ре мі ще ний»:
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паса жир ський ру хо мий склад (по тяг, ав то бус); ру хо ме май но
(маши на, по бу то ві ре чі, меб лі) – не ру хо ме май но (квар ти ра, бу ди -
нок, дач на ді лян ка, за вод, ма га зин); рухомий рядок.

Ді єс ло ва од но го спо со бу мо жуть ужи ва ти ся за мість ді єс лів ін шо -
го спо со бу, від ті ню ю чи вис лов ле ну дум ку.

За мі на ді єс лів од но го спо со бу ді єс ло вом ін шо го спо со бу
або не оз на че ною фор мою (ін фі ні ти вом)

До бе ріть і за пи шіть влас ні прик ла ди до ви пад ків за мі ни ді єс лів од но -
го спо со бу ді єс ло ва ми ін шо го спо со бу або ін фі ні ти вом.

Про чи тай те. По яс ніть цей афо ризм.

По га ної звич ки не поз ба ви мо ся тим, що ви ки не мо її че рез вік но;
її пот ріб но вип ро ва ди ти схо да ми (Марк Твен).
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Ви ко рис та не
дієс ло во

У зна чен ні ді є -
сло ва яко го спо -

со бу вжи то
 Ме та Прик ла ди

1. Ді єс ло во дій -
сно го спо со бу
2-ої осо би те -
пе ріш ньо го або
май бут ньо го
часу до ко на но го
ви ду

У зна чен ні ді є -
сло ва на ка зо -
вого спо со бу

Пом’як шен ня
то ну на ка зу,
поба жан ня, про -
хан ня, поради,
вис ловлю ван ня

Це ко ло нак рес -
лиш біль шим.
Сьо год ні пра -
цю єш на го ди ну
дов ше.

2. Ді єс ло во дій -
сно го спо со бу
ми ну ло го ча су

У зна чен ні ді є -
сло ва на ка зо -
вого спо со бу

С та ли в ко ло!

3. Ді єс ло во
умов но го
спосо бу

У зна чен ні ді є -
сло ва на ка зо -
вого спо со бу 

Ти б швид ше
зби рав ся.

4. Ді єс ло во
умов но го
спосо бу

У зна чен ні ді є -
сло ва дій сно го
спо со бу 

Різ ка від мо ва
ви ко ну ва ти
якусь ді ю 

Раптовість
якоїсь дії

Більша
зацікавленість
мовця

Так би я те бе 
і пос лу ха ла!

5. Ді єс ло во
нака зо во го
спосо бу

У зна чен ні ді є -
сло ва дій сно го
спо со бу

А він візь ми 
та й кинь
шапку.

6. Ді єс ло во
нака зо во го
спосо бу

У зна чен ні ді є -
сло ва умов но го
спо со бу 

За те ле фо нуй
він ра ні ше, я б
не від мо вив ся.

7. Ді єс ло во
неоз на че ної
фор ми

У зна чен ні ді є -
сло ва на ка зо -
вого спо со бу

 Ка те го рич ність
роз по ряд жен ня 

Не роз мов ля ти!
Не за хо ди ти!

8. Ді єс ло во
неоз на че ної
фор ми

У зна чен ні ді є -
сло ва умов но го
спо со бу 

Під си лен ня ба -
жа ної ді ї 

Пі ти б піш ки!
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§ 11. Бе зо со бо ві ді єс ло ва

Бе зо со бо ві ді єс ло ва – це ок ре ма гру па ді єс лів, які на зи ва ють
дію або стан, що три ває без від нос но до осо би: сві тає, сутеніє, до -
щить, тала нить, жи веть ся, сниться.

Бе зо со бо ві ді єс ло ва ма ють тіль ки:
– не оз на че ну форму (по ча ло щас ти ти, ста ло ве чо рі ти);
– форми тре тьої осо би од ни ни те пе ріш ньо го і май бут ньо го часу

(щас тить, щас ти ти ме, бу де щас ти ти, ве чо ріє, ве чо рі ти ме);
– форми се ред ньо го ро ду од ни ни ми ну ло го ча су й умов но го

спо со бу (щас ти ло, ве чо рі ло, щас ти ло б, ве чо рі ло б);
– форму на ка зо во го спо со бу (хай щас тить!).

Бе зо со бо ві ді єс ло ва оз на ча ють:
а) яви ща при ро ди (смер кає, роз вид ня єть ся, дніє, за ме ло, хур де -

лить, під мер зає, по хо ло да ло, мря чить);
б) фі зич ний або пси хіч ний стан лю ди ни (ну дить, ли хо ма нить,

кор тить, тру сить, ко ле, не спить ся, не си дить ся);
в) мі ру на яв нос ті або від сут нос ті чо гось (ста ло ся, ми ну ло ся,

бракує, вис та чає, не вис та чає);
г) ус піх (щас тить, поталанило, фор ту нить).

Час ти на бе зо со бо вих слів є од ноз нач ни ми (ли хо ма нить, су те -
ніє). Од нак де я кі ба га тоз нач ні ді єс ло ва в од но му зна чен ні на ле жать
до бе зо со бо вих, а в ін шо му – до осо бо вих форм ді єс ло ва: На дво -
рі ллє. – Дощ ллє як із від ра. Надворі вже світає. – Зійшло сонце,
день світає.

Бе зо со бо ві ді єс ло ва вис ту па ють го лов ни ми чле на ми в од но -
склад них ре чен нях. Во ни спів від нос ні з при суд ка ми; під ме тів у цих
ре чен нях не має.

1. Спи шіть прис лів’я та при каз ки.

1. Раз у рік коль не у бік. 2. Гос тре сло веч ко ко ле сер деч ко. 3. Гір ше болить
від язи ка, як від но жа. 4. Чу жий біль ні ко му не бо лить. 5. На у ку за пле чи ма
не но сить. 6. У нев мі ло го ру ки не бо лять. 7. Бу ло, та ми ну ло ся.

2. Під крес літь гра ма тич ну ос но ву в кож но му ре чен ні. Чим ви ра же ний
голов ний член в од нос клад них ре чен нях?

1. Про чи тай те. Ви пи шіть ви ді ле ні ре чен ня.

За хоп лен ня – це без меж ний світ мож ли вос тей для кож но го. Вам по щас -
ти ло, як що ви ці ка во і з ко рис тю про ве де те свій віль ний час. А як що ні? Спі -
ви, му зи ка, тан ці, те атр, ма лю ван ня, фо тог ра фія, ша хи, спорт, ту ризм, фі ла те -
лія, ви ро щу ван ня кві тів – та хі ба мож на пе ре лі чи ти все?! Ме ні зда єть ся, що
ко жен знай де щось до ду ші. Пот ріб но ли ше зла ма ти сті ну між со бою і сві -
том, не за пе ре чу ва ти не ві до мо го, не бо я тись екс пе ри мен ту ва ти. Де ко му хо -
четь ся спро бу ва ти все од но час но. На жаль, це не мож ли во. Щоб от ри му ва ти
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на со ло ду від яко їсь спра ви, тре ба доб ре на ній ро зу мі ти ся. На ве ли ку
кількість за хоп лень вам бра ку ва ти ме ча су і сил. Тож на ма гай те ся спо чат ку
яко мо га біль ше піз на ти, а по тім об ра ти свою улюб ле ну спра ву.

2. Знай діть у ви пи са них ре чен нях бе зо со бо ві ді єс ло ва. Пос тав те від них
пи тан ня до за леж них слів. Яких від мін ків ви ма га ють бе зо со бо ві ді є сло -
ва від цих за леж них слів?

Спи шіть, пос та вив ши ді єс ло ва в дуж ках у пот ріб ній фор мі.

Дех то ка же, що бу цім то ри ба та зай ці ви во дять у стар ці. Так во но чи ні,
од на че я на влас но му дос ві ді пе ре ко нав ся: ри бо лов ля, як і по лю ван ня, – гір -
ше не во лі. (По та ла ни ти) ме ні в ри бо лов лі, від то ді й (тяг ну ти) до річ ки, як до
ко ха ної дів чи ни: без спі нін га ви хід но го дня не уяв ляю.

Отож нас туп ної не ді лі – зно ву на ри бо лов лю. Тіль ки-  но (сві та ти, роз вид -
ню ва ти ся), я вже на но гах (За С. Хав ру сем).

Спи шіть. Виз нач те син так сич ну роль бе зо со бо вих ді єс лів.

Гус та мла се ло за во лок ла. Віє, кру тить, ме те. За ві я ми за но сить, пе ре ві ває
до ро ги, бу ру ни на мі тає, ку чу гу ри. Сні го вий ви хор із свис том мчить ву лич кою,
б’є в ха ту, сі че в ли це. Трі щать де рев’яні за кут ки. Ре ви ще сто їть надво рі (За
М. Коцюбинським).

1. Про чи тай те. Наз віть бе зо со бо ві ді єс ло ва.

На род ні прик ме ти
1. Над лі сом по си ні ло – на теп ло. 2. Під час до щу по чи на ють спі ва ти пів -

ні – ось- ось ви по го дить ся. 3. Во да в річ ці по теп лі ла – за до щить. 4. Ри ба грає,
вис ка кує з во ди – не од мін но за не го дить ся. 5. Не клює на ву доч ку, хоч сон це
яск ра во сві тить – не го да близь ко, хоч і не має ін ших оз нак.

2. Зга дай те і за пи шіть ін ші на род ні оз на ки по го ди і не го ди, ви ко рис тав -
ши бе зо со бо ві ді єс ло ва, що є у впра ві.

Опи шіть (ус но) ма лю нок художника В. Попкова, ви ко рис то ву ю чи по -
да ні бе зо со бо ві ді єс ло ва.

Не спить ся, зах ма ри ло, сві тає, зда єть ся, по хо ло да ло, мря чить, до щить, ллє,
роз вид ня єть ся, посві жі ша ло, хо четь ся, не тер пить ся.
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§ 12. Спо со би тво рен ня ді єс лів

1. Які ос нов ні спо со би сло вот во рен ня іс ну ють в ук ра їн ській мові?
2. Які час ти ни сло ва на зи ва ють ся зна чу щи ми?
3. Які зна чу щі час ти ни сло ва на ле жать до афік сів?
4. Із яких зна чу щих час тин сло ва ут во ре но по да ні ниж че сло ва?

Не оз на че ну фор му ді єс ло ва, або ін фі ні тив, на зи ва ють по чат ко -
вою фор мою. І са ме від ос но ви ін фі ні ти ва та від ос но ви те пе ріш -
ньо го ча су ут во рю ють ся ін ші, по хід ні, фор ми ді єс ло ва.

Є не по хід ні ді єс ло ва, спо сіб тво рен ня яких виз на чи ти не мож ли -
во: ро би ти, нес ти, спа ти, іти, сі я ти. Реш та ді єс лів – по хід ні (спо сіб
тво рен ня цих ді єс лів мож на виз на чи ти).

Ос нов ні спо со би тво рен ня по хід них ді єс лів

При міт ка. У кін ці ді єс лів -ти-, -ся (-сь) поз на ча ють ся як су фік си:
роз ви ва ти ся, до че ка ти ся.

засніжен ий перезимувати   
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Спо сіб
тво рен ня

Від якої час ти ни
мо ви ут во ре но

ді єс ло во

С ло вот вір ні
за со би

 П рик ла ди

Пре фік -
саль ний 

від ді єс ло ва п ре фік си ви-, від-,
до-, на-, над-,
пере-, по-, при-,
про-, у-

ви би ти, від нес ти, до ро би ти,
на пи са ти, над рі за ти,
переліз ти, под рі ма ти, при ку -
пи ти, про біг ти, уки ну ти

 Су фік -
саль ний

 від ді єс ло ва су фік си -у ва- 
(-юва-), -ну-, -а-;
афікс -ся 

пе ре пи са ти – пе ре пи су ва ти,
грю ка ти – грюк ну ти, ляг ти –
ля га ти, жаліти – жалітися

від імен ни ків і
прик мет ни ків су фікс -и- ко са – ко си ти, довгий –

довжити
від імен ни ків,
прик мет ни ків, 
чис лів ни ків 

су фікс -і- (-ї-) ро зум – ро зу мі ти, прозорий –
прозоріти, троє – тро ї ти 

від імен ни ків, при -
к мет ни ків, зай мен -
ників, вигу ків

су фікси -а-, -к-а- о бід – обі да ти,
я – яка ти, ой – ойкати

від прик мет ни ків су фікс -ну- слі пий – сліп ну ти

від імен ни ків су фікс -у ва- бі да – бі ду ва ти

П ре фік -
саль но-
 су фік -
саль ний

від ді єс лів сло вот вір ні афік си,
що ви ко рис то ву ва -
лись у пре фік саль -
но му й су фік саль -
но му спо со бах
тво рен ня

с пі ва ти – нас пі ву ва ти,
ві ри ти – зне ві ри ти ся

  від прик мет ни ків,
чис лів ни ків, при -
слів ни ків

гли бо кий – пог ли би ти,
двоє – под во ї ти,
при люд но – оп ри люд ни ти

  Пе ре ос -
мис лен -
ня іс ну ю -
чих слі в

у жи ван ня ба га то -
знач но го сло ва 
в пе ре нос но му
зна чен ні

ди ти на рос те – ці ни рос туть;
со ба ка бі жить – час бі жить 



1. Про чи тай те. Ви ко рис то ву ю чи по да ну ін фор ма цію, про а на лі зуй те свій
по черк і виз нач те ри си ва шо го ха рак те ру.

Гра фо ло гія – це на у ка, яка вив чає за ко ни за леж нос ті між по чер ком і ха -
рак те ром лю ди ни. Ос нов не зав дан ня ці єї на у ки – спо ну ка ти лю ди ну заг ля ну -
ти в се бе, за мис ли ти ся над сво ї ми здіб нос тя ми і мож ли вос тя ми. Нап рик лад,
рів ні лі нії ряд ків, од на ко ва від стань між сло ва ми свід чать, що лю ди на во льо -
ва, енер гій на, пра цьо ви та.

Ду же ве ли ки ми або ду же ма лень ки ми бук ва ми пи шуть ті, хто хо че ви ді -
ли ти ся, лю бить хва ли ти ся. Нез граб ні лі нії по ві дом ля ють про твер дість і на по -
лег ли вість. А круг лі лі те ри під крес лю ють м’якість, ми ро люб ність на ту ри. Аку -
рат но роз став ле ні роз ді ло ві зна ки – це оз на ка роз суд ли вос ті, пун кту аль нос ті.
Ве ли ку кіль кість зай вих роз ді ло вих зна ків зна хо ди мо в пі доз рі ли вих, не пев -
них лю дей. Ве ли кі, жир ні роз ді ло ві зна ки мож на по ба чи ти, дос лід жу ю чи по -
черк емо цій них осіб (З кн. «Тес ти для під літ ків»).

2. Ви пи шіть із тек сту ді єс ло ва не оз на че ної фор ми. Виз нач те спо сіб їх
тво рен ня.

Ут во ріть і за пи шіть ді єс ло ва, за шиф ро ва ні в схе мі. Поз нач те сло во -
твор чі афік си. Яким спо со бом ут во ре ні ці ді єс ло ва?

Роз мов ля ють двоє хлоп чи ків.
– Ні, – ка же один, – так за чі су ва ти сь я не бу ду, так ли ше дів -

ча та хо дять.
– Доб ре, – ка же дру гий, – але ска жи то ді, яка, по- тво є му, за -

чіс ка чо ло ві ча?
– Не знаю... Ну, хо ча б ли си на.

1. Ко ли при тво рен ні но вих слів пот ріб но вжи ва ти пре фікс при-?
2. Сформулюйте правило про написання префіксів роз-, без-,

через-?
3. Яке пра ви ло на га дує вам фра за ка фе «Птах»?
4. По яс ніть правопис ді єс лів них закінчень -шся, -ться.

За пи шіть ді єс ло ва, за -
шиф ро ва ні в схе мі (усі
мож ли ві ва рі ан ти).
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1. Про чи тай те.

Ін ко ли, слу ха ю чи вчи те ля на уро ці, ви ми мо во лі ма лю є те щось на по лях
або на ос тан ній сто рін ці зо ши та. Пси хо ло ги вва жа ють, що за ци ми ка ра ку ля -
ми мож на ба га то діз на ти ся про лю ди ну.

Зоб ра жен ня бу ди ноч ка або до маш нього
інтер’єру свід чить про лю бов до сі мей но го
затиш ку.

Кві ти або лис тя свід чать про доб ру на ту -
ру, ба жан ня до по ма га ти ін шим.

Кра си ві об лич чя – за ці кав ле ність у лю -
дях, у спіл ку ван ні з ни ми, доб ро зич ли вість.

Страш ні обличчя означа ють по га ний на -
стрій то го, хто їх ма лює.

Ге о мет рич ні фі гу ри (три кут ни ки, ова ли,
квад ра ти) на ма люн ках – це по каз ник лю ди -
ни-  лі де ра, що мо же ор га ні зу ва ти ін ших.

Зіг ну ті лі нії – оз на ка так тов нос ті, умін ня
вес ти бе сі ду.

Чу дер наць кі тва рин ки або риб ки ха рак те -
ри зу ють лю ди ну з по чут тям гу мо ру й ба га тою
уя вою.

На ма льо ва ні зір ки – оз на ка оп ти міз му.

Ко ла – оз на ка кра си во го, твор чо го ду хов -
но го сві ту.

2. Ут во ріть і за пи шіть ді єс ло ва від ви ді ле них імен ни ків і прик мет ни ків.
Які спо со би сло вот во ру ді єс лів ви ви ко рис та ли?
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1. Роз глянь те схе му, яка ілюс трує кут на хи лу лі тер на пись мі (різ ний по -
черк). Про чи тай те ві до мос ті про різ но ви ди по чер ку, по да ні в таб ли ці.

На хил лі тер свідчить про те, чим ке ру ється лю ди на у своїх діях, –
ро зумом чи по чут тями.

2. Ви пи шіть ха рак те рис ти ку, при та ман ну кож но му з вас осо бис то. Роз -
беріть за бу до вою ді єс ло ва, ви ко рис та ні в ній. Виз нач те спо сіб їх
творен ня.

1. Ут во ріть ді єс ло ва, ви ко рис то ву ю чи схе му.

2. За тлу мач ним слов ни ком з’ясуй те зна чен ня ви ді ле них і ут во ре них від
них слів.

1. Спи шіть ряд ки вір ша І. Фран ка. Під крес літь ді єс ло ва.

Ди ву ва лась зи ма, І най дуж че над тим
Як пос мі ли над сніг Ди ву ва лась зи ма,
Прок лю ну тись квіт ки Що на цвіт той дріб ний
За па ху щі, дріб ні? В неї си ли не ма.

2. З’ясуй те за тлу мач ним слов ни ком зна чен ня ді єс ло ва прок лю ну ти ся.
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зус трі ча ти       роз би ра ти

одя га ти               гой да ти
слу ха ти                пок лас ти

справ ля ти по го ду ва ти

влаш ту ва ти ке ру ва ти

ся (сь)

а)
Так пи шуть спо кій ні, дру же люб ні на ту ри, які вмі -
ють стриму ва ти свої емо ції.

б)
 Цей на хил лі тер трап ля єть ся в ду же емо цій них,
романтичних лю дей. Во ни пот ре бу ють то ва рис тва,
спіл ку вання, цікаво го ото чен ня.

в)
Незначний на хил лі тер уліво є оз на кою то го, що
ро зум кон тро лює емо ції. Мо ло ді лю ди, що так пи  -
шуть, ра но хо чуть ста ти дорос ли ми й не за леж ни ми.

г)
Ду же силь ний на хил улі во ха рак тер ний для осо бис -
тос тей, які при хо ву ють свої по чут тя.

ґ)
Вер ти каль ний по черк ві доб ра жає рів но ва гу між
розу мом і сер цем, які пе ре бу ва ють у гар мо нії, не
во ро гу ють між собою.



Афікс -ся змі нює зна чен ня сло ва. Нап рик лад, ми ти оз на чає дію,
що пе ре но сить ся на пред мет: ми ти ко гось; ми ти ся – це дія, яка
від бу ва єть ся із са мою осо бою: ми ти се бе. Ки да ти оз на чає дію, що
за хоп лює пред мет, – ки да ти ка мінь; ки да ти ся у вис лов лю ван ні
хло пець ки да єть ся за ве ло си пе дом оз на чає, що дія без по се ред ньо
сто су єть ся ді я ча. За до по мо гою -ся осо бо ве ді єс ло во перет во рю -
єть ся на бе зо со бо ве, нап рик лад: хо чу – хо четь ся, роблю –
робить ся, за ми каю – за ми ка єть ся. Мож ли ві па ра лель ні фор ми:
я спи тав – я спи тав ся, я за бу ла – я за бу ла ся.

1. Спи шіть, до би ра ю чи пот ріб не ді єс ло во з ду жок.

По над де сять ро ків то му в Стеб ле ві, на Ро сі (по се ли ли ся, під се ли ли ся, пе -
ре се ли ли ся) кра си ві й гор ді пта хи – бі лі ле бе ді. І кож но го ро ку їх (пос та ва -
ло, ста ло, ста ва ло) все біль ше.

Од на па ра (бу ла, бу ва ла, при бу ла) най по міт ні ша. І як ото в на род ній пісні
«Ой там, на го рі» (спі ва єть ся, спі ває, прос пі вує) про па ру за ко ха них го лу бів,
так і ці ле бе ді (виз на чи ли, від зна чи ли, від зна ча ли ся) ви нят ко вою вір ніс тю. Та
(ста ва ло, ста ло ся, ста ва ло ся) за ті єю піс нею: «Десь узяв ся стрі лець, роз бив-
 роз лу чив па ру го лу бів»...

Від то ді (за ту жив, по ту жив, пе ре ту жив) са мот ній птах і на зав жди (по ки дав,
по ки нув, ски нув) ле бе дів-  поб ра ти мів (С. Хав русь).

2. Яки ми сло вот вор чи ми афік са ми роз різ ня ють ся ді єс ло ва в дуж ках? Як
це впли ває на змі ну лек сич но го зна чен ня і гра ма тич ної фор ми ді є -
слова?

Зав да вàти – за да вà ти
Хоч ці сло ва близь кі за зву чан ням, їх ні зна чен ня зов сім різ ні.

У зна чен ні «чи ни ти ко му-  не будь щось неп ри єм не» вжи ва є мо ді є -
сло во зав да ва ти: зав да ва ти втрат, зав да ва ти по раз ки, зав да ва ти
збит ків, зав да ва ти кло по ту.

У зна чен ні «да ва ти, про по ну ва ти що-  не будь для ви ко нан ня»
послу го ву є мо ся ді єс ло вом за да ва ти: за да ва ти урок, за да ва ти
домаш нє зав дан ня, за да ва ти вірш на пам’ять, за да ва ти пра ви ло,
за да ва ти фор му ли.

Ді єс ло во за да ва ти вхо дить і до ста лих сло вос по лу чень: за да ва -
ти тон (бу ти прик ла дом), за да ти пер цю (по ла я ти ко гось).

1. Прочитайте.

На ма га ти ся бу ти са мим со бою – єди ний за сіб ма ти ус піх (Стен -
даль).

Ми піз на є мо лю ди ну не за тим, що во на знає, а за тим, з чо го
во на ра діє (Р. Та гор).

Манери людини – це дзеркало, у якому відбивається її портрет
(Й.-В. Гете).

2. Випишіть дієслова. До ді єс лів із -ся до бе ріть (де мож ли во) ді єс ло ва без
-ся і з’ясуй те їх нє зна чен ня. До реш ти ді єс лів додай те (де мож ли во)
час тку -ся. Як змі ни ло ся зна чен ня ут во ре них ді єс лів?
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§ 13. Не з ді єс ло ва ми (пов то рен ня)

1. З усі ма фор ма ми ді єс ло ва (крім ді єп рик мет ни ка) не зви чай но
пи шеть ся ок ре мо: не по мі ча ти, не по мі чав, не по мі ча ла, не по мі -
ча ють, не по мі тять, не по мі ча ти муть, не по мі ча ти му, не по мі ти ли б,
не по мі тив би, не по мі тив ши, не по мі ча ю чи.

2. Ра зом не пи шеть ся з усі ма фор ма ми дев’яти ді єс лів, які без
не не вжи ва ють ся: не во ли ти, нез ду жа тися, нез чу ти ся, не на ви ді ти,
не по ко ї ти, неп ри том ні ти, не тер пе ли ви ти ся, не тя ми ти ся, нех ту ва ти.

3. Ра зом або ок ре мо не пи шеть ся за леж но від зна чен ня з та ки -
ми ді єс ло ва ми:

нез ду жа ти (хво рі ти)
не зду жа ти (не мог ти по до ла ти)

нес ла ви ти (гань би ти)
не сла ви ти (не прос лав ля ти)

не по ко ї ти ся (тур бу ва ти ся)
не по ко ї ти ся (не ле жа ти)

нес тя ми ти ся (втра ти ти са мов ла дан ня)
не стя ми ти ся (не по вер ну ти ся до тя ми).

4. У пре фік сі не до-, який ука зує на не пов но ту дії, не пи шеть ся
ра зом. Та ке на пи сан ня від різ ня єть ся від ді єс ло ва із пре фік сом
до-, пе ред яким ужи то за пе реч ну час тку не:

не до чу ва ти (по га но чу ти)
не до чу ва ти (не чу ти чо гось)

не до ї да ти (го ло ду ва ти)
не до ї да ти (не за кін чу ва ти тра пе зу)

не до си па ти (ма ло спа ти)
не до си па ти (не за кін чу ва ти спан ня)

не до ба ча ти (по га но ба чи ти)
не до ба ча ти (не при див ля ти ся)

не до люб лю ва ти (не лю би ти)
не до люб лю ва ти (не за кін чу ва ти лю би ти).

1. Про чи тай те прис лів’я та при каз ки. Ви пи шіть ді єс ло ва з не.

1. Не мі шай гріш не з пра вед ним. 2. Не мі ряй всіх на свій ар шин. 3. Не
скла де со бі ці ни. 4. Чо го не ма єш, то го не за гу биш. 5. По пе ре ду лю дей не бі -
жи, та від лю дей не від ста вай. 6. Не спи тав ши бро ду, не лізь у во ду. 7. Сам
со бі не ві рить. 8. Не моє го рить, не бу ду га сить. 9. І сам не гам, і дру го му
не дам. 10. Не про жи ве, як не вкра де. 11. Не бій ся силь но го і не зне ва жай
сла бо го. 12. Моя ха та скраю, я ні чо го не знаю. 13. Бре ше й оком не мор гне.
14. Не вмі єш пек ти хлі ба, бу деш пек ти ра ків. 15. Грім не гря не, ле да чий не
вста не.

2. Які вис лов лю ван ня, на ва шу дум ку, спів від но сять ся з не га тив ни ми ри -
са ми вда чі, бай ду жіс тю до чу жо го го ря, брех ли віс тю, ле дарс твом?
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Скла діть і за пи шіть дев’ять ре чень із будь-  я ки ми фор ма ми ді єс лів, що
з не зав жди пи шуть ся ра зом.

Спи шіть, роз кри ва ю чи дуж ки. Під крес літь у кож но му ряд ку зай ве сло -
во. По яс ніть свій ви бір.

1. (Не)на ви дя чи, (не)спі ва ю чи, (не)шу ка ю чи, (не)вста ю чи.
2. (Не)зчув ся, (не)по ко їв, (не)зас по ко їв, (не)хту вав.
3. (Не)во ли ти, (не)по не во ли ти, (не)во лі ти, (не)хо ті ти.

Спи шіть, встав ля ю чи на міс ці кра пок не.

Слуш ні по ра ди аме ри кан ських ді тей

Ні ко ли ... до ві ряй те со ба ці сте рег ти ва шу їжу.
Ко ли ваш бать ко гні ва єть ся й за пи тує вас: «Ти ма єш ме не за

дурня?» – ... від по ві дай те.
Ні ко ли ... ка жіть ма мі, що її ді є та ... до по ма гає.
Ко ли ма ма сер дить ся на та та, ... да вай те їй роз чі су ва ти вас.
Ні ко ли ... за ли шай те ва шо го три річ но го бра та в од ній кім на ті зі

сво їми зошитами й підручниками.
Фло мас те ри ... ви ко ну ють роль губ ної по ма ди.
Як що хо че те за вес ти ко ше ня, спо чат ку ... бій те ся про си ти ко няч -

ку (З кн. «Си ла ро зу му для ді тей»).

Як що у вас ви ни ка ють сум ні ви що до на пи сан ня слів не має або
не має, ско рис тай те ся схе мою:
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ра зом ок ре мо

Оз на чає

від сут ність чо гось (не ма) НЕ

П рик ла ди

Немає ближчої рідні, ніж мати й
батько (Народна творчість)

Хто має, той бурчить, а хто не
має, той мовчить (Народна
творчість)

во ло діє



Спи шіть вис ло ви, зняв ши рис ку.

1. Не/має що ро би ти, то пі шов во ду га си ти. 2. Не/має зла без доб ра.
3. Не/має ка зок кра щих за ті, які ство рив сам на род. 4. Без со лі, без хлі ба
не/має обі ду. 5. Не/має бджо ли без жа ла, а тро ян ди без ко лю чок. 6. Ко ли
не/має риб, то доб ре і гриб. 7. І со ло вей не/спі ває, ко ли чо го їс ти не/має.
8. Гар но то му жи ти, хто не/має за чим ту жи ти.

1. Про чи тай те. По яс ніть на пи сан ня ді єс лів із не. Зіс тав те гас ла при вхо -
ді в різ ні нав чаль ні зак ла ди.

Ос нов ні пра ви ла на шої шко ли У на шій шко лі ми...
1. Не кри ча ти. по во ди мо ся ввіч ли во
2. Не бі га ти. пра цю є мо ти хо
3. Не об ра жа ти мо лод ших. хо ди мо не пос пі ша ю чи
4. Не за піз ню ва тись. від по чи ва є мо з ко рис тю

Які вис лов лю ван ня, на ва шу дум ку, сприй ма ють ся кра ще? Уче ні до во дять:
у нав чан ні пе ре ва гу пот ріб но на да ва ти вис лов лю ван ням, які ка жуть, що
потріб но ро би ти, а не чо го не пот ріб но. Лю ди, слу ха ю чи ва ші ви мо ги, ма ють
зро зу мі ти, яких по зи тив них вчин ків ви від них че ка є те.

2. Скла діть і за пи шіть жар тів ли ву інс трук цію для бать ків (учи те лів, дру -
зів) «Як спіл ку ва тись із (ва ше пріз ви ще, ім’я, по бать ко ві в оруд но му
від мін ку)».

Бра ти би ка за ро ги – по чи на ти спра ву з го лов но го,
ді я ти енер гій но, рі шу че, досягаючи успіху.

Яся. Чо мусь на зма ган нях наш тре нер ра див від ра зу
бра ти би ка за ро ги, хоч ні я ких би ків з на ми не бу ло.

Ба бу ся. Та кий фра зе о ло гізм є в ук ра їн ській мо ві. Він,
оче вид но, пов’яза ний із си ту а ці єю при бор кан ня би ка:
з тва ри ною мож на спра ви ти ся, схо пив ши її за ро ги.

Дмит рик. Для цьо го тре ба бу ти ой яким сприт ним і
силь ним.

Ба бу ся. Але ко ли вжи ва ють цей вис лів у пе ре нос но му
зна чен ні, ро зу мі ють, що тре ба ви значити в будь-  я кій
спра ві го лов не і ді я ти енер гій но, рі шу че. То ді мож на
досяг ти ус пі ху, тоб то взя ти би ка за ро ги.
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Уза галь нен ня до роз ді лу «Мор фо ло гія. Ді єс ло во»

Ді єс ло во – це са мос тій на час ти на мо ви, яка оз на чає дію або стан і від -
по ві дає на пи тан ня що ро би ти? що зро би ти? (у по чат ко вій фор мі).

Ос нов ні гра ма тич ні фор ми ді єс ло ва

1. Не оз на че на фор ма (ін фі ні тив): по ві ри ти, мрі я ти.
2. Осо бо ві фор ми: праг нув, по ва жаю, ра ді ти муть, спи, ба чи ла, пи сав.
3. Ді єп рик мет ник: на пи са ний, ви ли тий, трем тя чий.
4. Ді єп рис лів ник: став ши, зали ша ю чи.
5. Бе зо со бо ві фор ми на -но, -то: роз ка за но, ви ми то.

Схе ма роз бо ру ді єс ло ва як час ти ни мо ви (для осо бо вих форм)

1. Сло во для роз бо ру.
2. Час ти на мо ви (ді єс ло во).
3. Ді єс лів на фор ма.
4. Вид (до ко на ний, не до ко на ний).
5. Спо сіб (дій сний, умов ний, на ка зо вий).
6. Час: те пе ріш ній, ми ну лий, май бут ній (прос та чи скла де на фор ма)

у дій сно му спо со бі.
7. Осо ба (у те пе ріш ньо му і май бут ньо му ча сі).
8. Чис ло (од ни на чи мно жи на).
9. Рід (у ми ну ло му ча сі, умов но му спо со бі од ни ни).

10. Ді є від мі на (1-ша чи 2-га).
11. Син так сич на роль (най час ті ше бу ває при суд ком).

Зра зок роз бо ру ді єс лів, ви ко рис та них у ре чен ні:

До по мо жи то му, хто не се ван таж, а не то му, хто пок ла де йо го (Се -
нека).

До по мо жи – ді єсл., осо бов. ф., до кон. в. (що зро би?), на каз. сп., одн.,
І діє відм., при суд.

Не се – ді єсл., осо бов. ф., не до кон. в. (що ро бить?), дійсн. сп., теп. ч.,
3-тя особ., одн., І ді є відм., при суд.

Не з ді єс ло ва ми пи шеть ся:
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Ко ли дієслово без не не вжи ва єть ся: не -
во ли ти, нена ви ді ти, нес тя ми ти ся

У скла ді пре фік са не до-, що оз на чає
непов ну дію: не дос па ти, не дов чи ти

З де я ки ми ді єс ло ва ми за леж но від
значен ня: нес ла ви ти (гань би ти), але
не сла ви ти (не прос лав ля ти)



Зав дан ня для са мо пе ре вір ки № 1

Ви бе ріть пра виль ну від по відь.

1. Ді єс ло во – це са мос тій на час ти на мо ви, яка оз на чає:
а) оз на ку пред ме та;
б) чис ло, кіль кість пред ме тів і по ря док їх при ліч бі;
в) дію або стан пред ме та.

2. Ді єс ло во від по ві дає на пи тан ня:
а) що ро би ти? що зро би ти?
б) який? чий?
в) скіль ки? кот рий?

3. Ді єс ло во має:
а) п’ять гра ма тич них форм;
б) шість гра ма тич них форм;
в) чо ти ри гра ма тич ні фор ми.

4. Ді єс ло во в ре чен ні най час ті ше вис ту пає:
а) до дат ком;
б) обс та ви ною;
в) при суд ком.

5. У яко му ряд ку всі сло ва – ді єс ло ва:
а) удос ко на лен ня, дос ко на лість, удос ко на лив;
б) удос ко на лив ши, удос ко на лю ва ти, дос ко на ло;
в) удос ко на лю ю чи, удос ко на лю ва ти, удос ко на ле ний?

6. У яко му ре чен ні ви ді ле не ді єс ло во ви ко нує роль обс та ви ни?
а) Піш ла по се лу до бу ва ти ки се лю (На род на твор чість).
б) Доб ро доб ром зга ду ють (На род на твор чість).
в) З двох бід ви би рай мен шу (На род на твор чість).

7. У яко му ряд ку всі ді єс ло ва на ле жать до осо бо вих форм:
а) спав би, спі ва є мо, слу ха ти;
б) іде, го во рю, хай зма га ють ся;
в) ві тай, ап ло ду ва ти муть, ус міх не ні?

8. Фор ми ді єс лів умов но го спо со бу тво рять ся від фор ми:
а) ми ну ло го ча су за до по мо гою час тки би (б);
б) те пе ріш ньо го ча су за до по мо гою час тки би (б);
в) те пе ріш ньо го ча су і майбутньо го ча су за до по мо гою час тки хай?

9. Ка те го рію ви ду ма ють:
а) усі гра ма тич ні фор ми ді єс ло ва;
б) осо бо ві фор ми ді єс ло ва;
в) усі гра ма тич ні фор ми, крім не оз на че ної фор ми.

10. На леж ність до І чи ІІ ді є від мін най прос ті ше виз на чи ти за за кін чен ням:
а) 1-ої осо би мно жи ни те пе ріш ньо го ча су;
б) 3-ої осо би мно жи ни те пе ріш ньо го ча су;
в) 3-ої осо би од ни ни те пе ріш ньо го ча су.

11. У яко му ре чен ні ви ко рис та но бе зо со бо ві ді єс ло ва?
а) Бри нять жи вою ра діс тю лі си (В. Си мо нен ко).
б) Ляг ло сон це за го рою, зір ки за сі я ли (Т. Шев чен ко).
в) Пах ло по ли ном, ти шею, спо ко єм ві я ло зві ду сіль (А. Го лов ко).
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12. Яким спо со бом ут во ре не ді єс ло во зап ро шу ва ти:
а) су фік саль ним;
б) пре фік саль ним;
в) пре фік саль но- су фік саль ним?

Зав дан ня для са мо пе ре вір ки № 2

Ви бе ріть пра виль ну від по відь.

1. У сло вах жи ти, ри зик ну ти -ти ви ко нує роль:
а) час ти ни ко ре ня;
б) су фік са;
в) за кін чен ня.

2. У яко му ряд ку всі ді єс ло ва пи шуть ся з пре фік сом с-:
а) (з, с)пих ну ти, (з, с)тер ти, (з, с)чис ти ти;
б) (з, с)худ ну ти, (з, с)ка ча ти, (з, с)фор му ва ти;
в) (з, с)чу ду ва ти, (з, с)тан цю ва ти, (з, с)піз ни ти ся?

3. Яке чер гу ван ня при го лос них від бу ва єть ся при ді є від мі ню ван ні діє -
сло ва пек ти:

а) к−т;
б) к−ч;
в) п−пл?

4. У яко му ді єс ло ві в осо бо во му за кін чен ні пи ше мо -е-:
а) нос..те;
б) пиш..мо;
в) сол..те?

5. У за кін чен нях ді єс лів те пе ріш ньо го ча су І ді є від мі ни (крім 1-ої осо -
би од ни ни та 3-ої осо би мно жи ни) пи ше мо:

а) е або є;
б) и або ї;
в) у або ю?

6. У яко му ряд ку всі ді єс ло ва з не пи шуть ся ок ре мо:
а) не/до го во рив ши, не/зду жа ти, не/грюк ну ти;
б) не/знає, не/за черс тві ло, не/впіз нав ши;
в) не/при том ні ти, не/хту ва ти, не/ві ри ти?

1. Про чи тай те. По мір куй те, у яко му зна чен ні по ет ужив сло во мо ва. На -
ве діть свої прик ла ди вжи ван ня цьо го сло ва в та ко му са мо му зна чен ні.

Вір шик про мо ви

В кож ній мо ві, в кож нім сло ві –
Роз дум, ра дість чи жур ба.
Мо ву хви лі знає річ ка,
Мо ву річ ки знає бе рег,
Мо ву бе ре га – вер ба.

Мо ву кві тів знає бджіл ка,
Мо ву біл ки знає гіл ка,
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Мо ву гіл ки – му ра ши ний
Зо се ред же ний на род.

Знає ві тер мо ву біл ки,
Знає ві тер мо ву гіл ки,
Річ ки, пташ ки і му раш ки –
Тож бо ві тер – по ліг лот.

Як він вер неть ся зго ри –
Ти із ним по го во ри,
Та зав жди со бою будь:
Рід ну мо ву не за будь.

Г. Фалькович

2. За до по мо гою слов ни ка іншомовних слів з’ясуй те лек сич не зна чен ня
сло ва по ліг лот.

3. Ви пи шіть із вір ша ді єс ло ва. Виз нач те вид.

4. Зро біть пись мо вий роз бір зво рот но го ді єс ло ва як час ти ни мо ви.

1. За пи шіть вис лів В. Си мо нен ка, за шиф ро ва ний у ре бу сі.

2. Скла діть і за пи шіть твір- роз дум за вис ло вом В. Си мо нен ка (7—9 ре -
чень), ви ко рис тав ши по да ні сло вос по лу чен ня.

Ві ри ти в се бе, ці ную час, зай ма ю чись спор том, не за цик лю ва ти ся на
пога но му нас трої, піз на ва ти се бе, дбаю про свою зов ніш ність, по мі ча ли б
прек рас не нав ко ло, люб лю жит тя, умі ти ра ді ти кож но му дню.

Про чи тай те. Виз нач те, який об раз ство рю ють ді єс ло ва в тек сті.

Щось на су ва ло гріз не.
По тем ні ша ло, за віт ри ло, зак ру ти ла ку ря ва.
Грим ну ло ближ че, не мов зва лив хтось на по міст де ре ви ну, за гур ко ті ло й

по ко ти лось у не бо.
Ві тер ущух. Між лис тям за ше лес тів гус тий, рів ний дощ. А на не бі зчи -

ни лась гур кот ня ва: ки да ло ко лод дям, ла ма ло, тро щи ло й лу ною роз ко чу -
вавсь гук над хма ра ми по ши ро ких не бес них прос то рах.

А з-під ті єї та рах кот ні ти хо сі яв ся на прив’яле лис тя, на прис ма же ні
трави й хлі ба, як із- під ка мін ня у мли ні бо рош но на кіш, дріб ний, як ро са,
хо лод ний дощ (Сте пан Ва силь чен ко).
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§ 14. Ді єп рик мет ник як особ ли ва фор ма ді єс ло ва:
за галь не зна чен ня, мор фо ло гіч ні оз на ки, син так сич на роль

Ді єп рик мет ник – це особ ли ва фор ма ді єс ло ва, що на зи ває
озна ку за ді єю або ста ном і від по ві дає на пи тан ня який? яка?
яке? які?

На від мі ну від прик мет ни ків, що на зи ва ють пос тій ну оз на ку,
дієприк мет ни ки вка зу ють на оз на ку за ді єю.

По рів няй те:

прик мет ни ки ді єп рик мет ни ки
 су хий лис ток за сох лий лис ток
си ва бо ро да по си ві ла бо ро да
хо лод ний сік охо лод же ний сік

Ді єп рик мет ни ки мо жуть ут ра ча ти ді єс лів ні й прикметникові оз на -
ки і пе ре хо ди ти в імен ни ки. То ді во ни на зи ва ють не оз на ку пред -
ме та за ді єю, а сам пред мет, і в ре чен ні ви ко ну ють, як і імен ни ки,
син так сич ну роль під ме та чи до дат ка: 1. Вій сько во зо бов’яза ні при -
бу ли на нав чан ня вчас но. 2. За по різь кі ко за ки зав жди по- лю дя но -
му ста ви лись до по ло не них.<<<<<<<<<<<<



Чор ні ли за ті не ні стов бу ри де рев.    Сад був огор не ний су тін ка ми.

1. Про чи тай те.

1. Мов мо гу чою ру кою шар пне ний, зір вав ся Мак сим, аж заб ряж ча ли на
ньо му лан цю ги. 2. Ми рос ла ва все ще сто я ла на міс ці, дер жа чи ру ку гар но го
па руб ка у сво їй ру ці і див ля чись у йо го хо ро ше, сон цем опа ле не і здо ро вим
рум’ян цем ося я не, од вер те щи ре ли це. 3. Уни зу роз би ва ла ся во да по то ку у
вели чез не, ку па ми тут на ва ле не ка мін ня... 4. З-під шо ло ма спли ва ло дов ге і
гус те, си ві ю че вже во лос ся на йо го пле чі. 5. То бу ла мо ло да, гар на дів чи на,
одяг не на в по лот ня ну, шов ко ви ми нит ка ми пе ре ти ка ну оде жу... 6. Шат ри їх -
ні, як Ми рос ла ва зблизь ка приг ля ну ла ся, зроб ле ні бу ли з вой ло ку, розп’ято -
го на чо ти рьох жер дках, зв’яза них уго рі до ку пи, і нак ри ті бу ли звер ху від
дощу ве ли ки ми шап ка ми з кін ської шкі ри (За І. Фран ком).

2. Ви пи шіть ви ді ле ні ді єп рик мет ни ки із за леж ни ми сло ва ми. Виз нач те
вид, час ді єп рик мет ни ків.

1. Про чи тай те. З кож но го ряд ка ви пи шіть сло вос по лу чен ня з ді єп рик мет -
ни ка ми.

1. Три вож на звіс тка, стри во же ним пог ля дом, три вож ні дум ки.
2. Чер во на кни га, у чер во ній сук ні, по чер во ні ле об лич чя.
3. Ці ка ві стат ті, за ці кав ле ним гля да чем, ці ка ву до по відь.
4. Пра цьо ви ті лю ди, пра цю ю чий вер стат, спра цьо ва ний ме ха нізм.

2. Виз нач те рід, чис ло, від мі нок ви пи са них ді єп рик мет ни ків.

3. Складіть речення з виписаними словосполученнями.

Спи шіть прис лів’я і при каз ки. Виз нач те син так сич ну роль ді єп рик мет -
ни ків.

1. Де ха та не ме те на, там дів ка не пле те на. 2. Б’ють не ле жа чо го, а ле да чо -
го. 3. Гни ли ми нит ка ми ши те. 4. У нього свита вітром підшита, а морозом
підбита. 5. За роб ле на ко пій ка кра ща за кра де ний кар бо ва нець. 6. По ді ле не го -
ре – пів го ря. 7. Від рі за на ски ба до хлі ба не прис та не. 8. За од но го би то го двох
не би тих да ють. 9. Ліп ше свій хліб не до пе че ний, ніж чу жий пе ре пе че ний.
10. Швець у по дер тих чо бо тах хо дить. 11. Ля ка на во ро на ку ща бо їть ся. 12. Не
пи та ний – мов чи, а би тий – не кри чи.
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1. Спи шіть, став ля чи сло ва в дуж ках у пот ріб ній фор мі. Звер ніть ува гу,
що сло ва в дуж ках уз год жу ють ся з ви ді ле ни ми сло ва ми.

Пер ші ро до від ні де ре ва в Ук ра ї ні (скла де ний) ще за епо хи се ред ньо віч -
чя – Кня жої до би. Кож не та ке де ре во бу ло але го рі єю, тоб то по е тич ним об ра -
зом. Близь кий, зна йо мий усім зма леч ку об раз де ре ва до по ма гав лю дям осяг -
ну ти склад не по нят тя ро ду. Що дав ні шим і впли во ві шим був рід, то ви щим,
мо гут ні шим, роз га лу же ні шим бу ло де ре во. Ро ди ни бу ли (зоб ра же ний) у виг -
ля ді гі лок, а чле ни цих ро дин – як га луз ки, лис точ ки, пло ди. Най час ті ше на
зоб ра жен нях (ви ко рис та ний) бу ли лавр, паль ма, дуб, кущ ви ног ра ду чи тро -
ян ди. Ці рос ли ни ці ну ва ли пе ре ду сім за дов го віч ність де ре ви ни, кра су пло дів
і кві тів. Сим во ліч но всі ці якос ті пе ре но си ли на пред став ни ків ро ду, (пред -
став ле ні) на зоб ра жен ні (За Д. Сте по ви ком).

2. З’ясуй те лек сич не зна чен ня сло ва але го рія.

1. Про чи тай те. Ви пи шіть ре чен ня з ді єп рик мет ни ка ми.

Уран ці всі пос пі ша ють: ча су об маль. Си ту а цій, щоб зір ва ти ся не ст ри ма ним
сло вом, мо же ви ник ну ти без ліч. Ось тут і стає пе ред лю ди ною ек за мен на
істин ну, не по каз ну ви хо ва ність: на вмін ня стри му ва ти ся, пос ту па ти ся. Ад же
роз дра ту ван ня з яко гось нік чем но го при во ду вик ли кає лан цю го ву ре ак цію
зіпсо ва но го на весь день нас трою близь ким і їй са мій.

Доб ре ви хо ва на лю ди на не зри ва ти ме зла на близь ких, не де монс тру ва ти -
ме сво го по га но го нас трою в ко лі сім’ї. На пев но, чим ближ ча нам лю ди на, тим
прос ті ші з нею вза є ми ни: до ма те рі, бать ка, на віть до ба бу сі й ді ду ся ми звер -
та є мо ся час то на «ти». Од нак це аж ні як не оз на чає, що в ро дин них сто сун -
ках ввіч ли вість не обов’яз ко ва. Нав па ки.

Чи вмі є те ви від чу ва ти нас трій рід них? Не прос то гар ний чи по га ний,
а йо го най мен ші ню ан си: ра дість, що спа лах ну ла в очах, прит лум ле ну об ра зу,
при хо ва ну ус міш ку. Цьо го мож на і пот ріб но нав чи ти ся (За М. Лем бер ською).

2. Виз нач те вид, час, рід, чис ло, від мі нок ді єп рик мет ни ків у ви пи са них
ре чен нях.

1. Про чи тай те. Ви пи шіть ді єп рик мет ни ки.

За бо ро не ні вис ло ви в спіл ку ван ні з рід ни ми:

• Зав жди ви з ци ми наб рид ли ви ми но та ці я ми!
• Від че пись від ме не!
• От уже й на бур мо се ний!
• Усі ва ші проб ле ми на ду ма ні.
• Я не за ці кав ле ний у роз мо ві з то бою.
• Твої зауваження ви ї де но го яй ця не вар ті.
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Ба жа ні вис ло ви в спіл ку ван ні з рід ни ми:

• Ви для ме не най рід ні ші.
• Із за до во лен ням прий маю по ра ди від лю дей, які люб лять ме не.
• Ра дий ба чи ти твою ся ю чу ус міш ку.
• Як ми нув день?
• Ли ше ти мо жеш до по мог ти ро зіб ра ти ся в цьо му нез ро зу мі ло му пи тан ні.
• По радь ме ні, ад же ти в цьо му кра ще роз би ра єш ся.
• При єм но, ко ли те бе зус трі ча ють ус міх не ні об лич чя близь ких лю дей.

2. Скла діть влас ні ба жа ні вис ло ви, ви ко рис то ву ю чи по да ні ді єп рик мет ни -
ки. За пи шіть ці вис ло ви.

Очі ку ва ний, за до во ле ний, утом ле ний, на лаш то ва ний. 

Щас ли вий той, хто щас ли вий у се бе вдо ма (Л. Тол стой).
Лю би ти людс тво лег ше, ніж зро би ти доб ро рід ній ма те рі (Г. Ско -

во ро да).
Хто бать ка- ма тір зне ва жає, той доб ра не має (На род на

мудрість).
До батьків стався так само, як ти б хотів, щоб твої власні діти

ставилися до тебе (Ісократ).

За ро зу м³  лий – зро зу м³  лий
Сло во за ро зу мі лий – це прик мет ник, який оз на чає «той, що по -

во дить ся гор до ви то, са мов пев не но, пи ха то»: за ро зу мі ла лю ди на,
за ро зу мі лий учень, за ро зу мі ла су сід ка.

Сло во зро зу мі лий на ле жить до фор ми ді єс ло ва – ді єп рик мет ни -
ка. Оз на чає «дос туп ний для сприй нят тя, до хід ли вий»: зро зу мі ла
за да ча, зро зу мі лий вчи нок, зро зу мі ле по яс нен ня.

Про чи тай те. Ви пи шіть ді єп рик мет ни ки, до бе ріть до них спіль но ко ре не -
ві сло ва.

Уся по ля на, вкри та бі лим пу хом, за го рі лась якимсь ся ю чим світ лом.
Пи лип ко ві бу ло так хо ро ше.
На опу ше них іне єм гіл ках і на змар ні ло му об лич чі Пи лип ка стри ба ло ясне

про мін ня сон ця. Кру гом бу ло ти хо.
Та ось за хи та лись зас па ні гіл ки на ви со ко му за мер зло му де ре ві й по ча ли

стру шу ва ти із се бе по си ні лий іній. Зіг ну та лі щи на за во ру ши лась, су хе лис тя
її ста ло на ди ма ти ся, де рен ча ти (За Па на сом Мир ним).
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§ 15. Ак тив ні та па сив ні ді єп рик мет ни ки. Тво рен ня ак тив них
і па сив них ді єп рик мет ни ків те пе ріш ньо го і ми ну ло го ча су

Ді єп рик мет ни ки по ді ля ють ся на ак тив ні і па сив ні.

1. Спи шіть. По яс ніть ор фог ра ми у ви ді ле них сло вах.

– Твій та тусь ні ко ли не ба лу вав ся, – ка же ба бу ся.
– І при но сив до до му від мін ні оцін ки! – до дає дру жи на.
Мій нах нюп ле ний син усе ниж че кло нить го ло ву. Бла кит на ди ти на,

викли ка на пря мо з не бес ба бу сею та ма мою, пур хає над мо єю го ло вою, ви ма -
ху ю чи сніж но- бі ли ми криль ця ми, сяє роз па ші ли ми щіч ка ми і до кір ли во
дивить ся на за бі я ку пов ни ми всіх на сві ті чес нот бла кит ни ми очи ма.

– Ну йди, – зжа лю єть ся вреш ті над си ном дру жи на.
Син, важ ко зіт хнув ши, іде роз дя га ти ся. Він уни кає ме не пог ля дом, і я йо -

го доб ре ро зу мію. Ад же ко ли б оця бла кит на ди ти на за ле ті ла ба га то- ба га то ро -
ків то му в наш п’ятий «Б» клас, во на б не вир ва ла ся звід ти жив цем. А як що
й вир ва ла ся б, то з об дер ти ми кри ла ми. І най біль ше ото го вис ку ба но го пір’я,
зви чай но ж, ли ши ло ся б у мо їх жме нях!.. (За А. Ді ма ро вим).

2. Ви пи шіть ді єп рик мет ни ки. Виз нач те вид па сив них ді єп рик мет ни ків.

Ак тив ні і па сив ні ді єп рик мет ни ки від мі ню ють ся як прик мет ни ки
твер дої гру пи.

1. Від га дай те сло вос по лу чен ня, за шиф ро ва ні в ре бу сах.
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Ак тив ні Па сив ні 

на зи ва ють оз на ку пред ме та за ді -
єю, яку він сам ви ко нує:
гра ю чий тре нер (тре нер, який ще
грає в ко ман ді);
зів’яле листя (листя, що вже
зів’яло)

на зи ва ють оз на ку пред ме та:
а) за ді єю, яку ви ко нує над ним
ін ший пред мет: прос пі ва на піс ня
(піс ня, яку хтось прос пі вав);
б) за зво рот ною ді єю на са мо го
се бе: ус міх не на дів чи на (дів чи на
ус міх ну ла ся)

127.

128.

Актив ні ді єп рик мет ни ки 
Па сив ні ді єп рик мет ни ки 

минулого часу

те пе ріш ньо го
ча су бу ва ють
тіль ки не до ко -
на но го ви ду:
міц ні ю чий 
ор га ніз м

ми ну ло го ча су
бу ва ють тіль ки
до ко на но го ви -
ду: зміц ні лий
ор га ніз м

бу ва ють до ко -
на но го ви ду:
ско ше ний лан

бу ва ють не до -
ко на но го ви ду
(рід ко): 
ко ше ний лан



2. Про від мі няй те роз га да ні сло вос по лу чен ня. По рів няй те від мін ко ві за -
кін чен ня ді єп рик мет ни ків і прик мет ни ків, що вхо дять до сло вос по лу -
чень. Зро біть вис нов ки про від мі ню ван ня ді єп рик мет ни ків.

Роз га дай те крос ворд, і ви діз на є тесь, до якої гру пи за зна чен ням на ле -
жать ді єп рик мет ни ки- від гад ки.

1. Об лич чя, що на пу хає від уку су
бджо ли. 

2. Па ля ни ця, яку роз рі за ли. 
3. Кущ, який по са ди ли. 
4. Чор ни ло, що роз ли ло ся. 
5. Лю ди на, що вто ми ла ся. 
6. Ма люк, що роз чер во нів ся. 
7. Обід, який наг рі ли.

Тво рен ня ак тив них ді єп рик мет ни ків

Ак тив ні ді єп рик мет ни ки в ук ра їн ській мо ві тво рять ся не від усіх
ді єс лів і вжи ва ють ся (особ ли во ді єп рик мет ни ки не до ко на но го ви -
ду) рід ко. Во ни за мі ню ють ся опи со вою фор мою: лю ди на, що се бе
по ва жає; усі, хто ба жає.

Ак тив ні ді єп рик мет ни ки ми ну ло го ча су із су фік са ми -вш-, -ш- в
ук ра їн ській мо ві не вжи ва ють ся. За мість них ви ко рис то ву ють опи -
со ву фор му: той, що пе ре міг; той, що виг рав.
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Ак тив ні ді є прик мет ни ки те пе ріш -
ньо го ча су не до ко на но го ви ду
тво рять ся від ос но ви те пе ріш -
 ньо го ча су ді єс лів не до ко на но го
ви ду за до по мо гою су фік сів 
-уч-, -юч-, -ач-, -яч- 

в’януть + уч = в’яну чий

пра цю ють + юч = пра цю ю чий 

ле жать + ач = ле жа чий

свис тять + яч = свис тя чи й

Ак тив ні ді є прик мет ни ки ми ну ло го 
ча су до ко на но го ви ду т во рять ся
від ос но ви ін фі ні ти ва ді єс лів 
до ко на но го ви ду за до по мо гою
су фік са -л-. Су фікс ос но ви 
-ну- при тво рен ні най час ті ше 
ви па да є

 доз рі ти + л = доз рі лий

змер зти + л = змер злий

про мок ну ти + л = про мок лий

(суфікс -ну- ви пав)

〈
〈

〈
〈

〈
〈

〈



Про чи тай те. Ви пи шіть ак тив ні ді єп рик мет ни ки ми ну ло го ча су до ко на -
но го ви ду. По яс ніть спо сіб їх тво рен ня за зраз ком (пись мо во).

Зра  з ок. По мо ло ді лий = по мо ло ді ти + л + ий .

Зів’яла, зна ю чий, спо лот ні ле, зом лі лий, ствер ді лий, па ла ю чий, змар ні лі,
роз кисле, по жов клий, за тих лий, за ні мі лий, роз га ря чі лі, промоклі, хви лю ю чий,
зас маг лий, по бі лі ле.

Тво рен ня па сив них ді єп рик мет ни ків

Ко ли па сив ні ді єп рик мет ни ки ут во рю ють ся за до по мо гою су фік -
сів -ен-, -єн- від ос но ви, яка за кін чу єть ся на го лос ні (-и-, -і-, -ї-),
то го лос ні основи ви па да ють: кро ї ти – кро є ний.

На відміну від прикметників, які мають повну й коротку форми
(певний – певен, потрібний – потрібен), дієприкметники мають
одну форму: визнаний, забезпечений, написаний, затриманий.

При міт ка. Від ді єс лів із бук вос по лу чен нями -о ро-, -о ло- в ко ре -
ні і від ді єс лів із су фік сом -ну- мо жуть ут во рю ва тись па ра лель ні
фор ми ді єп рик мет ни ків.

Про чи тай те. Від ви ді ле них слів ут во ріть і за пи шіть па сив ні ді єп ри -
кмет ни ки.

Бать ки теж пот ре бу ють тво єї ува ги

«Бать ки – теж лю ди!» – це ос нов на іс ти на, яку ти ма єш зас во ї ти. Ти хо -
чеш, щоб те бе ро зу мі ли, по ва жа ли, лю би ли? То ді й сам по ви нен ви яв ля ти по -
ва гу, лю бов. Знай ди пів го ди ни, щоб зди ву ва ти ма му – пе рег ля ну ти з нею її
улюб ле ну те ле пе ре да чу. Бать ко че кає, що ти по ці ка виш ся, як у ньо го спра ви
на ро бо ті. Ба бу ся змо же при га да ти ду же ці ка ві іс то рії зі сво го жит тя, як що ти
поп ро сиш її роз ка за ти про це.

Ство ри вдо ма ат мос фе ру до ві ри. Роз по ві дай біль ше про се бе, сво їх дру зів,
за хоп лен ня. Це до по мо же роз ві я ти пе ре жи ван ня рід них за те бе, по ба чи ти в
то бі до рос лу лю ди ну, якій мож на до ві ря ти.

Учень про пус тив ба га то уро ків. Учи тель з іс то рії за пи тує йо го:
– З яко го ча су ти не хо див до шко ли?
Учень від по ві дає:
– Від Тро ян ської вій ни до сьо год ні.
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131.

пороти                      мо ло ти                     ски ну ти

порений  поротий        ме ле ний  мо ло тий        ски не ний  ски ну тий

〈〈

Па сив ні ді єп рик мет ни ки до ко на но -
го і не до ко на но го ви ду т во рять ся
від основи ін фі ні ти ва за до по мо -
гою суфік сів -н-, -ен-, -єн-, -т-

за пи са ти + н = за пи са ний

при нес ти + ен = при не се ний

кле ї ти + єн = кле є ний

ми ти + т = ми тий

〈
〈

〈



При ут во рен ні па сив них ді єп рик мет ни ків від бу ва єть ся чер гу ван -
ня при го лос них:

[к]—[ч] пек ти – пе че ний
[с]—[ш] ско си ти – ско ше ний
[д]—[дж] уз го ди ти – уз год же ний
[г]—[ж] зап ряг ти – зап ря же ний
[т]—[ч] кру ти ти – кру че ний
[зд]—[ждж] об’їз ди ти – об’їжд жений
[ст]—[щ] мос ти ти – мо ще ний
[в]—[вл] зло ви ти – злов ле ний
[п]—[пл] ку пи ти – куп ле ний
[б]—[бл] ро би ти – роб ле ний
[м]—[мл] зло ми ти – злом ле ний

1. Від по да них ді єс лів ут во ріть і запишіть па сив ні ді єп рик мет ни ки. 

На рек ти, зму си ти, про бу ди ти, зас мі ти ти, отруїти, кро пи ти, на го ду ва ти,
напи са ти, розз бро ї ти, ствер ди ти, поз ба ви ти.

2. Поз нач те чер гу ван ня при го лос них і ви па дан ня го лос них. По яс ніть ці
ор фог ра ми.

Ні ри ба ні м’ясо – без воль на, без ха рак тер на лю ди на;
людина, яка нічим не примітна; ні я ка.

Ону ки го ту ють стіл до обі ду й від га ду ють, яку стра ву
при го ту ва ла цьо го ра зу ба бу ся – м’яс ну чи риб ну:
«М’ясо! – Ри ба! – М’ясо! – Ри ба!»

Ба бу ся. Не спе ре чай те ся. Бу де мо лоч на стра ва – ні
ри ба, ні м’ясо.

Дмит рик. Як сміш но: я знаю, що так ка жуть про ха рак -
тер лю ди ни.

Яся. Як це про ха рак тер? Це ж про дук ти, з яких готують
стра ву.

Ба бу ся. Дмит рик ка же пра виль но: ні ри ба ні м’ясо –
так ха рак те ри зу ють лю ди ну не рі шу чу, яка весь час ва -
гаєть ся, або когось непримітного, непоказного.

Дмит рик. Од ним сло вом, ні я кого.
Ба бу ся. Це справді негативна оцінка вдачі, поведінки

людини. Коли хтось безвольний, або про його поведінку
не можна сказати нічого ні доброго, ні поганого, то ка -
жуть: «Ні ри ба ні м’ясо».

Ді єп рик мет ни ки від зво рот них ді єс лів не ут во рю ють ся. Як що ж є
та кі ок ре мі ви пад ки, то час тка -ся від па дає: роз чер во ні ти ся – роз -
чер во ні лий, за жу ри ти ся – за жу ре ний.

77

132.



1. Спи шіть, ут во рив ши пот ріб ні ді єп рик мет ни ки за опи сом у дуж ках.

1. Не бо ста ло чис те і сві ти лось, як да ле кий (на зив ний від мі нок од ни ни
актив но го ді єп рик мет ни ка ми ну ло го ча су до ко на но го ви ду чо ло ві чо го ро ду від
ді єс ло ва роз квіт ну ти) льон (Є. Гу ца ло).

2. І трав не ва (на зив ний від мі нок од ни ни ак тив но го ді єп рик мет ни ка те пе -
ріш ньо го ча су не до ко на но го ви ду жі но чо го ро ду від ді єс ло ва вор ку ють) злива
ви ли ває теп ло на гаї (М. Наг ни бі да).

3. По ля вже спа ли, але й во ни, (на зив ний від мі нок мно жи ни па сив но го
дієприк мет ни ка ми ну ло го ча су до ко на но го ви ду від ді єс ло ва за ли ти) жов тою і
вод но час ледь- ледь го лу бу ва тою по він ню, ні би ус мі ха ли ся крізь сон (Є. Гу цало).

4. (Зна хід ний від мі нок од ни ни па сив но го ді єп рик мет ни ка ми ну ло го ча су
до ко на но го ви ду жі но чо го ро ду від ді єс ло ва ску ти) зи мою при ро ду го лу би ло
по- вес ня но му ра діс не сон це, всі ва ю чи віт тя де рев «сльо за ми» (Р. Бур ла ка).

5. Зно ву сад (на зив ний від мі нок од ни ни па сив но го ді єп рик мет ни ка ми ну -
ло го ча су до ко на но го ви ду чо ло ві чо го ро ду від ді єс ло ва спус то ши ти) кли че,
так тро ян дно під но сить ру ки... (С. Ки ри люк).

2. До яко го сти лю на ле жать за пи са ні ре чен ня? Про чи тай те їх без ді є -
прик мет ни ків. Чи змі нив ся зміст, ху дож ня ви раз ність? Від по ві ді
проко мен туй те.

Спо чат ку ми вчи мо сво їх ді тей. По тім са мі вчи мо ся в них. Хто
цьо го ро би ти не хо че, той від стає від сво го ча су (Я. Рай ніс).

Бать ко й ма ти – два сон ця га ря чих, що нам да ру ють на дію й
теп ло (В. Кри щен ко).

Вис ло ви з ді єп рик мет ни ка ми, що ви ко рис то ву ють ся
в су час но му офі цій но- ді ло во му сти лі

Орен до ва не ва ми при мі щен ня; бу ти ви му ше ним; стяг не на вчас -
но пе ня; зва жа ю чи на вик ла де не ви ще; вне се ні на пе ре дод ні змі ни;
від шко до ва ні збит ки; по нов ле ний до го вір; у по ряд ку, ух ва ле но му
за галь ни ми збо ра ми; ви ще заз на че ні умо ви; до мов ле ний об сяг; як -
що пра во не пе ред ба че не; ба жа ний ре зуль тат; за ці кав ле на сто ро -
на; вип ро бу валь ний тер мін; по пов не ний ра ху нок.

§ 16. Ді єп рик мет ни ко вий зво рот

Ді єп рик мет ник ра зом із за леж ни ми від ньо го сло ва ми ут во рює
ді єп рик мет ни ко вий зво рот. Ді єп рик мет ни ко вий зво рот у ре чен ні
ви ко нує роль по ши ре но го оз на чен ня: Хлі ба, зми ті до щем, яск ра -
во зе ле ні ли (О. Гон чар).

Ді єп рик мет ни ко вий зво рот в ус ній мо ві ви ді ля єть ся па у зою, а на
пись мі ві док рем лю єть ся ко ма ми. Ві док рем лен ня зво ро ту за ле жить
від йо го міс ця що до оз на чу ва но го сло ва. Як що од но го сло ва
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стосу єть ся кіль ка зво ро тів, то між ни ми став лять ся зна ки, як між
од но рід ни ми чле на ми ре чен ня.

Ді єп рик мет ни ко вий зво рот ві док рем лю єть ся:
1. Як що сто їть піс ля оз на чу ва но го сло ва: З пу ті да ле кої вер нув -

ся ма ши ніст, ук ри тий по ро хом, увесь про пах лий ди мом
(М. Риль ський).

2. Як що сто су єть ся осо бо во го зай мен ни ка: Усе ще за чу до ва -
ний, я сів у са ду під яб лу нею (Є. Гу ца ло).

3. Як що сто їть пе ред оз на чу ва ним сло вом і має до дат ко вий
обста вин ний від ті нок (до ньо го мож на пос та ви ти пи тан ня чо му?
за якої умо ви? нез ва жа ю чи на що?): На ля ка ний гро мо ви цею, кінь
ти хень ко за ір жав (М. Стель мах).

4. Як що сто їть пе ред оз на чу ва ним сло вом і від ді ле ний від ньо го
ін ши ми чле на ми ре чен ня (особ ли во при суд ком): Нас на же на жит -
тям, аж ве се ла йти ме гро за (О. Гон чар).

Ді єп рик мет ни ко вий зво рот не ві док рем лю єть ся:
Як що сто їть пе ред оз на чу ва ним сло вом (не має обс та вин но го

від тін ку і оз на чу ва не сло во – не осо бо вий зай мен ник): Гли бо ко
при хо ва ні спо га ди бен те жи ли Оле ну.

1. Спи шіть.

Го род бі ля ха ти

Цві туть со няш ни ки. Оз ву че ні бджо ла ми, во ни чо мусь схо жі для ме не на
круг лі коб зи, які зем ля під ня ла зі сво го ло на на ви со ких жи вих стеб лах. Жи -
ве ті ло кобз, па ху че, при по ро ше не жов тим пи лом, по рос ле пе люс тка ми, сві -
тить ся й зо ло тіє, щось про мов ляє сво єю ши ро кою, нез га са ю чою ус міш кою.
Скіль ки то го смі ху на го ро ді – всі со няш ни ки смі ють ся, ве се лі, тіль ки пі дійди
до них (Є. Гуцало).

2. Під крес літь ді єп рик мет ни ко ві зво ро ти. По яс ніть ужи ван ня роз ді ло вих
зна ків.

Ігор по вер нув ся зі шко ли до до му. Гля ну ла ма ти на йо го но ву
шап ку, по дер ту і всю в гря зю ці...

– Це що та ке?!
– Та це хлоп ці...
– Що хлоп ці?
– Ски ну ли з ме не шап ку й по ча ли у фут бол гра ти.
– А ти ж де був?!
– На во ро тах сто яв.

Спи шіть, роз став ля ю чи роз ді ло ві зна ки.

1. Не по руш но сто ять де ре ва за гор не ні в су тінь ряс но вкри ті крап лис тою ро -
сою (М. Ко цю бин ський). 2. По обид ва бо ки Ро сі сто я ли кру ті гор би по пе ре рі зу -
ва ні й пе ре тя ті гли бо ки ми вузь ки ми яр ка ми... (Іван Не чуй- Ле виць кий). 3. На
галя вин ку вис ка кує з гу щи ни сар на і за ча ро ва на чу до вим кон цер том зу пи ня -
ється ви тя га ці ка ву мор доч ку до кри вої сму ги об рію... (М. Ко цю бин ський).
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4. Надво рі був со няч ний день спов не ний нев га мов но го пта ши но го ще бе тан ня і
гу дін ня бджіл (О. Дон чен ко). 5. Зу пи ни ли ся бі ля гли бо ко го яру за рос ло го де ре -
ва ми ча гар ни ка ми (С. Хав русь). 6. Ар ку прик ра шав ві нок спле те ний із зе ле но -
го лис тя (С. Хав русь). 7. За ко ха на з ма лих літ у при ро ду во на за ці кав ле но роз -
по ві да ла про не об хід ність збе ре жен ня і прим но жен ня її ба гатств (С. Хав русь).

1. Про чи тай те текст зна но го ук ра їн сько го гу мо рис та Єв ге на Ду да ря. Чи
по ді ля є те ви дум ки ав то ра? Дай те роз гор ну ту від по відь.

Ве ли кий наш пре док Гри го рій Ско во ро да хо див бо сий, опи рав ся на ці пок,
мав лля ну тор би ну, світ лу го ло ву і та ла но ви ту, від кри ту лю дям, ду шу. Нам до
Ско во ро ди – як ку цо му до зай ця. Ми ма є мо за би ті дур ни ця ми го ло ви,
обскуба ні дур ня ми ду ші, обс тав ле ний мот ло хом по бут, і са мі в усьо му цьо му
ста є мо мот ло хом. Ми «не ма є мо ча су» од не од но му вс міх ну ти ся. Ска за ти доб -
ре сло во. Під три ма ти слаб ко го.

2. Ви пи шіть ре чен ня з не ві док рем ле ни ми ді єп рик мет ни ко ви ми зво ро та -
ми. Пе ре бу дуй те це ре чен ня, щоб не ві док рем ле ні зво ро ти ві док рем лю -
ва лись.

1. Про чи тай те. Ви пи шіть ді єп рик мет ни ко ві зво ро ти з оз на чу ва ни ми
слова ми.

Тест «Як я став люсь до рід них»

1. Ти ма єш тер мі но во пі ти до од нок лас ни ка чи од нок лас ни ці. Бать ки на
ро бо ті. Прий шов ши до до му, во ни спо кій ні, бо про чи та ли за ли ше ну то бою
запис ку.

2. У по меш кан ні роз по чав ся зап ла но ва ний заз да ле гідь ре монт, а те бе
відправ ля ють на ву ли цю, щоб «не кру тив ся під но га ми».

3. Ти без ва гань наз веш да ти наповнених щасливими побажаннями днів –
днів на род жен ня бать ків, ба бусь, ді ду сів, бра тів, сес тер.

4. Зап ро по но ва ні ма мою мо ро зи во, цу кер ку, тіс теч ко ти з’їда єш, не за пи -
тав ши, чи діс та ло ся смач нень ке до рос лим.

5. Те бе поп ро си ли по ми ти під ло гу, а ти, під ба дьо ре ний(а) від чут тям
потріб нос ті, ще й ви тер(ла) пил.

2. Ви ко най те тест. Як що твер джен ня пра виль не, пос тав те «+», якщо
непра виль не, поставте «—» (не став те поз нач ки в під руч ни ку).

Ключ до тес ту

Як що ти чу до вий син чи прек рас на доч ка, то поз нач ки ма ють сто я ти в
тако му по ряд ку: «+ — + — +». Як що роз та шу ван ня поз на чок зов сім ін ше, то бі
вар то сер йоз но за ду ма тись. Як що ви я ви ли ся нез нач ні роз біж нос ті – не пе ре -
й май ся, усе ще мож на вип ра ви ти.

Скла діть і за пи шіть ре чен ня, ви ко рис тав ши по да ні ді єп рик мет ни ки із
за леж ни ми сло ва ми та оз на чу ва ні сло ва.

Роз мо ва (вчас но роз по ча та), обов’яз ки (пра виль но роз по ді ле ні), по ве дін ка
(ви хо ва на в ро ди ні), бать ко ві ру ки (прос тяг ну ті для під трим ки), ма ми ні очі
(ося я ні лю бов’ю), брат і сес тра (ніжно люблені).
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1. Прочитайте. Ви пи шіть ре чен ня з ді єп рик мет ни ко ви ми зво ро та ми, під -
крес літь ці зво ро ти.

Олесь Гон чар ви ріс на Пол тав щи ні, ус лав ле ній іме на ми ба га тьох ви дат них
лю дей. Він лю бив ото че не гли бо ким яром сте по ве се ло з наз вою Су ха. Це бать -
ків щи на ма те рі пись мен ни ка. Зне си ле на важ кою пра цею, во на ра но піш ла з
жит тя. Ви хо ву ва ли Оле ся ді дусь і ба бу ся, а піс ля смер ті ді ду ся – ма мин брат.
Він і дав Оле се ві своє пріз ви ще – Гон чар. З теп ло тою й ніж ніс тю зга дує свій
рід пись мен ник. Чи та чів «Що ден ни ка» хви лю ють сло ва, на пи са ні про ба бу сю:
«Ба бу ся – най рід ні ша лю ди на, що бу ла для ме не як об раз са мо го наро ду». Під
час нав чан ня в шко лі Оле се ві до ве ло ся жи ти на квар ти рі. Щовихід но го він
пос пі шав у Су ху до сво єї ба бу сі. Са ме то ді й тра пив ся з ним випа док, опи са -
ний в опо ві дан ні «Ода тій ха ті, що в сні гах». Так ста ло ся, що хлоп чик, уря то -
ва ний у хур то ви ну в сте пу, став ви дат ним ук ра їн ським письмен ни ком.

2. Пе ре бу дуй те ви пи са ні ре чен ня, за мі нив ши ві док рем ле ні ді єп рик мет ни -
ко ві зво ро ти (де мож ли во) не ві док рем ле ни ми.

Правильно Неправильно

змар ні лий змарнівший
прог ни лий прогнивший
постарілий постарівший
той, що зробив зробивший
той, що написав написавший

§ 17. Бе зо со бо ві ді єс лів ні фор ми на -но, -то

Бе зо со бо ві фор ми ді єс ло ва на -но, -то – це нез мі ню ва ні ді єс лів -
ні фор ми, що на зи ва ють дію, ви ко на ну не ві до мою або не наз ва ною
ді йо вою осо бою: За да чу розв’яза но пра виль но.

Бе зо со бо ві ді єс лів ні фор ми на -но, -то ма ють тіль ки ка те го рію
ви ду. Ці фор ми вжи ва є мо, щоб під крес ли ти ре зуль тат дії: роз гля -
ну ті пи тан ня – пи тан ня роз гля ну то.

В од нос клад них ре чен нях ді єс лів ні фор ми на -но, -то вис ту па ють
го лов ним чле ном, спів від нос ним із при суд ком: Хай бу де вік про жи -
то як на ле жить (Л. Кос тен ко).

Тво рять ся бе зо со бо ві фор ми на -но, -то від па сив них ді єп ри кмет  -

ни ків за до по мо гою су фік са -о-: зроб ле ний – зроб ле но, про чи та -

ний – про чи та но, роз би тий – роз би то, зши тий – зши то.

1. Ут во ріть бе зо со бо ві ді єс лів ні фор ми на -но, -то від по да них ді є прик -
мет ни ків за зраз ком.

Зра  з ок. На ма льо ва ний – на ма льо ва но.
Роз га да ний, на по є ний, вкри тий, по ліп ше ний, озе ле не ний, зда ний, від ре да -

го ва ний, зрі за ний, прик ріп ле ний, нак ле є ний, змайстрова ний, зми тий, роз ри -
тий, на ли тий, за губ ле ний.

2. Із трьо ма ут во ре ни ми ді єс лівними формами скла діть і за пи шіть ре чен -
ня. Виз нач те син так сич ну роль ді єс лівних форм на -но, -то.
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1. За пи шіть сло вос по лу чен ня з ді єс лів ни ми фор ма ми на -но, -то. У яко -
му сти лі во ни мо жуть бу ти вжи ті?

За я ву роз гля ну то, ко мі сію сфор мо ва но, пос та но ву ух ва ле но, до по відь за -
слу ха но, усі пи тан ня об го во ре но, тези сфор му льо ва но, сти лю дот ри ма но.

2. Виз нач те від мі нок, яко го ви ма га ють ді єс лів ні фор ми на -но, -то від за -
леж них слів. Сфор му люй те вис нов ки.

Учи тель бі о ло гії за пи тав у шко ля ра:
– Що то за куль ту ра, Ми ко ло: огір ки, мор ква, ци бу ля, по мі до ри,

ка пус та?..
– Ві нег рет, – від по вів учень.

1. Про чи тай те. Який ва рі ант по ві дом лен ня ви б об ра ли?

Ти від по чи ва єш у літ ньо му спор тив но- оз до ров чо му та бо рі. Під час гри у
во лей бол ти ос ту пив ся (ос ту пи лась) і під вер нув (під вер ну ла) но гу. Лі кар,
бин ту ю чи, по пе ре див: кіль ка днів пот ріб но по хо ди ти в пов’яз ці, не на ван та жу -
ва ти но гу. Як ти по ві до миш про це бать кам?

Ва рі ант 1
Те лег ра мою: «Не щас ний ви па док. Но гу трав мо ва но. Від по чи нок зіп со ва но.

При їз діть не гай но».

Ва рі ант 2
За те ле фо ну єш: «До ро гі мої, як у вас спра ви? У ме не все нор маль но. По -

го да хо ро ша. Учо ра бу ли зма ган ня з во лей бо лу. Я вис ту пав (вис ту па ла) за од -
ну з ко манд. Під час гри тро хи роз тяг нув (роз тяг ну ла) но гу. Бу ло про ве де но
ог ляд. Лі кар ска зав, що все ско ро бу де в нор мі. Усіх ці лую».

Ва рі ант 3
Лис том: «Лю ба ма ту сю! Ду же про шу те бе, ти тіль ки не нер вуй! Я маю по -

ві до ми ти то бі про неп ри єм ність. На віть не знаю, як то бі на пи са ти, щоб ти не
хви лю ва лась. Що зроб ле но, те зроб ле но...» (да лі док лад но про по дії).

2. Чи до реч ні бе зо со бо ві сло ва в пер шо му й дру го му ва рі ан тах? Від по відь
про ко мен туй те.

3. Чи на ле жать ви ді ле ні сло ва в тре тьо му ва рі ан ті до бе зо со бо вої фор ми?
Від по відь обґ рун туй те.

1. Про чи тай те.

За бо рî  не ний – за бо рî  не но
Ці сло ва вживають для текстів оголошень у гро мад ських місцях,

тран спор ті, де нас, нап рик лад, по пе ред жа ють: Сто рон нім вхід за -
бо ро не но. (Сто рон нім вхід за бо ро не ний.) Бе зо со бо ва фор ма на
-но сполучається з не оз на че ною фор мою ді єс ло ва: пали ти за бо ро -
не но, ро би ти фо то- і ві де оз йом ку за бо ро не но, вхід із тва ри на ми
за бо ро не но.

2. При га дай те і за пи шіть ін ші на пи си з по пе ред жен ням, які ви ба чи ли в
гро мад ських міс цях.
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1. Спи шіть.

1. А в тому саду чисто метено, ще й хрещатим барвін ком дріб но пле те но
(На род на твор чість). 2. Та й по ход же но, ох, та й поб род же но та й бі ля мо ря
кінь ми (На род на твор чість). 3. Уже ж ме не по шар па но, всі кві тонь ки за гар -
ба но. Всі кві тонь ки- зір ни чень ки геть вир ва но з пше ни чень ки (Ле ся Ук ра їн ка).
4. Я збаг ну ла, що за бут тя не суд же но ме ні (Ле ся Ук ра їн ка). 5. Дощ без ус тан -
ку лив осінь і лі то; лу ки за топ ле но, тра ви по би то (П. Грабовський).

2. Виз нач те син так сич ну роль бе зо со бо вих ді єс лів на -но, -то.

Про чи тай те. Знай діть ав тор ські не о ло гіз ми, які на да ють вір шеві гу мо -
рис тич но го зву чан ня.

Зимові канікули

§ 18. На пи сан ня -н- у ді єп рик мет ни ках і -нн- у прик мет ни ках
ді єп рик мет ни ко во го по ход жен ня

Спи шіть. Під крес літь ді єп рик мет ни ки. По яс ніть пра во пис ви ді ле них
ді єп рик мет ни ків.

На вік на вив ся ви ног рад зе ле ний,
Не мов зем лі нес ка за ні дум ки.
Ду би гой да лись, і трем ті ли кле ни,
Вгор нув ши не бо в стом ле ні гіл ки.

А по за ти ном, ви би тим віт ра ми,
Жи ли шля хи, і се ла, і міс та,
Жи ли на ро ди, вгор ну ті ві ка ми, –
І ко жен вік до ста літ до рос тав…

М. Він гра нов ський
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У ді єп рик мет ни ках, ут во ре них
за до по мо гою су фік сів 
-н-, -ен-(-єн-), пи ше мо од ну 
бук ву н:

зрîб ле ний, по сàд же ний, 
при нå се ний, роз лі н³є ний, 
скà за ний, ма льî ва ний, 
ом р³я ний

У прик мет ни ках ді єпри кмет -
никового поход жен ня на го ло ше ні 
су фік си -анн-(-янн-), -енн-(-єнн-)
пи ше мо з дво ма бук ва ми н:

нев бла гàн ний, нес ка зàн ний, 
нез до лàн ний, нев піз нàн ний,
не до тор кàн ний, не нас тàн ний,
нез дій снåн ний, не о ці нåн ний, 
нез лі чåн ний, нес кін чåн ний

Відурочено уроки,
Відперервано перерви:
Ми не ходимо до школи –
Заспокоюємо нерви.

Відконтролено контрольні,
Відоцінено оцінки –

Будем свято святкувати
Новорічної ялинки.

Буде зимно-сніжно-дивно,
Буде вогників – без ліку:
Задля того ми й вчимося,
Щоб довчитись до каніку...

Г. Фалькович
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Від по да них ді єс лів ут во ріть ді єп рик мет ни ки ми ну ло го ча су до ко на но -
го ви ду. За пи шіть їх. По яс ніть пра во пис.

По бо ро ти, ро би ти, плес ти, но си ти, ус ві дом лю ва ти, одя га ти, бе рег ти.

Ма лий Юр чик пи тає бать ка:
– Та ту, чо му ін ді ан ці розмальовували со бі об лич чя?
– Во ни ма лю ва ли їх тіль ки то ді, ко ли йшли на вій ну. Щоб

настра ши ти во ро га.
За хви ли ну Юр чик кри чить:
– Та ту, іди по ди ви ся, на ша Світ лан ка зби ра єть ся на вій ну.

Спи шіть, роз кри ва ю чи дуж ки.

Во на дос ко на ло- ви шу ка(н, нн)а й кош тов но- прек рас на… Во на вся з го мо -
ну по лів, лі сів, мо рів, от чої зем лі, ме ре жа(н, нн)а схо дом і за хо дом сон ця, гап -
то ва(н, нн)а сяй вом мі ся ця, зі рок і пе рет ка(н, нн)а ка ли ною, бар він ком і виш -
не вим цві том… Во на вся з ту чі й гро му, як з во ди і ро си – та ка ук ра їн ська
мо ва. Ніж на й тен діт на, а міц ні ша бро ньо ва(н, нн)ої бро ні, бо єд нає дух і ті -
ло… (Б. Хар чук).

Спи шіть стро фу вір ша М. Він гра нов сько го, до би ра ю чи з ду жок епі тет,
ужи тий ав то ром. (Ува га! Ужиті епі те ти – це ді єп рик мет ни ки із су фік -
сом -ен-).

Зі хо дить ніч на (ти хий, за тих лий, ви ти ше ний) сад…
Гли бо кий ве ре сень шу мить кри лом ка чи ним,
І за вік ном, у лис то лет (від кри тим, від чи не ним, зак ри тим), –
Чер во них зір чер во ний зо ре пад.

1. Про чи тай те. Ви пи шіть ді єп рик мет ни ки.

Жит тє вий шлях лю ди ни, її до ля знач ною мі рою за ле жать від ро дин но го
ото чен ня, здо бу тої ос ві ти, ви хо ван ня. При щеп ле ні в сім’ї цін нос ті, на бу ті
звич ки виз на ча ють по ве дін ку лю ди ни уп ро довж усьо го її жит тя. При га дай те,
нап рик лад, бі ог ра фію на шої сла вет ної по е те си Ле сі Ук ра їн ки. Її врод же ний та -
лант роз ви ва ли бать ки, за люб ле ні в ук ра їн ську на род ну куль ту ру. За на пи са -
ни ми Ле сею сце на рі я ми від бу ва ли ся ро дин ні фоль клор ні ве чо ри. Ма ти Ле сі,
пись мен ни ця Оле на Пчіл ка, го ту ва ла доч ку до са мо від да ної лі те ра тур ної пра -
ці. Пер ший над ру ко ва ний вірш Ле сі Ук ра їн ки був свя том для всі єї ро ди ни.

У сім’ї ко жен із нас че кає об на дій ли во го, схваль но го, втіш но го сло ва. Ця
під трим ка до по ма гає по ві ри ти в не ви чер пні внутрішні необмежені си ли,
закла де ні в при ро ді лю ди ни.

2. Наз віть ді єс ло ва, від яких ут во ре но ви пи са ні ді єп рик мет ни ки.

Звер ніть ува гу, як фор му лю ють ся у ва шо му під руч ни ку «Рід на мо ва»
зав дан ня вправ. Ви пи шіть із фор му лю вань де сять сло вос по лу чень з
дієп рик мет ни ка ми ми ну ло го ча су до ко на но го ви ду. Поз нач те в ді є -
прик мет ни ках су фік си.

84

147.

148.

150.

151.

149.



Гар на як пи сан ка – гар на на вро ду, врод ли ва.

Дмит рик. Про кра су дів чат є ба га то ус та ле них по рів -
нянь: як пи сан ка, як ма ків ка, як ка ли на, як ягід ка, як зір ка.
А от про хлоп ців мен ше існує та ких висло вів.

Ба бу ся. По- пер ше, для хлоп ців важ ли ва пе ре ду сім си -
ла, по- дру ге, та кий об раз, як «ма ків цвіт», «мак», ужи ва -
єть ся й для ха рак те рис ти ки хлоп ців. Нап рик лад, ка же мо:
«як ма ків цвіт», «цві те як мак», що оз на чає роз квіт фі зич -
них і ду хов них сил хлоп ця.

Яся. Але не по щас ти ло ма ко ві в наш час: згань би ли йо го
нар ко ма ни. А скіль ки гар них прис лів’їв, пі сень є про мак...

Ба бу ся. І квіт ка мак, і смач на стра ва – ма ко ве ни ки –
за ли ша ють ся в ук ра їн сько му жит ті, по бу ті, от же, жи вуть і
наз ви їх ні в на шій мо ві. Ми ж по чи на ли роз мо ву із згад -
ки про пи сан ку, про по рів нян ня ді во чої вро ди з пи сан -
кою. Але з пи сан кою по рів ню ють не тіль ки гар ну дів чи ну.
І ви мог ли б при га да ти Шев чен ко ві ряд ки.

Дмит рик. Се ло на на шій Ук ра ї ні –
не на че пи сан ка се ло,
Зе ле ним га єм по рос ло...

Не ви ма гай від рід них не мож ли во го (В. Су хом лин ський).
Сер це ма те рі – бе зод ня, на гли би ні якої зав жди знай де те

прощен ня (О. де Баль зак).
Лю бов до Бать ків щи ни по чи на єть ся з лю бо ві до ма те рі. А лю ди -

на по чи на єть ся зі став лен ня до ма те рі (Ю. Яков лєв).

Ко рис ту ю чись по да ни ми сло вос по лу чен ня ми з ді єп рик мет ни ка ми,
скла діть твір (7—8 ре чень) про ва ші сто сун ки з ро ди ною.

При щеп ле ний у ди тинс тві, ви хо ва ний бать ка ми, на ці ле ний на ус піх,
підтри ма ний ро ди ною, за хи ще ний до рос ли ми, ус ві дом ле ний ви бір.

1. Ви пи шіть із по е тич них рядків Л. Кос тен ко сло вос по лу чен ня з ді є прик -
мет ни ка ми. Наз віть ді єс ло ва, від яких ут во ре но ді єп рик мет ни ки.

1. Мов ти хий дзвін гір сько го криш та лю, нес ка за не ли ши лось нес ка зан ним.
2. Мо же, це вже че рез ти ся чу літ – я і не я вже, роз буд же на в ге нах, тут на
зем лі я шу каю хоч слід ро ду мо го у пла чах і ле ген дах! 3. Отут я стою під за -
мис ле ним не бом на чор них віт рах сві то вих ве ре мій, і в су тич ці віч ній свя того
з га неб ним світ лі шає ро зум заць ко ва ний мій. 4. Чу єш, ро де мій, мій рід не -
сенький, хоч би вий шов хто хоч од не сень кий! Що ж це две рі всі по за ми ка ні?
Чи при ї ха ли ж ми нек ли ка ні? 5. Мо же, десь є ло то си і гін кго, ти хі рі ки і
рожева даль – у краю не ля ка них фла мін го, де рос те не ла ма ний миг даль.
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Ос в³т ле ний – ос в³че ний
Сло во ос віт ле ний – ді єп рик мет ник. Оз на чає якість пред ме та за

дією «ос віт лю ва ти», тоб то на пред мет па дає світ ло, і він стає
видимим: Ос віт ле на мі ся цем шху на сто я ла не по руш но на вод ній
по вер хні (М. Труб ла ї ні).

Сло во ос ві че ний – прик мет ник. Оз на чає «куль тур ний; який має
ос ві ту»: А хі ба твор ці дум ХVII сто літ тя не бу ли ос ві че ни ми для сво -
го ча су людь ми? (М. Риль ський).

§ 19. Не з ді єп рик мет ни ка ми

1. Сфор му люй те пра ви ла на пи сан ня не з прик мет ни ка ми.
2. По рів няй те пра во пис не з ді єп рик мет ни ка ми і прик мет ни ка ми.
3. Які спіль ні та від мін ні пра ви ла ви по мі ти ли?

Про чи тай те. Ви пи шіть імен ни ки, прик мет ни ки, ді єс ло ва та ді єп рик мет -
ни ки, ужи ті з не. По яс ніть пра во пис цих слів.

«Жит тя про жи ти – не по ле пе рей ти», «У жит ті – як на дов гій ни ві: усіля -
ке трап ля єть ся». Гли бо ка муд рість та їть ся в цих прос тих за фор мою, але да -
ле ко не прос тих за зміс том на род них вис ло вах... Ви вже дос тат ньо до рос лі,
щоб зро зу мі ти це. 

Озир ніть ся нав кру ги. Лю ди зус трі ча ють ся, за ко ху ють ся, од ру жу ють ся, на -
род жу ють ді тей – і це прек рас но. Усе, як у при ро ді – вес на, лі то, сон це... Але
не ли ше гар на по го да три ває про тя гом ро ку: трап ля ють ся до щі, гро зи, смер чі,
а іно ді й ка тас тро фи – зем лет ру си, цу на мі. Ги нуть ці лі міс та, страж да ють
люди...

Так і в жит ті – не с тя миш ся, як на ле тять «зли ви», прик рі по дії зруй ну -
ють те, що бу ду ва ло ся ро ка ми. І як що пе ре жи ва ти при род ні ка тас тро фи вас
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– Як що ді єп рик мет ник у ре чен ні
ви ко нує роль оз на чен ня і не має
при со бі за леж них слів:
Не на діс ла на лис тів ка ле жить на
сто лі.

– Як що не вхо дить до скла ду
пре фік са не до- й оз на чає не пов -
ну якість: не до пи са ний ро ман.

– Як що ді єп рик мет ник ви ко нує
роль оз на чен ня і має при со бі
за леж ні сло ва: Не на діс ла на (ко -
му?) ба бу сі (ко ли?) вчас но лис -
тів ка ще ле жить на сто лі.

– При про тис тав лен ні: Не на пи -
са ний, а над ру ко ва ний план
лежав на сто лі.

– Як що ді єп рик мет ник у ре чен ні
ви ко нує роль при суд ка: Лис тів ка
не на діс ла на.

Не з ді єп рик мет ни ка ми пи ше мо

ра зо м                                        ок ре мо

GGGGG
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навчають зма леч ку (при га дай те хо ча б шкіль ний курс «Охо ро на жит тя»!), то
з жит тє ви ми не га раз да ми час то ми за ли ша є мо ся сам на сам.

Ста ло ся ли хо – з тих чи ін ших при чин (заз ви чай ми їх і осяг ну ти нес про -
мож ні) роз лу ча ють ся най рід ні ші. Прик ро... Як прий ня ти той факт, що не мис -
ли ме ва ми ок ре мо, од не ці ле – не роз діль ні бать ки – за хо ті ли жи ти ок ре мо?
Вас за хоп лює вир емо цій: по чу ва є те ся не за хи ще ни ми, а на чеб то від кри ти ми
для уда рів до лі. Мож ли во, бо ї те ся, що те пер вам при ді ля ти муть мен ше ува ги,
лю бо ві... По вір те, це не так: з ким би ди ти на не за ли ша ла ся, поп ри всі неп ри -
єм нос ті, її лю блять бать ки, во на – ба жа на!

Спи шіть, роз кри ва ю чи дуж ки.

(Не)за рос лі ча гар ни ка ми бе ре ги; (не)за топ ле на міс ци на; ще (не)за бу та об -
ра за; (не)здо ла ний на род; (не)прив’яза ний зве чо ра чо вен; ні ким (не)тор ка на
ро са; (не)зіг ра на роль; (не)вир ва ні, а зрі за ні кві ти; (не)до пе че ний хліб;
(не)знай де на від по відь; ці (не)за бу ті мрії; (не)ви су ше не сі но; (не)до бу до ва ний
дім; (не)за чи не не вік но; (не)дос пі ва на піс ня.

1. Скла діть ре чен ня з по да ни ми гра ма тич ни ми ос но ва ми. Запишіть їх.
Під крес літь при суд ки.

Вік но не за чи не не, бу ди нок не за вер ше ний, пи тан ня не ви рі ше не, річ не
знай де на, яб лу ка не зір ва ні, кім на та не приб ра на, под виг не за бу тий.

2. Пе ре бу дуй те ре чен ня так, щоб дієприкметники ви ко ну ва ли роль оз на -
чень. За пи шіть ці ре чен ня.

3. По яс ніть пра во пис не в обох ва рі ан тах ре чень.

Спи шіть, зняв ши рис ку. Під крес літь у кож но му ряд ку зай ве, на ваш
пог ляд, сло вос по лу чен ня. По яс ніть свій ви бір.

1. Не/пе ре ві ре ний факт, не/зіб ра ні кош ти, не/на да на пре сі ін фор ма ція.
2. Не/ввім кне не світ ло, не/спла че ний ра ху нок, не/ро зіг рі та вран ці їжа.
3. Не/вип ра су ва на сес трою бі лиз на, не/під пи са ні ди рек то ром до ку мен ти,

не/впро вад же ний ви на хід.

1. Спи шіть, зняв ши рис ку.

1. Ма те рин ські не/дос па ні но чі, ко лис ко вої ніж ність свя та і, як про мінь в
роз плю ще ні очі, днів ди тя чих по ра зо ло та (Р. Бра тунь). 2. До Пуш кі на йти -
муть не/за рос лою тро пою, бе сі ду ва ти муть з ним і в му зей ній, і в діб ро вій ти -
ші (Р. Луб ків ський). 3. Хтось із не/тер пля чих ви ри ва єть ся впе ред, але йо го по -
вер тає на зад го лос ко ман ди ра (М. Стель мах). 4. Не/діс та єть ся Бать ків щи на в
спа док. Во на – до віч ний не/від плат ний борг (В. За ту ли ві тер). 5. Вчи мось до -
би ра тись до схо ва них іс тин, пе че рою йти у не/зна ну іс то рію (В. Ва си лаш ко).
6. Бла кит ний сніг і тем ний сніг ду ші ле жить не/тор ка ний, не/ора ний, не/зна -
ний (Б. Кри са). 7. Сто яв би тут і слу хав не/вгав ний віт ру спів: вес на, вес на,
вес на (В. Ми сик).

2. Складіть і запишіть ре чен ня з ужи ти ми у впра ві (5 на ви бір) ді єп рик мет -
ни ка ми, так щоб час тка не з ци ми ді єп рик мет ни ка ми писалась окремо.
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Прий шов один мис ли вець до ін шо го. Ба чить – на під ло зі ле жить
шку ра вед ме дя. За пи тує в гос по да ря:

– Ти скіль ки ра зів у ньо го стрі ляв?
– Де сять.
– А скіль ки ра зів влу чив?
– Жод но го.
– А від чо го ж він по мер?
– Від смі ху...

1. Про чи тай те.

Десь, ко лись, в якійсь кра ї ні На об лич чі у по е та
Про жи вав по ет не щас ний, Не цві ла уро да го жа,
Тіль ки мав та лант до вір шів Хоч не був він теж по га ний, –
Не по зи че ний, а влас ний. От со бі – лю ди на Бо жа!

Той спі вець – та що ро би ти!
Вид но, прав ди не схо ва ти,
Що не був спів цем по ет наш, 
Бо зов сім не вмів спі ва ти.

Ле ся Ук ра їн ка

2. По яс ніть пра во пис не з ви ді ле ни ми сло ва ми.

1. Про чи тай те, до да ю чи до ви ді ле них слів не.

Роз лу чен ня бать ків – сер йоз не вип ро бу ван ня для те бе. У та кий лег кий
мо мент ви ма є те до по мог ти їм, під три ма ти: по вір те, їм та кож бо ля че. І як що
з ча сом у ро ди ну прий де віт чим чи ма чу ха, пос пі шай те з вис нов ка ми, спро -
буй те при ди ви тись. Мож ли во, ма мі або та то ві ус міх ну лась до ля. Вар то уни -
кати зва же них дій. Ба жа ні для вас лю ди мо жуть ви я ви ти ся близь ки ми,
рідними.

2. По яс ніть пра во пис слів з не.

Крізь об ра зи і роз лу ки пе чаль ді тей знов нас пе че: їм тре ба
мате рин ські ру ки, їм тре ба бать ків ське пле че (В. Кри щен ко).

Ти мо жеш бу ти ге ні єм, ге ро єм, але що ти за лю ди на, су дять по
то му, як ти роз мов ля єш з ма тір’ю (За Д. Че ред ни чен ком).

Я до ма гав ся, щоб у кож ної ди ти ни в сер ці най ра діс ні шим, най -
до рож чим, най свя ті шим бу ли ма ти, бать ко, бра ти, сес три, дру зі
(В. Су хом лин ський).

Роз бåще ний – роз пå ще ний
Роз бе ще ний – мо раль но зіп со ва ний, з по га ни ми звич ка ми,

веред ли вий, нес лух ня ний. – До ре чі, про тво їх ді тей. Роз бес тив їх
так, що во ни тіль ки шко ду лю дям роб лять (А. Ши ян).

Роз пе ще ний – той, яко го роз пес ти ли над мір ною ува гою, роз ні -
же ний: Ме не від ді да си ло міць ві доб ра ли, ка жу чи, що дід ду же
мене роз пес ти ли і ні чо го доб ро го не нав чи ли (Мар ко Че рем ши на).
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89

Узагальнення до роз ді лу
«Морфологія. Ді єп рик мет ник (форма дієслова)»

Ді єп рик мет ник – це особ ли ва фор ма ді єс ло ва, що на зи ває оз на ку за ді -
єю або ста ном і від по ві дає на пи тан ня який? яка? які?

Ді єп рик мет ник по єд нує в со бі оз на ки ді єс ло ва й прик мет ни ка.

Схе ма роз бо ру ді єп рик мет ни ка як особ ли вої фор ми ді єс ло ва
1. Сло во для роз бо ру.
2. Час ти на мо ви (фор ма ді єс ло ва).
3. По чат ко ва фор ма (на зив ний від мі нок од ни ни чо ло ві чо го ро ду).
4. Стан (ак тив ний чи па сив ний).
5. Вид (до ко на ний і не до ко на ний).
6. Час (те пе ріш ній і ми ну лий).
7. Рід (в од ни ні), чис ло, від мі нок (виз на ча єть ся за ро дом, чис лом і

відмін ком імен ни ка, з яким уз год же ний ді єп рик мет ник).
8. Син так сич на роль (най час ті ше бу ває оз на чен ням і при суд ком).

Зра зок роз бо ру ді єп рик мет ни ків, ви ко рис та них у ре чен ні:
По віт ря бу ло на си че не во ло гою, тер пки ми за па ха ми ожи ва ю чо го ко рін -

ня і мо ло до го лис тя (М. Ча ба нів ський).

На си че не – ді єсл. (ді єп рикм.), по чат. ф. – на си че ний, па сив., до кон. в.,
мин. ч., се ред., одн., Н. в., при суд.

Ожи ва ю чо го – ді єсл. (ді єп рикм.), по чат. ф. – ожи ва ю чий, ак тив., не до -
кон. в., теп. ч., се ред., одн., Р. в., оз нач.

Ді єп рик мет ни ко вий зво рот ві док рем лю єть ся

Як що сто їть піс ля оз на чу ва но го
сло ва

Че рез бал кон ні две рі в кім на ту
ллєть ся ве чір нє по віт ря, на по є не
па хо ща ми літ ньо го са ду
(М. Коцю бин ський)

Як що сто су єть ся осо бо во го
займен ни ка

Ди вив ся [Юр ко] на бать ка, і йо му
ста ло жаль йо го, зав час но пос та -
рі ло го, спра цьо ва но го (Б. Хар чук)

Як що сто їть пе ред оз на чу ва ним
сло вом і має до дат ко вий обс та -
вин ний від ті нок (до ньо го мож на
пос та ви ти пи тан ня чо му? за якої
умо ви? нез ва жа ю чи на що?)

Не ля ка ні ні ким у цій на пів ди кій
лі со вій рі чеч ці, в’юни доп ли ва ли
ма ло не до ніг Мар ка (А. Ко ліс ни -
чен ко)

Як що сто їть пе ред оз на чу ва ним
сло вом і від ді ле ний від ньо го ін -
ши ми чле на ми ре чен ня (особ ли -
во при суд ком)

Налита сонцем і вітрами,
хлюпоче веслами весна
(М. Стельмах)

Ді єп рик мет ни ко вий зво рот не ві док рем лю єть ся

Як що сто їть пе ред оз на чу ва ним
сло вом (не має обс та вин но го
відтін ку і оз на чу ва не сло во – не
осо бо вий зай мен ник)

Омиті росами квітки розтулюють
повіки (В. Сосюра)



Тво рен ня ді єп рик мет ни ків

Не з ді єп рик мет ни ка ми
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Стан і час
ді єп рик мет ни ка

Від чо го
тво рить ся

Сло вот вір ні
за со би При міт ка

Ак тив ні
дієприк мет ни ки
те пе ріш ньо го
часу

від ос но ви ді єс ло ва
те пе ріш ньо го ча су не -
до ко на но го ви ду
(ке рують,

дрижать)

-уч-, -юч-, 
-ач-, -яч-
ке ру ю чий, 
дри жа чий

об ме же не вжи -
вання

Ак тив ні
дієприк мет ни ки
ми ну ло го ча су

від ос но ви ін фі ні ти ва
ді єс лів до ко на но го
виду
(змар ні ти, зра ді ти,

встигну ти)

-л-
змар ні лий,
зра ді лий,
встиг лий

при тво рен ні від
дієс лів із - ну- цей
су фікс випа дає

Па сив ні
дієприк мет ни ки
ми ну ло го ча су

від ос но ви ін фі ні ти ва
ді єс лів доко на но го ви -
ду, рідше – не до ко на -
но го 
(ко лоти, знести,

до пи сати)

-т-, 
-ен- (-єн-), 
-н-
ко ло тий,
зне се ний,
до пи са ний

мо жуть ут во рю ва ти
па ра лель ні фор ми:
усу ну ти → усуне -
ний і усуну тий

Ра зом

1. Як що ді єп рик мет ник у ре чен ні ви ко нує роль оз на чен ня і
не має при со бі за леж них слів: На сто лі ле жить неп ро чи та -
на книжка.

2. Як що не вхо дить до скла ду пре фік са не до- й оз на чає не -
пов ну якість: На сто лі ле жить не до чи та на кни жка.

Ок ре мо

1. Як що ді єп рик мет ник є оз на чен ням і має за леж ні сло ва: 
На сто лі ле жить не про чи та на мною книжка.

2. При про тис тав лен ні: На сто лі ле жить не про чи та на, а пе -
рег ля ну та кни жка.

3. Як що ді єп рик мет ник у ре чен ні ви ко нує роль при суд ка:
Кни жка не про чи та на.

〈 〈

〈

〈〈
〈

〈
〈

〈

〈
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Зав дан ня для са мо пе ре вір ки

Ви бе ріть пра виль ну від по відь.

1. У яко му пункті по да но пра виль не виз на чен ня ді єп рик мет ни ка?
а) Ді єп рик мет ник – це са мос тій на час ти на мо ви, що ви ра жає оз на -

ку за ді єю або ста ном і має гра ма тич ні ознаки ді єс ло ва і при кмет -
ни ка.

б) Ді єп рик мет ник – це особ ли ва фор ма ді єс ло ва.
в) Ді єп рик мет ник – це особ ли ва фор ма ді єс ло ва, що називає оз наку

пред ме та за ді єю або ста ном і має гра ма тич ні ознаки ді єс ло ва і
прик мет ни ка.

2. У яко му ряд ку всі сло ва – ді єп рик мет ни ки:
а) при тих лий, ви ми тий, ви со кий;
б) ско є ний, зна ю чий, тер тий;
в) по хи лий, зля ка ний, за гад ко вий?

3. У яко му ряд ку всі ді єп рик мет ни ки не до ко на но го ви ду:
а) вис віт ле ний, зна ю чий, збу до ва ний;
б) си ні ю чий, си дя чий, за ли ше ний;
в) спі ва ю чий, па да ю чий, про вод жа ю чий?

4. У яко му ряд ку всі ді єп рик мет ни ки па сив но го ста ну:
а) змелений, виконуючий, зволожений;
б) схвалений, зварений, намальований;
в) по чор ні лий, зне си ле ний, зні я ко ві лий?

5. Ді єп рик мет ни ки від мі ню ють ся як:
а) прик мет ни ки м’якої гру пи;
б) прик мет ни ки твер дої гру пи;
в) прик мет ни ки мі ша ної гру пи?

6. Ді єп рик мет ник у ре чен ні най час ті ше вис ту пає:
а) оз на чен ням і до дат ком;
б) оз на чен ням і під ме том;
в) оз на чен ням і при суд ком.

7. У ре чен ні Сон це по віль но ко ти ло ся у ви со ко му не бі, і йо го жар кі про -
ме ні без жаль но па ли ли по рі ді лий степ (Ю. Муш ке тик) ви ді ле не сло во є:

а) ак тив ним ді єп рик мет ни ком ми ну ло го ча су до ко на но го ви ду, що
ви ко нує роль оз на чен ня;

б) ак тив ним ді єп рик мет ни ком те пе ріш ньо го ча су не до ко на но го ви ду,
що ви ко нує роль при суд ка;

в) па сив ним ді єп рик мет ни ком ми ну ло го ча су не до ко на но го ви ду, що
ви ко нує роль при суд ка.

8. Ак тив ні ді єп рик мет ни ки те пе ріш ньо го ча су ут во рю ють ся від ос но ви
ді єс лів те пе ріш ньо го ча су за до по мо гою су фік сів:

а) -уч-, -юч-, -ач-, -яч-;    б) -ськ-, -цьк-, -зьк-;   в) -т-, -ен-, -єн-, -н-.
9. Ді єп рик мет ник ра зом із за леж ни ми сло ва ми ут во рює:

а) ді єп рик мет ни ко вий вис лів;
б) ді єп рик мет ни ко ве спо лу чен ня;
в) ді єп рик мет ни ко вий зво рот.
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10. У яко му ряд ку всі сло ва є ді єп рик мет ни ка ми і пи шуть ся з од ним н:
а) нев пізнà(нн, н)ий, неп³ зна(нн, н)ий, старà(нн, н)ий;
б) напèса(нн, н)ий, не до тîр ка(нн, н)ий, не оц ³не(нн, н)ий;
в) не о цінå(нн, н)ий, не до торкà(нн, н)ий, посà дже(нн, н)ий?

11. У яко му ре чен ні неп ра виль но роз став ле ні роз ді ло ві зна ки?
а) Нес ка за не ли ши лось нес ка зан ним (Л. Кос тен ко).
б) Як іно ді прос те, зви чай не сло во ска за не до реч но уміє лю ди ну зро -

би ти щас ли вою (Є. Бо жик).
в) Ніх то не го ден ви щі бар ви вби ти, да ро ва ні ме ні свя тим чут тям

(Т. Се ве рнюк).
12. У яко му ряд ку ді єп рик мет ник із час ткою не пи шеть ся ок ре мо:

а) не/про ду ма на від по відь;
б) не/зла ма не віт ром де ре во;
в) не/роз га да на та єм ни ця?

13. Про чи тай те за шиф ро ва не ре чен ня. За пи шіть йо го, роз став ля ю чи роз -
ді ло ві зна ки. Роз бе ріть ді єп рик мет ник як час ти ну мо ви.

14. На пи шіть мі ні- твір на те му: «Нащо й ліпший клад, коли в сім’ї лад»
(Народна творчість), ви ко рис тав ши:

а) ак тив ні і па сив ні ді єп рик мет ни ки;
б) ре чен ня з ві док рем ле ним ді єп рик мет ни ко вим зво ро том;
в) ре чен ня, де при су док ви ра же ний ді єп рик мет ни ком.



, 



§ 20. Ді єп рис лів ник як особ ли ва фор ма ді єс ло ва:
за галь не зна чен ня, мор фо ло гіч ні оз на ки, син так сич на роль

Ді єп рис лів ник – це особ ли ва нез мі н на фор ма ді єс ло ва, яка,
по яс ню ю чи при су док, на зи ває до дат ко ву дію і від по ві дає на пи тан -
ня що роб ля чи? що зро бив ши?

Ос нов на дія, наз ва на ді єс ло вом- при суд ком, і до дат ко ва, ви ра же на
ді єп рис лів ни ком, зав жди ви ко ну єть ся од ним пред ме том (під ме том).

Ді єп рис лів ник ра зом із за леж ни ми сло ва ми ут во рює ді єп рис лів -
ни ко вий зво рот, який ви ко нує син так сич ну роль обс та ви ни.

Про чи тай те. Нак рес літь і за пов ніть таб ли цю за зразком.

1. За лі зо ір жа віє, не зна хо дя чи со бі зас то су ван ня, сто я ча во да цві те, а на
хо ло ді вкри ва єть ся кри гою, ро зум же лю ди ни, не зна хо дя чи со бі зас то су ван -
ня, хи ріє (В. Су хом лин ський). 2. Пта хи, ви ри ва ю чись у си зі прис мер ки сте пу,
не мог ли за лі та ти ду же да ле ко і висо ко (Г. Тю тюн ник). 3. Сон це, зу пи нив шись
у зе ні ті, па лить зем лю вог ня ни ми про мін ня ми (Ми ко ла Хви льо вий). 4. Сніг іде
і, сяй во роз сі ва ю чи блі де, зво ло жує афі ші і об лич чя (І. Жи лен ко). 5. За був ши
сміх, і при мов ки, і жар ти, ми слу ха ли, схи лив ши ся на пар ти (А. Ма лиш ко).

Зра  з ок
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Ді єп рис лів ни ки лег ко знай ти в тек сті й від різ ни ти від ін ших форм
ді єс ло ва за ха рак тер ни ми су фік са ми -у чи (-ю чи), -а чи (-я чи), -ши,
-вши, до яких мо же при єд ну ва тись афікс -ся (рід ше -сь у по е тич -
них тво рах).

Про чи тай те. Ви пи шіть ді єп рис лів ни ки.

1. Не пій мав ши на кра діж ці, не ка жи, що зло дій (На род на твор чість).
2. Бу дя ки, при та їв шись неп ри яз ною юр бою на ро ві, ше по ті ли якісь прок льо -
ни не ві до мо ко му (Г. Жур ба). 3. Щас тя – не зна ти спо кою, в да лі йду чи не -
ві до мі (О. Під су ха). 4. Жит тя прой шов ши чес ну путь, щас ли вий бу деш ти, що
спра ви, то бою здій сне ні, жи вуть (К. Дрок). 5. Да рем но хо диш стеж кою кру -
тою, шу ка ю чи за губ ле них слі дів... (Б. Леп кий). 6. Іду без вто ми і ва ган ня і не
схи ля ю чи чо ла (Є. Ле тюк). 7. Ді дусь та ри бал ки, пе ре хи лив шись че рез борт
бар ка са, по ча ли ви би ра ти з мо ря сіт ку (Ю. Зба наць кий). 8. Сер це хай не сто -
мить ся ні як у дні че кань, са мот нос ті й три во ги, не хай ко хан ня бу де як ма як,
яко му ві риш, збив ши ся з до ро ги (Є. Ле тюк).

1. Спи шіть. Ви ді літь у ді єп рис лів ни ках су фік си.

Учень під час уро ку весь час щось жує. Учи тель ці увір вав ся тер пець. При -
пи нив ши по яс нен ня, спів чут ли во звер та єть ся до ньо го:

– Зго лод нів, бі до лаш ний?
Клас, прос те жив ши за її пог ля дом, обер та єть ся до ньо го. 
Учи тель ка про дов жує:
– Візь ми і мій бу тер брод, смач но го то бі... А ми по че ка є мо.
Учень, хо ва ю чи очі, у від чаї мо тає го ло вою. Од нок лас ни ки го лос но смі -

ють ся (В. Дво рець ка).

2. Під крес літь ді єп рис лів ни ки (від по від но до їх син так сич ної ро лі) із за -
леж ни ми сло ва ми.

Із кни жки про ети кет за сто лом:
«Ви дел ка з чо тир ма зуб ця ми – для гар ні ру, ви дел ка з трьо ма

зуб ця ми – для м’яса, ви дел ка з дво ма зуб ця ми – для ри би, видел -
ка з од ним зу бом – це ніж».

Про чи тай те. Які дієслівні форми є незмінними? Знайдіть їх у тексті та
випишіть.

Що від бу ва єть ся на уро ці?

Ти си диш спо кій но, не роз мов ля ю чи, але не мо жеш зо се ре ди ти ся. Дум ки
в те бе різ ні: про вчо раш ній фільм, про су пе реч ку з бать ка ми, про пла ни на ве -
чір, про май бут ній день на род жен ня. А тре ба сте жи ти за по яс нен ням учи те ля.
Не мож на за ли ша ти ся тро хи уваж ним, тро хи зо се ред же ним, тро хи на лаш то ва -
ним на ро бо ту. Не зро зу мів ши но вої те ми сьо год ні, зав тра ти вже бу деш по -
чу ва ти ся зай вим на уро ці. Ад же кож на но ва ін фор ма ція з будь- я ко го пред ме -
та ба зу єть ся на по пе ред ніх знан нях.

То як при му си ти се бе бу ти уваж ним?
Слухаючи наказ командира в армії, під лег лі сто ять струн ко. М’язи напру  -

же ні, лю ди на зіб ра на – ува гу за гос тре но. От же, ба жа ю чи бу ти уваж ним на
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уро ці, зро би най прос ті ше: сядь рів но, збе ри ся, прий ми від по від ну по зу, на лаш -
туй ся слу ха ти.

Про чи тай те. Ви пи шіть ді єп рис лів ни ки до ко на но го ви ду.

За див ля ю чись, за пи ту ю чи, гра ю чись, ос мис лив ши, ово ло дів ши, ма ю чи, по ра -
див шись, шу ка ю чи, про а на лі зу вав ши, рі жу чи, чи тав ши, про чи тав ши.

Пе рег лянь те фор му лю ван ня зав дань до вправ, умі ще них у цьо му під -
руч ни ку. Ви пи шіть 7—9 зав дань, у яких ви ко рис та ні ді єп рис лів ни ки.

Є два сло ва, які я ви ки ну ла б з усіх слов ни ків на всіх мо вах, –
це «смерть» і «за піз но» (І. Віль де).

Учи те лю, стою пе ред то бою, ма лий, вча ро ва ний до ні мо ти
(Д. Пав лич ко).

Шко ла – як нес по кій ний, го мін кий ву лик: гу де, шу мить, спов не -
ний ди тя чим га ла сом (І. Цю па).

Пра виль но                         Неп ра виль но 
ус ві дом лю ю чи від да ю чи со бі звіт
чин ні пра ви ла ді ю чі пра ви ла
ді йо ві осо би ді ю чі осо би
скла да ти іс пит (ек за мен) зда ва ти ек за мен
чис лен ний ба га то чис лен ний
переважна частина переважаюча частина

§ 21. Вид і час ді єп рис лів ни ків. Ді єп рис лів ни ки не до ко на но го
і до ко на но го ви ду, їх тво рен ня

Ка те го рію ви ду ма ють усі фор ми ді єс ло ва. Ді єп рис лів ни ки бу ва -
ють не до ко на но го і до ко на но го ви ду.

Ді єп рис лів ни ки не до ко на но го ви ду те пе ріш ньо го ча су оз на -
ча ють дру го ряд ну дію, од но час ну з ос нов ною, і від по ві да ють на пи -
тан ня що роб ля чи?: Про зо ре лис тя прос трі лю ва ли ко сі про ме ні
сон ця, ут во рю ю чи ефек тну кар ти ну. (Про ме ні прос трі лю ва ли й од -
но час но ут во рю ва ли кар ти ну). 

Ді єп рис лів ни ки не до ко на но го ви ду ми ну ло го ча су оз на ча ють
дру го ряд ну дію, яка від бу ва ла ся в ми ну ло му од но час но з ос нов -
ною, і від по ві да ють на пи тан ня що ро бив ши?: Пи сав ши лис ти, він
зав жди зга ду вав сво го пер шо го вчи те ля, який бив ся над йо го ка -
ліг ра фі єю. (Він писав і зга ду вав).

Ді єп рис лів ни ки до ко на но го ви ду ми ну ло го ча су на зи ва ють до -
дат ко ву дію, що від бу ла ся пе ред ос нов ною або од но час но з нею,
і від по ві да ють на пи тан ня що зро бив ши?: Люд ські дум ки, по ки нув -
ши до мів ки, шу га ють не ви ди ми ми пта ха ми (К. Мі щен ко). (Думки
спо чат ку по ки ну ли і шу га ють).
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Спи шіть. Виз нач те вид і час ді єп рис лів ни ка.

На жит тє ві йду чи вид но ко ли,
Не роз трать те най кра щих чут тів.
Будь те гід ні рід ної шко ли,
Будь те гід ні сво їх вчи те лів!

Б. Мель ни чук

1. Про чи тай те. Ви пи шіть ді єс ло ва.

По вер та ли ся з лі су, ко ли вже смер ка ло ся. Увім кнув ши світ ло, їха ли обе -
реж но, щоб не шко пир тну ти ся в піс ку і не роз гу би ти лі со вих да рів.

Над го ло вою тьмя но ме рех ті ли ос віт ле ні вер хів’я де рев: уже до го ра ла ве -
чір ня зо ря. У ви бал ку, що бі ля Дов го го бо ру, зу пи ни ли ся. Спос те рі га ли, як
зни ка ють за чор ни ми го ра ми ос тан ні про ме ні чер во но го сон ця, за ли ва ю чи по -
зо ло тою лег кі хма рин ки. На не бі зас ві чу ва ли ся трем тли ві зо рі. А на уз ліс сі за -
па ла ти ша – ні ше лес ту де рев, ні ще бе ту пта шок. Лиш по лем про ло по ті ла па -
ра глад ких зай ців, мель ка ю чи бі ли ми ку ци ми хвос ти ка ми (За С. Хаврусем).

2. Ука жіть фор му і вид ви пи са них ді єс лів.

Тво рен ня ді єп рис лів ни ків

Ді єп рис лів ни ки мо жуть ут во рю ва тись і від зво рот них ді єс лів на
-ся (-сь). Афікс -сь збе рі га єть ся: слу ха ють ся – слу ха ю чись, за піз ни-
ти ся – за піз нив шись.

Спишіть. Позначте в дієприслівниках суфікси, за допомогою яких вони
утворені.

Нав ча ю чись у шко лі, я від ві ду вав гур ток аві а мо де ліс тів. Ознайомлюю чись
із ці ка ви ми мо де ля ми, я вив чав бу до ву лі та ків. Зго дом, на був ши дос ві ду, сам
спро бу вав сконс тру ю ва ти мо дель. Як вия ви ло ся, ця ро бо та ви ма гає зо се -
редже нос ті, аку рат нос ті, по си дю чос ті – са ме цих рис ме ні час то бра ку ва ло.
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Ді єп рис лів ни ки не до ко на но го
ви ду те пе ріш ньо го ча су

Ді єп рис лів ни ки до ко на но го
ви ду ми ну ло го ча су

Т ВО РЯТЬ СЯ

від ос но ви те пе ріш ньо го ча су ді є -
с лів не до ко на но го ви ду за до по -
мо гою су фік сів:

-у чи (-ю чи) – від ді єс лів І ді є -
від міни:
пи ш уть – пи шу чи, 
слу ха ють – слу ха ю чи;

-а чи (-я чи) – від ді єс лів ІІ ді є -
від міни:
ба ч ать – ба ча чи, 
крес л ять – крес ля чи

  від ос но ви ін фі ні ти ва ді єс лів
доко на но го (рід ко не до ко на но го)
ви ду за до по мо гою су фік сів

-ши (піс ля ос но ви на при го -
лос ний звук):
біг ти – біг ши;

-вши (піс ля ос но ви на го лос  -
ний звук):
пи са ти – пи сав ши,
слу ха ю чи – слу хав ши,
зна ти – знав ши 
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Пус ка ти сло ва на ві тер – не дот ри му ва ти сло ва.

Ба бу ся. В ук ра їн ській мо ві ви мо же те по чу ти ба га то ус -
та ле них вис ло вів зі сло вом ві тер. До них звер та ють ся,
ко ли тре ба влуч но ска за ти про чийсь ха рак тер, по ве дін ку.

Дмит рик. Я знаю та кий вис лів: «Пус ка ти сло ва на
вітер».

Яся. На ві тер, зда єть ся, мож на пус ка ти тіль ки по віт ря -
но го змія.

Ба бу ся. Мож на на ві тер пус ка ти й гро ші, тоб то вит ра -
ча ти їх да рем но. Мож на і сло ва, які ві тер ні би роз ві ює, і їх
за бу ва ють.

Дмит рик. І то ді вже не ві до мо, чи да вав хтось сло во, чи
обі цяв щось зро би ти...

Яся. Я зро зу мі ла! Не дот ри мав сло ва, не ви ко нав обі -
ця но го – пус тив сло ва на ві тер. 

Ба бу ся. Отож учіть ся не пус ка ти сло ва на ві тер,
а три ма ти сло во.

Ут во ріть і за пи шіть ді єп рис лів ни ки не до ко на но го ви ду те пе ріш ньо го
ча су від по да них ді єс лів. Поз нач те в ді єп рис лів ни ках су фік си.

Спі ва ють, заг ля да ють, па суть ся, кри чать, роз мов ля ють, спіл ку ють ся, хо -
дять, злі та ють, не до люб лю ють, си дять, шко дять, на го ло шу ють, три ма ють ся,
по рів ню ють, вдив ля ють ся, хи лять ся.

1. Про чи тай те. Ви пи шіть ді єс ло ва у фор мі ін фі ні ти ва.

Го лов ною ме тою сис те ми ос ві ти Ук ра ї ни у ХХІ сто літ ті є ство рен ня умов
для роз вит ку й са мо ре а лі за ції кож но го гро ма дя ни на Ук ра ї ни, фор му ван ня по -
ко лінь, здат них нав ча ти ся впро довж жит тя, ство рю ва ти й роз ви ва ти цін нос ті
гро ма дян сько го сус пільс тва (І. Руд ниць ка).

2. Ут во ріть від ви пи са них слів ді єп рис лів ни ки ми ну ло го ча су. Виз нач те
вид ут во ре них ді єп рис лів ни ків.

На ма люй те в зо ши ті ре бус. Упи шіть у порожні клі ти нки час ти ни сло -
ва, щоб во ни були про дов жен ням запису в жовтих клітинках і по чат -
ком запису в рожевих клітинках.

2. До за пи са них слів до бе ріть (де мож ли во) спіль но ко ре не ві ді єп рис лів -
ни ки.
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– Та ту, чо му ти за мість під пи су в мо є му що ден ни ку ста виш
хрес тик?

– Щоб твій учи тель не по ду мав, що в та кої ін те лі ген тної лю ди -
ни мо же бу ти та кий син- не ук.

1. Спи шіть, встав ля ю чи про пу ще ні бук ви.

Пам’ять
Нав ча юч..сь у шко лі, ви за пам..ято ву є те ба га то ін фор мац..ї. Це ви ро би те,

оп..ра юч..сь на пам’ять. Од нак дех то жа лі єт..ся: «Я не мо жу за пам’ята ти». Не
мож..те чи не вмі..те? ..про бу є мо вам до по мо..ти. Вив ча юч.. вірш, пра цюй те по
де сять ..илин щод ня кіль ка днів пос піль, а не про тя гом го ди ни в один день. Із
дв..х тем поч..най те з біль шої. Важ кий ма те рі ал, вив че..ий увеч..рі, пов то ріть
зран ку. Мож на зав чи ти фор му ли, да ти чи пра ви ла, пок лавш.. їх на якусь
м..лодію або за ри му вав ши. Нап рик лад, так мож на за пам’ята ти чис ло «пі»
(3,1415926): «Що би нам не по ми ля тись, тре ба прав..льно зав чить – 3, 14, 15,
92 і 6» (З «Енциклопедії для підлітків»).

2. Виз нач те час і вид ви ко рис та них у тек сті ді єп рис лів ни ків. Обґ рун туй -
те пос тав ле ну кін це ву го лос ну в ді єп рис лів ни ках.

1. По ди віть ся уваж но на ма лю нок (од ну хви ли ну).

2. Зак рий те під руч ник і за пи шіть у зо ши ті наз ви пред ме тів, які бу ли
зобра же ні на ма люн ку.

Оп ра цю ван ня тес ту

• Як що ви за пи са ли від 1 до 5 слів, то вам тре ба сер йоз но поп ра цю ва ти
над роз вит ком об раз ної пам’яті.

• Як що вам уда ло ся від тво ри ти 6 і біль ше зоб ра жень, то ва ша об раз на
пам’ять у по ряд ку.

3. Ут во ріть речен ня із за пи са ни ми сло ва ми, використав ши ді єп рис лів -
ники до ко на но го і не до ко на но го ви ду.
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Пам’ять – це мід на дош ка з бук ва ми, які час не по міт но зглад -
жує, якщо час від часу не поновлювати їх різцем (Д. Локк).

Ви ма га ти, щоб хтось за пам’ято ву вав усе про чи та не, усе од но,
що ви ма га ти но си ти в со бі все ко лись з’їде не (А. Шо пен га у ер).

Пра виль но                              Неп ра виль но
з ва жа ю чи на вик ла де не в си лу вик ла де но го
ужив ши за хо дів прий няв ши мі ри
узяв ши участь прий няв ши участь
заз нав ши нев да чі по тер пів ши нев да чу
пос та вив ши (нап нув ши) на мет роз бив ши на мет

§ 22. Ді єп рис лів ни ко вий зво рот

Ді єп рис лів ник ра зом із за леж ни ми сло ва ми ут во рює ді єп ри -
слівни ко вий зво рот. Ді єп рис лів ни ко вий зво рот, як і ок ре мий
дієприс лів ник, у ре чен ні вис ту пає обс та ви ною. В ус ній мо ві й оди -
ничний ді єп рис лів ник, і ді єп рис лів ни ко вий зво рот, як пра ви ло,
виділя ють ся па у за ми, а на пись мі ві док рем лю ють ся ко ма ми. Ві  -
докрем лен ня ді єп рис лів ни ко во го зво ро ту (на від мі ну від ді є прикмет -
ни ко во го) не за ле жить від йо го по зи ції в ре чен ні: Над сріблом во ди
лі со вої, зніма ю чись, щиг лик дзве нів (М. Риль ський). Ра ді ю чи доб ро -
му слову, бі жить, як ма ла ди ти на (Б. Леп кий). Со ба ка ле жав на жи -
во ті, ви тяг нув ши пе ред ні ла пи, і слу хав (М. Сла бош пиць кий).

1. Про чи тай те. Ви пи шіть ре чен ня з ді єп рис лів ни ками. По яс ніть ужи ван -
ня роз ді ло вих зна ків при ві док рем лен ні ді єп рис лів ни ко вих зво ро тів та
оди нич них ді єп рис лів ни ків.

Ми га неб но вті ка ли, а нам у спи ни, у по ти ли ці гу па ли сніж ки во ро жих
воя ків. То ді Вік тор Ми хай ло вич, який сто яв са ме на ґан ку, не вит ри мав.
Скинув паль то, мет нув ся нам нав пе рей ми.

– Ану, хлоп ці, за мною!
Схо пив груд ку сні гу і пер ший по біг на зус тріч «во ро жо му вій ську». Біг ли

ми за на шим учи те лем так друж но, що шес тик лас ни ки піс ля ко рот кої су тич -
ки ки ну лись нав ті ка ча.

– Стій те, хлоп ці, ле жа чих не б’ють! – під няв Вік тор Ми хай ло вич ру ку,
ко ли ми, заг нав ши во ро гів у при мі щен ня, по ри ва ли ся до би ти їх у ко ри до рі. Із
за хоп лен ням ди ви ли ся ми на сво го клас но го ке рів ни ка, з ніг до го ло ви за ліп -
ле но го сні гом. Бо шес тик лас ни ки, од би ва ю чись, у пер шу чер гу на ма га ли ся
поці ли ти в на шо го ко ман ди ра.

Вік тор Ми хай ло вич, звер та ю чись, на зи вав нас не діть ми, не то ва ри ша ми,
а прос то хлоп ця ми і дів ча та ми, як сво їх мо лод ших дру зів. І це стра шен но нам
по до ба лось (За А. Ді ма ро вим).

2. Роз ка жіть про ва ші сто сун ки з учи те ля ми, ви ко рис то ву ю чи по да ні сло -
вос по лу чен ня.

По ба чив ши впер ше, по яс ню ю чи но ву те му, ра зом го ту ю чись до шкіль но го
свя та, за піз нив шись на урок, доб ре під го ту вав шись, ро зу мі ю чи сво їх уч нів.
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1. Спи шіть, ві док рем лю ю чи ді єп рис лів ни ки та ді єп рис лів ни ко ві зво ро ти,
які під крес ле ні в тек сті.

Я теж кіль ка ра зів сто яв у ка бі не ті за ву ча і від чу вав там се бе пре по га но.
Пав ло Сте па но вич мав звич ку дов го «не по мі ча ти» вик ли ка но го уч ня.

Сто їш, бу ло, ко ло две рей пе рес ту па ю чи з но ги на но гу в смер тель ній
нудьзі а Пав ло Сте па но вич на хи лив ши ве ли ку по си ві лу го ло ву щось пи ше та
й пи ше, і тіль ки чут но, як рів но мір но скри пить пе ро ви во дя чи чіт кі стро гі
літе ри. Уреш ті зве де го ло ву, гля не на те бе і ко рот ко ки не:

– Ну?
І ти пе ре ми на ю чись склі пу ю чи шмор га ю чи ков та ю чи за кін чен ня слів по -

чи на єш бель ко та ти про Валь ку, яка про біг ла ми мо те бе, і про но гу, яка візь -
ми та й прос тяг ни ся їй на до ро зі!.. (За А. Ді ма ро вим).

2. Пе ре бу дуй те ре чен ня, за мі нив ши ді єп рис лів ни ки ді єс ло ва ми. Який
текст вам біль ше по до ба єть ся? Чо му?

1. Скла діть і за пи шіть ре чен ня, ви ко рис тав ши сло ва з таб ли ці.

2. По яс ніть роз ді ло ві зна ки в за пи са них ре чен нях.

У де я ких ви пад ках оди нич ні ді єп рис лів ни ки і ді єп рис лів ни ко ві
зво ро ти не ві док рем лю ють ся.

При міт ка. Як що два і біль ше од но рід них ді єп рис лів ни ко вих зво -
ро тів зв’яза ні спо луч ни ком, між ни ми ко ма не ста вить ся: Вес ня ний
ві тер не тер пля че зіт хає, об бі га ю чи уз ліс ся та роз ві ва ю чи гіл ля пла -
ку чій бе ре зі (Ле ся Ук ра їн ка).
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Пред ме т Ос нов на ді я До дат ко ва ді я 

нав чан ня
од нок лас ни ки
я
усі
дзві нок
ми

п ро хо дить
зус трі ли
пи шу
че ка ють
лу нає
смі є мось

 за ли ша ю чи
ра ді ю чи
спо ді ва ю чись
мрі ю чи
кли чу чи
зга ду ю чи

Не ві док рем лю ють ся П рик ла ди

1. Ді єп рис лів ни ко ві зво ро ти, як що во -
ни вис ту па ють од но рід ни ми чле на ми
до не ві док рем ле них обс та вин

Усі з ра діс ним га ла сом і ви -
пе ред жа ю чи один од но го
по біг ли ві та ти пе ре мож ців

2. Ді єп рис лів ни ко ві зво ро ти фра зе о -
ло гіч но го ти пу, як що во ни сто ять без -
по се ред ньо піс ля при суд ка

Дів ча та біг ли не чу ю чи ніг

3. Ді єп рис лів ни ко ві зво ро ти, які за
зміс том тіс но пов’яза ні з ді єс ло вом-
 при суд ком 

Це крес лен ня слід ви ко ну ва -
ти ко рис ту ю чись цир ку лем

4. Оди нич ні ді єп рис лів ни ки, як що во -
ни сто ять піс ля при суд ка і вка зу ють на
спо сіб дії (від по ві да ють на пи тан ня
як? яким спо со бом?)

Спі ва ють іду чи дів ча та, а ма -
те рі ве че рять ждуть (Т. Шев -
чен ко)



Сні го вик

Пе ре хо жий у пар ку звер та єть ся до ді тей, що ліп лять сні го ви ка:
– Чи не хо лод но вам, ді ти?
– Нам – ні, а Гри це ві, ма буть, так.
– А хто з вас Гриць?
– Гриць той, що в сні го ви ку за хований.

Спи шіть, роз став ля ю чи роз ді ло ві зна ки.

1. Хви лю ю чись і все ще не отя мив шись сол дат роз по ві дав про се бе
(О. Гон чар). 2. З од но го міс ця пе ре хо ди ли лю ди на дру ге шу ка ю чи во лі (Па -
нас Мир ний). 3. Степ струс нув ши з се бе ро су та зіг нав ши неп ри міт ні ті ні го -
рить рів ним жов то- зе ле ним ко льо ром (Па нас Мир ний). 4. Умовк коб зар су му -
ю чи: щось ру ки не гра ють (Т. Шев чен ко). 5. Наввипередки з нами обганяючи
піших мисливців мчать мотоциклісти (За О. Гончаром).

Скла діть і за пи шіть ре чен ня з по да ни ми фра зе о ло гіч ни ми зво ро та ми.
По яс ніть роз ді ло ві зна ки.

Не під ні ма ю чи го ло ви, склав ши ру ки, не пок ла да ю чи рук, не сту лив ши
очей, пра цю ва ти спус тив ши ру ка ви, не зак ри ва ю чи ро та.

1. Про чи тай те.

Дра ма в ав то бу сі

ДІ  ЙО В І  ОСО БИ:
В і н – учень дев’ято го кла су.
В о  н а – учи тель ка з йо го шко ли.

Мар шрут ний ав то бус. Ра нок, го ди на «пік».

В і н  зай шов на кін це вій зу пин ці, зруч но вмос тив ся в кріс лі. Во на лед ве
втисну ла ся на нас туп ній зу пин ці, сто їть бі ля ньо го на од ній но зі, але не па дає –
ні ку ди. В і н  по мі чає її, швид ко від во дить пог ляд, вий має книж ку і по чи нає
уваж но чи та ти. В о  н а  впіз нає йо го, та не по дає ви ду. Її важ ка сум ка бо ля че тис -
не на йо го ко лі но. В і н, страж да ю чи, роз мір ко вує: «Ска за ти, щоб заб ра ла сум ку?
Во на ж у нас уже не вик ла дає...» Та рап том опа ли ла дум ка: «А як що її приш лють
на за мі ну? Ні, кра ще по тер плю». І зно ву впи ра єть ся в книж ку за дум ли вим
погля дом.

Г о  л о с. Гро ма дя ни, при го туй те квит ки для кон тро лю!

В і н  ме туш ли во ри єть ся в ки ше нях, по тім втя гує го ло ву в пле чі. В о  н а,
пред’яв ля ю чи свій про їз ний, здо га ду єть ся: «Зда єть ся, у ньо го не має квит ка. Але
він – наш учень, ме ні ж со ром но бу де!» Швид ко зна хо дить у сум ці ста рий та лон,
ком пос тує йо го і ти хо опус кає йо му на ко лі на.

В і н  (весь чер во ний, схоп лю єть ся з міс ця). Спа си бі. Сі дай те, будь лас ка!
Г о  л о с  в о  д і я. Нас туп на зу пин ка – шко ла...
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Мо раль: Ша нов ні уч ні! Ку пуй те і сво є час но ком пос туй те та ло ни. То ді у
вас не бу де при во ду по ки да ти на сид же не міс це, і ви, си дя чи, спо кій но до ї де -
те до пот ріб ної зу пин ки.

За В. Дво рець кою

2. Ви пи шіть ре чен ня, у яких ужи ва ють ся ді єп рис лів ни ки та ді єп рис лів -
ни ко ві зво ро ти, пе ре ро бив ши їх (ні би це ви бу ли свід ком іс то рії в ав -
то бу сі).

3. За пи шіть свою «мо раль» до цьо го тво ру. Ма буть, ви по мі ти ли, що «мо -
раль» Ві о лет ти Дво рець кої має іро ніч ний під текст?

Хо ча б над то бою бу ло сто вчи те лів – во ни бу дуть без си лі, як -
що ти не змо жеш сам зму си ти се бе до пра ці і сам ви ма га ти її від
се бе (В. Су хом лин ський).

Правильно                                 Неправильно
Пра цю ва ти, не зва жа ю чи на дощ Пра цю ва ти, не див ля чись

на дощ
Ка жу чи по су ті Го во ря чи по су ті
Від чи ня ю чи две рі Від кри ва ю чи две рі
За пев ня ю чи вас За ві ря ю чи вас

§ 23. Не з ді єп рис лів ни ка ми

Пра во пис не з ді єп рис лів ни ка ми слід вив ча ти за ти ми ж пра ви -
ла ми, що й на пи сан ня не з усі ма фор ма ми ді єс ло ва (крім ді єп рик -
мет ни ка).

На ос но ві ін фор ма ції з руб ри ки «За пам’ятай мо» і пра ви ла на с. 62 сфор -
му люй те пра ви ло на пи сан ня не з ді єп рис лів ни ка ми. За пи шіть його.

Спи шіть. По яс ніть на пи сан ня не з різ ни ми фор ма ми ді єс ло ва.

1. Прав ді в очі ди віть ся пря мо, не од водь те пог ляд вниз (В. Си мо нен ко).
2. Ук ра ї на моя по чи на єть ся там, де до ля моя ус мі ха єть ся, і, як не бо, як даль
со лов’їна, – не кін ча єть ся Ук ра ї на (П. Осад чук). 3. Ка ра юсь, му чу ся, але не
ка юсь (Т. Шев чен ко). 4. Як не лю би ти зи ми сніж но- си ньої на Ук ра ї ні мо їй, са -
ду ста ро го в пух нас то му інеї, си вих, ве се лих за вій (М. Риль ський). 5. Ко ли ти
ма єш вчи ни ти щось по га не, сім ра зів по ду май – і не вчи ни, а доб ро ро би не
ду ма ю чи (М. Риль ський).

Спи шіть, роз кри ва ю чи дуж ки.

1. На ві ку – як на дов гій ни ві: (не)прой деш, ніг (не)по ко лов ши. 2. (Не)сі -
яв ши, (не)пож неш. 3. (Не)зна ю чи бро ду, (не)лізь у во ду. 4. (Не)по ду мав ши,
і кі лоч ка (не)за те шеш. 5. (Не)йду чи по ма лень ку, (не)зай деш да ле чень ко.
6. (Не)заз нав ши по ту, (не)зро биш ро бо ту.
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Відгадайте загадки.

Що має дві ру ки, два кри ла, два хвос ти, три го ло ви, три ті ла і ві -
сім ніг?

Що це та ке: ве ли кий, ро га тий, пов ніс тю на би тий зай ця ми?
На яке за пи тан ня не мож на від по віс ти «Так»?
Що це та ке: ле тить, шур хо тить, а не шур хо тун чик? 
Де був Мой сей, ко ли по гас ла свіч ка? 

Спи шіть, ут во рив ши з не оз на че ної фор ми ді єс ло ва, по да ної в дуж ках,
ді єп рис лів ни ки.

Ве ли кий Ге те пи сав: «Ці доб рі лю ди і не пі доз рю ють, яких зу силь тре ба
док лас ти, щоб нав чи ти ся чи та ти. Я сам ви ко рис тав на це ві сім де сят ро ків,
і од нак не мо жу ска за ти, що до сяг ме ти». Біль шість лю дей звик ли, са мі то го
(не по мі ча ти), чи та ти текст дві чі. Це ро бить чи тан ня по віль ним і зап лу та ним.
Не вар то пе ре чи ту ва ти кож не ре чен ня, (не до чи та ти) весь аб зац. У кож но му
тек сті є сло ва, які «під штов ху ють» про су ва ти ся да лі, «по пе ред жа ють» про змі -
ни. (Не нав чи ти ся) ко рис ту ва ти ся та ки ми сло ва ми, ви не зро зу мі є те зміст
про чи та но го.

Спи шіть, роз кри ва ю чи дуж ки. Під крес літь у кож но му ряд ку зай ве
слово. Обґрунтуйте свій вибір.

1. (Не)зро бив ши, (не)зна ю чи, (не)на ви дя чи.
2. (Не)до їв ши, (не)пи сав ши, (не)зчув шись.
3. (Не)по го див шись, (не)пе ре ві рив ши, (не)во лив ши.
4. (Не)хту ю чи, (не)при том нів ши, (не)піз нав ши.
5. (Не)дійшовши, (не)покоячи, (не)помічаючи.

Ві тер у го ло ві грає (віє, сви ще) – хто- не будь лег ко -
важ ний, не сер йоз ний.

Яся. Дмит ри ку, ба бу ся ка же, що в те бе ві тер у го ло ві
грає. А ти чу єш, як він грає?

Дмит рик. Ти зну ща єш ся?! Хі ба ж це про ві тер? Ме не
ба бу ся поп ро си ла при нес ти з пош то вої скринь ки га зе ти,
а я заг рав ся й за був про ба бу си не про хан ня. От во на й
ска за ла, що в ме не в го ло ві ві тер. Я теж ра ні ше ди ву -
вав ся, чо му так ка жуть. Ма буть, ко ли в го ло ві віє чи сви -
ще ві тер, то дум ки там не зат ри му ють ся, во ни ті ка ють
від про тя гу.

Яся. А в ме не та ке бу ває: учу- у чу вірш, а він – геть
вивіт рив ся з го ло ви.

Ба бу ся. Це ви гар но про ві тер у го ло ві по яс ни ли...
Вітер у го ло ві – так ка жуть про не сер йоз ну по ве дін ку
лег ко важ них лю дей. Ви ж у ме не сер йоз ні, вдум ли ві, і
тіль ки іно ді ві тер жар тує з ва ми.
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Ут во ріть і за пи шіть ре чен ня з по да ни ми ді єп рис лів ни ка ми.

Не до си па ю чи, не до чув ши, не до пи сав ши, не дос ту кав шись, не до че кав шись,
не до люб лю ю чи.

Ско рис тав шись ма те рі а лом під руч ни ка, під го туй те ус ну до по відь на
лін гвіс тич ну те му «На пи сан ня не з усі ма фор ма ми ді єс ло ва». До по відь
про ко мен туй те влас ни ми прик ла да ми.

Вік жи ви – вік учись (Народна творчість).
Не вся кий, хто чи тає, в чи тан ні си лу знає (Народна творчість).
Від на у ки го ло ва не бо лить (Народна творчість).
Ніх то вче ним не ро дить ся (Народна творчість).
Є два різ но ви ди книжок. Од ні прик ра ша ють жит тя, дру гі – квар -

ти ру (З газети).

Пра виль но Неп ра виль но
 не під би ва ю чи під сум ки   не під во дя чи під сум ки
не дав ши зго ду не від по вів ши зго дою
не здо був ши пе ре мо гу не одер жав ши (от ри мав ши) пе ре мо гу
не га ю чи ча су не втра ча ю чи ча су
не на пус ка ю чи ту ма ну не на во дя чи тінь на тин

Про чи тай те. Пе ре бу дуй те ре чен ня з од но рід ни ми при суд ка ми, за мі нив -
ши од не з ді єс лів ді єп рис лів ни ком. За пи шіть пе ре бу до ва ні ре чен ня.

За пис ка

– Хлоп ці, не роз хо ди тись! – став на две рях сьо мо го кла су Саш ко Бур ла -
чен ко. – Є бо йо ве зав дан ня. Дів чат не сто су єть ся. На шо му клас но му пе ре да -
ли за пис ку. Слу хай те!

«Ша нов ний Іва не Пет ро ви чу!
Приш літь, будь те лас ка ві, двох хлоп ців зі сво го кла су сьо год ні до ме не. Те -

рен тій Ка ле ни ко вич».
– Чо го ж йо му тре ба?
– У тім- то й за ко ви ка, що не ві до мо, – по яс ню вав Саш ко. – За раз осінь.

Ро бо ти – на ва лом. Ма буть, кар топ лю ко па ти.
– Ще чо го, – нев до во ле но за бур чав Ігор. – Ми оно і в се бе не ви ко па ли.
– А я ко ро ву му шу пас ти, – по хо пив ся Олег.
– Я теж не мо жу, – мо вив Анд рій, – ме ні в дит са док за ма ли ми ско ро.
Так са мо по яс ни ли свою зай ня тість і від па ли ін ші уч ні.
– Е ні, хлоп ці, – обу рив ся і змі нив тон Саш ко. – Пі де мо всі гур том.
Дід Те рен тій не звер нув ува ги на піс ні об лич чя се мик лас ни ків і стра шен -

но зра дів.
– Ого, ці ла гвар дія. Ган но, бач, яких ма є мо гос тей?
– Та ми, – зні я ко ві ли гос ті, – ми на по міч прий шли.
– На яку по міч? Я ж про слив ки пи сав. Так за ро ди ли ряс но! Ото я й на -

ду мав при гос ти ти вас.
Хлоп ці на ма га ли ся не ди ви тись од не на од но го і ру ши ли в сад. Во ни дя -

ку ва ли й від ні ку ва лись. Та дід їх не слу хав. А сли ви до ро та са мі про си лись
(За С. Пав лен ком).
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Узагальнення до роз ді лу
«Морфологія. Ді єп рис лів ник (форма дієслова)»

Ді єп рис лів ник – це особ ли ва нез мі н на фор ма ді єс ло ва, яка на зи ває
додат ко ву дію або стан, що суп ро во дить ос нов ну, ви ра же ну ді єс ло вом- при -
суд ком, і від по ві дає на пи тан ня що роб ля чи? що зро бив ши?

По о ди но кі ді єп рис лів ни ки і ді єп рис лів ни ко ві зво ро ти зде біль шо го ви ді ля -
ють ся в ус ній мо ві па у за ми, а на пись мі ві док рем лю ють ся ко ма ми.

Схе ма роз бо ру ді єп рис лів ни ка як особ ли вої фор ми ді єс ло ва

1. Сло во для роз бо ру.
2. Час ти на мо ви (фор ма ді єс ло ва).
3. Вид (до ко на ний і не до ко на ний).
4. Час (те пе ріш ній і ми ну лий).
5. Син так сич на роль (обс та ви на).

Зра зок роз бо ру ді єп рис лів ни ка, ви ко рис та но го в ре чен ні:

У світ ши ро кий іди, не зна ю чи про спо кій (М. Риль ський).

Зна ю чи – ді єсл. (ді єп рисл.), не до кон. в., теп. ч., обс тав.

Творення дієприслівників

Ді єп рис лів ни ки
не до ко на но го ви ду
те пе ріш ньо го ча су

Ді єп рис лів ни ки до ко на но го
ви ду ми ну ло го ча су

Т ВО РЯТЬ СЯ

від ос но ви те пе ріш ньо го ча су ді є -

с лів не до ко на но го ви ду за до по -

мо гою су фік сів:

-у чи (-ю чи) – від ді єс лів І ді є -

від міни:

пи шуть – пи шу чи, 

слу хають – слу ха ю чи;

-а чи (-я чи) – від ді єс лів ІІ ді є -

від міни:

ба чать – ба ча чи, 

крес лять – крес ля чи

  від ос но ви ін фі ні ти ва ді єс лів

доко на но го (рід ко не до ко на но го)

ви ду за до по мо гою су фік сів

-ши (піс ля ос но ви на при го -

лос ний звук):

біг ти – біг ши;

-вши (піс ля ос но ви на го лос  -

ний звук):

пи са ти – пи сав ши,

слу ха ю чи – слу хав ши,

зна ти – знав ши 
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Зав дан ня для са мо пе ре вір ки

Знай діть пра виль ну від по відь.

1. Ді єп рис лів ник – це:
а) са мос тій на час ти на мо ви;
б) особ ли ва змі н на фор ма ді єс ло ва;
в) особ ли ва нез мі н на фор ма ді єс ло ва.

2. У яко му пункті пра виль но виз на че но гра ма тич ні оз на ки ді єп рис лів ни ка:
а) вид, час, мо же ма ти за леж ні сло ва, нез мін ний, ви ко нує роль оз на -

чен ня;
б) вид, час, мо же ма ти за леж ні сло ва, нез мін ний, ви ко нує роль обс та -

вин;
в) вид, час, рід, нез мін ний, ви ко нує роль при суд ка?

3. У яко му ряд ку всі ді єп рис лів ни ки не до ко на но го ви ду:
а) си дя чи, ле жа чи, пос та вив ши;
б) ро зу мі ю чи, ба жа ю чи, ви ба чив шись;
в) гра ю чись, по рів ню ю чи, змі ню ю чись?

4. Оз на ки яких час тин мо ви має ді єп рис лів ник:
а) ді єс ло ва і прик мет ни ка;
б) ді єс ло ва і прий мен ни ка;
в) ді єс ло ва і прис лів ни ка?

5. Від яко го ді єс ло ва ут во ре но ді єп рис лів ник нав ча ю чи:
а) нав ча ти;
б) нав ча ють;
в) нав чи ти?

6. У яко му ряд ку всі сло ва – ді єп рис лів ни ки:
а) пе ре мо же ний, пе ре ма га ю чий, пе ре ма га ю чи;
б) ду ма ю чи, ду мав ши, за ду мав шись;
в) ма ю чи, ма ю чий, мав ши?

7. У яко му ряд ку всі сло ва з не пи шуть ся ок ре мо:
а) не/при бі га ю чи, не/во ля чи, не/вив чив ши;
б) не/до о ці ню ю чи, не/хту ю чи, не/на ви дя чи;
в) не/всти га ю чи, не/по го див шись, не/до ві рив шись?

8. У яко му ре чен ні є ві док рем ле ний ді єп рис лів ни ко вий зво рот?
а) Сер гій ко, за хе кав шись, до біг до міс ця зус трі чі (В. Нес тай ко).
б) Се ло, за ча ро ва не зо ря ним не бом, си ніє роз ки да ни ми хат ка ми

(М. Стель мах).
в) Дніп ро те че по віль но, ве ли ча во, роз ли ва ю чись без ліч чю ру ка вів

(О. Гон чар).
9. Ді єп рис лів ни ки мож на знай ти в тек сті за: 

а) ха рак тер ни ми су фік са ми;
б) ха рак тер ни ми за кін чен ня ми;
в) ха рак тер ним на го ло сом.

10. Ді єп рис лів ни ко вий зво рот у ре чен ні ви ко нує син так сич ну роль: 
а) оз на чен ня;
б) до дат ка;
в) обс та ви ни.
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11. Ді єп рис лів ни ко вий зво рот ві док рем лю єть ся: 
а) як що сто їть піс ля при суд ка;
б) як що сто їть пе ред гра ма тич ною ос но вою;
в) не бе ру чи до ува ги по зи цію в ре чен ні.

12. У ре чен ні Мій дід не вмів пра цю ва ти спус тив ши ру ка ва ді єп рис лів ни -
ко вий зво рот не ві док рем лю єть ся, бо:

а) є зво ро том фра зе о ло гіч но го ти пу;
б) за зміс том тіс но пов’яза ний з ді єс ло вом- при суд ком;
в) вис ту пає од но рід ним чле ном до не ві док рем ле них обс та вин.

1. Скла діть і за пи шіть ре чен ня, ви ко рис тав ши фор ми ді єс лів із ма люн ка-
 схе ми. По яс ніть ужи ван ня роз ді ло вих зна ків у на пи са них ре чен нях.

2. Зробіть роз бір ви ко рис та них ді єп рис лів ни ків як особ ли вої фор ми ді є -
с ло ва.

На пи шіть твір на те му: «Вчи ся доб ро му, по га не на ум не прий де» (На-
род на творчість), ви ко рис тав ши ре чен ня з: а) ві док рем ле ним оди нич -
ним ді єп рис лів ни ком; б) ві док рем ле ним ді єп рис лів ни ко вим зво ро том;
в) не ві док рем ле ним ді єп рис лів ни ко вим зво ро том.

Від ре да гуй те по да ні ре чен ня. За пи шіть вип рав ле ний ва рі ант.

Про чи тав ши книж ку, ме ні спо до бав ся об раз го лов но го ге роя. Їду чи в сто -
ли цю, Пет ро ві бу ло ду же ра діс но. Роз гля нув ши кар ти ну, в ді тей ви ник ло ба -
жан ня від ві да ти ці міс ця. Пи шу чи лис та дру го ві, йо му за хо ті ло ся роз по віс ти
про шко лу. За піз нив шись на урок, учи тель має доз во ли ти вам зай ти в клас.

За пи шіть, зняв ши рис ку.

1. Хоч ні ко му То ня не/по ту рає, вся ко го вміє прис тру ни ти, і все ж, не/зва -
жа ю чи на це, ма лю ки чо мусь ли нуть до неї най біль ше (О. Гон чар). 2. Не/зва -
жа ю чи на при сут ніх, шко ля рі про во ди ли ре пе ти цію. 3. Алі на, не/зва жа ю чи на
свій жва вий, ве се лий ха рак тер, чи та ла сер йоз ні книж ки (О. Іва нен ко). 4. Ми
по ї ха ли на екс кур сію, не/зва жа ю чи на ве ли ку спе ку.
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§ 24. Прис лів ник: за галь не зна чен ня, мор фо ло гіч ні оз на ки,
син так сич на роль

Прис лів ник – це са мос тій на нез мі н на час ти на мо ви, яка оз на -
чає оз на ку дії, оз на ку пред ме та або оз на ку ін шої оз на ки і від по ві -
дає на пи тан ня як? де? ку ди? ко ли? чо му? скіль ки? на ві що? У ре -
чен ні ви ко нує найчастіше син так сич ну роль обс та ви ни: А нав кру ги
(де?) бу ло гар но (як?), як бу ва нап ро вес ні (ко ли?) в по лі (М. Ко цю -
бин ський).

Спи шіть. Виз нач те син так сич ну роль прис лів ни ків і від по від но до неї
під крес літь їх.

1. Вже сон це зов сім зай шло, і над во рі ста ло су те ні ти (Іван Не чуй- Ле виць -
кий). 2. При лі тає зо зу лень ка над на ми ку ва ти, при лі тає со ло вей ко вно чі ще -
бе та ти (Т. Шев чен ко). 3. По віль но, по ва гом про хо дять пус те лею ка ра ва ни вер -
блю дів (О. Іва нен ко). 4. Вес на зіт ка ла вчо ра го бе лен у лу зі – з трав, із кві тів,
з вер бо ло зів (Є. Гу ца ло). 5. Зак рек тав спро сон ня ста рий дуб (А. Паш ке вич).

Про чи тай те. Ви пи шіть прис лів ни ки. Над кож ним над пи шіть пи тан ня,
на яке він від по ві дає.

Го лос но, дві чі, дві, ти хий, по тім, сто я ти, сто ян ка, зав жди, той, нав сто яч ки,
на зав жди, жди, моє, миє, по- мо є му, ку ди, за ку ди ку вать, по- доб ро му, доб ро, ду -
же, по ду жав, учо ра, учо раш ній, спе ре сер дя, сер ди ти ся, уго лос, го лос, тут, тут -
ка ти, спро сон ня, со ня, сон, сон ний, сніж но, сні жин ка, під сніж ник.
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1. Ут во ріть і за пи шіть від по да них слів прис лів ни ки.

Осінь, вес на, ко ло, слизь кий, ма лий, чет ве ро, сто я ти, ін ший, си ній, со няч -
ний, ти хий, швид кий.

2. Скла діть і за пи шіть з ут во ре ни ми прис лів ни ка ми ре чен ня (5—7 на ви бір).

Під час пе рер ви Сер гій ко ка же Ле сі:
– Да вай гра ти ся в зо о парк!
– А як це бу де?
– Ну, нап рик лад, я бу ду мав пою, а ти го ду ва ти меш ме не ба на -

на ми.

1. Про чи тай те. Ви пи шіть сло вос по лу чен ня з прис лів ни ка ми. Яку час ти ну
мо ви най час ті ше ха рак те ри зу ють прис лів ни ки в цьо му тек сті?

То лі зро би ло ся страш но. В ру ки ста ло якось ду же хо лод но, но ги ос лаб ли
і сков зну ли по льо ду. Хо ті лось упас ти на лід, при ту ли тись до ньо го всім ті -
лом і кри ча ти. Але він і те бо яв ся зро би ти. Тіль ки сто яв і ти хень ко став пла -
ка ти. А зза ду на ньо го су ну ла ве ли чез на ске ля льо ду.

Федь ко про дер ся крізь юр бу, виб рав кри жи ну і стриб нув.
– Дер жись, Толь ко! Я за раз бу ду ко ло те бе! (За В. Вин ни чен ком).

2. Чи мож на ска за ти, про чи тав ши цей епі зод, що Федь ко – від важ на
люди на, справ жній друг?
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Прис лів ни ки ут во рю ють ся ві д

і мен ни ків зи ма – узим ку
день – щод ня
круг – кру гом

 прик мет ни кі в ос тан ній – вос тан нє
брат ський – по- брат ськи
ви со кий – зви со ка

чис лів ни ків троє – ут роє
дру ге – по- дру ге
один – по о дин ці

   зай мен ни ків твій – по- тво є му
наш – по- на шо му
що – на що

ді єс лів не хо ті ти – не хо тя
ле жа ти – леж ма
при сі да ти – нав при сяд ки

п рис лів ни ків    ко ли – від ко ли
зав тра – піс ля зав тра
ба га то – за ба га то

с кла дан ня ос нов пов ноз нач них
слів

пра ва ру ка – пра во руч
си ла і міць – си ло міць



Є гру па прис лів ни ків, які ут во ри лись дав но і спо сіб тво рен ня
яких по яс ни ти не мож ли во. Їх на зи ва ють пер вин ни ми: тут, там, то -
ді, як, де, сю ди, ку ди, до сі, до ки, по ки, скрізь.

Ут во ріть і за пи шіть пи таль ні ре чен ня з пер вин ни ми прис лів ни ка ми,
го ту ю чись до уяв но го ін терв’ю з улюб ле ним ак то ром на те му: «Мої
справ жні дру зі».

1. Спи шіть ре чен ня. Звер ніть ува гу на те, яку син так сич ну роль у них ви -
ко ну ють прис лів ни ки, яку час ти ну мо ви во ни по яс ню ють.

1. Пра во руч сто ять мов чки зе ле ні Кар па ти. ← Обс та ви на
(по яс нює ді єс ло во)

2. Шлях пра во руч був най ко рот ший. ← Оз на чен ня
(по яс нює імен ник)

3. Зов сім зе ле не лис тя виб лис ку ва ло на сон ці. ← Обс та ви на
(по яс нює прик мет ник)

4. На сер ці лег ко і спо кій но. ← Ви ко нує роль при суд ка

2. Скла діть і за пи шіть ре чен ня, щоб прис лів ник ви ко ну вав роль оз на чен -
ня та при суд ка.

Друг – це єди ний, пе ред ким я мо жу ду ма ти вго лос (Р. Емер -
сон).

Справ жньою друж бою мо жуть бу ти пов’яза ні тіль ки ті лю ди, які
вмі ють про ба ча ти один од но му не значні вади (Ж. Лаб рю йєр).

По рів няй те сло вос по лу чен ня. Яки ми час ти на ми мо ви є в них ви ді ле ні
сло ва?

Одяг не ний по- літ ньо му гу ля ти по літ ньо му са ду
Ди ви ти ся по- вов чо му по вов чо му слі ду
Ста ви ти ся по- су сід сько му по су сід сько му зви чаю
По вер нув убік коль ну ло в бік
Іти на зус тріч на зус тріч із дру зя ми
Зна хо ди тись на го рі на го рі Говерла

В³р но – прà виль но
Помилково вживають слово вірно в значенні «правильно»: вірно

сказав, вірно розв’язав, вірно пояснив. Українською літературною
мовою треба говорити: правильно сказав, правильно розв’язав,
правильно пояснив. Так само й підтвердження, згоду з висловле -
ним передаємо словом правильно.

Слово вірно вживається в сполученні з дієсловом кохати: вірно
кохати, порівняйте вірне кохання.
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§ 25. Роз ря ди прис лів ни ків (прак тич но)

За зна чен ням прис лів ни ки по ді ля ють ся на дві гру пи: оз на чаль -
ні й обс та вин ні. Ці гру пи поділяються на мен ші роз ря ди.

Спи шіть. Під крес літь у кож но му ряд ку зай ве сло во. По яс ніть свій ви бір.

1. То ді, іно ді, взим ку, ту ди.
2. Зни зу, вбік, нав прос тець, уверх.
3. Ве се ло, на зло, сум но, міц но.

Про чи тай те. Ви пи шіть ре чен ня, у яких є прис лів ни ки міс ця.

1. Нав ко ло рос ли ве ли кі за дум ли ві ли пи, ясе ни, кле ни (О. Іва нен ко).
2. Вро жай не лі то зав жди на ли ває хлі бо ро ба доб рим спо ко єм і пев ніс тю
(М. Стель мах). 3. Вно чі все та ж де ко ра ція сві ту: мо ре, вер ши ни гір, мі сяць
(О. Гон чар). 4. Як лю бо йти ко ха ною зем лею і рід ний ві тер пи ти без кін ця
(В. Со сю ра). 5. Я так люб лю зи мо ві ве чо ри в люд сько му до мі, де зрос та ють
ді ти (І. Жи лен ко). 6. Де не ма свя тої во лі, не бу де там доб ра ні ко ли (Т. Шев -
чен ко).
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Оз на чаль ні 

Роз ряд 
Що ха рак те  ри -

зу ють 
На яке пи тан ня
від по ві да ють 

Прик ла ди 

Я кіс но- оз на -
чаль ні 
прис лів ни ки

 дію або стан 
за якіс тю 

як? спо кій но,
доб ре, швид ко,
ви со ко

Кіль кіс но- оз на -
чаль ні 
прис лів ни ки

  дію, стан чи 
оз на ку щодо
кіль кос ті та мі ри
ви я ву

с кіль ки?
нас кіль ки?
якою мі рою?
як ба га то?

тро хи, ду же,
за над то, дві чі

П рис лів ни ки
спо со бу ді ї

с по сіб дії чи 
ви яв лен ня 
оз на ки

як?
яким спо со бом?

на пам’ять,
уго лос,
по- брат ньо му,
нав при сяд ки

Обс та вин ні

Роз ряд 
Що ха рак те  ри -

зу ють 
На яке пи тан ня
від по ві да ють 

Прик ла ди 

п рис лів ни ки 
ча су 

 час пе ре бі гу дії,
її три ва ліс ть

ко ли? до ки?
від ко ли?

сьогодні, давно,
коли-небудь

  прис лів ни ки
міс ця

 міс це, 
нап ря мок ді ї 

де? ку ди? 
звід ки?

тут, униз, 
де- не- де

п рис лів ни ки
при чи ни

п ри чи ну ді ї чо му? 
че рез що?
з якої при чи ни?

не на ро ком,
зга ря чу, 
ми мо во лі

п рис лів ни ки 
ме ти

ме ту ді ї на ві що? 
для чо го? 
з якою ме тою?

нав мис не, 
на пе ре кір, 
на по каз
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1. Спи шіть ури вок з вір ша «Скіф ський цар». Під крес літь прис лів ни ки,
виз нач те їх ній роз ряд.

Ко лись цю річ ку зва ли Бо рис те ном,
а Скі фі єю – всі оці краї.
Як пах ли по сте пах то ді нес тер пно 
ко чів ка ми осін ні ку раї!..

Гай, гай!.. Все так. Ко лись я був тут юним,
хо див на бій, по їв ко ня з рі ки...
Мов сон, прой шли сар ма ти, го ти, гу ни,
ава ри, пе че ні ги, кип ча ки.

Б. Мо зо лев ський

2. Про який ре гі он су час ної Ук ра ї ни і яку річ ку зга да но в цьо му тво рі?
Наз віть сло ва, що на ле жать до іс то рич ної лек си ки. Яким ви уяв ля є те
скіф ський степ?

1. Про чи тай те. Ви пи шіть прис лів ни ки зі сло ва ми, від яких во ни за ле -
жать.

Пе ре ді мною сто я ла го ра, яка двад цять три сто літ тя ні мо бе рег ла свої
таєм ни ці. Бі ля під ніж жя не са мо ви то рев ла ста ле ва ар ма да ме ха ніз мів, і від
одно го по ма ху мо єї ру ки за ле жа ло – вос кре си ти цю та єм ни цю для сві ту чи
на ві ки за ли ши ти її в зем лі. Так бу ден но по чав ся важ кий і не рів ний по є ди нок
із віч ніс тю. Два тиж ні пос піль я про ки дав ся ра но- вран ці о пів на шос ту і по
шіс т над цять го дин що ден но, без від по чин ку і ви хід них, до бо лю в очах вдив -
ляв ся в зем лю, на ма га ю чись про чи та ти кож ну її груд ку, сум лін но чис тив і
точ но за мі ряв, зно ву все ки дав і бі гав від скре пе ра до скре пе ра, ха пав ся за
лопа ту, крес лив і опи су вав... (За Б. Мо зо лев ським).

2. Чию пра цю опи са но в тек сті? Що вам ві до мо про цю про фе сію?
Допов ніть роз по відь ав то ра.
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1. Про чи тай те. Ви пи шіть якіс но-означальні прис лів ни ки.

Своя ком па нія

То що ж та ке своя ком па нія?
Це ко ли всі і зав жди ра зом. Ра зом – на екс кур сію, на річ ку або в кі но.

Якщо хтось не на ро ком під вер нув но гу, йо го обов’язково по не суть та ще й
скажуть: «Не переймай ся, нам не важ ко». Це ко ли під час су пе реч ки мож на
на го во ри ти будь-чого, але ніх то аж ніяк не об ра зить ся. Ко жен має свій погляд
і вчить ся пе ре кон ли во його доводити. У своїй ком па нії ви со ко ці ну ють твої
ро зу мо ві здіб нос ті, а не твій гар де роб.

Своя ком па нія – це та, де ти від чу ва єш се бе осо бис тіс тю. Пам’ятай тіль -
ки од не! У ком па нію ви пад ко во не пот рап ляю ть, її сві до мо о би ра ють.

2. Роз ка жіть про свою ком па нію, ви ко рис тав ши прис лів ни ки од ні єї з
груп:

а) ве се ло, ці ка во, по- доб ро му, ус піш но, гар но, не ви му ше но, при єм но;
б) сум но, важ ко, гру бо, бо ля че, без жаль но, нес по кій но.

3. Зро біть вис нов ки що до пра виль нос ті ви бо ру дру зів, ком па ній.

Учень, зус трів ши в ко ри до рі під час уро ків ди рек то ра шко ли,
при ві тав ся з ним:

– Доб рий ве чір!
– А в те бе що – уже ве чір нас тав? – спи тав ди рек тор.
– Ви бач те, але ко ли я вас ба чу, у ме не тем ніє в очах, – по яснив

учень.

1. Ви скла да ли ко ли- не будь вір ші? Спро буй те! Про дов жте по е тич ні ряд -
ки П. Ти чи ни, ви ко рис тав ши сло ва з до від ки.

До від ка: свят ко во, чис то, за гад ко во, уро чис то.
Дзве нить кож на мо ва ... ,
А кож не сло во – ... ,
Зем ля стрі чає нас ... ,
Смі ють ся зо рі ... .

2. Прис лів ни ки яко го роз ря ду ви ви ко рис та ли? Дай те ха рак те рис ти ку
прис лів ни кам цьо го роз ря ду.

Ви пи шіть з ор фог ра фіч но го слов ни ка по п’ять оз на чаль них і обс та вин -
них прис лів ни ків. Із чо тир ма скла діть і за пи шіть ре чен ня. Яку син так -
сич ну роль ві діг ра ють у них прис лів ни ки?

Друж ба под во ює ра до щі і ско ро чує нав піл го ре (Ф. Бе кон).
Є кор до ни між мо ва ми, але не має кор до нів між сер ця ми (Р. Гам -

за тов).
Ка жуть, що дру зі піз на ють ся в бі ді, а як на ме не, і в ра до щах

вони теж піз на ють ся (Ч. Айт ма тов).
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§ 26. Сту пе ні по рів нян ня прис лів ни ків.
Спо со би їх тво рен ня

1. Яка з вив че них ва ми ра ні ше час тин мо ви ма ла сту пе ні по рів -
нян ня?

2. Прик мет ни ки якої гру пи ма ють сту пе ні по рів нян ня? На ве діть
прик ла ди.

3. До яко го сту пе ня по рів нян ня на ле жать та кі прик мет ни ки: ве -
се лі ший, гір ша, більш ве се ле?

4. Який сту пінь по рів нян ня прик мет ни ків ут во рю єть ся за та ки ми
схе ма ми: 

Ут во ріть і за пи шіть прис лів ни ки від по да них якіс них прик мет ни ків.

Якіс ний, зруч ний, вда лий, ві до мий, ба дьо рий, ду жий, грай ли вий, ніж ний,
жор сто кий, ма лий, охай ний, при віт ний, рі шу чий, ра діс ний, стрім кий, струн -
кий, черс твий, яск ра вий.

Ли ше якіс но- оз на чаль ні прис лів ни ки, які ут во рю ють ся від якіс них
прик мет ни ків, ма ють сту пе ні по рів нян ня.

Прис лів ни ки, як і якіс ні прик мет ни ки, ма ють ну льо вий, ви щий і
най ви щий сту пе ні по рів нян ня.

Тво рен ня сту пе нів по рів нян ня прис лів ни ків

Ви щий сту пінь

Ознака ви що го сту пе ня по рів нян ня прис лів ни ків по си лю єть ся за до по мо -
гою слів знач но, на ба га то, ще, ку ди, тро хи: знач но біль ше, на ба га то кра -
ще, ку ди зруч ні ше, ще дов ше, ку ди ви ще, наба га то силь ні ше.
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най
як най
що най

ви щий сту пінь по рів нян ня
прик мет ни ка

най більш
най менш

ну льо вий сту пінь

Прос та фор ма

гли бо ко – глиб ше 
цікаво – цікавіше

Ко рінь або ос но ва
ну льо во го сту пе ня

+
-ш-
-іш-

Скла де на фор ма

ши ро ко – більш ши ро ко
охайно – менш охайно

ну льо вий сту піньбільш
менш

+



Най ви щий сту пінь

При тво рен ні сту пе нів по рів нян ня прис лів ни ків від бу ва ють ся ті
са мі чер гу ван ня й змі ни, що й при тво рен ні сту пе нів по рів нян ня
якіс них прик мет ни ків.

По рів няй мо

Про чи тай те. Виз нач те, до якої час ти ни мо ви на ле жать ви ді ле ні сло ва.

1. Най кра ще по ба жан ня ви го ло сив Сер гій ко. 2. Олен ка на пи са ла твір най -
кра ще. 3. Ви ще над бан ня – друж ба. 4. По віт ря ний змій під няв ся ще ви ще.
5. Для ре пе ти ції тре ба знай ти біль ше при мі щен ня. 6. По луд не ве сон це пек ло
ку ди біль ше. 7. Ще важ че вип ро бу ван ня че ка ло на ту рис тів по пе ре ду.
8. Утри  ма ти ся пер шим важ че, ніж ста ти ним.
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Прос та фор ма

успішне
най успішніше
як най успішніше
що найуспішніше

Скла де на фор ма

тихо – най більш
тихо

складно – най менш 
складно

най
як най
що най

най більш
най менш

вищий сту пінь
порівняння

ну льо вий
сту пінь+ +

Прик мет ни ки П рис лів ни ки 

Ви па дан ня су фік сів -к-, -ок-, -ек-

со лод кий  – со лод ший
гли бо кий – глиб ший
да ле кий – даль ший

со лод ко – со лод ше
гли бо ко – глиб ше
да ле ко – даль ше

З мі на при го лос них г, ж, з – жч

до ро гий – до рож чий
тяж кий – тяж чий
близь кий – ближ чий

до ро го – до рож че
тяж ко – тяж че
близь ко – ближ че

З мі на с, ст – щ

ви щий (від ви со кий)
кра щий (від кра си вий)
тов щий (від тов стий)

ви ще (від ви со ко)
кра ще (від кра си во)
тов ще (від тов сто)

Ут во рен ня від ос но ви ін шо го сло ва

 по га ний – гір ший
гар ний – кра щий
ма лий – мен ший 

по га но – гір ше
гар но – кра ще
ма ло – мен ше
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1. Про чи тай те. Ви пи шіть якіс но- оз на чаль ні прис лів ни ки.

1. Де тон ко, там і рветь ся. 2. І сю ди га ря че, і ту ди бо ля че. 3. Хто ра но
встає, то му щас тя є. 4. Ти хо, хоч мак сій. 5. Ба га то ди му – ма ло теп ла. 6. Осін -
ня му ха бо ля че ку сає. 7. Два до щи ки в маю – пов но бу де вро жаю. 8. Зем лі
кла няй ся низь ко – до хлі ба бу де близь ко.

2. Ут во ріть від ви пи са них прис лів ни ків прос ту і скла де ну фор ми ви що го
сту пе ня по рів нян ня. За пи шіть ут во ре ні прис лів ни ки.

Плив ти за те чі єю; плив ти, ку ди во да не се – бу ти
па сив ним, під ко ря тись обс та ви нам, ні чо го не роб ля чи,
щоб змі ни ти їх; плив ти про ти те чії – ді я ти всу пе реч ус -
та ле ним пра ви лам, тра ди ці ям.

Ону ки по вер ну ли ся з Дніп ра. 
Яся. Ба бу сю, ми так нап ла ва ли ся! Во да ду же теп ла, і в

то му міс ці, де ми бу ли, май же не має те чії.
Ба бу ся. То вам, ма буть, лег ко пла ва ло ся...
Дмит рик. А пам’ята єш, Ясю, як ми хо ті ли пла ва ти ко ло

бе ре га, а те чія нас кож но го ра зу від но си ла тро хи вниз по
річ ці?

Ба бу ся. І який же ви знай шли ви хід? Кож но го ра зу вер -
та ли ся?

Яся. Ні, нав па ки! Ми біг ли бе ре гом уго ру, а звід ти
плив ти нам до по ма га ла річ ка.

Ба бу ся. Зро зу мі ло. Ви плив ли, ку ди во да нес ла... Не
зав жди це доб ре, бо плив ти за те чі єю ще й оз на чає: бу -
ти па сив ним, ні чо го не ро би ти, а під ко ря тись обс та ви -
нам. Ін ша спра ва плив ти про ти те чії.

Дмит рик. Ми це доб ре зна є мо, іно ді гре бе мо, гре бе -
мо – а все на міс ці...

Ба бу ся. Це ко ли ви нас прав ді в річ ці. А про лю дей, які
не зважають на думку більшості, ка жуть: «Діє про ти
течії».

Спи шіть прис лів’я. Виз нач те син так сич ну роль прис лів ни ків, ужи тих у
формі ви що го і най ви що го сту пе нів по рів нян ня.

1. Ліп ше най гір ша не до ля, як чу жа не во ля. 2. Кра ще те пер, як у чет вер.
3. Глиб ше ора ти – біль ше хлі ба ма ти. 4. Прав да, що гір чить, кра ще за брех -
ню, що со ло дить. 5. Ти хі ше їдеш – да лі бу деш. 6. Че ка ти по га но, а до га ня ти
ще гір ше. 7. Най со лод ше у сві ті – сон.

1. Про чи тай те. Ви пи шіть прис лів ни ки і прик мет ни ки.

Від вер тість – за по ру ка справ жньої друж би. Для то ва рись ких сто сун ків
від вер ті бе сі ди на ба га то важ ли ві ші за кра си ву зов ніш ність, умін ня ве се ло
прово ди ти віль ний час. Але на віть у то ва рись ких лю дей щи рі до вір ли ві
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взаєми ни не ви ни ка ють мит тє во. Пот рі бен час, щоб доб ре піз на ти од не од но -
го. Друж ба – це від чут тя щас тя. По-с прав жньо му щас ли ві лю ди по во дять ся
віль но, роз ку то, не на ма га ють ся під лаш ту ва ти ко гось під се бе. Щи рий друг –
це лю ди на, яка сприй має те бе з усі ма тво ї ми ва да ми і впев не на у тво їй
цінності й не пов тор нос ті, яка гли бо ко ці ка вить ся тво їм жит тям, від вер то радіє
тво їм ус пі хам і щи ро пе ре жи ває твої не га раз ди (З га зе ти).

2. Ут во ріть від ви пи са них слів (де це мож ли во) прос ту і скла де ну фор ми
най ви що го сту пе нів по рів нян ня.

На уро ці ук ра їн ської мо ви:
Учи тель. У те бе та кий же опис кіш ки, як і у тво го бра та Ві ті.
Уче ни ця. Та то ж та са ма кіш ка.

1. Оха рак те ри зуй те за ма люн ком- схе мою свої сто сун ки з людь ми, ви ко -
рис тав ши прис лів ни ки різ них сту пе нів по рів нян ня.

Зра  з ок. З под ру гою я спіл ку ю ся дов го і най від вер ті ше.

2. За пи шіть п’ять ре чень, які ви скла ли, ви ко ну ю чи пер ше зав дан ня.

Нак рес літь у зо ши ті таб ли цю. За пи шіть у від по від ні ко лон ки по да ні
сло ва.

Шир ше, біль ше, знач но при єм ні ше, ще мен ше, що най силь ніш, при єм ні ше,
важ че, най кра ще, що най ниж че, більш уваж но, менш стис ло, най док лад ні ше,
знач но мен ше, тем ні ше.
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Ви щий сту пінь
по рів нян ня,

прос та фор ма

 Ви щий сту пінь
по рів нян ня,

скла де на фор ма

 Най ви щий сту пінь
по рів нян ня



Як мож на пе ре да ти ук ра їн ської мо вою по нят тя ве ли чи ни (роз мі -
ру) та ок ре мих її ви мі рів (ви со ту, гли би ну, дов жи ну, ши ри ну, тов -
щи ну)?

У су час ній лі те ра тур ній мо ві для цьо го мо жуть ужи ва ти ся па ра -
лель ні гра ма тич ні фор ми, що сти ліс тич но зба га чу ють мо ву. Так,
про ви со ту яко гось пред ме та мож на ска за ти: зав виш ки три мет ри;
ви со тою три мет ри; ви со тою в три мет ри.

Скла діть і за пи шіть ре чен ня з прис лів ни ка ми зав глиб шки, зав біль шки,
зав дов жки, зав тов шки.

Не той друг, що ме дом ма же, а той, що прав ду ка же (На род на
твор чість).

Бе рись друж но – не бу де су туж но (На род на твор чість).
Той, хто спіл ку єть ся з муд рим, бу де муд рим, а хто то ва ри шує з

дур ним, по дур ні шає (Схід на муд рість).

§ 27. Бук ви -н- та -нн- у прис лів ни ках

Прис лів ни ки, що ут во ри ли ся від прик мет ни ків з -н- та -нн-, збе -
рі га ють пра во пис цих прик мет ни ків: нев пин ний – нев пин но,
нежда ний – неж да но.

З дво ма н пи шуть ся та кож прис лів ни ки зран ня, нав ман ня, по під -
тин ню, по під ві кон ню, спро сон ня.

1. Про чи тай те. Ви пи шіть прик мет ни ки з -н-, -ен-, -енн-, -ян-.

Уро чи ще на зи ва єть ся в на ро ді Зо ри ка ми... Най кра ще тут уліт ку, ко ли
пиш но цві те бі ла ака ція. Її ке тя ги пах нуть ме дом страх як! А бджо ли гу дуть,
не мов стру ни ча рів ної ар фи. Ідеш неходже ним шля хом по між ви со ких де рев,
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Пи шеть ся -нн- Пи шеть ся -н-

1. У прик мет ни ках, ут во ре них
від імен ни ків з ос но вою на -н-
за до по мо гою н:
сті на + н → стін ний,
день + н → ден ний

1. У прик мет ни ках, ут во ре них 
від імен ни ків з ос но вою 
на будь- я кий при го лос ний 
(крім -н-) за до по мо гою н:
брат + н → брат ній,
клас + н → клас ний

2. У прик мет ни ках з на го ло ше ни -
ми -анн-, -енн-, -янн-,
що вказу ють на збіль ше ну 
оз на ку або не мож ли вість дії:
нез до лан ний, священний, 
нез рівнян ний, старанний,
здоровенний

Увага: да ний, дов гож да ний

2. У прик мет ни ках, ут во ре них
до да ван ням -ан-, -ен-, -ин-, 

-їн-, -он-, -ян- до ос но ви 
імен ни ків: гречаний,
царствений, пташиний,
солов’їний, солоний,
скляний

Увага: бо жес твен ний

〈〈 〈



ні би в роз кіш них свя щен них па ла тах. Під гус ти ми ку ща ми сте лить ся м’яким
ки ли мом шов ко ва тра ва, ярі ють кві ти. Крізь вер хів’я де рев щед ри ми пуч ка ми
про би ва ють ся со няч ні про ме ні, що зо ло том іск рять ся в крап ли нах ро си.
А тиша яка в гаю! Ін ко ли її по ру шить нес мі ли ве ще бе тан ня со ло вей ка, що вже
одспі вав вес ня ну піс ню (За С. Хав ру сем).

2. Від ви пи са них прик мет ни ків ут во ріть і за пи шіть прис лів ни ки за до по -
мо гою -о-. По яс ніть пра во пис -н- і -нн- у цих сло вах.

Спи шіть сло ва, встав ля ю чи пот ріб ні бук ви. У кож но му ряд ку під крес -
літь зай ве сло во. По яс ніть свій ви бір.

1. Без ці..но, зди во ва..о, схви льо ва..о, впев не..о.
2. По під ти..ю, без до га..о, без дум..о, нав ма..я.

– Саш ко, – су во ро за пи тав бать ко, – чо му ти одер жав не за до -
віль ну оцінку? Ти не зро зу мів учи те ле во го за пи тан ня?

– Я йо го за пи тан ня зро зу мів, – роз вів ру ка ми Саш ко, – але він
чо мусь не зро зу мів мо єї від по ві ді.

Ут во ріть і за пи шіть прис лів ни ки із су фік сом -о- від по да них прик мет -
ни ків.

За можний, не без печ ний, зди во ва ний, хо лод ний, не міч ний, за кон ний, ко -
рис ний, нез мін ний, нез баг нен ний, не нас тан ний, не од мін ний, звич ний, що го -
дин ний, іс тин ний.

1. Про чи тай те. Чи по год жу є те ся ви з вис нов ка ми Аріс то те ля що до дружби?

Друж ба уш ля хет нює жит тя, її ша ну ва ли і воз ве ли чу ва ли мис ли те лі дав ни -
ни. Аріс то тель вва жав, що дру зів не об хід но ма ти кож но му, ад же ніх то не воліє
жи ти без них, на віть як би мав усі ін ші ба гатс тва. Він по яс ню вав: «Друж ба не
тіль ки не о ці нен на, а й прек рас на – ми ус лав лю є мо то го, хто лю бить сво їх дру -
зів, ма ти ба га то дру зів – це прек рас но, а де я ким на віть зда єть ся, що бу ти
чудо вою лю ди ною і дру гом – це те са ме».

2. Знай діть у тек сті сло ва, за до по мо гою яких мож на про ко мен ту ва ти
орфог ра му «Бук ви -н- і -нн- у прик мет ни ках і прислівниках».

1. Спи шіть, встав ля ю чи пот ріб ні бук ви з ду жок.

Ра діс(нн, н)о, при єм(нн, н)о, без пе реч(нн, н)о, пот ріб(нн, н)о, со няч(нн, н)о,
нев бла га(нн, н)о, неп ри ми ре(нн, н)о, стра ше(нн, н)о, без під став(нн, н)о, со -
ром(нн, н)о, неж да(нн, н)о, нес ка за(нн, н)о.

2. Ви ко рис тав ши по да ні у впра ві сло ва, скла діть ус ний твір на те му:
«Люди на без дру зів – що де ре во без ко рін ня».

У бу дин ку люд сько го щас тя друж ба зво дить сті ни, а лю бов ут во -
рює ку пол (Козь ма Прут ков).

Друж ба, яку проносять через жит тя, не тіль ки до дає вті хи й ча рів -
нос ті світ лим йо го сто ро нам, а й змен шує страж дан ня (Плу тарх).
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Не об х³д но – трå  ба – пот р³б но
Ці сло ва вжи ва ють ся, ко ли тре ба пе ре да ти різ ний сту пінь

обов’яз ко вос ті яко їсь дії. У роз мов но му сти лі ви ко рис то ву є мо: тре -
ба, ду же тре ба, прос то- та ки не об хід но. В офі цій но- ді ло во му сти лі
вжи ва є мо ста лі вис ло ви: не об хід но заз на чи ти, тре ба виз на ти,
потріб но звер ну ти ува гу.

§ 28. Не і ні з прис лів ни ка ми

НІ з прис лів ни ка ми пи шеть ся

Час тка ні в прис лів ни ках мо же бу ти на го ло ше ною і не на го ло -
шеною.

По рів няй мо:

н³де – не має де нідå
н³ко ли – не має ко ли ні кî ли
н³як – не має як ні ÿк
н³звід ки – не має звід ки нізв³дки 

1. Спи шіть, зняв ши рис ку.

1. Двоє ри ба лок або двоє мис лив ців ні/ко ли не/по чу ва ють се бе чу жи ми
один од но му: у них є про ві що го во ри ти, во ни – зав жди дру зі (Ос тап Виш -
ня). 2. Ми ну ле ні/ко ли не/по вер та єть ся (Р. Іван чен ко). 3. Ме ні те пер зда єть -
ся, що ні/де на ці лім сві ті вже не/ма чу жи ни, по ки ми вдвох з то бою (Ле ся
Ук ра їн ка). 4. Я з то бою ані/ра зу за ру ку не/взяв ся, я то бою, як зо рею, з зем -
лі лю бу вав ся (В. Сте фа ник). 5. В ін ші дні й по о бі да ти піс ля шко ли га разд
ні/ко ли хлоп це ві (А. Го лов ко).

2. Пос тав те на го лос у ви ді ле них сло вах.

НЕ з прис лів ни ка ми пи шеть ся
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ра зо м ок ре мо 

– як що прис лів ник ра зом із ні
ви ра жає од не по нят тя: ніз від ки,
ніс кіль ки 

– як що ні за пе ре чує, від ки дає
щось: ні ту ди ні сю ди

за пе ре чує щось
⎫
⎬
⎭

ра зо м окремо

– як що без не не вжи ва єть ся: 
нев дов зі, не відв’яз но, нев пин но, 
не на ро ком;
– як що не з прис лів ни ком ви ра жа ють
од не по нят тя і йо го мож на за мі ни ти
си но ні мом без не: недоб ре (по га но),
неш вид ко (по віль но)

– з біль шіс тю прис лів ни ків;
– як що не за пе ре чує,
від кидає щось: не вчо ра, 
не вдру ге, не по- на шо му

223.



123

Спи шіть. За пам’ятай те на пи сан ня не з прис лів ни ка ми. 

Нев си пу че, нек ва пом, не по да лік, не са мо ви то, нес прос та, не хо тя, не щад но,
нес по ді ва но.

Не тре ба, не слід, не мож на, не вар то, не ду же, не ціл ком, не зов сім, не
досить, не впер ше, не по- то ва рись ко му, не пра во руч, не щод ня.

Спи шіть, роз кри ва ю чи дуж ки.

1. Він (не)дав но ка зав у кла сі, що зро бить па ра шут, з яким (не)вниз стри -
ба ти, а вго ру (О. Іва нен ко). 2. Ніч (не)ру хо мо ти шею бли щить. І ра дість
(не)спо ді ва но зрос ла, мов кри ла за пле чи ма (Є. Ма ла нюк). 3. Йо го сло ва зву -
ча ли (не)ви раз но, а зап лу та но (Є. Гу ца ло). 4. (Не)вдов зі на ро же во му тлі ве -
чір ньо го не ба сплив зо ло тий ріг мі ся ця- мо ло ди ка, прос те лив ши на Ро сі яс ну
до ріж ку (С. Хав русь). 5. На дум ці в ме не теп ло й гар но, що (не)дар ма я по
зем лі хо див (Л. Дми тер ко). 6. Бе ре зи й кле ни, ще (не)дав но го лі, сто ять, зе -
ле ним ма ю чи гіл лям (М. Риль ський). 7. Весь яс ний со няч ний світ сто яв
(не)ру хо мо (О. Дов жен ко).

Та то. Пав лу сю, з ким бив ся Юлій Це зар?
Син. Ти пи тай мі лі ці о не ра про та кі спра ви, а не ме не.

До пов ніть і за пи шіть прис лів’я, роз кри ва ю чи дуж ки й ви ко рис то ву ю -
чи до від ку. По яс ніть ор фог ра му «Пра во пис не з прис лів ни ка ми».

1. (Не)да ле ко ле да чо му до ... . 2. (Не)те пер по гри би хо ди ти, а во се ни, ... .
3. (Не)дов го ду мав, а ... . 4. (Не)так ста лось, ... . 

До від ка: го ло ду; ко ли бу дуть ро ди ти; доб ре ска зав; як га да лось.

1. Про чи тай те над пи си на пе люс тках. Це ком плі мен ти. За пи шіть ті з них,
які ви хо ті ли б ска за ти ко мусь із дру зів.

2. Про ко мен туй те пра во пис не і ні з ви ді ле ни ми сло ва ми.

224.
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Но вих дру зів на жи вай, ста рих – не за бу вай (На род на твор чість).
Не в служ бу, а в друж бу (На род на твор чість).
При я те лів тьма, а дру га не ма (На род на твор чість).
Друж ба має різ ні про я ви, але за кон у неї один – вір ність (М. Ко -

цю бин ський).

§ 29. И та і в кін ці прис лів ни ків

У кін ці прис лів ни ків від по від но до ви мо ви пи ше мо и або і: зго ри,
уго рі, від то ді, звід ти.

Труд но щі ста нов лять прис лів ни ки, у яких перед и або і стоять
г, к, х, ж, ч.

У кін ці прис лів ни ків пи ше мо

1. Про чи тай те.

– Роз ка жи, Ва силь ку, чи рос те де рев це, що ти по са див на вес ні? – за пи -
та ла вчи тель ка.

– Рос те! Я йо го дві чі по ли вав.
– Ко ли?
– Уран ці та вве че рі щод ня, – від по вів Ва силь ко.
Учи тель ка пох ва ли ла йо го і за пи та ла Ми хай ли ка:
– А як твоє де рев це?
– Нев дов зі за сох ло, – опус тив ши до до лу очі, від по вів Ми хай лик.
– Ти що, не по ли вав йо го?
– По ли вав!
– Скіль ки?
– Теж дві чі!.. Один раз у квіт ні, як по са див, а дру гий раз, як ішов на кані -

ку ли (За М. Ко леснико вим).

2. Ви пи шіть прис лів ни ки з і в кін ці. По яс ніть їх правопис.

За пи шіть, встав ля ю чи за мість кра пок пот ріб ні кін це ві го лос ні та роз -
по ді ля ю чи сло ва у дві ко лон ки: а) з и в кін ці, б) з і в кін ці.

Без віст.., уве чер.., угор.., взнак.., вкуп.., уноч.., во сен.., врешт.., усе ре дин..,
до вол.., до гор.., опівдн.., опів ноч.., зсе ре дин.., на вік.., за ран.., узнак.., нап ро весн..,
нав скос.., зав товшк.., від нин.., по де куд.. .

и і

– піс ля г, к, х: нав кру ги, 
за люб ки, вер хи, по- ма те рин ськи,
по- люд ськи;
– піс ля ж, ч, як що прис лів ник
ут во ре но за до по мо гою пре фік са
по-: по- вед ме жи, по- за я чи;
– піс ля ч, як що прис лів ник 
ут во ре но від ді єп рис лів ни ка: 
сто я чи, ле жа чи, не хо тя чи

– піс ля ж, ч, крім прис лів ни ків
із пре фік сом по-: 
нас то ро жі, уно чі

228.
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Ут во ріть і за пи шіть прис лів ни ки, ско рис тав шись схе мою. По яс ніть
пра во пис кін це во го го лос но го.

по- -и

Учи тель. Чо му в кра ї нах Ста ро дав ньо го Схо ду ду же ці ну ва ли
грець кі ам фо ри?

Учень. То му що ці ам фо ри рос ли тіль ки там.

Спи шіть, встав ля ю чи пот ріб ну букву з ду жок.

Пер ша зус тріч із ним бу ває в лю ди ни в ран ньо му ві ці, ро ків в оди над -
цять–три над цять. Якось уранц(и, і) або вве чер(и, і) ні би зна йо мий хлоп чи на
з вес нян ка ми або завжд(и, і) ус міх не на дів чин ка на пер шій пар ті по чи нає при -
вер та ти чи юсь ува гу. Двоє по тайк(и, і) об мі ню ють ся пог ля да ми. Мож на ні би
ми мо вол(и, і) штов хну ти, нас ту пи ти трич(и, і) на но гу. Ін кол(и, і) ви ни кає
три во га, див на ра дість. Рап том звідк(и, і) не візь мись – сльо зи. Це пер ші па -
рос тки до рос лих по чут тів. Це по- ю нацьк(и, і) ро ман тич не ко хан ня до по ма гає
до рос лі ша ти.

Ви пи шіть з ор фог ра фіч но го слов ни ка по п’ять прис лів ни ків з и та і в
кін ці слів.

Жи ти – оз на чає лю би ти (Ю. Муш ке тик).
Є в ко хан ні і будні і свя та,
Є у ньо му і ра дість і жаль... (В. Си мо нен ко).

На ра зі – прис лів ник, що оз на чає «по ки що», «тим ча сом»,
«зараз»:  На ра зі тре ба під го ту ва ти ся до кон троль ної, бо зав тра не
ма ти му ча су. Прий шли на ра зі до шко ли, де відбувалися змагання.

§ 30. Пра во пис прис лів ни ків на -о, -е, ут во ре них
від прик мет ни ків і ді єп рик мет ни ків

У прис лів ни ках, ут во ре них від прик мет ни ків і ді єп рик мет ни ків,
у кін ці пе ре важ но пи шеть ся -о: близь ко, яс но, си ньо, сві жо,
творчо. Од нак зрід ка, зок ре ма піс ля шип ля чих, прис лів ни ки ма ють
за кін чен ня -е: бо ля че, га ря че, во ро же, неминуче.

Прочитайте. За пам’ятай те пра во пис кін це вих го лос них.

Го лос но, ду же, міц но, низь ко, дбай ли во, ве се ло, по віль но, ніж но, ти хо, по -
го же, дов го, лег ко, доб ря че, не ру хо мо, по жов кло, хви лю ю че, за ду ма но, за жу -
ре но, за ля ка но, стом ле но, стис ло, за ко ха но, за ча ро ва но, порож ньо, схви льо ва -
но, нев си пу че, зав ше, рішуче, сліпуче, таємниче, непосидюче, неохоче,
терпляче, щонайгірше.
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при я тельськ
фран цузь к
су сідськ
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Лю бов – це стан, при яко му щас тя ін шо го стає не об хід ною умо -
вою ва шо го щас тя (Р. Хай нлайн).

Лю бов – це фан клуб з дво ма фа на ми (А. Ген рі).
Ко ха ти – зна чить ба чи ти ди во, не ви ди ме для ін ших (Ф. Мо рі ак).

1. Про чи тай те вірш В. Си мо нен ка «Во на прий шла» – один із ше дев рів
лю бов ної лі ри ки.

Во на прий шла неп ро ха на й неж да на,
І я її зус трі ти не зу мів.
Во на до ме не вип лив ла з ту ма ну
Мо їх юнаць ких нес мі ли вих снів.

Во на прий шла, зак віт ча на і ми ла,
І ру ки ла гід но до ме не прос тяг ла,
І так ча рів но кли ка ла й ма ни ла, 
Та кою ніж ною і доб рою бу ла.

І я не чув, як жай вір в не бі та не,
Ко го ос те рі гає з ви со ти...
Прий шла лю бов неп ро ха на й неж да на – 
Ну як ме ні за нею не пі ти?

2. Від ви ді ле них прик мет ни ків і ді єп рик мет ни ків ут во ріть прис лів ни -
ки на -о, -е. Обґ рун туй те вжи ван ня то го чи ін шо го кін це во го го -
лосно го.

Спи шіть, встав ля ю чи пот ріб ну бук ву з ду жок.

У тво є му ві ці хлоп чи ки зде біль шо го хо чуть спіл ку ва ти ся з хлоп чи ка ми,
а дів чат ка – з дів чат ка ми. Вва жа ють, що з діть ми про ти леж ної ста ті їм
спілкуватися не гож(о, е). І че рез це іно ді ба гат(о, е) втра ча ють.

Так, один твій ро вес ник усе лі то навмисн(о, е) усамітнювався лише то му,
що прин ци пово не грав ся з дів чат ка ми. А од на дів чин ка від мо ви ла ся від ці ка -
вої по до ро жі че рез те, що там бу ли переважн(о, е) хлоп ці. Од нак і дів чата,
і хлоп ці не просто ставляться один до одного терпляч(о, е), а й мають чи -
мал(о, е) спіль них ін те ре сів, упо до бань, за хоп лень.

Ви пи шіть з ор фог ра фіч но го слов ни ка де сять прис лів ни ків із кін це -
вим е.

На уро ці ге ог ра фії вчи тель ка вик ли ка ла до дош ки Іго ря Іва нен -
ка і поп ро си ла йо го по ка за ти, де роз та шо ва на Аме ри ка. Ігор
довго ду мав, на реш ті ткнув у кар ту указ кою, та так, що на віть зла -
мав її.

Уч ні друж но за ре го та ли. Най біль ше по ті шав ся друг Іго ря Ми ко -
ла. Учи тель ка, щоб зас по ко ї ти Ми ко лу, за пи та ла в ньо го, хто від -
крив Аме ри ку.

– Іва нен ко! – ра діс но від по вів хлопець.
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Про чи тай те речення. До прис лів ни ків, ви ко рис та них у цих ре чен нях,
до бе ріть спіль но ко ре не ві прик мет ни ки се ред ньо го ро ду од ни ни. Скла -
діть і за пи шіть з ни ми ре чення. 

1. Се мик лас ни ки пі дій шли до цьо го зав дан ня твор чо. 2. На ші спорт сме -
ни на зма ган нях вис ту пи ли блис ку че. 3. Тре ба бу ло ді я ти рі шу че. 4. По вер -
нув шись з екс кур сії, ді ти ма льов ни че роз по ві да ли про по ба че не. 5. Впра ва
бу ла ви ко на на доб ре. 6. Вивчив ши те о рію, уч ні прак тич но зас во ю ють пра -
ви ла. 7. Учитель терпляче слухав недолугу відповідь. 8. Чер го ві неждано
по го ди ли ся ви ми ти під ло гу в кла сі. 9. Ко ли ми зай шли у ва гон, у ньо му бу -
ло по рож ньо. 10. Піс ля двох го дин блу кан ня міс том ту ристи добряче
втомилися.

Пра виль но Неп ра виль но 
а на ло гіч но  а на ло гіч ним об ра зом
од но час но в один той са мий час
за леж но від ві ку у за леж нос ті від ві ку
пись мо во по пе ре ди ти пись ме но по пе ре ди ти
са мо чин но са мо віль но
спіль но ді я ти су міс но ді я ти
варто уваги достойно уваги
завдовжки у довжину

Ти хі ший від во ди, ниж чий від тра ви – ду же скром -
ний, по кір ний, не по міт ний.

Яся. Про ко го, ба бу сю, так ка жуть – ти хі ший від во -
ди, ниж чий від тра ви? До чо го тут во да і тра ва?

Ба бу ся. Так ка жуть про лю ди ну, яка по во дить се бе
скром но, не по міт но. Уя віть со бі ста вок ти хої літ ньої дни -
ни, во да в ньо му на віть не ко лих неть ся – та ка спо кій на.
То му і «ти хі ший від во ди». А «ниж чий від тра ви» – бо тра -
ва здебільшого низень ка, при зем лі росте...

Дмит рик. А хі ба доб ре зав жди бу ти не по міт ним?
Ба бу ся. Уяви, що хтось не вивчив урок, боїться, щоб

його не викликали, тому сидить тихіший від води, ниж-
чий від трави. Різні бувають ситуації, коли людина так
поводиться.

Яся. Я чула, як учителька сказала так про одного на-
шого однокласника, зовсім не спокійного і не дуже
скромного.

Дмит рик. Зро зу мі ло, чо му во на так ска за ла. Він зро -
бив шко ду – беш ке ту вав, чо го тіль ки не ро бив! А ко ли
бать ків вик ли ка ли – став ти хі ший від во ди, ниж чий від
тра ви.
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§ 31. На пи сан ня прис лів ни ків ра зом і че рез де фіс

Склад ні прис лів ни ки мо жуть пи са ти ся ра зом, ок ре мо і че рез де -
фіс. У цьо му па раг ра фі ми по да мо ос нов ні пра ви ла що до на пи сан -
ня прис лів ни ків ра зом і че рез де фіс. За га лом ця час ти на мови
склад на з пог ля ду пра во пи су, то му ра ди мо час ті ше заг ля да ти в
слов ник.

1. Спи шіть прис лів ни ки, ут во ре ні по єд нан ням прий мен ни ка з імен ни ком.
За пам’ятай те пра во пис.

Уве че рі, взна ки, вку пі, вкрай, вран ці, вряд, всмак, до вер ху, до ві ку, за па ні -
б ра та, до щен ту, за раз, збо ку, згори, зро ду, на бік, на ві ки, над во рі, на пам’ять,
напо каз, уго лос, уп лач.

2. Скла діть і за пи шіть ре чен ня з омо ні ма ми (пишуться окремо) до ви ді -
ле них слів. По яс ніть пра во пис омо ні мів.

1. Спи шіть, зняв ши рис ку.

Ран ко ве сон це щед ро за ли ває вер хів’я за ко си че них бе різ, ку че ря вих осик.
Тут же гніз дять ся гус ті ку щі лі щи ни, зак віт ча ні жов то/ко рич не ви ми се реж -
ка ми. Ми мо/во лі зу пи ня єш ся, ми лу єш ся бі ло/ко ри ми бе різ ка ми. Во ни
виструн чи лись до/вко ла, ні би свіч ки. На дні не/гли бо кої бал ки ледь/ледь
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Ра зом Че рез де фіс 

 пи шуть ся склад ні прис лів ни ки, ут во ре ні

1) поєднан ням прий мен ни ка 
з прис лів ни ком: по зав чо ра,
наскрізь;

2) поєднан ням прий мен ни ка 
з іменни ком: уго лос, на вес ні;

3) поєднан ням прий мен ни ка 
з корот ким прик мет ни ком: зрід ка,
наш вид ку;

4) поєднан ням прий мен ни ка з
числів ни ком: по о дин ці, уд воє;

5) поєднан ням кіль кох прий мен -
ни ків із будь- я кою час ти ною мо -
ви: попідвіконню, спід ло ба;

6) поєднан ням кіль кох ос нов:
пов сяк час, ми мо во лі;

7) за до по мо гою час ток аби-,
ані-, де-, чи-, що-, як-, -сь і будь-
 я кої час ти ни мо ви: аби як, 
аніт ро хи, де ку ди, чи ма ло, щод ня,
як най дов ше, кудись

1) від прик мет ни ків і зай мен ни -
ків на -о му, -є му, -и за до по мо -
гою по: по- брат ньо му, по- мо є му,
по- ма те рин ськи;

2) за до по мо гою по від по ряд -
ко вих чис лів ни ків: по- пер ше,
по- дру ге, по-п’яте;

3) за до по мо гою час ток 
будь-, -будь, -не будь, каз на-, -то,
хтозна-: будь- де, ку ди- будь,
коли- не будь, каз на- як, десь- то,
хтоз на- що;

4) з двох прис лів ни ків: десь-
 інде, десь- ін ко ли, сяк- так;

5) пов то рен ням тих са мих або
си но ні міч них, ан то ні міч них нез мі -
ню ва них слів: ген- ген, 
зро ду- ві ку, вреш ті- решт, 
пліч- о- пліч, віч- на- віч.

При міт ка. Пер ша час ти на 
ок ре мо, а дві нас туп ні че рез
дефіс пи шуть ся в прис лів ни ках
не сьо год ні- зав тра, без кін ця-
 краю, з ді да- пра ді да, 
з дав ніх- да вен
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же бо ніє в піс ку вес ня ний стру мок, там уже яс ні ють кві ти ма те рі/й/ма чу хи
(С. Хав русь).

2. По яс ніть пра во пис склад них прис лів ни ків.

Про чи тай те. Ви пи шіть склад ні прис лів ни ки. По яс ніть їх ній пра во пис.

1. А я все хо див по цій ди во- ле ва ді сю ди- ту ди. 2. Ліс ник, оче ви дяч ки, про -
їж джав про сі кою на кін но му віз ку і раз у раз тру бив, по ві дом ля ю чи лі со ру -
бам про своє міс цез на ход жен ня. 3. Тут десь- не- десь трап ля ють ся низь ко рос лі
ди кі виш ні. 4. По сі да ли лас тів ки отак у па рі на дро тах та лю бо- ми ло за ще бе -
та ли – про да ле кий теп лий край роз ка за ли і гос по да рів зве се ли ли. 5. На річ -
ці ти хо- ти хо (З тв. С. Хав ру ся).

1. Про чи тай те. Ви пи шіть ре чен ня зі склад ни ми прис лів ни ка ми, що пи -
шуть ся че рез де фіс.

– Для чо го ти дру жиш із хлоп цем? – за пи та ла На та лю Оле на.
– По- пер ше, щоб не заз дри ти од нок лас ни цям, які вже зус трі ча ють ся з

хлоп ця ми. По- дру ге, щоб він зав жди був під ру кою: під нес ти пор тфель, про -
вес ти до до му, вис лу ха ти, за хис ти ти. По- тре тє, щоб при му си ти ін ших хлоп ців
звер ну ти на се бе ува гу.

– А я то ва ри шую з хлоп цем, бо вдвох кра ще, ці ка ві ше, ніж од но му. Ад же
лю ди для то го й зус трі ча ють ся на жит тє во му шля ху, щоб доповнювати один
одного, допомагати один одному, врешті-решт, іти по життю пліч-о-пліч, – за -
пе ре чи ла под ру га.

2. Визначте, яку син так сич ну роль ви ко ну ють прислівники у виписаних
реченнях.

3. Думку котрої з подруг ви підтримуєте? Обґрунтуйте відповідь.

Ви пи шіть з ор фог ра фіч но го слов ни ка де сять прис лів ни ків, що пи шуть -
ся че рез де фіс.

1. Ви пи шіть з ор фог ра фіч но го слов ни ка п’ять прис лів ни ків, ут во ре них за
до по мо гою час ток аби-, ані-, де-, чи-, що-, як-.

2. Скла діть і за пи шіть із ни ми ре чен ня.

Ма лю ки – най та ла но ви ті ші гу мо рис ти. Ма буть, ви не раз чу ли,
як во ни роз мов ля ють.

* * *
Три річ ний Ва силь ко за пи тує:
– Ма му сю, хто та кі ан ге ли ки?
– То та кі чем ні діт ки, у яких ви рос та ють криль ця, – по яс нює

мама, – а ще є чор ти ки – не чем ні хлоп чись ка, у яких на го ло ві
вирос та ють ріж ки.

Ва силь ко пе ре ля ка но об ма цує свою го лів ку:
– Ні, ще не ма! – зіт хає по лег ше но.
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* * *
П’яти річ но му Ти му ру ма ма да ла сріб ну лож ку, щоб роз мі ша ти

цу кор у склян ці чаю.
– Сріб ло вби ває всі мік ро би, – по яс ни ла си но ві.
– Ага, то я те пер чай із дох ли ми мік ро ба ми пи ти му? – роз ре вів -

ся ма лий.

Спи шіть, встав ля ю чи сло ва з до від ки за мість кра пок.

Як що хтось чіп ля єть ся до тво єї дів чи ни, то кра ще ска за ти крив дни ку ... ,
що ти не хо чеш проб лем. Дів чи ну ... тре ба від вес ти від не без печ но го міс ця. Не
вар то хви лю ва ти ся, що те бе ... вва жа ти муть бо я гу зом. ... ку ди біль ше чес ті ви -
рі ши ти проб ле ми з гід ніс тю, ніж устрявати в без глуз ду бій ку. А ... за пам’ятай:
хо ро ші дів ча та ... бі йок не люб лять.

До від ка: по за о чі, на о дин ці, від ра зу, на ос та нок, з ви чайно, уреш ті- решт.

1. Прочитайте. Знайдіть прислівники, поясніть їхнє творення.

Драконівські закони

2. Пригадайте, що означав вис лів дра ко нів ські за ко ни для меш кан ців Ста -
ро дав ньої Гре ції.

По тай ки ко жен із нас хо че, щоб той, ко го ми лю би мо, ду мав так
са мо, як і ми (К. Чер нін).

Слу ха ю чи дру га, піз на єш йо го дум ки, слу ха ю чи ко ха но го – йо го
по чут тя (О. Фо рель).

Від різ няй те прис лів ни ки з пре фік са ми від спо лу чень прий мен ни -
ків з імен ни ка ми, прик мет ни ка ми, зай мен ни ка ми, чис лів ни ка ми.

Удень приг рі ло сон це. У день на род жен ня ко жен
че кає сюр при зів.

Він зди ву вав ся по-с прав жньо му. Ми йшли 
по справ жньо му 
вов чо му слі ду.

Спо чат ку бу ло ве се ло. З по чат ку кон цер ту 
минуло двад цять хви лин.

Нас зіб ра ло ся чи ма ло. Чи ма ло ви зроб и ли?
Він нізащо не хотів Ні за що тобі дякувати.
розлучатися з м’ячем.
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Жив собі колись дракон –
Мав дракон такий закон:
Слабших себе – не займати,
А сильнішим – пробачати,
А крім того, – не ковтать
Дітлашню й жіночу стать,
А коли іде зима –
Зігрівати задарма

З кожної своєї пащі
Всіх голодних і пропащих,
Й пригощати їх узваром –
Поміж іншим, теж задаром...

Он які були дракони
І драконівські закони.

Г. Фалькович
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Сонце вдруге заглянуло Сонце заглянуло в друге
у вікно. від ґанку вікно.
На зус тріч ви біг ла дів чи на. На зус тріч

з од нок лас ни ка ми
з’їха лись усі.

§ 32. На пи сан ня прис лів ни ко вих сло вос по лу чень ти пу:
раз у раз, з дня на день і подібних

Ок ре мо пи шуть ся склад ні прис лів ни ки, ут во ре ні:
1) поєднан ням прий мен ни ка з імен ни ком, у яких імен ник збе ріг

своє лек сич не зна чен ня і гра ма тич ну фор му, а між імен ни ком і
прий мен ни ком мож на вста ви ти оз на чення: без жа лю (без жод но го
жа лю), з бо лю (із силь но го бо лю);

2) поєднан ням прий мен ни ка з пов ним прик мет ни ком чо ло ві чо го
ро ду: в ос нов но му, в ці ло му;

3) поєднан ням прий мен ни ка по зі збір ним чис лів ни ком: по двоє,
по троє;

4) пов то рен ням змі ню ва но го сло ва в різ них від мін ках із при -
ймен ни ком і без: од ним од но, з кін ця в кі нець.

1. Спи шіть прис лів ни ко ві спо лу ки. За пам’ятай те пра во пис.

Один один цем, один в один, з ро ду в рід, раз у раз, день у день, рік у рік,
сам на сам, час від ча су, з дня на день, з ран ку до ве чо ра, з бо ку на бік, ні
слуху ні духу.

2. Скла діть і за пи шіть із трьо ма з по да них прислівникових с по лу чень
речен ня. Ви знач те син так сич ну роль прис лів ни ко вих спо лучень.

За пи шіть прис лів ни ко ві спо лу чення, за шиф ро ва ні в схе мах. По яс ніть
пра во пис.
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ві до ма              краю
ла ду               лі ку

ме ти                на мі ру
пут тя            слі ду

сма ку   сум ні ву

без

за пи тан ня
гур ту           ді ла

впо до би               по ба чен ня 
крих ти                ла ду

па ри               по ри
пут тя           краю

ре чі    сих пір

до

246.

247.

бі гу    біс
ва гу           ви бір

вид но ті                від мін но
са мо ті                сві тан ку
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Нак рес літь у зо ши ті таб ли цю за по да ним зраз ком. За пи шіть у неї при -
с лів ни ки та прис лів ни ко ві спо лу чення, зняв ши рис ку (при пот ре бі ско -
рис тай тесь слов ни ком).

По/біч, по/бли зу, по/за ко ну, по/змо зі, по/зна ку, по/вåрх, по/мож ли вос ті,
по/вік, по/во лі, по/за ду, по/прав ді, по/но чі, по/пліч, по/руч, по/со віс ті,
по/су сідс тву, по/су ті, по/ряд, по/се ре ди ні, по/час ти, по/чер зі, по/щи рос ті.

На при йо мі в дан тис та
Лі кар. Мож на те бе поп ро си ти кіль ка ра зів го лос но зак ри ча ти?
Хлоп чик. На ві що? Ме ні ж зов сім не бо ля че.
Лі кар. Ти ба чив, скіль ки лю дей прий шло на при йом? А за  го ди -

ну по чи на єть ся тран сля ція фут боль но го мат чу Лі ги чем пі о нів.

По рів няй те на пи сан ня прис лів ни ків у пра во му і лі во му стов пчи ках.
У яко му з них мож ли ве ін ше на пи сан ня, що змі нить лек сич не зна чен ня?

убік, украй, вкупі, у за тиш ку, в мі ру, в на го ду,
уго лос, уго рі, удень, врешті у но гу, в об мін, в ці лос ті, в об різ

1. Спи шіть ури вок із вір ша В. Со сю ри. Під крес літь прис лів ни ки. Над пи -
шіть над ни ми роз ряд. Чи є се ред них склад ні? Від по відь обґ рун туй те.

Так ніх то не ко хав. Че рез ти ся чі літ
лиш при хо дить по діб не ко хан ня.
В день та кий роз цві тає вес на на зем лі
і зем ля уби ра єть ся зран ня...
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Ди ше ти хо і лег ко в си ня ву во на,
прос тя гає до зір свої ру ки...
В день та кий на зем лі роз цві тає вес на
і трем тить од со лод кої му ки...

2. Виз нач те, від яких слів по да но го урив ка мож на ут во ри ти прис лів ни ки.
За пи шіть ут во ре ні прис лів ни ки.

1. Спи шіть прис лів ни ки. По яс ніть їх нє тво рен ня і пра во пис.

Від ни ні, на зав тра, на різ но, по за то рік, за вид на, наш вид ку, де ін де, за па ні -
бра та, по- зи мо во му, всьо го- на- всьо го, ми мо хідь, ми мо хіть, нав пе рей ми, по де -
ку ди, пов сяк час, ра но- вран ці, дав ним- дав но, по-п’яте, по- на шо му, з дня на
день, у сток рат, уліт ку, під бо ком, на від ши бі, з-за кор до ну, по за то рік.

2. З’ясуй те за тлу мач ним слов ни ком лек сич не зна чен ня ви ді ле них слів.

Не за об лич чя су діть, а за сер це (Г. Ско во ро да).
Не будь нав’яз ли вим, щоб те бе не від штов хну ли, і не ду же від -

да ляй ся, щоб не за бу ли про те бе (З Біб лії).

1. Перемалюйте кросворд у зо ши ти. До бе ріть з до від ки за кін чен ня при -
с лів ни ко вих спо лук.

До від ка:
інця; 
нку; 
а день;
на сам; 
яку; 
дома;
око; 
озвіллі;
обачення; 
тла; 
ття;
ець; 
поміч; 
равді;
ітанку; 
ляді;
новному; 
закону;
яку; 
на гріш.

2. Як що ви пра виль но ви ко на ли зав дан ня, то у ви ді ле них клі тин ках про -
чи та є те прис лів’я, яке до по мо же вам у жит ті.
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Узагальнення до роз ді лу «Морфологія. Прис лів ник»

Прис лів ник – це са мос тій на нез мін на час ти на мо ви, яка ха рак те ри зує
дію, стан чи оз на ку пред ме та.

Схе ма роз бо ру прис лів ни ка як час ти ни мо ви

1. Сло во для роз бо ру.
2. Час ти на мо ви (прис лів ник).
3. Роз ряд за зна чен ням: оз на чаль ний (якіс но- оз на чаль ний, кіль кіс но- оз -

на чаль ний, спо со бу дії), обс та вин ний (міс ця, ча су, ме ти, при чи ни).
4. Сту пінь по рів нян ня (ну льо вий, ви щий, най ви щий; виз на ча єть ся тіль -

ки в якіс но- оз на чаль них прис лів ни ках).
5. Син так сич на роль (най час ті ше бу ває обс та ви ною, рід ше – при суд ком,

оз на чен ням).

Зра зок роз бо ру прис лів ни ків, ви ко рис та них у ре чен ні:

Кра ще ска жи ма ло, але доб ре (Козь ма Прут ков).

Кра ще – присл., оз на чальн., якіс но- оз нач., вищ., обс тав.

Ма ло – присл., оз на чальн., якіс но- оз нач., ну льов., обс тав.

Доб ре – присл., оз на чальн., якіс но- оз нач., ну льов., обс тав.

На пи сан ня прис лів ни ків і прис лів ни ко вих спо лу чень
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без віс ти, від ни ні, вслід,
на го ру, над мі ру, на зу -
стріч, на рів ні, од ві ку,
опів дні, оп ліч, по де ку -
ди, по се ре ди ні;

зрід ка, на пев не, на різ -
но, по ма лу;

за од но, удвоє, ут рьох;

пе ре ду сім, уні чию;

зав біль шки, нав па ки,
спід ло ба;

лі во руч, пов сяк час,
чим дуж;

аби ку ди, де ін де, що си -
ли , як най довше, 
яко мо га

без ві до ма, в но гу, 
до ос тан ку, на зло, 
на око, на про щан ня,
на ра до щах, на ска ку,
на сло во, на сміх, 
на со вість, на хо ду, 
на щас тя, над си лу, 
по су сідс тву, у сток рат;

день у день, з бо ку на
бік, з дня на день, один
в один, раз у раз, час
від ча су;

та ким чи ном, тим ра -
зом, тим ча сом;

в ос нов но му, в ці ло му;

по двоє, по чет ве ро 

по- бать ків сько му, 
по- брат ньо му, по- сво є -
му, по- ук ра їн сько му;

по- гос по дар ськи, по- ла -
ти ні, по- люд ськи;

по- пер ше, по- дру ге;

аби- то, будь- де, каз на-
 де, ко ли- будь, ко ли- не -
будь, так- то, хтоз на- як; 

вря ди- го ди, десь- ін де,
сяк- так; 

будь- що- будь, віч- на-
 віч, да ле ко- да ле ко, ко -
ли- не- ко ли, ось- ось,
хоч- не- хоч



Зав дан ня для са мо пе ре вір ки

Ви бе ріть пра виль ну від по відь.

1. У яко му ряд ку пра виль но наз ва но мор фо ло гіч ні оз на ки прис лів ни ка:
а) час, спо сіб;
б) від мі нок;
в) нез мі ню ва ність?

2. У ре чен ні прис лів ник най час ті ше вис ту пає:
а) до дат ком;
б) оз на чен ням;
в) обс та ви ною.

3. У яко му ре чен ні вжи то обс та вин ний прис лів ник міс ця?
а) І сон ний ві тер ледь- ледь вій нув, по ру шив ши ран ко вий спо кій

(М. Ткач).
б) Де- не- де бі ліє де ре вій, жов тіє без смер тник, пах нуть, сох ну чи від

спе ки, ва силь ки (О. Гон чар).
в) Щось жи ве, зво руш не, лед ве влов не заг ра ло в сер ці дзво ном ко -

лос ка (В. Бич ко).
4. У яко му сло вос по лу чен ні вжи то прис лів ник:

а) мен ше зав дан ня;
б) мен ше под вір’я;
в) мен ше го во ри ти?

5. Дві бук ви н пи шуть ся в сло ві:
а) віч(н, нн)о;
б) за ко(н, нн)о;
в) зди во ва(н, нн)о.

6. У яко му ряд ку всі прис лів ни ки пи шуть ся ра зом:
а) (без)віс ти, (від)дав на, (ми мо)хідь;
б) (на)жаль, (з)вер ху, (в)ни зу;
в) (зо)зла, (до)по ба чен ня, (до)вер ху?

7. У вір шо ва но му урив ку: Ніч (не)ру хо мо ти шею бли щить. І ра дість
(не)спо ді ва но зрос ла, мов кри ла за пле чи ма (Є. Ма ла нюк) прис лів ни ки з не
пи шуть ся:

а) в обох ре чен нях ок ре мо;
б) в обох ре чен нях ра зом;
в) у пер шо му ре чен ні ок ре мо, а в дру го му – ра зом?

8. Ні з прис лів ни ка ми пи шеть ся ок ре мо:
а) як що прис лів ник ра зом із ні ви ра жає од не по нят тя;
б) як що ні за пе ре чує, від ки дає щось;
в) як що прис лів ник без ні не вжи ва єть ся.

9. Який прис лів ник пи шеть ся че рез де фіс:
а) (по)друж ньо му;
б) (по)руч;
в) (по)со віс ті?
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10. Яке зі спо лу чень на ле жить до прис лів ни ко во го спо лу чен ня:
а) без ві до ма;
б) без нас трою;
в) без пе рер ви?

11. Сту пе ні по рів нян ня ут во рю ють ся:
а) від усіх прис лів ни ків;
б) від обс та вин них прис лів ни ків;
в) від якіс но- оз на чаль них прис лів ни ків.

12. У яко му ряд ку до пу ще но по мил ку при тво рен ні ви що го сту пе ня при -
с лів ни ків:

а) вузь ко – вуж че, до ро го – до рож че;
б) близь ко – ближ че, низь ко – ниж че;
в) гар но – гар ні ше, по га но – по га ні ше?

1. Роз га дай те фра зу, за шиф ро ва ну в ре бу сі.

2. Роз бе ріть прис лів ник, ви ко рис та ний у ре чен ні, як час ти ну мо ви.

1. Прочитайте. Помір куй те, з якою ме тою по ет ут во рює не о ло гізм
небрех ня. Знай діть у тексті слова-антоніми.

Все востаннє, вперше все

2. Випишіть прислівники. Поясніть їх правопис.
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Ти, мій друже, не журись.
Кажуть, все було колись:
Як твоя – така ж країна,
Як твоя – така ж родина,
Школа, іспити, дощі,
Горобці і солов'ї...
Навіть мамині борщі.
Навіть сльози, як твої...

Кажуть, що довкола нас
Все зникає повсякчас –
Щохвилини і щодня...
Це неправда. Й небрехня.

Хай усе колись було,
Хай зникало й знов цвіло –
Знай, що кожна мить земна –
Первина і дивина:
Не барися – ось вона!

Вперше – ноги у росі,
Вперше – сонце в небесі,
Перші зливи, солов’ї,
Й перші сльози – то твої.

Г. Фалькович
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§ 33. Прий мен ник як служ бо ва час ти на мо ви.
Прий мен ник як за сіб зв’яз ку в сло вос по лу чен ні

Прий мен ник, спо луч ник і час тка на ле жать до служ бо вих (не пов -
ноз нач них) час тин мо ви. Служ бо ві від різ ня ють ся від са мос тій них
(пов ноз нач них) тим, що не ма ють са мос тій но го лек сич но го зна чен -
ня (не на зи ва ють пред ме тів, оз нак, дій, кіль кос ті). Служ бо ві час ти -
ни мо ви не ма ють мор фо ло гіч них оз нак, при та ман них са мос тій ним
час ти нам мо ви (ро ду, чис ла, від мін ка, ча су, осо би то що), і са мо -
стій но не ви ко ну ють ні я кої син так сич ної ро лі. Во ни ли ше ви ра -
жають від но шен ня між сло ва ми або на да ють сло вам, сло вос по лу -
чен ням і ре чен ням різ них до дат ко вих від тін ків. Служ бо ві час ти ни
мо ви – нез мі н ні сло ва.

Роз глянь те таб ли цю. По яс ніть різ ни цю між са мос тій ни ми і служ бо ви -
ми час ти на ми мо ви.

Прий мен ник – це служ бо ва час ти на мо ви, що ра зом із фор ма -
ми неп ря мих від мін ків імен ни ка, зай мен ни ка, чис лів ни ка по ка зує
їх ню за леж ність від ін ших слів у сло вос по лу чен ні чи реченні.
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Лю ди на на род же на для ді яль нос ті (Воль тер)

Сло во  Лек сич не
зна чен ня

Г ра ма тич не
зна чен ня Час ти на мо ви Син так сич на

роль 
лю ди на сус піль на іс то -

та, якій при та -
ман ні сві до -
мість, мо ва,
здат ність ви -
роб ля ти й ви -
ко рис то ву ва ти
зна ряд дя праці 

 жін. рід, одн.,
Н. в.

імен ник
(са мос тій на
час ти на
мо ви)

під мет

на род же на  та ка, що
призначена,
створена для
чого-небудь

докон. вид,
мин. час,
па сив., одн.,
жін. рід

  ді єприкметник
(форма
дієслова)

при су док

для са мос тій но го
лек сич но го
зна чен ня не
має, ука зує на
від но шен ня дії
до пред ме та

уточ нює гра -
ма тич не зна -
чен ня імен ни -
ка

п рий мен ник
(служ бо ва час -
ти на мо ви)

са мос тій ної
син так сич ної
ро лі не ви ко -
нує, ра зом з
імен ни ком
вхо дить до
скла ду обс та -
ви ни ме ти

ді яль нос ті  зас то су ван ня
сво єї пра ці до
чо го- не будь 

жін. рід, одн.,
Р. в.

імен ник (са -
мос тій на час -
ти на мо ви)

обс та ви на



Бать ко ІЗ си ном час то го во ри ли ПРО май бут ній ви бір про фе сії.

1. Про чи тай те. Ви пи шіть ви ді ле ні прий мен ни ки з пов ноз нач ни ми сло ва -
ми, смислові від ношення між якими передають ці прийменники.

Лю ди на не мо же без пра ці. Зав дя ки їй во на ви ок ре ми ла ся зі сві ту тва рин
і вдос ко на лює своє іс ну ван ня на Зем лі.

Щас ли ві ті лю ди, для яких пра ця ста ла за хоп лен ням, ра діс тю і гор діс тю.
Во ни пра цю ють не тіль ки за ра ди гро шей, а на сам пе ред за ра ди за до во лен ня
від то го, що їм уда ло ся. Ве ли ким сти му лом у ро бо ті слу жить ус ві дом лен ня то -
го, що твоя спра ва пот ріб на ін шим, ко рис на для ін ших і є час ткою всьо го ве -
ли ко го ко лек ти ву – сус пільс тва (За І. То ма ном).

2. Виз нач те, яки ми час ти на ми мо ви є ви пи са ні пов ноз нач ні сло ва.

Спи шіть. У кож но му ряд ку під крес літь зай ве сло вос по лу чен ня.
Обґрун туй те свій ви бір.

1. Кві ти нав ко ло ха ти, си ді ли нав ко ло ба гат тя, по ди ви ли ся нав ко ло.
2. Рід ний край, рос те край до ро ги, сто їть край се ла.
3. Ка ли на ко ло вік на, по че кай ко ло хвір тки, друж нє ко ло.
4. Жи ве близь ко ста ро ків, пі дій шли близь ко, роз та шо ва ний близь ко.
5. Був по руч із ним, са док по руч зі шко лою, сто я ли по руч.
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Спи шіть сло вос по лу чен ня. Які смис ло ві від но шен ня ви ра жа ють при -
ймен ни ки?

При га да ти че рез день, пос мут ні ти від об ра зи, хма ри над бу дин ком, ро бо ти
на тиж день, був від сут ній че рез хво ро бу, іти на урок, ішов за прав ду, стар ший
від неї, сук ня із шов ку, взяв участь із за до во лен ням, при був для пе ре вір ки,
кели хи з криш та лю, під ріс за рік.

Спи шіть. Виз нач те, у яких від мін ках ужи то імен ни ки у ви ді ле них спо -
лу чен нях слів.

1. До ро бо ти пла чу чи, а до тан ців ска чу чи. 2. Без пра ці не ма жит тя і со -
ба ці. 3. У ньо го й ро бо та: не бий ле жа чо го. 4. Не все те ро бить ся, що на дум -
ці вро дить ся. 5. Не кле їть ся ро бо та у на шо го Фе до та. 6. По ро бо ті честь, по
зас лу зі сла ва. 7. По по ро би до по ту, то й по ї си в охо ту. 8. Пра цює че рез пень-
 ко ло ду. 9. При ро бо ті швид ко час ми нає. 10. Не за свою спра ву не бе ри ся
(На род на твор чість).

1. З’єд най те час ти ни прис лів’їв. За пи шіть їх. Про яку люд ську ва ду
йдеться в них?

Хоч три дні не їс ти, во да не бі жить.
У лі ни во го і пі ч а ми ще в пе ри ні.
Під ле жа чий ка мі нь а би з пе чі не зліз ти.
Сон це на яли ні, ні в тин, ні в во ро та.
Йо го ро бо та не лі зе не пе че, і стрі ха те че.
Узяв ся за гуж, а як до ро бо ти, то не ма охо ти.
Як на ве чор ни ці йде,
то під ним зем ля гу де, не ка жи, що не дуж.

2. З’ясуй те, яку син так сич ну роль у кож но му ре чен ні ви ко ну є і мен ни к,
що вживається разом із прийменником.
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Усе, що ро биш, тре ба ро би ти доб ре (Ф. Бе кон).
Дія є най ви раз нішим роз крит тям лю ди ни (Г.-В.-Ф. Ге гель).
Ро би те, до чо го на род же ний (Г. Ско во ро да).
Лі но щі – це страх пе ред очі ку ва ною ро бо тою (Ци це рон).

Пра виль но                     Неп ра виль но
 за про хан ням по про хан ню
за міс цем ро бо ти по міс цю ро бо ти
до скла ду в склад
при пот ре бі по пот ре бі
від то го ча су з то го ча су
з дос ві ду знаю по дос ві ду знаю
за ад ре сою по ад ре сі
за до ру чен ням по до ру чен ню

§ 34. Не по хід ні й по хід ні прий мен ни ки

За по ход жен ням прий мен ни ки по ді ля ють ся на не по хід ні і по хідні.
До не по хід них на ле жать прий мен ни ки, по ход жен ня яких важ ко

виз на чи ти: без, в, до, для, за, об, від, над, під, по, при, про, з, із,
між, крізь.

По хід ні – це ті прий мен ни ки, тво рен ня яких мож на прос те жи ти.
Во ни ут во ре ні від не по хід них прий мен ни ків або ін ших час тин мо ви:
з-під, за ра ди, нав ко ло, із- за, по між.

1. Про чи тай те. Ви пи шіть з вір ша не по хід ні прий мен ни ки з пов ноз нач ни ми
сло ва ми, з якими во ни вживають ся. Виз нач те від мі нок ви пи са них слів.

– Моя струн ка й ви со ка, як то по ля.
На кон кур сах кра си най пер ша «міс».
– А мій вже має до ла рів до во лі, 
Зай меть ся, пев но, біз не сом ко лись.
– А у мо єї здіб нос ті до мо ви,
Ви мо ва чис та й окс форд ський ак цент.
– Пор тре ти мій ма лює пре чу до во,
Ме ні ка за ли фа хів ці про це.
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По хід ні прий мен ни ки ут во рю ють ся

1. Скла дан ням двох або біль ше
не по хід них прий мен ни ків

 з-під, зад ля, по за, по між, по над,
по се ред, із- за, з-по між

2. Шля хом пе ре хо ду ін ших час тин
мо ви (імен ни ка, прис лів ни ка, ді є -
с ло ва) у прий мен ни ки

к рай сто ла, ко ло нас, шля хом
пе ре ви бо рів, поб ли зу став ка,
вклю ча ю чи мо лод ших, пе ред
уро ка ми

3. Шля хом по єд нан ня форм
прис лів ни ків чи імен ни ків з не по -
хід ни ми прий мен ни ка ми

не за леж но від, нез ва жа ю чи на,
під час, від по від но до, 
у зв’яз ку з, згід но з

262.



– А на ша доб ре зна єть ся на мо ді,
До то го ж має ви шу ка ний смак.
– А ми комп’ютер ма єм у гос по ді,
Вже прог ра мує наш не а би як.
– Моя спі ває, як ест рад на зір ка.
– А мій бе реть ся на гі та рі гра ти.
– А мій, хоч би яка там перевірка,
Урок найкраще може розказати.
– А на зма ган нях з бок су мій єди ний
Ви со ке міс це при зо ве зай няв.
– А як у вас?
– Ди ти на як ди ти на.
Без дом не дог ля дає ко ше ня.

За І. Су ха ре вою

2. Як на ва шу дум ку, чи є ще якісь за хоп лен ня в ди ти ни, яка пе рей ма -
єть ся до лею ко ше ня ти? За пи шіть п’ять- шість ре чень, по яс ню ю чи, чо му
бать ки так ви со ко оці ни ли доб ро ту сво єї ди ти ни. Ви ко рис тай те в кож -
но му ре чен ні по хід ні прий мен ни ки.

1. Скла діть і за пи шіть із по да ни ми сло ва ми по два ре чен ня, щоб в од но -
му сло во вис ту па ло прий мен ни ком, в друго му – пов ноз нач ним сло вом.

Край, близько, перед, кі нець, ко ло, поблизу.

2. Від яких час тин мо ви і яким спо со бом ут во ре ні по да ні прий мен ни ки?

Учи тель дав зав дан ня на пи са ти твір на те му: «Як би я був ди рек то -
ром фір ми». Усі ста ран но пи шуть, і тіль ки Во воч ка ди вить ся у вік но.

– А ти чо му не пи шеш?
– Че каю на сек ре тар ку!

Яким спо со бом ут во ре ні по да ні по хід ні прий мен ни ки? Свою від по відь
про і люс труй те, ско рис тав шись зраз ком.

З-за, з-під, з-по під, з-над, з-по над, з-по між, по між, з-між, про між, з-про між,
по се ред, зад ля, за ра ди, по за, з-по за.

Зра зок. З-по над ← з + по + над.

По – з
Сполучення прийменника по з іменником у знахідному відмінку

ви ра жає зна чен ня об’єк та і ме ти: піти по воду, по хліб; зна чен ня
кіль кос ті пред ме тів: по три, по чотири книжки.

Спо лу чен ня по з імен ни ком у міс це во му від мін ку вжи ва єть ся на
оз на чен ня міс ця: по місту, по кутках, по школі.

По мил ко во вжи ва ють прий мен ник по у спо лу чен ні з імен ни ком,
що на зи ває нав чаль ний пред мет, на у ко ву га лузь: зошит по мате-
матиці за мість правильного зошит з математики; спеціаліст по
дослідженню космосу за мість спеціаліст із дослідження космосу.

Прий мен ник з у спо лу чен ні з імен ни ка ми пе ре дає зна чен ня
прос то ру, кіль кос ті, об’єк та: з міста; з п’яти осіб; урок з біології.
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1. Роз глянь те ма люн ки. Яка сфе ра ді яль нос ті вам біль ше до впо до би?

По діл про фе сій на п’ять ос нов них ти пів

2. Роз ка жіть про сфе ру ді яль нос ті чи про фе сію, яка вас за ці ка ви ла най -
біль ше, ви ко рис то ву ю чи по да ні сло вос по лу чен ня з по хід ни ми при -
ймен ни ка ми.

З при во ду ви бо ру май бут ньої про фе сії, у ра зі потреби, з ог ля ду на мої
знан ня, по рів ня но з ін ши ми спе ці аль нос тя ми, за до по мо гою са мо ос ві ти,
через проб леми із зо ром, за ра ху нок на по лег ли вос ті, нез ва жа ю чи на пер ші
нев да чі.
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Лю ди на – ху дож ній
об раз

ма ляр, сто ляр, 
ху дож ник,

ди зай нер ін тер’єру,
мо де льєр, скуль птор, ар -

хі тек тор, му зи кант,
ак тор, пись мен ник

Лю ди на – знак
бух гал тер, еко но міст,

опе ра тор ПК,
прог ра міст,

де шиф ру валь ник,
технічний редактор

Лю ди на – при ро да
се лек ці о нер, ве те ри нар,

зо о тех нік, лісник,
дре си ру валь ник,
ге о лог, аг ро ном,

вул ка но лог

Лю ди на – тех ні ка
шахтар, слю сар, во дій,
ме ха ні за тор, ін же нер,

конс трук тор, машиніст,
зварювальник,
будівельник

Лю ди на – лю ди на
інс пек тор ДАІ,

слід чий, мед сес тра,
тре нер, лі кар, про да вець,

учи тель,
пра ців ник від ді лу

кад рів



Не дос тат ньо хо ті ти, тре ба і ро би ти (Й.-В. Ге те).
Кра ще пра цю ва ти без виз на че ної ме ти, ніж ні чо го не ро би ти

(Сок рат).
Пра ця – най кра щий шлях до то го, щоб лю би ти жит тя (Е. Ре нан).

1. Спи шіть. По яс ніть роз ді ло ві зна ки.

1. З-за хмар про зир ну ло сон це, і ста ло вид но да ле кі пе ре ліс ки, при пу ше ні
іне єм, та чор ну сму гу дороги по пе ре ду (Гр. Тю тюн ник). 2. Сі рим ма ре вом по -
ви ті, ко ло сіл сто ять то по лі (Ле ся Ук ра їн ка). 3. Ося я ний сон цем, пе ред на ми
роз крив ся зов сім но вий світ (О. Дов жен ко). 4. То ді з пів но чі на сві тан ку, від
піз ніх зір до ран ніх зір, шов ко ву ти ху ко ли сан ку я прос те лю у от чий двір
(А. Ма лиш ко). 5. Спо кон ві ку на то му міс ці, де ко лись, за свід чен ням ле ген ди,
зус трі ча лись за ко ха ні, сльо зи ло ся з-під кру чі дже рель це (С. Хав русь).

2. Над кожним прийменником надпишіть роз ряд за по ход жен ням.

3. Скла діть і за пи шіть ре чен ня, у якому виділений прислівник виступає
в ролі прийменника.

З од но го тіс та – од на ко вий з ким- не будь; по діб ний,
схо жий на ко гось. З ін шо го тіс та – не схо жий на ко гось,
не од на ко вий з ким- не будь.

Ба бу ся з Ясею ліп лять пи ріж ки. Дмит рик до по ма гає.
Дмит рик. А з цьо го тіс та, ба бу сю, мо жуть бу ти шу ли ки?
Ба бу ся. Для шу ли ків не тре ба дріж джо во го тіс та…

Коржі для шуликів роб лять зов сім з ін шо го тіс та.
Яся. Так і про лю дей ка жуть – во ни або з од но го тіс -

та, або не з та ко го, ін шо го.
Ба бу ся. А де ти та ке чу ла?
Яся. Я чи та ла в книж ках. Та й учи тель ка зав жди ка же,

що ми всі з од но го тіс та, ко ли ви га ду є мо щось у кла сі.
Дмит рик. А хтось же бу ває і з ін шо го тіс та?
Ба бу ся. Той, хто має ін шу вда чу, звички, власне, інший

характер. Не випадково ж існує вислів виліпити харак-
тер.

§ 35. Пра во пис прий мен ни ків. На пи сан ня по хід них прий мен ни ків
ра зом, ок ре мо і че рез де фіс

Прий мен ни ки вжи ва ють ся з імен ни ка ми, зай мен ни ка ми, чис лів -
ни ка ми в неп ря мих від мін ках і пи шуть ся з ни ми зав жди ок ре мо: із
за до во лен ням, між го ра ми, до нас, з-по над усіх, з-по між ба га -
тьох, від трьох. Але не слід плу та ти прий мен ни ки з од ноз вуч ни ми
пре фік са ми: при до ро зі, але при до рож ній; між народа ми, але
міжнарод ний.
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Спи шіть, роз кри ва ю чи дуж ки.

Я бе ру (з)та то вих рук по лив’яний глек, стер ня ми ви ход жу (на)до ро гу,
а да лі жи та ми, та пше ни ця ми, та вів са ми бі жу (на)до лин ку, де так при над но
вим лі ва ють (на)сон ці під ку че ряв ле ні вер би і ти хень ко по пис кує (під)но га ми
во ло га зем ля. І так ме ні хо четь ся ко гось зус трі ти, роз ка за ти, що я вже не
якийсь там пас ту шок, а жнець.

Але нав ко ло ні ля леч ки, усі жни вують (у)по лі, те пе ріш ній день рік го дує
(За М. Стель ма хом).

Спи шіть, встав ля ю чи на міс це кра пок прий мен ни ки з до від ки.

Вду май тесь ... ці сло ва: лю бов ... пра ці, ор га ніч на пот ре ба ... пра ці. Це не
прос то вмін ня ро би ти те й те, не прос то ба жан ня одер жа ти ма те рі аль ний ре -
зуль тат пра ці. Це щось глиб ше: осо бис та ра дість, гор дість ... те, що зроб ле но
влас ни ми ру ка ми. Це оз на чає, що пра ця має по ло ни ти сер це, пе рет во ри ти ся
... твор чість, ото че ну оре о лом кра си, гор дос ті, осо бис тої гід нос ті. Як важ ли во,
щоб уже ... ро ки ди тинс тва лю ди на від чу ла, що пра ця ве де її ... вер ши ни, ...
якої від кри ва єть ся за хоп лю ю чий шлях ... щас тя і но вих вер шин (За В. Су хом -
лин ським).

До від ка: у, до, в, за, на, в, до, з, до.

За будовою прийменники бу ва ють: прості (скла да ють ся з од нієї
час ти ни: без, до, край (села), близько (них); складні (скла да ють -
ся з двох і біль ше скла до вих час тин: поза, понад, з-за); складені
(скла да ють ся з кіль кох час тин, що пи шуть ся ок ре мо: на чо лі, у га -
лу зі, за до по мо гою, на рів ні з, од но час но з).

По хід ні прий мен ни ки пишуться

Іно ді за за ко ном ми лоз вуч нос ті до прий мен ни ка, що за кін чу єть -
ся на при го лос ний, при єд ну ють ся го лос ні і (рідше о): зі (схо ду), зі
(сце ни), пе ре ді (мною), на ді (мною), зо (два).

1. Про чи тай те. Ви пи шіть по хід ні прий мен ни ки.

1. Нав ко ло стан ції на па гор бах і в до ли ні, скіль ки ся гає око, де ре ва
вкрили ся цві том (Є. Гу ца ло). 2. Усе ре ди ні смер чу час тки по віт ря обер та ють ся
з ди во виж ною швид кіс тю, руй ну ю чи все на сво є му шля ху (З жур на лу). 3. На
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 ра зом че рез де фі с ок ре мо

– склад ні, ут во ре ні спо -
лу чен ням од но го або
двох прий мен ни ків із
будь- я кою час ти ною мо -
ви:
нав ко ло (лі су), 
впро довж (до би), внас лі -
док (ус пі ху);

– ут во ре ні з двох прос -
тих: по над, по за, за ра ди,
нав про ти (бу дин ку)

– склад ні, що по -
чи на ють ся 
на з-, із-: 
з-за, із- за, з-над,
з-під, з-по над, 
з-по се ред,
з-по між, з-по за,
із- під

скла де ні (прий мен ни -
ко ві спо лу ки):
близь ко від (лі су),
від по від но до (на -
казу), 
за леж но від (по го ди),
на від мі ну від (до рос -
лих), 
згід но з (роз по ря -
джен ням)
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во ді ле жа ли ши ро кі тем но- зе ле ні лис тки ла тат тя, а по між них жов ті ли го лів -
ки лі лей (Д. Ткач). 4. Ще в си ву дав ни ну на По діл лі, у ти хій і за тиш ній до -
ли ні, де би ло з-під зем лі криш та ле ве дже ре ло, осі ли лю ди (Б. За ве ру ха та
М. Ра туш на). 5. Ко ли де ре ва в се лі роз ку та ють ся, ко ли ха ти з-за сво їх за пон
зе ле них та жов тих по ви хо дять на шлях, мер зля ку ва то сві тя чи го ли ми сво ї ми
сті на ми, хо четь ся то ді пі ти в по ле (Є. Гу ца ло).

2. По яс ніть пра во пис ви пи са них прий мен ни ків.

Під час ве че рі донь ка хо че щось ска за ти ма те рі.
– За сто лом не роз мов ля ють, – ро бить їй за у ва жен ня ма ти.
Ко ли ве че ря за кін чи ла ся, ма ма за пи тує:
– Ну, що ти хо ті ла ме ні ска за ти?
– Тіль ки те, що ти за бу ла ввім кне ну прас ку на та то вій со роч ці...

1. Спи шіть ре чен ня, зняв ши рис ку. 

1. Оба/біч до ро ги в зо ло тих по лу мис ках со няш ни ків бен ке ту ва ли бджо ли,
на си ню ва тих стеб лах си зі ли дзві ноч ки вів са, при/в’яда ли сер деч ка лис тя ряс -
но го струч ку ва то го го ро ху (М. Стель мах). 2. По/над са мим бе ре гом в’єть ся в
тра ві стеж ка че рез/усе се ло (Іван Не чуй- Ле виць кий). 3. Сі ло сон це, з/за діб ро -
ви не бо чер во ніє (Т. Шев чен ко). 4. По/тім в/уд ка ще кіль ка ра зів з/ни ка ла
з/пе ред очей та ви ни ка ла, хо дя чи ко ла ми пе ред за/топ ле ним під/мур ком ко -
лиш ньо го мли на (С. Хав русь). 5. Пти ці осе лять ся по/бі ля ста ву (М. Стельмах).
6. Прагнучи пізнати без/конечне, наука сама кінця не має (Д. Менделєєв).

2. Знай діть се ред за пи са них ре чен ня з ді єп рис лів ни ко ви ми зво ро та ми.
По яс ніть ужи ван ня в цих ре чен нях роз ді ло вих зна ків.

Скла діть і за пи шіть сім ре чень із по хід ни ми прий мен ни ка ми, що пишу -
ть ся че рез де фіс.

1. Спи шіть сло ва, зняв ши рис ку. У кож но му ряд ку під крес літь зай ве сло во.

1. З/по під, з/по за, по/біля.
2. По/пе ред, з/по/під, по/між.
3. За/леж но/від, з/гід но/з, з/по/се ред.

2. З під крес ле ни ми сло ва ми скла діть і за пи шіть ре чен ня.

Спи шіть ре чен ня, пос та вив ши за мість кра пок прий мен ни ко ві спо лу ки
з до від ки.

1. Ро бо ти ви ко на ні ... уго ди. 2. Зма ган ня про во ди ти муть ся ... гра фі ком. 3. За -
сі дан ня проф спіл ко во го ко мі те ту від бу деть ся ... від сут ність двох чле нів. 4. У бу -
динку про тя гом до би бу де від сут ня га ря ча во да ... ре мон том теп ло ме ре жі.

До від ка: від по від но до, згід но з, нез ва жа ю чи на, у зв’яз ку з.

²з-за – чåрез
Час то мож на по чу ти неп ра виль ний вис лів: Із- за сні го па ду

запізнив  ся на по їзд. Лі те ра тур ною мо вою тре ба ска за ти: Через
сні го пад за піз нив ся на по їзд. Тоб то зна чен ня при чи ни пе ре да є мо
прий мен ни ком че рез.
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Уза галь нен ня до роз ді лу «Мор фо ло гія. Прий мен ник»

Прий мен ник – це служ бо ва час ти на мо ви, що ра зом із фор ма ми неп ря -
мих від мін ків імен ни ка, зай мен ни ка, чис лів ни ка по ка зує їх за леж ність від
інших слів у ре чен ні.

Схе ма роз бо ру прий мен ни ка як час ти ни мо ви

1. Сло во для роз бо ру.
2. Час ти на мо ви (прий мен ник).
3. Гру па за зна чен ням (по хід ний, не по хід ний).
4. Гру па за бу до вою (прос тий, склад ний, скла де ний).
5. Зна чен ня яко го від мін ка уточ нює.

Зра зок роз бо ру прий мен ни ка, ви ко рис та но го в ре чен ні:

Ро би те, до чо го на род же ний (Г. Ско во ро да).

До – прийм., не по хідн., прост., уточн. Р. в.

Сполучуваність прийменників з іменниками, числівниками та
займенниками в непрямих відмінках

знахідний: у світ, у пісню, у п’ятьох учнів
місцевий: уві сні, у ньому

знахідний: на поле, на когось
місцевий: на траві, на грудях, на першому місці

родовий: з гір, з нашої хати
орудний: із сином, з десяти книжок

родовий: за давніх часів, за себе
знахідний: за тиждень, за трьох
орудний: за майбутнім, за мною

родовий: до Києва, до ста, до всіх

родовий: від Карпат, від душі, від вас

родовий: для товаришів, для оцінювання, для нас

у(в)

на

з

за

до

від

для



Зав дан ня для са мо пе ре вір ки

Ви бе ріть пра виль ну від по відь.

1. Прий мен ник – це:
а) служ бо ва час ти на мо ви;
б) особ ли ва час ти на мо ви;
в) са мос тій на час ти на мо ви.

2. Прий мен ник у ре чен ні:
а) вис ту пає оз на чен ням;
б) не ви ко нує са мос тій но син так сич ної ро лі;
в) вис ту пає обс та ви ною.

3. У яко му ряд ку всі сло вос по лу чен ня міс тять прий мен ни ки:
а) рід ний край, стою край до ро ги, роз ча ро ва ний ук рай;
б) знаю про це, спо ді вав ся на це, ду мав над цим;
в) под вій не ко ло, ап те ка ко ло бу дин ку, ди вив ся нав ко ло?

4. Який від мі нок не вжи ва єть ся без прий мен ни ка:
а) міс це вий;
б) ро до вий;
в) да валь ний?

5. У яко му ряд ку всі прий мен ни ки по хід ні:
а) за ра ди, по за, че рез;
б) під час, згід но з, зад ля;
в) крізь, між, на від мі ну від?

6. У яко му ряд ку всі прий мен ни ки пи шуть ся че рез де фіс:
а) з/під, із/за, з/по/під;
б) за/ра ди, по/над, з/по за;
в) на/чо лі, од но час но/з, по/за?

1. Скла діть і за пи шіть п’ять ре чень із прий мен ни ко ви ми спо лу ка ми. 

2. В одному із записаних речень розберіть прийменник як частину мови.

У реченнях розберіть прийменники як частину мови.

Стоять вози – насторч ярма, а межи возами під явором палає багаття.
Розташувались круг вогню чумаки, ждуть вечері (За М. Коцюбинським).

На пи шіть твір- мі ні а тю ру (9—10 ре чень) про влас ні пла ни що до май бут -
ньої про фе сії, ви ко рис то ву ю чи по хід ні прий мен ни ки. Як епіг раф ви ко -
рис тай те вірш Г. Фаль ко ви ча.

Мета і мрія

Народна мова – скринька золота.
Є в ній два слова: «Мрія» і «Мета».
Хто сам не знає, хай спитає в мами:
Яка різниця між двома словами,
І чи можливо жити нам без них,
Коротких слів отих непоказних?
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§ 36. Спо луч ник як служ бо ва час ти на мо ви

Спо луч ник – це служ бо ва час ти на мо ви, яка по єд нує од но рід ні
чле ни ре чен ня або ре чен ня.

Роз ря ди спо луч ни ків
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За по ход жен ням 
За спо со бом

ужи ван ня в ре -
чен ні

 За бу до во ю  За зна чен ням

– не по хід ні:
але, і, та;
– по хід ні
(похо дять від
інших час тин
мо ви): як, що,
за те

– оди нич ні
(не пов то рю -
вані): і, але,
щоб, проте;
– пов то рю ва ні:
або – або, 
чи – чи, 
то – то, 
чи то – чи то;
– пар ні: 
не тіль ки... а й;
не тіль ки...
скіль ки

– прос ті: 
і (й), а, але, бо;
– склад ні
(утво ре ні з двох
і біль ше час -
тин): щоб, за те, 
про те;
– скла де ні
(ут во ре ні з двох
і біль ше слів):
то му що; 
че рез те що; 
нез ва жа ю чи на
те, що

– спо луч ни ки
су ряд нос ті
(ужи ва ють ся 
в склад но му 
ре чен ні, час ти -
ни яко го рів но -
прав ні, та для
зв’яз ку од но рід -
них чле нів 
ре чен ня):
і, та, але,
од нак;
– спо луч ни ки
під ряд нос ті
(ужи ва ють ся 
в склад но му 
ре чен ні, у яко му
од на час ти на
за ле жить від 
ін шої): 
щоб, бо, як би



1. Про чи тай те. Ви пи шіть спо луч ни ки.

Де я кі лю ди по ру шу ють пра ва ін ших лю дей на жит тя і сво бо ду, віль ний
роз ви ток чи без пе ку. Во ни роб лять це, вва жа ю чи, що ті – «ін ші» – гір ші, ніж
во ни, за яки мись оз на ка ми: або не то го ко льо ру шкі ри, або не ті єї ві ри, або не
ті єї на ці о наль нос ті. А трап ля єть ся, що нех ту ють пра ва й за оз на кою ста ті чи
ві ку. Цьо го, зви чай но, не мож на до пус ка ти. То му слід бу ти то ле ран тною
люди ною, тоб то по ва жа ти пог ля ди і впо до бан ня інших не за леж но від то го, чи
збі га ють ся во ни з тво ї ми. І ще тре ба зна хо ди ти ком про міс – то му що це збли -
жує людей, які мають різні погляди (З підручника).

2. Виз нач те роз ряд ви пи са них спо луч ни ків за по ход жен ням.

Спи шіть. Під крес літь у кож но му ряд ку зай ве сло во. По яс ніть свій вибір.

1. Та, чи, бо, на.
2. Про, або, але, щоб.
3. Однак, аби, і, як би.

Спи шіть, встав ля ю чи на міс це кра пок від по від ні спо луч ни ки з до від ки.

Від но си ни вза є мо по ва ги ... пос туп ли вос ті бу ли ха рак тер ни ми для ба га тьох
на ро дів сві ту. Нап рик лад, три піль ці де я кі жит ла бу ду ва ли так, ... ма ти спіль ну
сті ну із су сі да ми, ... у су час них квар ти рах ба га то по вер хо вих бу дин ків. А в де я -
ких на ро дів Кав ка зу, Ту реч чи ни, Іра ну ... зем лі бу ло ма ло, жит ло спо руд жу ва -
ли на стрім ких схи лах гір. Отож дах од но го бу дин ку слу жив фун да мен том для
ін шо го. Це ро би ли ... лег ше бу ло до ла ти жит тє ві не га раз ди; ... міц не пле че ...
друж ня під трим ка доб ро го су сі да бу ли за по ру кою без пе ки ... доб ро бу ту.

До від ка: та; щоб; як; че рез те, що; для то го, щоб; бо; й; та.

Бог дан чик із та том їха ли ав то бу сом. На зу пин ці до са ло ну вві -
йшла дів чин ка, що три ма ла на ру ках ма ло го пе си ка ко лі.

– Ба чиш, син ку, яке гар не цу це ня?
– Та ту, а чо го цу це ня?
– Бо во но ще ма лень ке.
– А як ви рос те, то що – з ньо го бу де ве ли кий «цуц»?

1. Про чи тай те. Ви пи шіть ре чен ня з пов то рю ва ни ми й пар ни ми спо луч ни -
ка ми.

Ве ли ко го іта лій сько го ху дож ни ка до би Від род жен ня – Мі ке лан дже ло –
пам’ята ють не тіль ки як ге ні аль но го твор ця, а й як лю ди ну над зви чай но силь -
но го ха рак те ру. Роз по ві да ють, що ко ли він роз пи су вав фрес ки Сік стин ської
ка пе ли, то пос тій но мав пра цю ва ти, за ки нув ши го ло ву на зад. Ця пра ця бу ла
важ кою і нап ру же ною, од нак тво ри ти – це для мит ця оз на чає жи ти. Нез ва -
жа ю чи на те, що Мі ке лан дже ло від чу вав стра шен ний біль, ко ли, пра цю ю чи, не
міг опус ти ти го ло ву, ро бо ту він усе ж та ки не при пи няв. Ме та за вер ши ти ско -
рі ше роз пис і по да ру ва ти йо го лю дям до по ма га ла ху дож ни ко ві зно си ти всі
труд но щі – чи то він без по се ред ньо нак ла дав фар би на скле пін ня, чи то
обдуму вав сю же ти для сво їх фре сок. А по до ла ти фі зич ні й мо раль ні му ки
Міке лан дже ло ві до по мог ли во ля та си ла ха рак те ру, бо з ди тинс тва він звик
ба га то й на по лег ли во пра цю ва ти.
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1. Роз глянь те фраг мент реп ро дук ції од ні єї з Мі ке лан дже ло вих фре сок
Сік стин ської ка пе ли «Си ві ла Дель фій ська». Про чи тай те текст. Ви пи -
шіть із ньо го спо луч ни ки, заз на ча ю чи їх нє гра ма тич не зна чен ня.

Най ві до мі ша ка пе ла Ва ти ка ну
була спо руд же на між 1473 і 1481 ро -
ка ми за ча сів па пи Сік ста IV, то му й
от ри ма ла наз ву Сік стин ської ка пе ли.
Це ве ли ка пря мо кут на за ла з оваль -
ним скле пін ням, яка ось уже по над
п’ять сто літь є пам’ят ни ком ге нію
Мі ке лан дже ло, що зу мів уті ли ти в
жит тя цей, без перебільшення, гран -
ді оз ний про ект. Ві до мо, що спо чат ку
скле пін ня ка пе ли бу ло ви ко на но у
виг ля ді не бес ної сфе ри, усі я ної
зірка ми, а в 1508 ро ці папа Юлій II
спе ці аль но вик ли ка в до Ри ма Мі ке -
лан дже ло для роз пи су цьо го ве ли чез -
но го прос то ру. Ху дож ник пра цю вав
про тя гом май же п’яти ро ків. У фі гу -
рах се ми про ро ків і п’яти си віл, які
роз мі ще но у два над ця ти пря мо кут -
ни ках, що об рам лю ють за пе ри мет -
ром цен траль ну час ти ну скле пін ня,
пов ною мі рою про я вив ся по тяг
Міке лан дже ло до ве ли ких форм в
архі тек ту рі.

2. Ви пи шіть сло ва ін шо мов но го по ход жен ня. По яс ніть їх нє зна чен ня. Що
оз на чає наз ва цьо го ге ні аль но го тво ру Мі ке лан дже ло?

Під каз ка. До по мо жуть ви ко на ти вам зав дан ня ві до мос ті, от ри ма ні на
уроках за ру біж ної лі те ра ту ри й іс то рії Ста ро дав ньо го сві ту, а та кож слов ни -
ки – тлу мач ний та ін шо мов ної лек си ки.

Знай діть у під руч ни ку з іс то рії Ук ра ї ни опис фре сок Со фій сько го
собо ру в Ки є ві. Мож ли во, ви ба чи ли їх реп ро дук цію. Скла діть план
розпо ві ді про Со фій ські фрес ки (на зра зок тек сту про Сік стин ську
капе лу), ви ко рис то ву ю чи прос ті спо луч ни ки. Роз ка жіть про фрес ки за
пла ном, ужи ва ю чи склад ні та скла де ні спо луч ни ки.

Жи ви з людь ми так, щоб твої дру зі не ста ли нед ру га ми, а не дру -
ги ста ли дру зя ми (Пі фа гор).

Муд ра лю ди на не ро би ти ме ін шим то го, чо го во на не ба жає,
щоб ро би ли їй (Кон фу цій).
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Пîки – дîки – допîки
Ці часові сполучники підрядності – взаємозамінні, синонімічні.

Наприклад, у складному реченні Поки сонце зійде, роса очі виїсть
сполучник поки можна замінити синонімічними доки, допоки.
Порівняймо: Доки сонце зійде, роса очі виїсть; Допоки сонце
зійде, роса очі виїсть.

§ 37. Ужи ван ня спо луч ни ків у прос то му і склад но му ре чен нях:
спо луч ни ки су ряд нос ті й під ряд нос ті

1. Які чле ни ре чен ня на зи ва ють ся од но рід ни ми?
2. Які за зна чен ням спо луч ни ки слу жать для зв’яз ку од но рід них

чле нів ре чен ня?
3. Які ре чен ня на зи ва ють ся склад ни ми?
4. Які за зна чен ням спо луч ни ки зв’язу ють рів ноп рав ні час ти ни

склад но го ре чен ня?
5. У яко му склад но му ре чен ні вжи ва ють ся спо луч ни ки під ряд -

ності?

1. Про чи тай те.

Пла не тою лю дей наз вав на шу Зем лю фран цузь кий льот чик і зна ме ни тий
пись мен ник Ан ту ан де Сен т-Ек зю пе рі. І справді, лю ди – найдивовижніші та
найпрек рас ніші жи ві іс то ти на зем ній ку лі. Не мож на не від чу ва ти ніж нос ті
до лю дей, уя вив ши їх ню без за хис ність пе ред об лич чям ве ле тен сько го Кос мо -
су. Не мож на не від чу ва ти гор дос ті за лю дей, бо са ме во ни лі та ють ви ще від
пта хів, пла ва ють кра ще від риб, силь ні ші, швид ші, вит ри ва лі ші від усіх ін ших
іс тот. Не мож на не три во жи ти ся за лю дей, ко ли ба чиш, як лег ко во ни іно ді
вби ва ють од не од но го або вит ра ча ють свої си ли та здіб нос ті на ви го тов лен ня
зна рядь зни щен ня со бі по діб них (За Р. Ар ци шев ським).

2. Ви пи шіть склад ні ре чен ня, що від по ві да ють схе мам:

3. Визначте, які спо луч ни ки за зна чен ням ужи ті в цих ре чен нях. Відпо -
відь обґ рун туй те.
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П’яти річ ний Вітя пи тає в батька:
– Та ту, а ти зна єш, на скіль ки вис та чає од но го тю би ка зуб ної

пас ти?
– Не знаю, син ку.
– На весь ко ри дор, за лу й по ло ви ну бал ко на...

Спо луч ни ки су ряд нос ті по ді ля ють ся на :

1. До пов ніть ре чен ня. За пи шіть їх.

1. Ні я, ні мої бать ки ні ко ли не... . 2. Як до рос лі, так і ді ти люб лять... . 3. Не
тіль ки на пів дні, а й на пів но чі мож на по ба чи ти... . 4. Усі хлоп ці, а та кож і
час ти на дів чат... . 5. Не ли ше май бут нє, а й ми ну ле... .

2. Яка гру па єд наль них спо луч ни ків ви ко рис та на в за пи са них ре чен нях?

Скла діть і за пи шіть вис лов лю ван ня (5—6 ре чень) на те му: «Не мож на
не за хоп лю ва ти ся здат ніс тю лю ди ни піз на ва ти та змі ню ва ти нав ко лиш -
ній світ, але...», ви ко рис тав ши про тис тав ні спо луч ни ки су ряд нос ті.

І льо ду се ред зи ми не вип ро сиш – про скупу
людину.

Дмит рик і Яся ма лю ють на тюр мор ти. На сто лі пе ред
ни ми ва за з кві та ми, яб лу ко, гру ша.

Дмит рик. Ясю, дай ме ні, будь лас ка, гру шу. Я хочу,
щоб на мо є му ма люн ку во на бу ла на пер шо му пла ні.

Яся. Во на ме ні та кож пот ріб на.
Дмит рик. Ну, доб ре. Да вай пе рес та ви мо ва зу з кві та -

ми на той бік сто лу.
Яся. Ні. Ме ні по до ба єть ся так, як є.
Дмит рик. Чо му з то бою ні ко ли не мож на до мо ви ти ся?

Оце вже справ ді – і льо ду се ред зи ми не вип ро сиш!
Ба бу ся. Дмит ри ку, так ка жуть про ду же ску пих лю дей,

а Яся в нас зов сім не та ка. Хо ча ні де прав ди ді ти – трош -
ки впер та.

Яся. І се ред зи ми я то бі льо ду дам скіль ки зав год но.
До ре чі, ба бу сю, чо го це рап том се ред зи ми вип ро шу ють
льо ду – йо го й так ба га то.

Ба бу ся. Отож- бо! Ко ли вже й льо ду взим ку хтось не
хо че да ти, то та ки він ду же ску пий.
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єд наль ні:
і(й), та (у зна чен ні і),
і...і, ні...ні, як... так і,
ще й, не тіль ки... а й
(не ли ше... а й), та -
кож, при чо му, при -
то му

п ро тис тав ні:
а, але, та (у зна чен -
ні але), од нак, за те,
про те 

роз ді ло ві:
або, чи, або...або,
чи...чи, то...то,
хоч...хоч, чи то...чи
то, не то...не то
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Ви пи шіть роз ді ло ві спо луч ни ки. Скла діть з ни ми ре чен ня (ус но).

І, за те, та, або, чи, а, але, ще й, чи то...чи то, хоч...хоч, при то му, при чо му,
не то...не то.

Спо луч ни ки під ряд нос ті

Спи шіть. Над пи шіть над кож ним спо луч ни ком під ряд нос ті гру пу, до
якої він на ле жить.

1. Більш як сто ро ків то му на ро ди лась во на в сім’ї Ко са чів, щоб ста ти для
сві ту Ле сею Ук ра їн кою (О. Гон чар). 2. Нас тав час, ко ли пол тав ська Бог да нів -
ка ста ла мис тець кою сто ли цею Ка те ри ни Бі ло кур (О. Гон чар). 3. Ми по ва жа -
є мо пат рі о тизм у вся кій на ції, бо са мі пат рі о ти (О. Гон чар). 4. Ме жи зе ле ни -
ми ки ли ма ми бі ліє греч ка, на че хто ро зіс лав ве ли кі шмат ки по лот на бі ли ти на
сон ці (М. Ко цю бин ський). 5. Як що узявсь іти, кін ця ти до ход жай (П. Ти чи на).
6. Від хо дить в іс то рію, при за бу ва єть ся мис тец тво ви пі ка ти хліб, хоч по рів ня -
но не дав но кож на сіль ська гос по ди ня го ту ва ла в хат ній пе чі ні з чим не зрів -
нян ні дух мя ні па ля ни ці (За В. Ску ра тів ським). 7. По го да сто я ла теп ла і
сонячна, так що шиб ки на вік нах аж ми го ті ли (Гр. Тю тюн ник).

Ви пи шіть прис лів’я, у яких є спо луч ни ки під ряд нос ті.

1. Од на ра да доб ре, а дві ще кра ще. 2. Доб ре там жи веть ся, де доб ре сі єть -
ся і жнеть ся. 3. Ти йо му сло во, а він то бі де сять. 4. Хва ли ла ся си ни ця, що мо -
ре за па лить. 5. М’яко сте ле, та твер до спа ти. 6. Так го во рить, на че з пи са но го
чи тає. 7. Йо го вся кий знає як об луп ле но го. 8. До ки здо ров’я слу жить, то чо -
ло вік не ту жить.

Скла діть ре чен ня зі спо луч ни ка ми під ряд нос ті різ них груп, орі єн ту ю -
чись на таб ли цю на с. 155 (по од но му на кож ну гру пу).
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Гру па спо луч -
ни ків під ряд -

нос ті
Прик ла ди

П ри чи но ві бо, то му що, че рез те що, у зв’яз ку з тим що, 
ос кіль ки, зав дя ки то му що 

Ча со ві лед ве, тіль ки, щой но, як, як тіль ки, піс ля то го як,
ко ли 

У мов ні  як що, як би, як, аби, ко ли б, як тіль ки 

Ме ти  щоб, для то го щоб, аби, з тим щоб 

До пус то ві хоч, дар ма що, нез ва жа ю чи на те що, хай, не хай 

По рів няль ні як, мов, на че, не на че, ні би, ні би то, на чеб то, 
мов би то, що 

Мі ри і сту пе ня  аж, що аж, що й

Нас лід ко вий так що

З’ясу валь ні що, щоб, як, ні би
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1. Про чи тай те. Ви пи шіть із тек сту ли ше ті ре чен ня, у яких є спо луч ни ки
су ряд нос ті й під ряд нос ті.

По бу вай те в од но му з лон дон ських пар ків – Кен -
син гтон сько му са ду, і ви не од мін но по ба чи те брон зо -
ву фі гур ку ма лень ко го хлоп чи ка. Йо го зва ти Пі тер
Пен.

Сто я чи на під ві кон ні тре тьо го по вер ху бу дин ку, де
жи ла йо го сім’я, Пі тер ди вив ся на де ре ва. Як тіль ки
він зро зу мів, що ба чить кра є чок Ча рів но го Са ду, усе
ін ше ви ле ті ло в ньо го з го ло ви. Без тур бот но від штовх -
нув шись від під ві кон ня, він по ле тів до са ду над кро -
на ми де рев, бу дин ка ми і ба ня ми цер ков.

Хто знає, мо же, кож ний із нас по ле тів би, як би мав
та ку пев ність і ві ру, яку мав то го ве чо ра Пі тер Пен.

При зем лив шись на пта ши ний ост рів, Пі тер до смер ті на ля кав ніч них меш -
кан ців Са ду. Ста рий муд рий во рон Со ло мон по ві дав хлоп чи ко ві, що від те пер
той жи ти ме на цьо му ост ро ві й бу де і Пта хом, і Лю ди ною... 

Цю ча рів ну по е тич ну каз ку про Пі те ра Пе на склав на по чат ку ми ну ло го
сто літ тя шот ланд ський пись мен ник Джеймс Бар рі (За Л. Гам бур гом).

Доб рий су сід ча сом ближ чий за ро ди ча (На род на твор чість).
Коли сусід як мід, то проси його на обід (На род на твор чість).

§ 38. Пра во пис спо луч ни ків. На пи сан ня спо луч ни ків
ра зом і ок ре мо

Роз га дай те го ло во лом ку- ре бус (чис ла в ній оз на ча ють по ряд ко вий но -
мер бук ви в ал фа ві ті). За пи шіть роз гад ку. Які служ бо ві час ти ни мо ви
є в за пи са но му вис лов лю ван ні?
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На пи сан ня спо луч ни ків

При міт ка. Спо луч ни ки з під си лю валь ни ми час тка ми -бо, -но, -то
пи шуть ся че рез де фіс: отож- бо, тіль ки- но, тим- то, то му- то, як би-
 то, отож- то.

1. Спи шіть. По яс ніть пра во пис ви ді ле них спо луч ни ків.

1. На чеб то весь світ пос тій но пот ре бу вав ува ги й ро бо ти ма те ри них рук
(Є. Гу ца ло). 2. Па ва не на че за вис ла в по віт рі, а її ма лень кі лап ки ледь тор ка -
ють ся ку ща (Д. Сте по вик). 3. Вно чі нав круг чер во но, не мов від да ле ких по -
жеж (І. Цю па). 4. Як би не бу ло мрії, пра ця втра ти ла б свою при ваб ли вість
(В. Су хом лин ський). 5. У лі сах усе: і клі мат кра ї ни, і ба гатс тво зем лі, і вро жай
хлі бів, і здо ров’я лю ди ни, а от же, і ра дість жит тя (З жур на лу). 6. Теп лень ка
мря ка про ни зу ва ла по віт ря, про те об ри си гір не роз ми ва ла, а пом’як шу ва ла і
зглад жу ва ла (Б. Ко мар).

2. По яс ніть ужи ван ня роз ді ло вих зна ків у п’ято му ре чен ні.

Треба роз різ ня ти склад ні спо луч ни ки за те, про те, щоб, як би, як -
що, при то му, при чо му (які пи шуть ся ра зом) і од ноз вуч ні сло ва
(зай мен ни ки з прий мен ни ка ми і час тка ми, прис лів ни ки з час тка -
ми), що пи шуть ся ок ре мо: за те, про те, що б, як би, як що, при
то му, при чо му: Ко жен із нас док ла дає ба га то зу силь, щоб (спо -
луч ник) до сяг ну ти сво єї ме ти. – Що б (зай мен ник із час ткою) нас
не зу пи ня ло, ми праг не мо йти впе ред. Щоб відрізнити сполучник
від однозвучних слів, треба замінити його синонімічним спо -
лучником: Він писав грамотно, проте (але) повільно.

Про чи тай те. Ви пи шіть склад ні спо луч ни ки.

1. Та рас Шев чен ко на ро див ся на ук ра їн ській зем лі, під ук ра їн ським не бом,
про те він на ле жить до тих лю дей- сві то чів, що ста ють до ро ги ми для всьо го
людс тва і що в по ша ні всьо го людс тва зна хо дять без смер тя (О. Гон чар). 2. Ка -
те ри на Бі ло кур мов би роз по ві да ла сві то ві, який та ла но ви тий її на род, як роз -
ви ну те в ньо му від при ро ди ес те тич не по чут тя, яка сприй нят ли ва йо го ду ша
до всьо го прек рас но го в жит ті (За О. Гон ча ром). 3. От як би ви на ву ди ли хоч
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Ра зом пи шуть ся  Ок ре мо пи шуть ся

с клад ні спо луч ни ки: ад же, аніж,
от же, отож, та кож, втім, за те,
про те, при чім, при чо му, на чеб,
мов би, не мов би, не мов би то,
не на чеб то, тоб то, себ то, щоб,
як би, як що, або що, то що

– скла де ні спо луч ни ки: дар ма
що, для то го щоб, за мість то го
щоб, з тим щоб, з то го ча су
як, нез ва жа ю чи на те що, 
тим ча сом як, у мі ру то го як, 
че рез те що, то му що;
– спо луч ни ки, що ма ють при со бі
час тки б, би, ж, же: 
ко ли б, або ж, усе ж, хоч би, 
а як же
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раз отих ка ра сів, то не од мін но по ві ри ли б міс це вим пе ре ка зам про стеб лів ську
ри бал ку – ба бу Мав ру, яка за ча сів Не чу я- Ле виць ко го, ко ли йшла ри ба ли ти,
то спо чат ку то пи ла піч і ста ви ла ско во ро ду (С. Хав русь).

2. Скла діть (де мож ли во) і за пи шіть ре чен ня з од ноз вуч ни ми сло ва ми до
ви пи са них спо луч ни ків. По яс ніть пра во пис спо луч ни ків та од ноз вуч -
них із ними слів.

Учи тель роз по ві дає уч ням про рим ля ни на, який що ран ку три чі
пе реп ли вав Тибр.

– Чо му то бі сміш но? – за пи тав він, ко ли по мі тив, що один з уч -
нів пос мі ха єть ся.

– Ме ні зда єть ся, що він мав би пе реп ли ва ти річ ку і вчет вер те,
щоб опи ни ти ся на то му бе ре зі, де за ли шив одяг.

Спи шіть прис лів’я, за мі нив ши спо луч ни ки синонімічними.

1. На те й ли хо, щоб з ним бо ро тись. 2. Тре ба пра цю ва ти, аби шма ток хлі -
ба ма ти. 3. Як би чо ло вік знав, де впа де, то сів би. 4. Усяк прав ду знає, та не
всяк про неї дбає. 5. Що б не ро би ти, аби ні чо го не ро би ти. 6. Був, та не стало,
мов язи ком зли за ло. 7. Як що су хий гру день бу ває, то су ха вес на і су хе лі то
дов го пот ри ває. 8. Щоб ку ку руд зи бу ло до во лі, зус трі чай сон це в по лі.

1. Про чи тай те.

Лю ди на ба га то в чо му схо жа на пташ ку: в ран ній мо ло дос ті нес трим но
тягне її з до му, во на лад на за бу ти все, з усім роз про ща ти ся, щоб знай ти для
себе ін ше, но ве жит тя. А під ста рість, ко ли стіль ки по ба че но і піз на но,
незбагнен на си ла тяг не лю ди ну по вер ну ти ся на зад, до рід но го гніз да, ту ди, де
на ро див ся і звід ки по ві яв ся у сві ти, ту ди, де зем ля то бі з да єть ся прос тою,
зрозу мі лою і та кою ж рід ною, як і всі ті, хто вці лів з тво го ро ду (За Є. Гу ца -
лом).

2. Пе ре ка жіть текст, ви ко рис тав ши скла де ні спо луч ни ки: то му що, піс ля
то го як, у мі ру то го як, че рез те що.

3. Ре чен ня, де бу ли ви ко рис та ні пода ні ви ще спо луч ни ки, за пи шіть.

Спи шіть, роз крив ши дуж ки.

1. Про(те) зо зу ля кує, що гніз да не має (На род на твор чість). 2. Що(б) не
ро бив, ро би тіль ки най кра ще (І. Куль ська). 3. Він го во рив не ба га то, за(те)
кож на фра за йо го бу ла на че кар бо ва на (А. Го лов ко). 4. Як(би) я тур бу вав ся
лиш про се бе, вже б оні мів дав но від са мо ти (Д. Пав лич ко). 5. Що(б) прий шло
на зем лю спо ді ва не щас тя, тре ба ве ли кої пра ці (М. Ко цю бин ський). 6. Як(що)
не мож на ві тер зма лю ва ти, про зо рий ві тер на яс но му тлі, – зма люй ду би, мо -
гут ні і крис ла ті, кот рі од віт ру гнуть ся до зем лі (Л. Кос тен ко).

1. Про чи тай те. Ви пи шіть спо луч ни ки, під крес літь склад ні та скла де ні.
По яс ніть пра во пис ви ді ле них слів.

Це ім’я ві до ме кож но му – фран цуз Ан ту ан де Сен т-Ек зю пе рі – аві а тор,
пись мен ник і фі ло соф... Утім, у шкіль ні ро ки ні чо го не про ві ща ло в Ан ту а ні
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май бут ньої зна ме ни тос ті. Що й ка за ти: він не був блис ку чим уч нем, іно ді
бував не у важ ним і май же зав жди – не по си дю чим, дар ма що мав від мін ні
успі хи в ма те ма ти ці, ла тин ській і фран цузь кій мо вах – за те більш ніж скром -
ні в іс то рії, ге ог ра фії та зо о ло гії. Щоп рав да, Ан ту ан пи сав вір ші, але вір ші
писа ли й ін ші ді ти. По е тич но го та лан ту хлоп чи ка не оці нив ніх то, і це ду же
зас му чу ва ло йо го... Про те, що б не ка за ли, ні чо го у сві ті не ми нає да рем но:
ад же згодом по е тич ний ритм і по е тич на об раз ність не мов би пе ре ли лись у
про зу Ан ту а на де Сен т-Ек зю пе рі (За Л. Гам бур гом).

2. Ви вже оз на йо ми ли ся на уро ках за ру біж ної лі те ра ту ри з най ві до мі шим
тво ром А. де Сен т-Ек зю пе рі – прит че ю- каз кою «Ма лень кий принц».
Скла діть і за пи шіть не ве лич ке влас не вис лов лю ван ня про цей твір,
вико рис то ву ю чи спо луч ни ки. 

1. Роз шиф руй те й за пи шіть пра ви ло.

Під каз ка. Щоб пра виль но ви ко на ти зав дан ня, слід вста ви ти від по від ні
спо луч ни ки (як що, або, і), а та кож... при га да ти, яки ми бар ва ми виг раº ве селка.

2. Скла діть і за пи шіть три ре чен ня, що ілюс тру ють це пра ви ло.

Ми хо чем ми ру і спо кою, для се бе хо чем і для всіх! (В. Со сю ра).

В моїй душі безсмертний дух народів,
В моїй душі енергія століть...
Почнись, епохо чистих небозводів,
Епохо згоди, хліба і суцвіть! (М. Вінграновський).

При ви ко рис тан ні скла де них спо луч ни ків то му що, че рез те
що, для то го щоб, нез ва жа ю чи на те що, піс ля то го як, унас -
лі док то го що, за мість то го щоб ко ма ста вить ся один раз: або
пе ред усім скла де ним спо луч ни ком, або пе ред що, щоб, як – за -
леж но від зміс ту та ін то на ції.

Нап рик лад:
Су час ність пот ре бує знав ців комп’ютер них тех но ло гій, то му що

жи ве мо в до бу ін фор ма ції. – Су час ність пот ре бує знав ців
комп’ютер них тех но ло гій то му, що жи ве мо в до бу ін фор ма ції.

Для то го щоб уря ту ва ти люд ську ци ві лі за цію, пот ріб но дба ти
про ду хов ність. – Для то го, щоб уря ту ва ти люд ську ци ві лі за цію,
пот ріб но дба ти про ду хов ність.
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Уза галь нен ня до роз ді лу «Мор фо ло гія. Спо луч ник»

Спо луч ник – це служ бо ва час ти на мо ви, яка по єд нує од но рід ні чле ни
ре чен ня в прос то му ре чен ні та час ти ни склад но го ре чен ня, вка зу ю чи на різ -
ні смис ло ві зв’яз ки між ни ми.

Схе ма роз бо ру спо луч ни ка як час ти ни мо ви
1. Сло во для роз бо ру.
2. Час ти на мо ви (спо луч ник).
3. Роз ряд за спо со бом ужи ван ня в ре чен ні (оди нич ний, пов то рю ва ний,

пар ний).
4. Роз ряд за по ход жен ням (по хід ний, не по хід ний).
5. Роз ряд за бу до вою (прос тий, склад ний, скла де ний).
6. Роз ряд за зна чен ням: су ряд нос ті (єд наль ний, про тис тав ний, роз ді ло -

вий); під ряд нос ті (при чи но вий, ча со вий, умов ний, ме ти, до пус то вий, по рів -
няль ний, мі ри і сту пе ня, нас лід ко вий, з’ясу валь ний).

Зра зок роз бо ру спо луч ни ка, ви ко рис та но го в ре чен ні:

За ги нув би, на пев не, люд не щас ний, як би по гас ла та ма лень ка іск ра лю бо -
ві брат ньої (Ле ся Ук ра їн ка).

Як би – спо луч., оди ничн., по хідн., складн., під рядн. умо ви.

Роз ря ди спо луч ни ків
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За по ход жен ням 
За спо со бом

ужи ван ня в ре -
чен ні

 За бу до во ю  За зна чен ням

– не по хід ні:
але, і, та;
– по хід ні
(похо дять від
інших час тин
мо ви): як, що,
за те

– оди нич ні
(не пов то рю -
вані): і, але,
щоб, проте;
– пов то рювані:
або – або,
чи – чи,
то – то,
чи то – чи то;
– пар ні:
не тіль ки... а й;
не тіль ки...
скіль ки

– прос ті:
і (й), а, але, бо;
– склад ні
(утво ре ні з двох
і біль ше час -
тин): щоб, за те, 
про те;
– скла де ні
(ут во ре ні з двох
і біль ше слів):
то му що;
че рез те що;
нез ва жа ю чи на
те, що

– спо луч ни ки
су ряд нос ті
(ужи ва ють ся
в склад но му
ре чен ні, час ти -
ни яко го рів но -
прав ні, та для
зв’яз ку од но рід -
них чле нів 
ре чен ня):
і, та, але, од нак;
– спо луч ни ки
під ряд нос ті
(ужи ва ють ся
в склад но му
ре чен ні, у яко му
од на час ти на
за ле жить від
ін шої):
щоб, бо, як би
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Зав дан ня для са мо пе ре вір ки

Ви бе ріть пра виль ну від по відь.

1. У яко му ряд ку всі сло ва – спо луч ни ки:
а) але, або, ані; 
б) про те, за те, як би; 
в) дар ма що, бо, щоб?

2. За бу до вою спо луч ни ки по ді ля ють ся на:
а) од нос клад ні, двос клад ні, ба га тос клад ні;
б) прос ті, склад ні, скла де ні;
в) прос ті, склад ні, уск лад не ні.

3. Си но ні ма ми до спо луч ни ка аби є:
а) щоб, але, та, і; 
б) для то го щоб, щоб, й; 
в) тіль ки б, ко ли б, щоб.

4. У яко му пункті за пи са но під ряд ний ча со вий спо луч ник:
а) дар ма що; б) як; в) хоч?

5. У яко му ряд ку за пи са но тіль ки спо луч ни ки су ряд нос ті:
а) але, хоч, бо; 
б) од нак, про те, або; 
в) щоб, як, та?

6. У яко му ре чен ні про те є спо луч ни ком і пи шеть ся ра зом:
а) Варто пам’ятати про(те), яких батьків ми діти.
б) Ми – різ ні, про(те) нас об’єд нує ба жан ня по ро зу мі ти ся.
в) Я мрію про(те), щоб най біль шою цін ніс тю ста ло люд ське жит тя.

Спишіть речення, вибравши з дужок потрібний сполучник.

1. Я вірю в ті чари, я ві рю в ту си лу, (бо, і, та) сер цем я їх по чу ваю. 2. На
го ру дос ту пи ти ся не лег ко, (то му що, за те, ко ли) з го ри зруч ні ше бо ро ни тись.
3. В інші гори я полину, (але, або, якби) спо гад не по ки ну по зе ле ній Бу ко -
ви ні, по при віт ній гос по ди ні (З тв. Лесі Українки).

Спи шіть, до пов нив ши вис лів. Роз бе ріть ви ко рис та ні в ньо му спо луч -
ни ки як час ти ну мо ви.

Як що хо чеш, щоб те бе не об ра жа ли...

До пов ніть текст мір ку ван ня ми що до вмін ня по ро зу мі ти ся з різ ни ми
людь ми. За пи шіть за кін чен ня тек сту, ви ко рис то ву ю чи спо луч ни ки
різ них роз ря дів.

Усі лю ди різ нять ся між со бою. Од ні ма ють бі лий ко лір шкі ри, ін ші –
чор ний або жов тий. Од ні ма ють тем ні очі, ін ші – світ лі. Од ні – струн кі,
інші – пов ні.

Лю ди звер та ють ува гу на ці від мін нос ті, але це не оз на чає, що хтось кра -
щий за ін ших. Хо ча в іс то рії людс тва бу ли ви пад ки, ко ли ли ше че рез ко лір
шкі ри чи на ці о наль ну при на леж ність ви ни ка ло упе ред же не став лен ня од них
до ін ших... (З підручника).
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1. Прочитайте. По мір куй те, які мов ні за со би ви ко рис тав по ет, щоб од но -
ма ніт на тавтологія перетворилася в образну ліричну картину.

Осінні тавтології

То ледь-помалу, то щосили
Дощі дощами задощили
У нашім парку, де, сумне,
Сумує листя листяне.

Мабуть, ще трохи – й під ногами
Сніги засніжаться снігами,
І так досніжаться вони
Аж до весняної весни.

А навесні – в це вірить варто:
Жартівники зжартують жарти,
І сонце сонячно злетить,
Як м’яч – з блакиті у блакить.

Г. Фалькович

2. Випишіть сполучники, визначте їх розряди.

1. Розшифруйте ребуси. Запишіть відгадки – складні сполучники.

2. Скла діть і за пи шіть мі ні- твір – фан та зію на те му: «Як би я був пре зи -
ден том Зем лі (Со няч ної сис те ми, Га лак ти ки)», ви ко рис тав ши від га да -
ні спо луч ники.
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§ 39. Час тка як служ бо ва час ти на мо ви

Час тка – це служ бо ва час ти на мо ви, яка на дає сло вам чи ре -
чен ням до дат ко вих від тін ків у зна чен ні або слу жить для тво рен ня
слів.

Про чи тай те. По яс ніть, яку роль ви ко ну ють ви ді ле ні час тки.

Людс тво три ва лий час і всер йоз за ду му єть ся над тим, як об ме жи ти свій,
най час ті ше не ба жа ний, вплив на жи ву при ро ду, як ре гу лю ва ти клі мат, стри -
му ю чи цим тем пи гло баль но го по теп лін ня. Вва жа єть ся: най ра ди каль ні ший ме -
тод – пе ре хід на «чис ту» енер ге ти ку. Са ме тут на пер ше міс це ви хо дить ви -
ко рис тан ня при род ної енер гії: сон ця, віт ру, во ди, прип ли вів, на віть по ки що
ма лоз ві да них, неп ри ру че них різ но ма ніт них явищ – блис ка вок, ура га нів, смер -
чів, тай фу нів то що. Нав ряд чи мож на вва жа ти пер спек тив ною я дер ну енер гію,
яка з ча сом мо же приз вес ти до теп ло во го заб руд нен ня ат мос фе ри. Її ж ни ніш -
нє ви ко рис тан ня ви му ше не, бо ми ще не вмі є мо при ру ча ти гі гант ські при род -
ні си ли.

Тіль ки слід пам’ята ти: будь- я ка ре гу ля ція клі ма ту має бу ти що на йо бе реж -
ні шою (За М. Мі щен ком).

1. Спи шіть. Під крес літь у кож но му ряд ку самостійну частину мови.

1. Ось, хоч, на віть, хай, але, був, аж.
2. Не, ні, два, хі ба, бо дай, чи, ли ше.
3. Же, будь-, -не будь, каз на-, -сь, він, не хай.
4. Нев же, справ ді, та ки, нас, ані, ав жеж, хтоз на-.

2. За пам’ятай те, що всі непід крес ле ні сло ва на ле жать до час ток.
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Спи шіть. Яку роль виконують виділені в тексті час тки?

Ні ко ли не за бу ду сво єї пер шої ди тя чої дра ми, що тяж ко і на дов го ра ни ла
моє сер це. Біг я з важ кень ким ран цем зі шко ли. Зир кнув на лі щи но вий кущ
бі ля стеж ки і мер щій ви ла мав со бі доб рень ку ло зи ну, сів на «ко ня» та й
гайнув, аж за ку рі ло се ре ди ною ву ли ці.

Ме ні ще дов го не про ща ли цьо го вчин ку. Ад же де ре во в на шо му се лі дуже
ша ну ва ло ся, вва жа ло ся ма ло не свя щен ним. Доб ре при га дую, що в пер шо му
кла сі на якомусь уро ці вчи тель ка про си ла:

– Не ла май те, ді точ ки, ні яб лу ні, ні гру ші, ні бе рес та, ні то по лі, ні ку щів
уся ких. Тіль ки са діть їх там, де го ло, і по ли вай те.

Я бе ре жу цей спо гад (За М. Мі щен ком).

– Ма мо, ти обі ця ла ме ні, що, як що я бу ду по во ди ти ся доб ре, ти
ку пиш ме ні мо ро зи ва! 

– Але ти по во див ся по га но! 
– А мож на – я поп ро шу в те бе мо ро зи во в кре дит?

1. З’єд най те час ти ни речень. За пи шіть прислів’я.

Зем ля най ба гат ша, а мі сяць, як хо че.
Грі ло б сон це, ні від мі ся ця світ ла.
Мо ло дий мі сяць во да най силь ні ша.
Ні від сон ця теп ла, є пля ми.
І на сон ці а греб лі ла має.
Хоч річ ка не ве лич ка, не всю ніч сві тить.

2. По яс ніть, яку роль ві діг ра ють у за пи са них прис лів’ях час тки най-, б,
не, ні, і, хоч.

1. Ви пи шіть із вис лов лю вань час тки.

Ли ше на доб ро зем ля обіз веть ся доб ром (М. Син га їв ський).
Ти ша – це сон при ро ди (Т. Се вер нюк).
Не тре ба бо ро ти ся за чис то ту, тре ба не смі ти ти (Іл ля Ільф).

2. Скла діть і за пи шіть із ви пи са ни ми час тка ми ре чен ня про став лен ня до
нав ко лиш ньо го се ре до ви ща.

Ба га то час ток ма ють омо ні ми се ред ін ших час тин мо ви.
По рів няй те

Від стань виз на че но точ но (прис лів ник). Точ но (час тка) та кий мо-
 роз ний ра нок був учо ра.

Дощ ішов удень і (спо луч ник) вно чі. І (час тка) ти ша мо же
зву ча ти піс нею.

Він не по до бав ся со бі (зай мен ник) Іде со бі (час тка), 
у цьо му вбран ні. ус мі ха ю чись.
Я ра дий, бо (спо луч ник) люб лю дощ. Зу пи ніть ся ж бо (час тка).
Що (зай мен ник) за (прий мен ник) ці єю Що за (час тка)
го рою? по ве дін ка в те бе?
Це (зай мен ник) вбран ня то бі па сує. Де ре ва – це (час тка) 

ле ге ні Зем лі.
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§ 40. Роз ря ди час ток за зна чен ням

За зна чен ням час тки по ді ля ють ся на:
– час тки, що на да ють реченню додаткових смис ло вих від тін ків;
– час тки, що вка зу ють на мо даль ні від тін ки;
– сло вот вор чі час тки;
– фор мот вор чі час тки.
У цих роз ря дах розрізняють ок ре мі гру пи.

Час тки, що на да ють реченню додаткових смис ло вих від тін ків

Час тки, що вка зу ють на мо даль ні від тін ки

Сло вот вор чі час тки
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Вка зів ні: ось, це, оце, ось де, от,
он, он де, то, ото, во но

Охо ро на при ро ди – ось зав дан ня
для всіх і кож но го.
Що во но та ке, еко ло гіч ний пат -
руль?

Оз на чаль ні: як раз, са ме, лед ве,
влас не, май же, справ ді, точ но

Си ді ли ми в сад ку, там са ме зац -
ві ло (Ле ся Ук ра їн ка).
Як раз сьо год ні треба по ду ма ти
про зав тра пла не ти 

Об ме жу валь но- ви діль ні: ли ше,
тіль ки, хоч, хо ча б, на віть, уже,
та ки

Ли ша ло ся тіль ки за вер ши ти цю
спра ву.
Хо ча б не за піз ни ти ся

Під си лю валь ні: і(й), та, на віть, 
бо, аж, -то, же, ж, -та ки, ой

І ти ша мо же прос пі ва ти ко лис -
кову.
Дощ та ки пі шов

Ствер джу валь ні: так, отак, атож,
ав жеж, га разд, аяк же 

Так, ми посадимо тут сад.
Ав жеж, пта хи зно ву по вер нуть ся

За пе реч ні: не, ні, ані Сі я ло сон це, в не бе сах ані хма -
рин ки (Т. Шев чен ко)

Спо ну каль ні: ну, да вай, бо дай,
годі, -но, -бо

Годі нам сперечатися.
Ну спро буй по го во ри ти з ним

 Влас не мо даль ні (ви ра жа ють сум -
нів, при пу щен ня, упев не ність):
нав ряд чи, лед ве чи, ба, ну, чи
не, мов би, ні би то 

Ра нок пос мі хав ся, мов би ра  ді ю чи
ра зом із на ми

Пи таль ні: чи, нев же, хі ба, що за Хі ба вес на вже по до ла ла зи му?
Нев же цей сніг роз та не?

 Емо цій но- екс пре сив ні: як, що за,
ну й, ку ди там, де й

Що за кра са за вік ном! Як доб ре
бро ди ти лі сом

де-, аби-, будь-, -не будь, 
каз на-, хтоз на-, -зав год но, -сь, 
-би, -б, -же, -ж, не-, ні-, ані-
вис ту па ють у ро лі пре фік сів 
і су фік сів

де ко ли, аби як, будь- що, 
хто- не будь, каз на- як, 
хтоз на- ку ди, хто- зав год но,
щось, на чеб, не мов би, ав жеж, 
не лег кий, ніх то, ані чи чирк 



Фор мот вор чі час тки

1. Про чи тай те.

Ні де, ма буть, не бу ває так доб ре, як на го ро ді...
При ту лиш ся ву хом до зем лі, ні би спо ді ва єш ся від неї на від по відь, а во на

мов чить, не ози ва єть ся, не ви дає жод ної сво єї та єм ни ці. А мо же, во на й від по ві -
дає, тіль ки ти не го ден утям ку ва ти її мо ву? І нап ру жу єш слух, аж зап лю щу єш -
ся – жод но го зву ку. Ниш кне зем ля в ні мо му чор но му мов чан ні. Хоч би кро та
по чу ти, як він пов зе по хо дах- пе ре хо дах, по но рі сво їй, – не чу ти (Є. Гу ца ло).

2. Ви пи шіть час тки. Виз нач те їх ні роз ря ди за зна чен ням.

Мер зло го в Пет рів ку ко мусь за ма ну лось – за хо ті -
ло ся чо гось не мож ли во го, нез дій снен но го, не ре аль но го.

Ба бу ся. Не зна ти, що оце за ма ну ло ся на шій Ясі, не на -
че в Пет рів ку мер зло го! Хі ба це ре аль но – за один
вечір пошити та ку сук ню?

Дмит рик. Зви чай но, ре аль но: во ни з ма мою вже це
роби ли, і не один раз. Ду же гар не вбран ня ви хо дить!

Яся. А чо го це ти, ба бу сю, Пет рів ку зга да ла? Хі ба
немож ли во в Пет рів ку мер зло го за хо ті ти? Ко ли бу ває
Пет рів ка? Це ж так на зи ва ють книж ко вий ри нок у Ки є ві.

Дмит рик. Та ні – ось я вже знай шов в Ін тер не ті... Це
ко рот кий піст уліт ку. За кін чу єть ся на свя то Пет ра і Пав -
ла – 12 лип ня. Під час цьо го пос ту лю ди на во дять лад на
под вір’ї, у ха ті, пе чуть «ман дри ки» – пам пуш ки із пше -
нич но го тіс та, яєць і си ру. 

Яся. І зов сім тут згад ки про «мер зло го» не має. Те пер
же в хо ло диль ни ку мо же мо скіль ки зав год но взя ти мер з -
ло го. Он у нас скіль ки мо ро зи ва!

Ба бу ся. Але цей вис лів з’явив ся не те пер. Так з дав ніх-
 да вен ук ра їн ці жар ту ва ли, ко ли ко мусь хо ті ло ся чо гось
не мож ли во го. То ді ще ні хо ло диль ни ків, ні мо ро зиль них
ка мер не бу ло. А нез дій снен ні ба жан ня бу ли.
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би (б), за до по мо гою якої тво -
рять ся фор ми ді єс лів умов но го
спо со бу 

пі шов би, зна ла б

хай (не хай), за до по мо гою якої
тво рять ся фор ми 3-ої осо би на -
ка зо во го спо со бу

хай знає, не хай рос туть

най-, як-, що-, за до по мо гою
яких тво рять ся прик мет ни ки і
прис лів ни ки най ви що го сту пе ня
по рів нян ня

най біль ше, що най кра щий, 
як най ве се лі ший

- ся (-сь), за до по мо гою якої ут во -
рю ють ся зво рот ні ді єс ло ва

о дя га ти ся, зби ра тись
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1. Спи шіть. Ря док, у яко му всі час тки вка зу ють на мо даль ні від тін ки, під -
крес літь.

1. На віть, би, нев же, на че, ли шень.
2. Ні, ані, тіль ки, май же, чи.
3. Справ ді, хай, нев же, бо дай, мов би.
4. Приб лиз но, не хай, да вай, са ме, як раз.
5. Як, го ді, бо дай, мов ляв, еге ж.

2. З під крес ле ни ми час тка ми скла діть і за пи шіть ре чен ня.

Спи шіть, до би ра ю чи з ду жок пот ріб ну час тку.

Але (же, ж, це) де мо ре?
На кож но му пе рех рес ті я уваж но роз див ляв ся нав сі біч, та мар но. Мо ре

(нев же, хай, на че) хо ва ло ся від ме не. Але я чув йо го по дих і (хоч, та ки, май -
же) знав, що во но десь поб ли зу й зне наць ка від кри єть ся пе ре ді мною.

І (ось, рів но, еге ж) я по ба чив йо го. Але не (ото, так, як) рап то во, як спо -
ді вав ся. Во но за си ні ло вда ли ні між без лис ти ми ще де ре ва ми, і (тіль ки, нав ряд
чи, нев же) то ді, ко ли я пі дій шов ближ че, пе ре ді мною від кри ло ся йо го без -
мір’я. У пер шу мить я за та му вав по дих – щось (як, хі ба, не на че) вда ри ло мене
в гру ди.

Мо ре! (За С. Кра лев ським).

Ут во ріть від по да них ді єс лів за до по мо гою фор мот вор чих час ток фор -
ми умов но го або на ка зо во го спо со бів (за леж но від фор ми ча су ді єс ло -
ва). За пи шіть їх.

Бе ре жуть, до по ма гав, ви ро щує, по ли вав, охо ро ня ла, ві ри ли, пра цю ють,
вирос тає, під ко рив, звер ну ли, спро мог ли ся.

Анд рій ко їсть ве ли ке яб лу ко, по тім за пи тує в бать ка:
– Та ту, а чо му яб лу ко стає ко рич не вим?
– Ро зу мі єш, ко ли ти від ку шу єш, у яб лу ка ви ді ля єть ся сік. А че -

рез те що в яб лу ці ве ли кий вміст за лі за, то, вза є мо ді ю чи з кис нем,
во но окиснюєть ся й у та кий спо сіб на бу ває ко рич не во го ко льо ру.

Па у за. По тім Анд рій ко ка же:
– Та ту, а з ким ти за раз го во рив?

1. Спи шіть, зняв ши рис ку.

На во ді ле жа ли ши ро кі тем но/зе ле ні лис тки ла тат тя, а по між них жов ті -
ли го лів ки лі лей.

І рап том я по ба чив се ред жов тих од ну бі лу лі лею. «Зір ва ти, зір ва ти квіт -
ку! – по ду мав я. – Не/хай мої ру ки від чу ють її ніж ні, як са ма мо ло дість, пе -
люс тки. Не/хай я при/ту лю до сво єї що ки оту хо лод ну й без /мір но з/ваб ли -
ву кра су ню».

Уже одяг мій ле жить на бе ре зі, а я все глиб ше за/ ход жу у во ду.
Пе ред мо ї ми очи ма – бі ла лі лея, роз кіш на ча рів на квіт ка, що віль но й

не/ви му ше но ле жить на ти хій і теп лій во ді.
Рап том мої но ги про/ва лю ють ся. А ку шир ще дуж че об/п лу тує всьо го ме -

не, ні/би я по/тра пив у гус ту сіт ку. Мо/ же, по вер ну ти ся? Ні, не/вер нусь!
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На/реш ті я бі ля квіт ки. Ось во на, бі ла лі лея!
За раз я про/стяг ну ру ку, по/тяг ну квіт ку до/се бе, і ні/чо го не/ли шить ся

на во ді. Тут бу де так пус то, ні/би ні/ко ли й не/іс ну ва ло цьо го жи во го вог ни -
ка. Ні! Хай жи ве ця кра са жи вої при ро ди! (За Д. Тка чем).

2. Над пи шіть над кож ною час ткою її роз ряд.

1. Про чи тай те. Яку ор фог ра му ілюстру ють ви ді ле ні сло ва? Сфор му -
люйте її.

Най до рож чий скарб наш – зем ля. Від неї си ла, від неї жит тя
(М. Син га їв ський).

Лі си прик ра ша ють зем лю... Во ни вчать лю ди ну ро зу мі ти пре -
крас не (А. Че хов).

2. До яко го роз ря ду на ле жить час тка, ви ко рис та на в пер шо му вис лов лю -
ван ні?

§ 41. Пра во пис час ток. На пи сан ня час ток -бо, -но, -то, -та ки

Час тки з різ ни ми час ти на ми мо ви мо жуть пи са ти ся ра зом, ок ре -
мо і че рез де фіс.

Ра зом пи шуть ся:
1. Сло вот вор чі час тки аби-, де-, -сь, що-, чи-(чим): аби що,

абияк, дех то, якось, хтось, щод ня, що ми ті, чи ма ло, чим дуж, але
дар ма що, по ки що, хі ба що, тіль ки що.

2. Сло вот вор чі час тки -би(-б), -же(-ж), -то, що вхо дять до скла -
ду спо луч ни ків, а також деяких часток: щоб, як би, ні би, атож, ав -
жеж, ні би то, не мов би то.

3. Фор мот вор ча час тка -ся(-сь) у зво рот них ді єс ло вах: зма га ти -
ся і змагатись, вип рав ля ти ся і вип рав ля ти сь.

4. Фор мот вор чі час тки що-, як-, най- у скла ді прик мет ни ків і
прис лів ни ків най ви що го сту пе ня по рів нян ня: що най біль ше, як най -
кра ще, най силь ні ший.

Че рез де фіс пи шуть ся:
1. Сло вот вор чі час тки будь-, -будь, -не будь, каз на-, хтоз на-

у скла ді займен ни ків і прис лів ни ків: будь- де, будь- що- будь, хто- не -
будь, каз на- як, хтоз на- я кий.

2. Під си лю валь ні час тки -бо, -но, -то, -от, -та ки, як що во ни під -
си лю ють зна чен ня ок ре мо го сло ва: сядь- бо, іди- но, стіль ки- то,
якось- от, зро зу мів- та ки.

Ок ре мо пи шуть ся:
1. Час тки, що на да ють ре чен ню різ них смис ло вих, мо даль них та

емо цій но- екс пре сив них від тін ків: ось, це, са ме, лиш, хоч, нев же,
тіль ки, що за, ще, же, як раз.
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2. Час тки -бо, -но, -то, -та ки, як що во ни не сто ять без по се ред -
ньо піс ля сло ва, яко го сто су ють ся: та ки вим кну ли, зу пи ніть ся ж бо,
гля ди ж бо, впіз на ла ж та ки.

3. Час тки аби-, де-, будь-, -не будь-, каз на-, хтоз на- із
займен ни ка ми, як що між час тка ми і зай мен ни ка ми вжи ва єть ся
при ймен ник: аби в ко го, де з ким, будь від ко го, каз на про що,
хтоз на до чо го.

1. Спи шіть, вста вив ши з ду жок пот ріб ну бук ву.

Під стрі ха ми де я ких хат дбай ли ві гос по ди ні роз(з,с)ві ша ли зо ло та ві ка -
ча ни ку ку руд зи, жов ті (ґ, г)воз ди ки і ке тя(г, х)и ч(е, и)рво ної ка ли ни.
(З, С)да ле ку, ко ли гля неш, сто їть со бі та ка ха та, як мо ло да в осі(н, нн)ім
він ку. Сто(ї, і)ть і жде ве сі(л, лл)я. Мо же, і (з, с)прав ді за ві та ють- та ки до
та кої ста рос ти. Ад же осінь – то най кра ща по ра сва та(н, нн)я. Що не ді лі
про ко чу ють ся ж бо по се лу ве сіль ною пе рез вою дру(ж, ш)ки і бо я ри, гудуть
буб ни, лу нає в(е, и)сіль на му зи ка (За І. Цю пою).

2. По яс ніть пра во пис ви ді ле них час ток.

За пи шіть сло ва, за шиф ро ва ні в схе мі. По яс ніть пра во пис час ток, що
вхо дять до скла ду ут во ре них слів.

Ви пи шіть з ор фог ра фіч но го слов ни ка 10 слів, до складу яких входять
час тки. По яс ніть пра во пис.

– Та ту, а що та ке па ра докс?
– Hу, це прос то, син ку: нап рик лад, го дин ни к мо же йти, ко ли ле -

жить, і сто я ти, ко ли ви сить.

Спи шіть, роз кри ва ю чи дуж ки. Під крес літь у кож но му ряд ку зай ве сло -
во. По яс ніть свій ви бір.

1. Аби (як), який (сь), що (б), що (не будь)
2. Са ме (це), (тіль ки) що, що (за), ро зіб рав (та ки).
3. (Каз на) який, (хтоз на) до (ко го), (скіль ки) ж (то), (та ки) впіз нав.

Спи шіть, зняв ши рис ку.

1. І все/та ки при їдь – ми по го во ри мо (Д. Пав лич ко). 2. Сон це ста ло яс не,
ве се ле, уми те і за раз/та ки по ча ло гра тись з зо ло ти ми стіж ка ми жи та й пше -
ни ці (М. Ко цю бин ський). 3. Прек рас на ус міш ка вес ни, не мов люд ські най/кра -
щі сни (М. Те ре щен ко). 4. На реш ті спій мав/та ки ву ди ли ще – бу ло во но товсте
і пруж не, жил ка міц на, а ри би на стом ле на, то/ж і пот ра пи ла ско ро до під са ка
(С. Хав русь). 5. Од рі зав шма ток са ла і ок ра єць хлі ба. І тіль ки/но вку сив –
тре ба/ж/та ке – поп ла вець пір нув під во ду (С. Хав русь).
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ко ли                як

чий                  де

скіль ки                  який

будь-
-не будь 
каз на- 
хтоз на-



Скла діть і за пи шіть мі ні- твір (5—7 ре чень) на те му: «Нам тре ба бе рег ти
наш дім – Зем лю», ви ко рис тав ши по да ні спо лу чен ня слів і сло во фор ми.

Най прек рас ні ша пла не та, зем ля ни зро зу мі ли- та ки, будь- я кі за хо ди, спро -
буй те ж бо змі ни ти си ту а цію, чи ма лі зу сил ля, по чи на ти що най швид ше, хай
цві те.

Ві тер – це по дих по ля, зо рі – це мрія не ба (Т. Се вер нюк).
Рос ти ж, сер це- то по лень ко, все вго ру та вго ру (Т. Шев чен ко).

Порівняйте

Бу ло чи ма ло (час тка)  Чи (спо луч ник) ма ло, чи (спо луч-
охо чих.  ник) ба га то – не ві до мо.
Аби (час тка) щось го во ри ти. Аби (спо луч ник) знав – не 

по го див ся б.

§ 42. Не та ні з різ ни ми час ти на ми мо ви

Не і ні мо жуть вис ту па ти як час тки й пи са ти ся з різ ни ми час ти -
на ми мо ви ок ре мо, а мо жуть ви ко ну ва ти роль пре фік сів і пи са ти ся
ра зом.

Не пи шеть ся
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Ра зо м Ок ре мо

1. Як що без не сло во не вжи ва єть ся:
не мов ля, не за ба ром, нех ту ва ти, негай -
ний, не за бут ній.
2. З імен ни ка ми, прик мет ни ка ми, при -
слів ни ка ми, що утворені від прикметни -
ків, як що не на дає сло ву но во го (час то
про ти леж но го) зна чен ня: без пе ка – не -
без пе ка (заг ро за), ве се лий – не ве се лий
(сум ний), далеко – не да ле ко (близь ко).
3. У скла ді пре фік са не до-, який оз на -
чає не пов ну оз на ку чи дію: не до ба ча ти,
не до лік, не до чу тий.
4. З ді єп рик мет ни ка ми, які ви ко ну ють
фун кцію оз на чен ня і не ма ють при собі
за леж них слів: Не зір ва на квіт ка 
і не заб руд не не озе ро ми лу ють око.
5. Як що при прик мет ни ках і ді єп рик мет -
ни ках є сло ва ду же, вель ми, надто,
над зви чай но, що під си лю ють якість:
дуже не о бе реж ний вчи нок, над то нев да -
лий по хід.
6. У скла ді зай мен ни ків не а бих то,
неаби я кий, час ток нев же, не хай,
сполуч ни ків нез ва жа ю чи на, не мов,
немов би, не на че, не на чеб то.

1. При про тис тав лен ні з
усіма час ти на ми мо ви:
зав дан ня не лег ке, 
а важ ке; проб ле ми не нові,
а ста рі.
2. Пе ре важ но з ді єсло -
вами та ді єп рис лів ни ками:
не пос пі ша ти, 
не знають, не відпо чив ши,
не по мі ча ю чи.
3. Із зай мен ни ка ми, чис -
лів ни ка ми, прис лів ни ка ми:
не мій, не він, не пер ший,
не зов сім, не сьогодні.
4. З ді єп рик мет ни ка ми,
якщо во ни ма ють при собі
залежні сло ва: не зруй но -
ва на не го дою кра са.
5. З ді єп рик мет ни ка ми і
прик мет ни ка ми, які вис ту -
па ють у ре чен ні при суд ка -
ми: Сад не ви ру ба ний. 
Ця яли на не ви со ка (не є
ви со ка).



Спи шіть. По яс ніть пра во пис слів з не.

Усі ми зна є мо про заб руд нен ня по віт ря, во ди, ґрун ту. Од нак не всі зна йомі
з нез ви чай ним ви дом заб руд нен ня – шу мо вим (тоб то три ва лою чи постій ною
при сут ніс тю не ба жа них зву ків). Нес кін чен ний гур кіт про мис ло вих під при -
ємств, ав то, лі та ків є не прос то нез руч ніс тю, а сер йоз ною не без пе кою для здо -
ров’я: спри чи ню є під нят тя тис ку, го лов ний біль, сер це ві на па ди (З журналу).

Спи шіть, зняв ши рис ку.

1. Вік із ві ку ва ти – не/паль цем пе рек и ва ти (На род на твор чість). 2. І ми
не/ми, і я не/я (Т. Шев чен ко). 3. Ста рість – не/ра дість (На род на твор чість).
4. Не/наз ва не зав жди че кає ймен ня (Т. Се ве р нюк). 5. Ро ки – не/мов під ступ -
ні ри фи в жи тей ськім ви рі, що ки пить (Л. Дми тер ко). 6. Склад на це річ – ми -
ну лий вік су ди ти, не/зав жди вар то тут ру ба ти з-за пле ча (М. Риль ський).
7. На ша ду ма, на ша піс ня не/вмре, не/за ги не (Т. Шев чен ко).

Скла діть і за пи шіть п’ять ре чень, щоб за пе реч на частка не вживалася
при ді єс ло вах.

Ні пи шеться

За пи шіть сло ва, за шиф ро ва ні в схе мі. По яс ніть пра во пис.

Спи шіть, зняв ши рис ку.

Ні/який; ні/з/яким; ні/хто; ні/до/ко го; від/ні/чи йо го; ні/від/чи йо го;
ні/до/якої; ні/кче ма; ні/чи чирк; ні/слу ху ні/ду ху.

Спи шіть, роз кри ва ю чи дуж ки. Виз нач те, з яки ми час ти на ми мо ви вжи -
то не, ні.

1. (Ні)ко ли я спі ва ти (не)по ки ну про зем лю, пов ну щас тя і кра си (В. Со -
сю ра). 2. (Ні)ко му нас не взя ти у яр мо, (ні)що (не)зло мить нас, бо ми п’ємо
із на шої ці лю щої кри ни ці (В. Ко ло дій). 3. Ти хо! В по віт рі – (ні)ру ху (В. Со -
сю ра). 4. Я (не)при бічник (ні)ста ро го се ла, (ні)ста рих лю дей, (ні)ста ро ви ни в
ці ло му. Я син сво го ча су і весь на ле жу су час ни кам сво їм (О. Дов жен ко).
5. (Не)хай (ні)жар, (ні)хо лод (не)спи нять нас (І. Фран ко).
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325.

Ра зо м Ок ре мо

1. Як що без ні сло во не вжи ва -
єть ся: ні се ніт ни ця, нік чем ний,
ніяко ві ти, ні я ко во, ні чи чирк, ні ку -
диш ній.
2. Із за пе реч ни ми зай мен ни ка ми: 
ні я кий, ні чий, ні що, ніх то.
3. Із прис лів ни ка ми: ні як, ні ко ли,
ні де, ніт ро хи

1. У стійких словосполуках –
заперечних зворотах: ні сю ди ні
ту ди; ні ри ба ні м’ясо; ні се ні те.
2. У скла ді зай мен ни ка, як що між
ні та зай мен ни ком ужи ва єть ся
прий мен ник: ні від ко го, ні з ким,
ні для чо го

326.

327.

328.

як 
хто          що
де             ко ли

чий           який

ні

323.
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Уза галь нен ня до роз ді лу «Мор фо ло гія. Час тка»

Час тка – це служ бо ва час ти на мо ви, яка на дає сло вам чи ре чен ням
додат ко вих від тін ків у зна чен ні або слу жить для тво рен ня но вих слів.

Схе ма роз бо ру час тки як час ти ни мо ви

1. Сло во для роз бо ру.
2. Час ти на мо ви (час тка).
3. Роз ряд за зна чен ням (час тки, що на да ють смис ло вих від тін ків: вка зів -

ні, оз на чаль ні, об ме жу валь но- ви діль ні, під си лю валь ні; час тки, що вка зу ють
на мо даль ні від тін ки: ствер джу валь ні, за пе реч ні, спо ну каль ні, влас не модаль -
ні, пи таль ні, емо цій но- екс пре сив ні; сло вот вор чі; фор мот вор чі).

4. Написання.

Зра зок роз бо ру час ток, ви ко рис та них у ре чен ні:

У лі сі вже ні чо го не цві те, цві те лиш дя тел на сос ні сум ли вій (М. Він гра -
нов ський).

Ні – част., указ. на мо дальн. від ті нок сло ва, сло вотв., пиш. ра зом із займ.
Не – част., указ. на мо дальн. від ті нок усьо го ре чен ня, за пе реч., пиш.

окре мо з ді єсл.

Розряди часток за значенням

Час тки, що на -
да ють смис ло -
вих від тін ків

Вка зів ні: ось, це, оце, ось де, от, он, он де, то, ото, во но.
Оз на чаль ні: як раз, са ме, лед ве, влас не, май же, справ ді,
точ но.
Об ме жу валь но- ви діль ні: ли ше, тіль ки, хоч, хо ча б, на віть,
уже, та ки.
Під си лю валь ні: і(й), та, на віть, бо, -то, же, ж, -та ки, ой

Час тки, що
вка зу ють на
мо даль ні від -
тін ки

Ствер джу валь ні: так, отак, атож, ав жеж, га разд, аяк же .
За пе реч ні: не, ні, ані .
Спо ну каль ні: ну, да вай, бо дай, аж, та ки, ой.
 Влас не мо даль ні (ви ра жа ють сум нів, при пу щен ня, упев не -
ність): нав ряд чи, лед ве чи, ба, ну, чи не, мов би, ні би то .
Пи таль ні: чи, нев же, хі ба, що за.
 Емо цій но- екс пре сив ні: як, що за, ну й, ку ди там, де й

Сло вот вор чі
час тки

де-, аби-, будь-, -не будь, каз на-, хтоз на-, -зав год но, -сь, 
-би, -б, -же, -ж, не-, ні-, ані- вис ту па ють у ро лі пре фік сів 
і су фік сів

Фор мот вор чі
час тки

би (б), за до по мо гою яких тво рять ся фор ми ді єс лів умов -
но го спо со бу ;
хай (не хай), за до по мо гою яких тво рять ся фор ми 3-ої осо -
би на ка зо во го спо со бу;
най, як, що, за до по мо гою яких тво рять ся прик мет ни ки і 
прис лів ни ки най ви що го сту пе нів по рів нян ня;
-ся (-сь), за до по мо гою якої ут во рю ють ся зво рот ні ді є -
слова



Зав дан ня для са мо пе ре вір ки

Ви бе ріть пра виль ну від по відь.

1. Час тка на ле жить до:
а) служ бо вих час тин мо ви;
б) са мос тій них час тин мо ви;
в) особ ли вої час ти ни мо ви.

2. Час тка:
а) вказує на зв’яз ок слів у сло вос по лу чен ні і ре чен ні;
б) ви ра жає за леж ність імен ни ка, чис лів ни ка, зай мен ни ка від ін ших

слів у сло вос по лу чен ні та ре чен ні;
в) на дає сло вам чи ре чен ням до дат ко вих від тін ків у зна чен ні або слу -

жить для тво рен ня но вих слів.
3. У яко му ряд ку всі час тки з ін ши ми сло ва ми пи шуть ся ок ре мо:

а) на пи сав/би, не мов/би, що/ра зу;
б) ко лись/то, стань/бо, усе/ж/та ки;
в) та ки/прий шов, ну/й, усі/ж?

4. У яко му ряд ку всі сло ва з час ткою не на пи са но пра виль но:
а) не ви ко на на вчас но ро бо та, не один, не а би як;
б) неп ро чи та на кни жка, не за до віль но, не до ба ча ти;
в) не мо жу, не до ві ра, неп ро дов жив ши?

5. У яко му пункті всі сло ва – час тки:
а) же, но, та ки; б) про, не, би; в) ані, не хай, але?

6. У яко му ряд ку всі час тки пи шуть ся че рез де фіс:
а) пос пі шай/бо, прий шов/та ки, що/тиж ня;
б) зро бив/би, будь/що, каз на/як;
в) хтоз на/що, ро би/бо, усе/та ки?

1. Прочитайте вірш. Випишіть частки, розберіть їх як частину мови.

Краса

2. По мір куй те, якій кра сі на дає пе ре ва гу по ет. Яку кра су дов ко ла від -
на хо ди те ви? За пи шіть свої мірку вання, використовуючи частки.
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Ми розуміємось усі
На запахущій ковбасі.
Я жартома про ковбасу.
Сьогодні мова – про красу.

То що ж красиве? Стіл, пальто,
Літак, реклама чи авто?
Чи Він красивий, чи Вона,
Чи фарба осені сумна,
Чи цей метелик на вікні,

Чи той малюнок на стіні,
Що так подобався мені,
Де небо – наче у вогні,
Де корабель у далині
Пливе в тумані-тумані?..

А спробуй, любий друже, й ти
Красу довкола віднайти,
Чи пригадать, чи відгадать...
Над цим не гріх й поміркувать.

Г. Фалькович

330.





§ 43. Ви гук як особ ли ва час ти на мо ви

Ви гук – це особ ли ва час ти на мо ви, яка ви ра жає по чут тя, емо -
ції, во ле ви яв лен ня мов ця, не на зи ва ю чи їх.

У ре чен нях ви гу ки син так сич но не пов’яза ні з ін ши ми сло ва ми.
Во ни є або ок ре ми ми не роз клад ни ми ре чен ня ми, або встав ни ми
ком по нен та ми, які в ус ній мо ві наділені особ ли вою ін то на цією, а на
пись мі обов’яз ко во ви ді ля ють ся роз ді ло ви ми зна ка ми: Ох, не
такою я бу ла ма лою, ко ли ле ті ла зір ка над Су лою (Л. Кос тен ко). Ой
лишенько! Як ба га то гри бів.

Спи шіть. Наз віть ви гу ки.

1. Ех, як би в на ших ор кес трах з та кою прис трас ніс тю гра ли ор кес тран ти, –
які б бу ли сим фо нії! 2. Ну, на лі тай те, кот рі тут зай ці є! 3. Ну?! І не по ї де те,
зна чить. 4. Ех! Як за ло по ті ло!! 5. Ой, як ба га то хо тів по ет зна ти. 6. Геть вій -
ну! Хай жи ве мир! 7. Гей! Цоб! Ца бе! Н-н-но! На яр ма рок! 8. Ах! Яка ж ти,
ли соч ко, до вір ли ва (Із тв. Ос та па Виш ні).

Прочитайте. Знайдіть у тексті вигук, який виражає здивування, і вигук,
який виражає недовіру.

Чотирирічна Мар’янка дивиться мультфільм і голосно коментує:
– О, баба-яга! – вигукує, побачивши на екрані якусь страшну

постать.
– Хіба? То ж дід, – заперечує тато.
– Дід-ягій? (За С. Павленком).
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За зна чен ням ви гу ки по ді ля ють ся на

За по ход жен ням ви гу ки по ді ля ють ся на пер вин ні (не по хід ні)
(а, о, гей, ох, ой) і вто рин ні (по хід ні) (клац, страх, спа си бі, доб рий
день, го ді).

Про чи тай те текст. Виз нач те стиль, до яко го він на ле жить. Ви пи шіть
зву ко нас лі ду валь ні сло ва.

Чо го так тра гіч но- без на дій но ре вуть во ли на яр мар ку? Як увій деш у во ля -
чо- ко ров’ячо- о ве чу по ло ви ну, так са ме то бі:

– М-му! Бе -е! Ме- е -е!
Отак сто їть- сто їть по ло вий, чи сі рий, чи ря ба, чи гні да, по ди вить ся нав -

кру ги се бе і зне наць ка то ді:
– М-м-му- у -у! – Бе- е -е! – Ме- е -е!
Чи то во ни під три му ють за галь ний яр мар ко вий га лас, чи то не хочуть до

дру го го ха зя ї на пе ре хо ди ти?.. Чи, мо же, ще що? (Ос тап Виш ня).

Ви гу ки вжи ва ють ся в роз мов но му, ху дож ньо му сти лях, зрід ка –
у пуб лі цис тич но му. У на у ко во му й офі цій но- ді ло во му (крім формул
мовного етикету) во ни не ви ко рис то ву ють ся.

1. Про чи тай те текст. До яко го сти лю він на ле жить?

Ох, це НУ!

Ви гук НУ чим сла вив ся? Та, звіс но ж, сво їм ну кан ням. Аби во ля, день і
ніч не вмов кав би. Ви хо дить учень до дош ки. Шу кає слів для від по ві ді. А НУ
тут як тут. Не встиг ніх то оком змиг ну ти, як НУ вже на язи ці шко ля ра.

– Ну... ну... – хо роб ро за ну кав хло пець, – ну...
– Чо го ти при че пив ся до ди ти ни? – сми ка ють ви гу ка за ру кав ін ші сло -

ва. – Пе рес тань (За С. Пав лен ком).

2. Чо му за та ку від по відь, про яку йдеться в тексті, не мож на от ри ма ти
гар ну оцін ку?
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Емо цій ні (ви ра жа ють по чут тя,
нас трій, пе ре жи ван ня, стан
людини)

ой, о, ох, ах, ух, ай, фе, тю, ого,
гм, тьху, от то бі й на,
ой Бо же, ма тін ко мо я

С по ну каль ні (ви ра жа ють на каз,
спо ну кан ня до дії, є за со бом
при вер нен ня чи є їсь ува ги;
звернен ня до тва рин)

геть, го ді, ну, цить, тс-с-с, гай да,
ану мо, гей, агов, ал ло, марш,
стоп, но, цоб, брись, киць- киць,
паць- паць, гу лі- гу лі

Формули мов но го ети ке ту
(вира жа ють при ві тан ня, про -
щання, подя ку, про ба чен ня,
прохан ня, по ба жан ня)

доб ри день, доб рий день, 
до по ба чен ня, до ско ро го 
по ба чен ня, дя кую, будь лас ка,
про шу, про бач те, щас ли во, 
в доб ру путь, на доб ра ніч

Зву ко нас лі ду валь ні сло ва
(відтво рю ють різ ні зву ки
природи, шу ми, зву ко ві сиг на ли,
голо си тва рин)

брязь, дзінь, тік- так, ку- ку, тьох,
ха- ха- ха, ш-ш-ш, гав, няв, му-у-у,
кар- кар- кар, кря, ме- е- е 
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І швець, і жнець, і на ду ду грець – той, хто вміє все
ро би ти, вправ ний, тя му щий у будь- я кій спра ві.

Дмит рик. Наш та то, ба бу сю, на всі ру ки май стер: він і
те ле ві зор, і комп’ютер, і на віть дах мо же по ла го ди ти,
а ко ли ма ма у від ряд жен ні, то й смач ну кур ку на гри лі за -
пе че! 

Ба бу ся. О- о -о! Він, ви яв ля єть ся, у нас і швець,
і жнець, і на ду ду грець.

Яся. Див не якесь у цій при каз ці сло во «грець».
Швець – це той, що шиє та лагодить взуття, жнець –
жне, а той, хто грає... що, грець?

Дмит рик. Грець – це гра вець, але без ав.
Яся. Ма буть, це сло во для ри ми при ду ма ли!
Ба бу ся. З «гре цем» ви ро зіб ра ли ся. А зна є те, що та ке

ду да?
Дмитрик. Це старовинний духовий інструмент. Є ж і

пісня: «Діду мій, дударику, ти ж було селом ідеш, ти ж бу-
ло в дуду граєш!»

Іно ді ви гу ки мо жуть вис ту па ти в ро лі під ме та, до дат ка чи при суд -
ка, на бу ва ю чи зна чен ня імен ни ка чи ді єс ло ва: Не ка жи «гоп», по ки
не пе рес ко чиш (На род на твор чість). Гуч не «ура» бу ло йо му на
відпо відь (Ю. Смо лич). Стигла груша – бух на землю.

Спи шіть. Підкресліть вигуки, які, виконуючи ту чи іншу синтаксичну
роль у реченні, набувають значення самостійних частин мови.

1. Агов, над міс том я, на риш ту ван ні, – стру жу, кле паю, звод жу дім –
творю! (І. Не хо да). 2. Нес ла во ро на до мо го дво ра, мов сі ру кри хіт ку, своє
карта ве «кра» (І. Не хо да). 3. Не удар аві а бом би, не зло віс на піс ня ку лі – над
ко лис кою хай ли не ма те рин ське ніж не «лю- лі» (П. Усен ко). 4. Гей, ко би- то я
ґаз динь кою бу ла в тім лас тів’ячім гніз ді (Г. Хот ке вич). 5. Той ухо при хи лив,
а кум шу- шу- шу- шу... (Л. Глі бов).

Учи тель ка при нес ла в клас гло бус.
– Що то в учи тель ки в ру ках? – за пи та ла Марин ка в су сід ки по

пар ті.
– На дув на кар та, – від по ві ла во на.

1. Про чи тай те. Пе ре ро біть текст, увів ши в ньо го різ ні за зна чен ням ви гу -
ки. За пи шіть змі не ний текст. 

На свя то ос тан ньо го дзво ни ка та то й ма ма по да ру ва ли ді тям чу до ві по -
дарун ки – ка лен да рі шко ля ра. Та не зви чай ні, а із сюр при за ми: Іго ре ві –
«Кален дар юно го бі о ло га», На та лі – «У сві ті прек рас но го», а Ва силь ко ві
«Істо рич на по до рож у ча сі». Що за ди во див не бу ли ці ка лен да рі – ве ли кі, на
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блис ку чо му крей дя но му па пе рі! До кож но го мі ся ця діб ра ні не ли ше яск ра ві
ілюс тра ції, а й си ла- си лен на ці ка ви нок. Ці лий ве чір уся ро ди на за хоп ле но роз -
гля да ла ці ше дев ри книж ко во го мис тец тва, а ба бу ся та ді дусь на віть заз дри ли
вну кам – ко ли во ни вчи ли ся, та ких кни жок не бу ло.

2. Скла діть за се рі єю по да них ма люн ків роз по відь від іме ні: а) Іго ря;
б) На та лі; в) Ва силь ка. Кож на роз по відь має міс ти ти ці ка ві фак ти, про
які ви діз на ли ся на уро ках лі те ра ту ри, іс то рії, бі о ло гії. У роз по ві ді
вжи вай те ви гу ки, ха рак тер ні для лю дей з різ ни ми ти па ми тем пе ра -
менту.

Скла діть і за пи шіть п’ять ре чень із ви гу ком ой, щоб він ви ра жав зди -
ву ван ня, за хоп лен ня, пог ро зу, біль, пе ре ляк.

Для то го, щоб ство ри ти щось кра си ве, тре ба нес ти кра су в ду -
ші (Ю. Муш ке тик).

Умі ти тво ри ти – це не оз на чає вмі ти ли ше доб ре ма лю ва ти чи
доб ре лі пи ти. Я ду маю, що вмі ти тво ри ти – це оз на чає бу ти та кож
мис ли те лем сво єї епо хи, сво го ча су, бу ти на рів ні пе ре до вих ідей
сво го ча су, бу ти ви раз ни ком ін те ре сів сво го сус пільс тва (О. Дов -
жен ко).
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§ 44. Пра во пис ви гу ків.
Де фіс у ви гу ках. Ко ма і знак ок ли ку при ви гу ках

1. Ви гу ки, що пов то рю ють ся або ви мов ля ють ся про тяж но, пи -
шуть ся че рез де фіс: Пли ве чо вен, во ди по вен та все хлюп- хлюп-
 хлюп (На род на твор чість). А-а! Та це ж бу гай, во дя ний бу гай, що
ля кає ді тей сво їм гуч ним над оче ре та ми:

– Бу- у -у! Бу- у -у! (Ос тап Виш ня).

2. Ви гу ки на зразок ле ле, ле леч ко, цить те, ов ва, ку ку рі ку, куд ку -
дах, бух, та рах, ба бах то що пи шуть ся ра зом. Про те, як що тре ба
пе реда ти про тяж ність, во ни теж мо жуть пи са ти ся че рез де фіс:
Бах! – і не ма ні чо го... (Ос тап Виш ня). Б’єть ся, стог не, зіт хає мо -
ре!.. Бу- ух!.. бу- ух!.. бу- ух! (М. Ко цю бин ський).

Згру пуй те по да ні ви гу ки в три ко лон ки: а) ви гу ки, що пи шуть ся разом;
б) ви гуки, що пи шуть ся ок ре мо; в) ви гу ки, що пи шуть ся через де фіс.
Запам’ятай те пра во пис.

Будь лас ка, їй- бо гу, до по ба чен ня, їй-п ра во, ану, от то бі й на, оце так,
ф’ю- у -у, дз-з-з, ану- ну, на доб ра ніч, тік- так, по ма гай бі, хай щас тить, ку ку рі -
ку, ку- ку, о- го- го, ал ло, де ж пак, цур йо му, бо ронь Бо же, ой ле ле.

1. Ви гу ки від чле нів ре чен ня ві док рем лю ють ся ко мою: Ох, як я
дов го спа ла (Ле ся Ук ра їн ка).

2. Ви гу ки, що сто ять на по чат ку ре чен ня і ви мов ля ють ся з ви раз -
ною ок лич ною ін то на ці єю, ві док рем лю ють ся за до по мо гою зна ка
ок ли ку: Цить! Хай го во рить сер це (Ле ся Ук ра їн ка).

3. Не ві док рем лю ють ся ви гу ки на по чат ку ре чен ня, як що во ни
сто ять пе ред осо бо вим зай мен ни ком, піс ля яко го йде звер тан ня:
Гей ти, по ле ко лос ко ве, мо ло дість моя (В. Со сю ра).

4. Піс ля ви гу ку, який сто їть у се ре ди ні ре чен ня й ви мов ля єть ся
з ви раз ною ок лич ною ін то на ці єю, та кож ста вить ся знак ок ли ку:
Про тяг ли своє ку- ку- рі- ку! гор ла ті пів ні (Па нас Мир ний).

5. Ви гу ки о, ой, які сто ять пе ред звер тан ня ми, не ви ді ля ють ся,
бо ви ко ну ють фун кції час ток: О ча рів ни чень ко моя! Ме ні ти всю ди
по ма га ла (Т. Шев чен ко). Не ві док рем лю ють ся ви гу ки о, ой і в ре -
чен нях із на род них пі сень: Ой у по лі два дуб ки (На род на твор чість).

Спи шіть. По яс ніть пра во пис ви гу ків.

1. «Ну, що – знай шов? Ш-ш-ш!» – кеп ку ю чи, ша ру дить оче рет (Ос тап
Виш ня). 2. Ко ли це чую: «Пу- у -у!..». Це зно ву про лу на ла му зи ка ліс ни ко во го
ріж ка (С. Хав русь). 3. Бо же, Бо же! що то мо же на ро би ти се ре на да!.. (Ле ся Ук -
ра їн  ка). 4. Ой со неч ко яс не, нев же ти вто ми лось, чи ти роз гні ва лось? (В. Са -
мій лен ко). 5. Ой ти, дів чи но, з го рі ха зер ня, чом твоє сер день ко – ко лю че
терня? (І. Фран ко). 6. Без меж неє по ле в сніж но му за вою, ох, дай ме ні об ши -
ру й во лі! (І. Фран ко).
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1. Ви пи шіть із по да них урив ків ук ра їн ських на род них пі сень ре чен ня з
ви гу ка ми. По яс ніть, чо му ви гу ки не ві док рем лю ють ся.

1) Ой чий то кінь сто їть, 2) Ой чор на я си, чор на,
Що си ва гри вонь ка? Чор ня ва, як ци ган ка.
Спо до ба лась ме ні Чом си по лю би ла,
Тая дів чи нонь ка. Чом си по лю би ла

Чор ня во го Іван ка?

3) Ой на го рі два дуб ки, 4) Ой під виш нею, 
Ой на го рі два дуб ки, Під че реш нею
Ой на го рі два дуб ки, два дуб ки Сто яв ста рий з мо ло дою,
Схи ли ли ся до куп ки. Як із ягід кою.

2. Об’єд нав шись у гру пи, про ве діть кон курс на знан ня ук ра їн ських
народ них пі сень з «ой» (ба жа но ви ко на ти по куп ле ту з кож ної піс ні).

Про чи тай те. По яс ніть ужи ван ня роз ді ло вих зна ків у ре чен ні з ви гу ком.

Зби ра ли ся ми на ко со ви цю зав жди дов го. Вже бу ло сон це зай де, а ми ще
зби ра є мось. Що кло по ту, а лай ки, ма ти лає ко гось, по тім, по ба чив ши ме не, як
за го ло сить:

– Уже на во зі, ой!.. Ма ло го хоч би не бра ли! Ко ма рі з’їдять!
На моє щас тя, на ма те ри ні про хан ня ніх то не зва жає (За О. Дов жен ком).

1. Спи шіть, роз став ля ю чи роз ді ло ві зна ки та зні ма ю чи рис ку.

Уз довж рі чок і рік тяг нуть ся про/сто рі лу ги- до ли ни і ні/би ус мі ха ють ся
до бузь ків ні/би за/про/шу ють до/се бе що/б на них від/по чи ли по/гу ля ли.
О ти рід на кра ї но! Як у те бе крас но як у те бе со лод ко скіль ки в те бе прос то -
ру! (Т. Бордуляк).

2. По яс ніть ужи ван ня роз ді ло вих зна ків у ре чен ні з ви гу ком.

Під час при би ран ня в ха ті ма ти гу кає до си на:
– Іван ку, ку дись щез ла на ша ка на р ка!
– Див но! П’ять хви лин то му я її пи ло со сив, то во на бу ла на місці.

1. Про чи тай те. Ви пи шіть ре чен ня з ви гу ком.

Як лю бив ми лу ва ти ся Олек сандр з без кі неч ної гри хви льок дес нян ських
та хвиль, з пе ре бі га ю чо го їх ря бо тін ня на сон ці! Яким нес трим ним бу ло
бажан ня по бу ва ти й со бі на тих хви лях по се ред річ ки та хвиль ках, ско чи ти на
но ги й ки ну ти ся з бе ре га в Дес ну, і – гей! – з роз ма ху роз би ти на во ді те
рябо тін ня від сон ця, роз би ти, мов блис ку че дзер ка ло, на друз ки, і по чу ва ти
се бе гос по да рем во ди, гос по да рем сон ця й по віт ря (П. Ти чи на).

2. Скла діть і за пи шіть ре чен ня, щоб ви гук у ньо му сто яв у се ре ди ні
речен ня й ви мов ляв ся з ви раз ною ок лич ною ін то на ці єю.
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1. Про чи тай те урив ки з трьох тек стів: опо ві дан ня «Гри це ва шкіль на на у -
ка», ка зок «Ріп ка» та «Ли сич ка і Жу ра вель».

1) – Де- де- де- де! – цо ко ті ла гри ва гус ка.
– Ад же в шко лі був, – від по вів гор до Гриць.
– Ов! ов! ов! – ди ву вав ся бі лий гу сак.
– Не ві риш, дур ню? – крик нув на ньо го Гриць і швяк нув йо го пру том.
– А сьо- сьо- сьо? А сьо- сьо- сьо? – дзо бо ті ли, гро ма дя чись ко ло ньо го,

інші гу си.

2) Ті шить ся дід, аж не знає, де ста ти. «Час, – ка же, – на шу ріп ку рва ти!»
Пі шов він на го род – гуп- гуп! Узяв ріп ку за зе ле ний чуб: тяг не ру ка ми, упер -
ся но га ми, – му чив ся, по тів увесь день, а ріп ка си дить у зем лі, як пень.

3) Жу ра вель стук- стук дзьо бом, – ні чо го не спій мав. А Ли сич ка тим ча -
сом ли же каш ку, аж по ки са ма всі єї не з’їла. А ко ли каш ки не ста ло, во на й
мовить:

– Ви ба чай, ку моч ку, біль ше не маю вас чим гос ти ти.
– Спа си бі й за те, – піс ним го ло сом про мо вив Жу ра вель.

2. По яс ніть на пи сан ня ви гу ків, ужи тих у тек стах, і роз ді ло ві зна ки при них.

3. Роз га дай те ре бус. Це вам під ка же ім’я ав то ра ана лі зо ва них тек стів.
Наз віть ще ві до мі вам тво ри цьо го ав то ра.

1. Прочитайте.

Два роялі

2. Якими вигуками можна передати емоції, висловлені у вірші?

3. Які види мистецтва (кіно, театр, література, музика, балет, архітектура,
живопис) так вас вражають, що ви, розповідаючи про них, не можете
обійтися без вигуків?
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Два роялі, рук – чотири:
Арифметика якась.
Раптом! Музика! Без міри! –
Просто в душу пролилась.

А душа іще не звикла
До таких солодких мук –
Наче хвилі, через вікна
Перехлюпується звук.

Він пливе, минає арку,
Він відлунює у парку,
У самітньому дворі,
В квітах, в небі, у Дніпрі.

І ніхто уже не знає,
Звідки музика лунає,
Де ті клавіші, ті руки,
Ті роялі, аж дві штуки...

Г. Фалькович



Уза галь нен ня до роз ді лу «Мор фо ло гія. Ви гук»

Ви гук – це особ ли ва час ти на мо ви, яка ви ра жає по чут тя, емо ції, во ле -
вияв лен ня мов ця, не на зи ва ю чи їх. До вигуків належать також формули
мовного етикету.

Схе ма роз бо ру ви гу ку як час ти ни мо ви
1. Сло во для роз бо ру.
2. Час ти на мо ви (ви гук).
3. Роз ряд за зна чен ням (емо цій ний, спо ну каль ний, формули мов но го

ети кету, зву ко нас лі ду валь не сло во); що ви ра жає.
4. Син так сич на роль (як що є).

Зра зок роз бо ру ви гу ку, ви ко рис та но го у стро фі:
– Агов! – гу каю. – Озо ви ся, ка пі та не!
Які на ду мав від кри вать мо ря? –
Пли ве без звуч но, за край не бом та не,
Як бі ла ка ра ве ла, мо ло дість моя (П. Осад чук).

Агов – ви гук, спо нук., за сіб при верт. ува ги.

Зав дан ня для са мо пе ре вір ки

Ви бе ріть пра виль ну від по відь.

1. Ви гук – це:
а) са мос тій на час ти на мо ви; б) служ бо ва час ти на мо ви; 
в) особ ли ва час ти на мо ви.

2. Ви гук ви ра жає:
а) оз на ку пред ме та; б) дію пред ме та;
в) по чут тя, во ле ви яв лен ня мов ця, зву ко на слі ду валь ні сло ва, не на зи -

ва ю чи їх, а також формули мов но го ети ке ту.
3. Ви гу ки за зна чен ням по ді ля ють ся на:

а) су ряд ні, під ряд ні, роз ді ло ві, про тис тав ні;
б) фор мот вор чі, сло вот вор чі, мо даль ні, під си лю валь ні;
в) емо цій ні, спо ну каль ні, зву ко нас лі ду валь ні, формули мов но го ети -

ке ту.
4. У яко му пункті всі ви гу ки на ле жать до емо цій них:

а) ой, ох, о, ех, то, фе; б) геть, го ді, тьху, ого;
в) гм, от то бі й на, ку- ку?

5. Ви гу ки о, ой, які сто ять пе ред звер тан ням:
а) ві док рем лю ють ся ко мою; б) не ві док рем лю ють ся;
в) ві док рем лю ють ся зна ком ок ли ку.

6. Ви гу ки, що пов то рю ють ся або ви мов ля ють ся про тяж но, пи шуть ся:
а) че рез де фіс; б) ок ре мо; в) ра зом.

1. Скла діть і за пи шіть гу мо рис тич ний ді а лог про від ві ду ван ня ва ми
теат ру, кі но те ат ру чи вис та ви, ви ко рис тав ши та кі ви гу ки:

Доб ри день, ой, о, ах, еге, ей, ну, бра во, біс, тс-с, ка хи- ка хи, ги- ги- ги.

2. Один із використаних у діалозі вигуків розберіть як частину мови.
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Ми за вер ши ли вив ча ти час ти ни мо ви. Роз глянь те ма лю нок. Чи по ми -
лив ся ху дож ник, зоб ра зив ши 12 пер со на жів (ад же час тин мо ви 10)?
Від по відь обґ рунтуйте.

1. Спи шіть. Над кож ним сло вом над пи шіть, якою час ти ною мо ви во но є.

Нав ко ло сто я ла не ви мов на ти ша. І рап том... Я спи нив ся і зав мер на од но -
му міс ці від нес по ді ван ки. Обіз вав ся шкіль ний дзві нок – «дзі- і- і- і-нь». Дзво -
нив він якось особ ли во, ніж но- ніж но, ма ли но во, так, як не дзво нив ні ко ли.
А мо же, то я до цьо го ча су прос то не по мі чав над зви чай ної кра си йо го дзво -
ну. Та чи ж є ніж ні ший, ве се лі ший і ра діс ні ший, ма ли но ві ший і до рож чий
звук для вчи тель сько го сер ця, як оцей ма ли но вий дзвін зви чай но го шкіль но -
го дзві ноч ка? У ньо му все: жит тя, ра дість пра ці, лю бов до лю ди ни, осо бис те
щас тя (За Ю. Зба наць ким).

2. По яс ніть ужи ван ня роз ді ло вих зна ків в ос тан ньо му ре чен ні.

1. Про чи тай те фра зе о ло гіч ні зво ро ти. Ви пи шіть із них у дві ко лон ки са -
мос тій ні та служ бо ві час ти ни мо ви.

Ні за які скар би; ін ший бік ме да лі; очі роз бі га ють ся; пе ре во ди ти па пір;
шука ти вчо раш ньо го дня; жи ти як сир у мас лі; очей не ві дір ва ти; ні де й оком
за че пи тись; зав да ва ти жа лю.

2. По яс ніть зна чен ня по да них фра зе о ло гіз мів.
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§ 45. Уза галь нен ня і сис те ма ти за ція вив че но го
про час ти ни мо ви, їх пра во пис і ви ко рис тан ня в мо ві

350.



Пра во пис склад них слів

1. Спи шіть, зняв ши рис ку.

Вій сько во/мор ський, сте рео/фільм, яск ра во/жов те, за галь но/дер жав ний,
на род но/по е тич ний, пів/ясе на, дво/ярус ний, ге не рал/лей те нант, жов то/га ря чі,
во ле/люб на, швид ко/швид ко, мі ні/фут бол, хліб/сіль, лед ве/лед ве, пів/Азії,
пів денно/схід ний, на пів/сон, пра це/влаш ту ван ня.

2. Виз нач те чис ло і рід (в од ни ні) прик мет ни ків.
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Ра зом пи шуть ся: Че рез де фіс пи шуть ся:

1. Сло ва, ут во ре ні за до по мо гою
спо луч них о, е, є: 
лі сос теп, зем лет рус, кра є вид

1. Сло ва з пів-, що ут во ре ні від
влас них назв: 
пів- Європи, пів- Ки є ва

2. Сло ва з пів-, на пів-, по лу-, 
що утво ре ні від за галь них назв:
пі вар ку ша, пів’ящи ка, на пів сон,
по лу кі пок

2. Сло ва, ут во ре ні від спо лу чень
слів, між яки ми мож на пос та ви ти
спо луч ник і: фі зи ко- ма те ма тич ний
(фі зич ний і ма те ма тич ний)

3. Сло ва, ут во ре ні від сло вос по -
лу чень:
сіль ське гос по дарс тво →
сіль сько гос по дар ський;
легка атлетика →
легкоатлетичний

3. Прик мет ни ки, що оз на ча ють
від тін ки та по єд нан ня ко льо рів
або сма ків, про між ні сто ро ни
світу: 
яск ра во- зе ле ний, 
бла кит но- жов тий, 
північ но-  за хід ний.

Ви нят ки: жов то га ря чий, 
чер во но га ря чий

4. Сло ва з пер шою час ти ною 
ае ро-, ау ді о-, бі о-, 
відео-, гід ро-, гіпер-, 
кіно-, супер-, 
теп ло-, те ле-, фо то-: 
аеробіка, ау ді о за пис,
відеокасета, гідростанція, кіно -
фільм, супермодний,
теп лот ра са, фо топ лів ка

4. Сло ва, ут во ре ні пов то рен ням
си но ні мів, ан то ні мів, однакових
слів:
стук-грюк, більш-менш, 
ти хо- ти хо

5. Сло ва, які по чи на ють ся 
з ді єс ло ва, що зву чить як на каз:
прой дис віт, Вер ши го ра, пе ре ко -
ти по ле

5. Сло ва, що оз на ча ють од не
по нят тя:
ку пів ля- про даж, бать ко- ма ти, 
ша фа- ку пе

6. Сло ва з пер шою час ти ною 
екс-, ві це-, мак сі-, мі ні-, мі ді-:
екс- чем пі он, ві це- президент, міні-
спід ниця
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У склад них чис лів ни ках на зра зок двіс ті, трис та, чо ти рис та,
дев’ят сот змі ню ють ся обид ві час ти ни: чо ти рис та – чо ти рьох сот.

У склад них чис лів ни ках, та ких, як п’ят де сят, шіс тде сят, змі ню -
єть ся ли ше дру га час ти на: п’ят де сят – п’ят де ся ти (п’ят де ся тьох).

Провідміняй те (пись мо во) кіль кіс ний і по ряд ко вий чис лів ни ки, що оз -
на ча ють рік вашого народження.

1. Спи шіть прис лів ни ки, зняв ши рис ку.

До/чис та, аби/як, врешті/решт, по/друж ньо му, до/те пер, як/не/як, з/ді -
да/пра ді да, по/тре тє, з/ро ду/ві ку, яко/сь/то, усьо го/на/всьо го, ма ло/по ма лу,
ні/звід ки, у/ні/ку ди, по/де/ку ди, як/та ки.

2. Скла діть і за пи шіть із п’ять ма за пи са ни ми прис лів ни ка ми ре чен ня про
зна чен ня рід ної мо ви у ва шо му жит ті.

Роз глянь те реп ро дук цію кар ти ни І. Тар та ков сько го «Пор трет Л. М. Ре -
вуць ко го» (1950). Опи шіть пор трет ком по зи то ра, ви ко рис то ву ю чи всі
час ти ни мо ви.

1. Про чи тай те ви раз но ури вок з вір ша «Шо пен». Звер ніть ува гу на ін то -
на цію пи таль них і ок лич них ре чень.

Шо пе на вальс... Ну хто не грав йо го 
І хто не слу хав? На чи їх ус тах 
Не ви ни ка ла ус міш ка прим хли ва,
В чи їх очах не заб ли ща ла іск ра 
На пів ко хан ня чи на пів жур би
Від зву ків тих ко кет но- сво є віль них,
Сум них, як ве чір зо ло то го дня,
Жа гу чих, як нес кін че ний ці лу нок?
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В сні ги, у си ву сніж ну не ві до мість
Ме ре жа ні, оз доб ні ли нуть са ни, 
І в них, як сон це, блис нув із- під вій
Лу ка вий чи жур ли вий – хто вга дає? –
Га ря чий чи хо лод ний – хто збаг не? –
Ос тан ній, мо же, мо же, пер ший ус міх.
Це щас тя! Щас тя! Ру ки прос тя гаю –
Б’є сніг із- під хо лод них ко пи тів,
Мет ну лось гай во рон ня край до ро ги – 
І прос тяг лась пус ти ня нав кру ги...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Па не Фре де рі ку,
Я знаю, що ні віт ру, ні са ней,
Ані ко ня не має в ва шім валь сі,
Що все це – тіль ки ви гад ка моя…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ну й що ж по то му? А сьо год ні я
Люб лю свій сон і вас люб лю за ньо го,
Прим хли вий ху дор ля вий му зи кан те...

М. Риль ський

2. Ви пи шіть епі те ти з оз на чу ва ни ми сло ва ми. Які епі те ти ство рю ють
зоро ву кар ти ну (зов ніш ній опис), а які ха рак те ри зу ють нас трій лю ди -
ни (внут ріш ній стан)? Наз віть прик мет ни ки, ужи ті в пе ре нос но му
значен ні.

Про чи тай те текст. Згру пуй те і за пи шіть у по чат ко вій фор мі сло ва
впра ви за по да ним зраз ком:

Імен ник  – пі сень ка, ...
Прик мет ник – ди тя чий, ...
Чис лів ник – ...
Зай мен ник – ...
Ді єс ло во – ...
Ді єп рик мет ник – ...
Ді єп рис лів ник – ...
Прис лів ник – ...
Прий мен ник – ...
Спо луч ник – ...
Час тка – ...
Ви гук – ...

Хто з вас не знає ди тя чих пі се ньок «Ой хо дить сон ко ло ві кон», «По до ля -
ноч ка», «Шум», «Іди, іди, до щи ку»? Зда єть ся, ви й на ро ди ли ся з ци ми піс ня -
ми- іг ра ми. Не раз і не два ви чу ли їх то в ди тя чо му са доч ку, то в шко лі, то
вдо ма. А оп ра цю вав для вас му зи ку на род них ше дев рів ви дат ний ук ра їн ський
ком по зи тор Лев ко Ми ко ла йо вич Ре вуць кий. Лю бов до на род ної піс ні Л. Ре -
вуць кий про ніс че рез усе жит тя. У йо го збір ці на род них пі сень «Со неч ко» ви
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знай де те піс ні, що суп ро вод жу ють ди ти ну в по бу ті, у ка лен дар ні свя та, піс ні-
 іг ри, піс ні- хо ро во ди і на віть каз ки.

На Ки їв щи ні, у се ли щі Бу ча, є му зич на шко ла, яка но сить ім’я ком по зи то -
ра. Юні му зи кан ти гра ють на інс тру мен тах, які по да ру вав шко лі Лев ко Мико -
ла йо вич. Ком по зи тор був чу до вим пе да го гом, улюб лен цем ді тей. На зи ва ю чи
Л. Ре вуць ко го «уч нем Ли сен ка, си ном Ук ра ї ни», Мак сим Риль ський пи сав:

В ко лис ку дар пі сень то бі пок ла ла до ля,
У сер це на ли ла доб ра і чис то ти...

Займенники пишемо

1. За пи шіть зай мен ни ки, зняв ши рис ку, у три ко лон ки: а) ра зом, б) ок ре -
мо, в) че рез де фіс.

Ні/хто, де/кот рий, будь/за/ким, хтоз на/чий, каз на/що, де/чий, аби/скіль -
ки, аби/в/яко му, каз на/скіль ки, чий/не будь, де/в/ко го, будь/з/ким, аби/що,
хто/сь, ні/з/чим, ні/до/ко го.

2. Скла діть і за пи шіть із за пе реч ни ми зай мен ни ка ми, по да ни ми у впра ві,
ре чен ня про друж бу і дру зів.

1. Про чи тай те.

О сло во зо ло те, гар то ва не в гор ни лі
По е то вих ду мок, страж дань і спо ді вань!
Не си свої струм ки, свої страж дан ня ми лі,
Як тре ба, – стань ме чем, як тре ба, – цві том стань.

А. Ма лиш ко

2. Ви пи шіть ді єс лів ні фор ми. Роз бе ріть ді єс ло ва як час ти ну мо ви.

Учи тель – уч не ві:
– То лю, скіль ки є час тин сві ту?
– П’ять, Ле о ні де Гри го ро ви чу.
– Наз ви їх.
– Перша, дру га, тре тя, чет вер та, п’ята.
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ра зо м ок ре мо че рез де фі с

із час тка ми
а би-, де-, ні-, -сь:
абис кіль ки, аби що,
де кот ри й, де чий,
ніх то, ні я кий, хтось,
щось

як що між час тка ми
і зай мен ни ком ужи -
ва єть ся прий мен ник:
ні до ко го, ні з чим,
де у ко го, будь з
яким, аби в яко му, 
будь за ки м

із час тка ми
будь-, -не будь, 
каз на-, хтоз на-:
будь- хто, будь- що, 
чий- не будь,
який- не будь, 
каз на- скіль ки, 
каз на- що, 
хтоз на- чий,
хтоз на- я кий



Виз нач те в кож но му з по да них зав дань пра виль ний ва рі ант мор фо ло -
гіч но го ана лі зу слів, ви ко рис та них у ре чен ні Втра та ча су важ ча за все
для то го, хто біль ше знає (Й. В. Ге те).

1. а) Втра та – імен., по чат. ф. – втра та, заг. наз., не іст., жін., І відм.,
міш. гр., Н. в., одн., прис.;

б) Втра та – імен., по чат. ф. – імен., що?, не іст., заг. наз., жін., одн., І в.,
тв. гр., Зн. в., до дат.;

в) Втра та – імен., по чат. ф. – втра та, що?, не іст., заг. наз., жін., одн.,
Н. в., І відм., тв. гр., підм.

2. а) Важ ча – прикм., по чат. ф. – важ чий, яка?, якісн., жін., одн., Н. в.,
вищ., повн., стягн., тв. гр., присуд.;

б) Важ ча – прикм., по чат. ф. – важ ча, відн., жін., одн., Зн. в., най вищ.,
повн., стягн., тв. гр., присуд.;

в) Важ ча – прикм., по чат. ф. – важ ча, яка?, якісн., жін., одн., Н. в.,
вищ., повн., нес тягн., тв. гр., оз нач.

3. а) Для – спо луч., зв’язує од но рід. чл., оди ничн., прост., су рядн.,
розділ.;

б) Для – прийм., не по хідн., прост., ужив. з Р. в.;
в) Для – прийм., по хідн., прост., ужив. з Р. в.

4. а) Хто – займ., по чат. ф. – хто, хто?, спів відн. з імен., від нос ний,
Н. в., підм.;

б) Хто – займ., по чат. ф. – хто, хто?, спів відн. з числ., осо бо вий,
І особ., підм.;

в) Хто – займ., по чат. ф. – хто, хто?, спів відн. з імен., від нос ний,
Н. в., оз нач.

5. а) Знає – ді єсл., осо бов. ф., не док. вид (що ро бить?), дійсн. сп., теп. ч.,
3-тя особ., одн., І ді є відм., при суд.;

б) Знає – ді єсл., осо бов. ф., не док. вид (що ро бить?), дійсн. сп., теп. ч.,
1-ша особ., одн., ІІ ді є відм., при суд.;

в) Знає – ді єсл., осо бов. ф., не док. вид (що ро бить?), дійсн. сп., мин. ч.,
3-тя особ., мн., І ді є відм., при суд.

До бе ріть і за пи шіть влас ні прик ла ди для ко мен ту ван ня ор фог ра ми
«На пи сан ня не з різ ни ми час ти на ми мо ви».

1. Спи шіть, зняв ши рис ку та роз ста вив ши пот ріб ні роз ді ло ві зна ки.

А що/ж то/за ка ра сі з на шої прек рас ної річ ки. А смач ні/ж які!
А ко ли вже бу ває так що ри ба не/клює пев ний час – го рю ва ти не/до во -

дить ся. Ми мо/хіть за/ми лу єш ся над/ро сян ською при ро дою. На річ ці ти хо/ти -
хо. Пле со справ жні сінь ке то бі дзер ка ло. Чу ти на віть як у хо роб рян ській
за/пла ві ви во док ди ких ка чок ку па єть ся ля па ю чи криль ми: «Тах/тах/тах!..
фр/р/р!». Не/по да лік дві жов то/ко рич не ві оче ре тян ки ше лес тять пур ха ю чи із
стеб ла на стеб ло. Груд кою про ле тить по/бі ля чов на бла кит на пташ ка- ри бал ка

189

359.

361.

360.



вис тро мив ши в/пе ред гос тро го дзьо ба. По об мі лу гор до ви то по ход жає ци ба -
тий чор но/гуз над за рос тя ми плав но не сеть ся кри во/шия чап ля а на по/чор -
ні ло му кор че ві по/гой ду єть ся, мов флю гер, сі рень ка ча єч ка... Тим ча сом ва ше
ті ло ла гід но пес тить со неч ко. І так гар но на сер ці (За С. Хав ру сем).

2. Роз бе ріть як час ти ну мо ви час тку, спо луч ник (на ви бір) і ви гук, ужи -
ті в тек сті.

1. Спишіть. У перших двох реченнях підкресліть головні і другорядні
члени речення.

А ще я люб лю, як з лі су нес по ді ва но ви гуль кне ха ти на, зас крип лять во ріт -
ця, по бі жать стеж ки до са ду і до па сі ки. І люб лю, ко ли бе ре зо вий сік нак ра -
пає із жо лоб ка. Він так гар но вис ту кує: «тьоп- тьоп», що не од мін но за вер неш
до ньо го і при ся деш нав по чіп ки. Та кож люб лю на пас ти на лі со ве дже ре ло і
ди ви тись, як во но ко ло вер тнем вик ру чу єть ся з гли би ни. І люб лю, ко ли гри би,
об няв шись, мов бра ти, зби ра ють на свої шап ки ро су, і люб лю во се ни по ко лі -
на хо ди ти в лис ті, ко ли так гар но чер во ніє ка ли на і пах нуть опень ки. Я охоп -
люю обо ма рука ми бе ре зу, при ту ля ю чись ву хом до неї, але во на мов чить, бо
ще не роз мер зся під ко рою сік, ще мер тво в лі сі.

Враз я на хи ля ю ся до кру жеч ка ніз дряс то го сні гу, що зе лен ку ва тим ко мі -
ром охо пив мо ло день ко го бе рес кле та. Щось, на че паль цем, про би ло сніг,
я роз гор таю йо го і ба чу ніж ну, ще за чох ле ну го лівку під сніж ни ка. Це він від -
ху кав ді роч ку в сні гу і по тяг нув ся до сон ця.

Ви хо дить, уже не мер твий ліс, бо ле бе ді при нес ли на сво їх кри лах вес ну і
жит тя! (За М. Стельмахом).

2. Виз нач те те му й ос нов ну дум ку тек сту. Дай те йо му наз ву.

3. Виз нач те, до яко го сти лю і ти пу вис лов лю ван ня на ле жить по да ний
текст. Обґ рун туй те відповідь.

На пи шіть мі ні- твір на те му «Я – час ти на сво єї ро ди ни, Бать ків щи ни,
Зем лі, Всес ві ту», ви ко рис то ву ю чи:

– осо бо ві зай мен ни ки;
– ді єп рик мет ни ко вий зво рот;
– ді єп рис лів ни ко вий зво рот;
– час тки (за пе реч ні, під си лю валь ні);
– ви гу ки – сло ва мов но го ети ке ту.
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§ 46. Пов то рен ня вив че но го про текст

Текст – це зв’яз не вис лов лю ван ня, що має пев ний зміст.
Зміст роз гор та єть ся від ре чен ня (фра зи) до ре чен ня (фра зи).

У кож но му ре чен ні є «да не» й «но ве».
Да не за без пе чує між фра зо вий зв’язок у тек сті, а но ве міс тить

ін фор ма цію, яку хо че пе ре да ти мо вець.
Між фра зо вий зв’язок у тек сті бу ває пос лі дов ним або па ра -

лель ним.

1. Про чи тай те два тек сти М. Ку че рен ко. У ре чен нях тек стів знай діть
«дане» і «но ве».

а) Час ти ну Ки є ва, По діл, кіль ка сто річ то му на се ля ли майс тро ві лю ди –
шев ці, бон да рі, ко ва лі, стель ма хи, гон ча рі, крав ці, ко жум’яки. Во ни об’єд ну ва -
ли ся в це хи. Ко жен цех до 14 ве рес ня, свя та Се ме на, мав ви го то ви ти ве ли ку
свіч ку. Ре міс ни ки влаш то ву ва ли на май да ні вер теп не дійс тво «Свіч чи не ве -
сілля».

б) Майс тро ві лю ди – шев ці, бон да рі, ко ва лі, стель ма хи, гон ча рі, крав ці,
кожум’яки – на се ля ли в ми ну ло му ки їв ський По діл. Тут 14 ве рес ня, на
Семена, від бу ва ло ся «Свіч чи не ве сіл ля». До цьо го свя та кож ний цех го ту вав
ве ли ку свіч ку.

2. Змі ніть у будь- я ко му з тек стів по ря док слів у ре чен нях. У пе ре бу до ва -
них ре чен нях знай діть «да не» і «но ве». По яс ніть, як змі не ний по ря док
слів змі нив вис лов ле ну дум ку: на чо му на го ло ше но у вис лов лю ван ні;
що ста ло «да ним» і «но вим»; як по ря док слів під крес лив те, про що ви
хо ті ли по ві до ми ти.

1. Про чи тай те. До ве діть, що по да не вис лов лю ван ня – текст. Виз нач те те -
му, мік ро те ми.

На Се ме на

У лі то пи сі зга ду єть ся, що са ме на Се ме на бу ли пос три жи ни кня зя Все во -
ло да. Йо го впер ше по са до ви ли на ко ня, і він по ї хав до цер кви, де сам єпис -
коп пос триг йо го, тим са мим прий няв ши у вій сько ве братс тво.

Цей об ряд по над сім сто літь збе рі гав ся на на шій зем лі. У ко заць кі ча си
пос три жен ня під літ ка, що ста вав брат чи ком, бу ло ве ли ким ро дин ним свя том.

На Се ме на від лі та ли у ви рій лас тів ки, мен ша ло го роб ців. За ле ген дою, роз -
би ша ки- го роб ці, що зав да ва ли стіль ки шко ди по сі вам, зві ту ва ли пе ред свя тим
Се ме ном – опі ку ном вог ню, птас тва і по го ди. По ба чив ши цьо го дня зграй ку
го роб ців, лю ди ка за ли: «На спо відь по ле ті ли». Свя тий Се мен вис лу хо ву вав
усіх пта шок і ді лив їх на дві гру пи.

Тих, що про ви ни ли ся, від га няв геть, і ле ті ли во ни ни зень ко над зем лею.
Дів ча та, во ро жа чи, на ма га лись упій ма ти та ких го роб чи ків. І ко ли кот рась із
них ще до Но во го ро ку ви хо ди ла за між, то про неї ка за ли: «Пев но, на Се ме -
на го роб ця спій ма ла» (М. Кучеренко).

2. Ви пи шіть те ма тич ні ре чен ня й під крес літь у них те ма тич ні сло ва.
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1. За пи шіть текст М. Ку че рен ко, виб рав ши з двох ва рі ан тів кін це во го ре -
чен ня (у дуж ках) той, що най біль ше від по ві дає зміс ту. По яс ніть свій
ви бір.

Ві до мий ук ра їн ський дра ма тург Іван Ко чер га (1881—1952) на пи сав дра ма -
тич ну по е му «Свіч чи не ве сіл ля», яка має ще й дру гу наз ву – «Піс ня про Свіч -
ку». На дих ну ли йо го на цей твір ста ро дав ні тра ди ції ки ян- ре міс ни ків. 

Майс три в гу мо рис тич ній фор мі пов то рю ва ли ве сіль ний об ряд. За же ни -
ха бу ла свіч ка, а «мо ло ду» гра ла роз фар бо ва на ляль ка. Опів но чі до свіч ки, яку
«оже ни ли», при хо ди ли «гос ті». (Ко жен цех за па лю вав свою свіч ку, і весь май -
дан ста вав зо ло та во- ме рехт ли вим. / Весь май дан ста вав зо ло та во- ме рех тли -
вим, ко жен цех за па лю вав свою свіч ку.)

2. Наз віть спо со би між фра зо во го зв’яз ку в тек сті.

По ря док слів у ре чен ні до по ма гає логічно ви ді ли ти «но ве».
Ви бір по ряд ку слів за ле жить від за ду му ав то ра.

1. Про чи тай те два ва рі ан ти тек сту. Чим во ни від різ ня ють ся? Ви зна чте в
обох варіантах «да не» і «но ве».

а) Піс ля до щу за тек ла в нас ха та. Спер шу на сте лі зро би лась жов та
райдуж на пля ма, не мов би хтось на ма лю вав кри ве і трош ки за мур за не сон це.

б) Ха та в нас за тек ла піс ля до щу. Жов та рай дуж на пля ма спер шу зро би -
ла ся на сте лі, не мов би хтось на ма лю вав кри ве і трош ки за мур за не сон це.

2. На пи шіть свій ва рі ант цьо го тек сту, змі нив ши ло гіч ні на го ло си в ре -
чен нях.
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В еко но мі ці важ ли ві не циф ри, а те, про що во ни нам ка жуть. Те
са ме й зі сло ва ми. Важ ли ві не сло ва, а те, про що во ни роз по ві да -
ють (Р. Кіросакі).

Учіть ся ви ко рис то ву ва ти свої емо ції для то го, щоб ду ма ти, а не
нав па ки – ду ма ти на ос но ві емо цій (Дж. Рок фел лер).

Пе ре мо га – це від сут ність стра ху пе ред по раз кою (Ф. Тар кен тон).

По рів няй те два ре чен ня. Яке з них роз по ві дає про дів чат і хлоп ців,
а яке – про ман дрів ку Кар па та ми?

а) Дів ча та й хлоп ці ви ру ши ли в ман дрів ку Кар па та ми.
б) У ман дрів ку Кар па та ми ви ру ши ли п’яте ро дів чат і се ме ро хлоп ців.

1. За пи шіть тек сти. До яко го ти пу вис лов лю ван ня во ни на ле жать?

а) Під но ги бі ло му ко не ві сте ли ла ся ви со ка, не тор ка на ко сою тра ва. Злег -
ка сві ти ли ся крізь су тін ки приг лад же ні ліг ви ща віт рів, тем ні ли стріл ки щав -
лю та смач но ва би ла ко ню ши на. Кінь Шеп та ло пір нув у за па хи. Дощ вщух,
тіль ки не бо все ще спа ла ху ва ло хо лод ним бі лим по лум’ям, ви хоп лю ю чи з тем -
ря ви бі ло го ко ня, що пос пі шав до се ла роз мок лим пу тів цем (За В. Дроз дом).

б) Уго рі чис те, по- вес ня но му лун ке не бо. Степ у цю по ру весь за ли тий
сон цем, огор ну тий го лу би ми дим ка ми вес ня них ви па рів, при віль ний, ши ро кий
і без ко неч ний (За Г. Тю тюн ни ком).

2. Який по ря док слів ха рак тер ний для по да них ти пів вис лов лю ван ня?
По яс ніть між фра зо ві зв’яз ки в обох тек стах.

3. Чим від різ ня єть ся роз по відь від опи су?

На уро ці зо о ло гії вчи тель ка поп ро си ла Саш ка Ревен ка роз по -
вісти про пар но ко питих на прик ла ді ко ня. Саш ко дов го мов чав,
м’яв ся.

– Ну, Ревен ко, ска жи, ти хоч щось про ко ня зна єш?
– Так! – ра діс но від гук нув ся Саш ко. – Він хо дить бук вою «Г».

§ 47. Пов то рен ня вив че но го про мов ні сти лі.
Пуб лі цис тич ний стиль

1. Які мов ні сти лі ви зна є те?
2. У яких си ту а ці ях спіл ку ван ня ви ко рис то ву ють ся різ ні сти лі?

Про чи тай те тек сти. У яких си ту а ці ях спіл ку ван ня во ни мо жуть бу ти
ви ко рис та ні? До яких сти лів на ле жать ці тек сти? Обґ рун туй те від -
повідь.

а) Швид кість, зруч ність і точ ність пе ре вір ки  –  без за пе реч на пе ре ва га тес -
ту ван ня. У тес то вих зав дан нях ви ко рис то ву ють три най по ши ре ні ші фор ми.
Пер ша фор ма – це зав дан ня з ви бо ром од ні єї пра виль ної від по ві ді. Дру га
фор ма – це зав дан ня на вста нов лен ня від по від нос ті між еле мен та ми лі вої
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колон ки й еле мен та ми пра вої ко лон ки. Тре тя фор ма – це від кри ті зав дан ня з
ко рот кою пись мо вою від по від дю.

б) Для под ріб нен ня про дук тів ви ко рис тай те рі заль ний ніж, зак рі пив ши
його в по су ди ні. Пок ла діть под ріб ню ва ні про дук ти, рів но мір но роз по ді лив ши
їх у по су ди ні.

в) Вед ме ді бу ва ють бу рі, і сі рі, і бі лі…
Бу рі ре вуть по лі сах, по чи на ю чи з Кар пат…
Сі рі звуть ся – «гріз лі», во ни, спа си бі їм, аж в Аме ри ці.
А бі лі – ті в по ляр них мо рях та оке а нах, і да ле ко до них їха ти, і хо лод но

(За Ос та пом Виш нею).

Нак рес літь у зо ши ті таб ли цю. За пов ніть її, ско рис тав шись до від кою.

Довідка: ло гіч не до ве ден ня вис лов ле но го; ін фор му ван ня про по дію по ра діо;
емо цій не об раз не зоб ра жен ня пред ме та дум ки; не ви му ше не спіл ку ван ня; ді ло ве
спіл ку вання; до від ка; га зет на стат тя; опо ві дан ня; ді а лог з то ва ри шем; поезія;
на у ко ва стат тя; ав то бі ог ра фія.

1. Про чи тай те тек сти. Виз нач те, до яких сти лів во ни на ле жать. Наз віть
їх ні ха рак тер ні оз на ки.

а) По е тич на мо ва Ми ко ли Він гра -
нов сько го – уро чис та, під не се на.
З особ ли вим по чут тям він ос пі вує
Дніп ро. Це для ньо го най свя ті ше
понят тя, символ Ук ра ї ни. З Дніп ром
по ет пов’язує і свою до лю, і до лю
наро ду. Че рез об раз улюб ле ної рі ки
він ствер джує свою при на леж ність до
зем лі, до рід но го краю: «Спи, моя ди -
тин ко, на по рі. Ті ні сплять і сон на
яво ри на… Так, як не бо в на шо му
Дніп рі, так в то бі не спить хай Ук -
раїна».

б) Дніп ро бе ре по ча ток на Вал дай -
ській ви со чи ні, впа дає в Чор не мо ре.
Дов жи на річ ки – 2201 км. Най біль ші
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при то ки Дніп ра: Прип’ять, Те те рів, Рось, Ін гу лець (пра ві), Дес на, Су ла,
Ворск ла (лі ві).

Дніп ро – важ ли ве дже ре ло енерго-, во до пос та чан ня і зро шу ван ня, особ ли -
во пів ден них ра йо нів Ук ра ї ни.

Дніпро – потужна транспортна артерія.

2. Спи шіть текст а). Наз віть мов ні за со би, яки ми ав тор впли ває на чи та -
ча, збуд жує йо го уя ву (од но рід ні чле ни ре чен ня, фор ми прик мет ни ків,
епі те ти).

1. Про чи тай те текст. До яко го мов но го сти лю і яко го ти пу вис лов лю ван -
ня він на ле жить? Обґ рун туй те від по відь.

Не мо жу пе ре да ти сло ва ми свою лю бов до ук ра їн ської мо ви. Хай хтось
наз ве це пат рі о тиз мом, на ці о на ліз мом чи ще якось, але для ме не не іс нує кра -
щої мо ви у сві ті!

З ди тинс тва я чу ла ук ра їн ську мо ву від сво їх бать ків, у той час, як нав ко -
ло роз мов ля ли ро сій ською мо вою. Я зрос ла в ро ди ні, де лю ди щи ро люб лять
Ук ра ї ну і все, що з нею пов’яза не.

Іно ді зі сво ї ми дру зя ми я спіл ку юсь ро сій ською мо вою. Це від бу ва єть ся
то му, що я не маю стій кос ті, не до сить твер да у сво їх пе ре ко нан нях. Ад же щоб
про тис то я ти за га лу, тре ба бу ти силь ною осо бис тіс тю. На ма га юсь ви хо ву ва ти
в со бі ці якос ті, але по ки що це не зав жди ме ні вда єть ся (З уч нів сько го твору).

2. Ви пи шіть ре чен ня, у яких авторка емо цій но вис лов лює свою дум ку.
Над кожним словом надпишіть, до якої час ти ни мо ви воно належить.

3. Пе ре бу дуй те пер ший аб зац тек сту, змі нив ши пуб лі цис тич ний стиль на
на у ко вий або роз мов ний.

Зраз ки по чат ків тек сту, який на ле жить: а) до на у ко во го або б) до роз мов -
но го сти лю.

а) Лю бов до мо ви – це один зі склад ни ків пат рі о тиз му; 
б) Та що ба ла ка ти про лю бов до української мови.

До публіцистич но го сти лю на ле жать тек сти, у яких емо цій но ви -
с віт лю ють ся те ми, що хви лю ють чи та ча, слу ха ча.

Для емо цій но го пуб лі цис тич но го висловлювання характерні такі
засоби:

1. Лек си ка, що пе ре дає ав тор ську оцін ку.
2. Ін вер сій ний (неп ря мий) по ря док слів.
3. Ужи ван ня слів у пе ре нос но му, об раз но му зна чен ні.
4. Пов то ри, на ни зу ван ня од но рід них чле нів ре чен ня, ви ко рис -

тан ня про тис тав них, за пе реч них конс трук цій.

Пуб лі цис тич ний стиль ви ко рис то ву ють у вис ту пах, про мо вах на
ра діо, те ле ба чен ні, збо рах, а та кож у га зет них стат тях, пе ред мо вах
до збі рок ху дож ніх тво рів.

У га зет них стат тях роз різ ня ють за со би ін фор ма цій но го по ві дом -
лен ня і за со би емо цій но го вис лов лю ван ня ав то ра, роз ра хо ва но го
на сприй ман ня чи та ча.
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Спи шіть текст, встав ля ю чи пот ріб ні бук ви. Обґ рун туй те на леж ність
тек сту до пуб лі цис тич но го сти лю.

На вис тав ці ак ва ре лей Та ра са Шев чен ка

Ми по бу ва ли на вис тав ці ак ва ре лей Та ра са Шев чен ка. Кож на ро бо та
худож ни ка – це справжня п(и, е)рли на. Чу до вий п(и, е)йза жист, Шев чен ко
ма лює то діш ню Ук ра ї ну – її ху то ри, міс теч ка, пам’ят ки ар хі тек ту ри, воскр(и,
е)шає сто рін ки слав ної іс то рії Ук ра ї ни. В ак ва ре лях, ви ко на(н, нн)их на
Арал(ь)с(ь)ко му мо рі, у го рах Ка ра тау, пос та ють су во рі кра є ви ди гір ської
місце вос ті. Ху дож ник до ся гає д(е, и)во виж них ефек тів у пе ре да чі прос то ру,
світ ла, по віт ря і ко льо ру. Ко жен із нас пе рес від чив ся, що Шев чен ко не ли ше
ге ні аль ний по ет, а й ге ні аль ний ху дож ник.

1. Розгляньте репродукцію акварелі Т. Шевченка «Аскольдова могила»
(1846) (впр. 374). З’ясуйте за тлумачним словником значення слова
акварель.

2. Складіть (усно) міні-твір, використовуючи мовні засоби емоційності,
характерні для публіцистичного стилю.

Пе ре бу дуй те текст впра ви 374 «На вис тав ці ак ва ре лей Та ра са Шев чен -
ка», по си лив ши емо цій ність вис лов лю ван ня.

1. Про чи тай те ви раз но текст. Які мов ні за со би спри я ють емо цій но му
викла ду ав тор ської дум ки?

Чо му Ле о нід Ки се льов піс ля вір шів ро сій ською мо вою по чав пи са ти по е -
тич ні тво ри ук ра їн ською? Цей пе ре хід не був рап то вим. Жит тя по е та, йо го до -
ля  виз на чи ли та кі змі ни. У ро сій сько мов ній ро ди ні Ле о ні да Ки се льо ва ду же
ша ну ва ли Та ра са Шев чен ка, зна ли йо го твор чість. З ди тя чих ро ків Ле о нід
захоп лю вав ся на род ною піс нею. Йо го ва би ло до се бе ук ра їн ське се ло. У по ру
зрі лос ті по ет зро бив ос та точ ний ви бір. Ук ра їн ська зем ля й ук ра їн ська мо ва
на да ли йо го по е зії но вої ди во виж ної си ли.

2. Ви пи шіть сло вос по лу чен ня імен ни ка з уз год жу ва ним прик мет ни ком.
Пос та вив ши за пи тан ня, виз нач те від мі нок, у яко му вжи то імен ник із
прик мет ни ком.

197

374.

375.

376.

377.



§ 48. Склад ний план влас но го вис лов лю ван ня

Склад ний план влас но го вис лов лю ван ня пе ред ба чає на яв ність
всту пу (за чи ну), ос нов ної час ти ни і висновку.

У вступі вис лов лю єть ся дум ка про ви бір те ми. Основна частина
послідовно, за від по від ни ми пун кта ми, висвітлює зміст вис лов лю -
ван ня. Вис нов ок (кін ців ка) вип ли ває зі зміс ту ос нов ної час ти ни
вис лов лю ван ня й сто су єть ся об ра ної те ми.

1. Розглянь те реп ро дук цію кар ти ни І. Їжа ке ви ча «Та рас- пас тух» (1935)
до по е зії Т. Шев чен ка «Ме ні три над ця тий ми на ло...».

2. Про чи тай те ури вок з по е зії Т. Шев чен ка «Ме ні три над ця тий ми на ло...».

...Гос под нє не бо, і се ло,
Яг ня, зда єть ся, ве се ли лось!
І сон це грі ло, не пек ло!

Та не дов го сон це грі ло,
Не дов го мо ли лось...
За пек ло, по чер во ні ло
І рай за па ли ло.

3. З’ясуйте, у чо му по ля гає від мін ність нас трою, пе ре да но го в тек сті та на
кар ти ні.
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Скла діть вис лов лю ван ня про реп ро дук цію кар ти ни І. Їжа ке ви ча
(впр. 378) за по да ним зраз ком склад но го пла ну.

Зра  з ок:

І. Вступ (Ви дат ний ук ра їн ський ху дож ник І. Їжа ке вич ілюс тру вав «Коб -
зар» Т. Шев чен ка).

ІІ. Ос нов на час ти на:
1. Пе ред ній і зад ній план кар ти ни.
2. Зоб ра жен ня пас ту ха (зов ніш ність, одяг, за нят тя).
3. Зоб ра жен ня ота ри овець.
4. При ро да, цер ква (кра є вид).

ІІІ. Вис но вок (за галь ний нас трій кар ти ни).

1. Скла діть і за пи шіть склад ний план влас но го вис лов лю ван ня про вірш
Т. Шев чен ка «Ме ні три над ця тий ми на ло».

2. За пи шіть скла де ний ва ми план, ілюс тру ю чи йо го пун кти по е тич ни ми
ряд ка ми вір ша Т. Шев чен ка.

1. Ви раз но про чи тай те ури вок з по е зії Т. Шев чен ка.

Ми во се ни та ки по хо жі
Хоч ка пель ку на об раз Бо жий,
Зви чай не, що не всі, а так,
Хоч де я кі.

Кру тий бай рак,
Не на че ци ган чор ний, го лий,
В діб ро ві вби тий або спить.
А по до ли ні, по роз дол лі
Із сте пу пе ре ко ти по ле
Ру дим яг ня точ ком бі жить
До рі чеч ки со бі на пи тись.
А рі чеч ка йо го взя ла
Та в Дніпр ши ро кий по нес ла,
А Дніпр у мо ре, на край сві та
Би ли ну мо ре по ко ти ло
Та й ки ну ло на чу жи ні.

2. Ви пи шіть ряд ки, у яких по рів ню єть ся пе ре ко ти по ле з ру дим яг ня точ -
ком. Чо му, на ва шу дум ку, по ет об рав са ме та ке по рів нян ня?

1. Ви раз но про чи тай те вис лов лю ван ня на те му «Моя Ук ра ї на у 2050 ро -
ці». Виз нач те йо го ос нов ну дум ку. До яко го ти пу вис лов лю ван ня
(опис, роз по відь, роз дум) на ле жить текст?

Люб лю чи та ти в га зе тах про но ві до сяг нен ня на шої дер жа ви, про її еко но -
мі ку, еко ло гію, мо ву. Ці ка во, якою бу де моя Ук ра ї на в май бут ньо му? Здій сні -
мо уяв ну по до рож у не та кий уже й да ле кий час.

На ву ли цях Ки є ва чу до ві де ре ва й ди во виж ні кві ти. На за во дах і фаб ри -
ках за мість лю дей пра цює тех ні ка. А по віт ря, яке во но чис те! Див но?! Ні чо го
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див но го. За до по мо гою тех ні ки заб руд не не по віт ря зби ра єть ся в спе ці аль ні
гер ме тич ні бло ки, де очи щу єть ся й ви хо дить в ат мос фе ру.

Про зо рі, чис ті во ди Дніп ра, од ні єї з най біль ших рі чок Єв ро пи.
Це при ро да та ка чис та, а яким став ду хов ний світ лю дей? Чи пам’ята ють

во ни Шев чен ка, Фран ка, Ле сю Ук ра їн ку? Пам’ята ють, не за бу ли. Сво їм ба га -
тим ду хов ним сві том лю ди зве ли чу ють Ук ра ї ну. Це дер жа ва, у якій хо четь ся
жи ти й бу ти пат рі о том.

Май бут нє Ук ра ї ни за ле жить від мо ло до го по ко лін ня. Зав дя ки йо го ро зу -
му й пра ці Ук ра ї на у 2050 ро ці ста не од ні єю з най мо гут ні ших і най роз ви не -
ні ших кра їн сві ту (З уч нів сько го тво ру).

2. Виз нач те час ти ни вис лов лю ван ня, що від по ві да ють та ко му пла ну:

I. Вступ (Яка ін фор ма ція ме не ці ка вить у су час них га зе тах?).
II. Ос нов на час ти на:

1. Онов ле ні ву ли ці сто ли ці.
2. Но ва тех ні ка на за во дах і фаб ри ках.
3. Чис те по віт ря.
4. Чиста вода.
5. Не за бу ли про ду хов ність.

III. Вис но вок (Май бут нє в ру ках мо ло до го по ко лін ня).

3. Об’єд най тесь у дві гру пи і про ве діть кон курс на те му: «Чиє вис лов лю -
ван ня зміс тов ні ше й дос ко на лі ше за фор мою? Чо му?». Кож на з груп
го тує склад ний план вис лов лю ван ня й вис віт лює те му «Якою ми ба чи -
мо Ук ра ї ну че рез пів сто літ тя».

1. Спи шіть.

Це мій на род. Спо гор да не ди вись,
Що ру ки в ньо го з пра ці вуз лу ва ті,
Ду ша ж йо го пре чис та, яко свя то,
А в сер ці ду ма й піс ня об ня лись.

Б. Олій ник

2. Поз нач те над кож ним сло вом час ти ну мо ви, до якої на ле жить сло во.

Від ре да гуй те по да ні ре чен ня. За пи шіть вип рав ле ні ре чен ня.

1. Уяв лен ня пе ре но сить ме не у май бут нє сто літ тя. 2. Йду ву ли ця ми лю би -
мо го міс та. 3. Ми лу ю ся ото чу ю чою при ро дою. 4. У на шій біб лі о те ці знай деш
книж ки на лю бий смак. 5. На прош лій не ді лі ми ди ви ли ся в кі но те ат рі но вий
фільм. 6. Саш ко не дот ри мав ся сло ва. 7. Вийдемо на слідуючій зупинці.
8. П’ять днів тому назад я узяв у товариша почитати цікаву книжку.

Слу ха ти важ ли ві ше, ніж го во ри ти. Бог дав ме ні два ву ха й один
рот. Ба га то лю дей ду ма ють ро том за мість то го, щоб слу ха ти й
засво ю ва ти но ві ідеї та мож ли вос ті. Во ни спе ре ча ють ся за мість
того, щоб пи та ти (Р. Кі ро са кі).

Балакучість – одна з ознак обмеженості (Ж. Лабрюйєр).
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§ 49. Різ но ви ди чи тан ня. Оз на йом лю валь не чи тан ня

Се ред різ но ви дів чи тан ня роз різ ня ють: ви раз не чи тан ня
вголос; чи тан ня мов чки; чи тан ня по віль не; читання швид ке
(оз на йом лю валь не).

1. Прос лу хай те текст. Виз нач те те му. Які час ти ни ви мо же те ви ді ли ти в
цьо му тек сті? Які клю чо ві сло ва ви за пи са ли, слу ха ю чи текст?

Ін тер нет – най по ши ре ні ша прик лад ка Ме ре жі

Всес віт ня ме ре жа ста ла ак тив ним за со бом ко му ні ка ції та спри я ла по я ві
но вих слів. У цьо му про це сі важ ли ву роль ві діг ра ють оз на чаль ні фор ми,
зокре ма прик лад ки, ад же са ме во ни да ють змо гу пов ні ше зро зу мі ти зна чен ня
но во го сло ва чи сло вос по лу чен ня. Прик лад ка – це різ но вид зв’яз ку між оз на -
чен ням і оз на чу ва ним сло вом. Най по ши ре ні шою прик лад кою в Ме ре жі є
слово Ін тер нет: Ін тер нет- сто рін ка, Ін тер нет- ви дан ня, Ін тер нет- про вай дер,
Ін тер нет- ма га зин, Ін тер нет- кон фе рен ція то що. 

Імен ник- прик лад ка Ін тер нет вис ту пає оз на чен ням ба га тьох слів – як
загаль нов жи ва них, так і но вих. Сьо год ні ні ко го не зди ву єш та ки ми спо лу -
чен ня ми, які на ве де ні ви ще. Крім то го, по бу тує чи ма ла кіль кість су то ком -
п’ютер них тер мі нів із ці єю прик лад кою: Ін тер нет- лінк (по си лан ня на
сторін ку в Ін тер не ті), Ін тер нет- ре сурс (ін фор ма ція в Ме ре жі, яку мож на
вико рис то ву ва ти з пев ною ме тою) то що. Ма со ви ми є тер мі ни з еко но мі ки,
бан ків ської спра ви, до тич ні до Ін тер не ту, зок ре ма Ін тер нет- мар ке тинг,
Інтер нет- бан кінг.

Сло во Ін тер нет як прик лад ка ста ло нас тіль ки вжи ва ним, що іно ді зда єть -
ся, ні би сло во без цьо го оз на чен ня не ви ко рис то ву ють, тоб то ме жа між оз на -
чен ням і оз на чу ва ним сло вом стер ла ся (як це від бу ло ся, нап рик лад, у сло вах
лис т-за пит, хліб- сіль).

Най час ті ше в Ін тер не ті, а та кож в ін ших за со бах ма со вої ін фор ма ції при -
к лад ку Ін тер нет пи шуть з оз на чу ва ним сло вом че рез де фіс: Ін тер нет- кар тка,
Ін тер нет- гру па.

Прик лад ка Ін тер нет не уз год жу єть ся з оз на чу ва ним сло вом у від мін ку,
а то му зав жди має оз на ки імен ни ка чо ло ві чо го ро ду од ни ни в на зив но му
відмін ку, вис ту па ю чи при цьо му оз на чен ням. Прик лад ка Ін тер нет зав жди
стоїть на пер шо му міс ці (пе ред оз на чу ва ним сло вом) і пишеться з великої
букви.

Ста тис ти ка свід чить, що на пи сан ня сло ва Ін тер нет ла тин ською гра фі кою
по міт но змен шу єть ся. Нап рик лад, за ре зуль та та ми по шу ку в най по туж ні ших
по шу ко вих сис те мах слів Ін тер нет та In ter net пер ших за кіль кіс тю фік су ється
в 1,5 ра за біль ше. Крім то го, від сор то ва ні за да тою ство рен ня сайту прик ла ди
Ін тер нет «сві жі ші», ніж In ter net. Та кий ре зуль тат – по каз ник то го, що сло во
Ін тер нет у Ме ре жі час ті ше вжи ва єть ся, ніж йо го ана лог, на пи са ний ла тин -
ськи ми лі те ра ми. От же, сло во Ін тер нет у всіх йо го зна чен нях вар то писа ти
ук ра їн ськи ми лі те ра ми, про що свід чить і ак тив на мов на прак ти ка (За С. Че -
мер кі ним).

2. До яко го сти лю на ле жить текст? Обґ рун туй те від по відь.
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1. Ви раз но про чи тай те каз ку – ури вок із по е ми І. Фран ка «Мой сей».
Роз по ді літь між со бою ро лі ді йо вих осіб, користуючись кольоровими
підказками.
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Як зій шли ся ко лись де ре ва
На ши ро кім роз дол лі:
«Обе рі мо со бі ко ро ля
По сво їй воль ній во лі.

Щоб і за хист нам з ньо го, і честь,
І на дія, й під мо га,
Щоб і пан наш він був, і слу га, 
І ме та, і до ро га».

І ска за ли од ні: «Ви би рать – 
На од но всі ми зва ні.
Най ца рює між на ми во вік
Отой кедр на Лі ва ні».

І зго ди ли ся всі де ре ва,
Ста ли кед ра бла га ти:
«Ти зій ди з сво їх гор дих ви сот,
Йди до нас ца рю ва ти».

І від мо вив їм кедр і ска зав:
«Ви чо го за ба жа ли?
Щоб по ки нув я сам ра ди вас
Свої го ри і ска ли?

Ви ко ро ну ме ні при нес ли?
Що ме ні се за ша на!
Я й без неї ок ра са зем лі
І ко ро на Лі ва на».

І вер ну ли ся всі де ре ва,
Ста ли паль му бла га ти:
«Ти між на ми рос теш, нам рід ня,
Йди до нас ца рю ва ти».

І ска за ла їм паль ма: «Бра ти,
Що се вас за кор ті ло?
Ца рю ва ти й по ряд ки ро бить – 
Се моє хі ба ді ло?

Хай ца рює хто хо че у вас,
Я на тро ні не ся ду,
Я во лю всім да вать свою тінь,
І по жи ву, й роз ра ду».

І пог ну ли ся всі де ре ва 
Під дум ка ми важ ки ми,
Що не хо че ні паль ма, ні кедр
Ца рю ва ти над ни ми.

Ну мо ду ба бла га ти! Та дуб,
Мов ха зя їн ба га тий,
Сво їм гіл лям, ко рін ням і пнем,
Жо лудь ми все за ня тий.

Нум бе ре зу бла гать! Та во на,
Пан на в бі ло му шов ку,
Роз пус ка свої ко си буй ні, 
Туж но хи лить го лов ку.

І ска зав хтось, не на че на жарт,
Оте сло во ді то че:
«Ще хі ба би тер на нам про сить,
Мо же, те рен за хо че».

І під хо пи ли всі де ре ва
Се ус та ми од ни ми,
І взя ли ся про си ти тер на,
Щоб ца рем був над ни ми.

Мо вив те рен: «Се доб ре вам хтось
Під по вів та ку ра ду.
Я на ва шім прес то лі як стій
Без ва ган ня за ся ду.

Я не ста ном ви со кий, як кедр,
Ні як паль ма врод ли вий,
І не бу ду, як дуб, са мо люб,
Як бе ре за, туж ли вий.

Здо бу ва ти му по ле для вас,
Хоч са мо му не тре ба,
І сте ли ти ся бу ду вни зу,
Ви ж бу яй те до не ба.

Бо ро ни ти му всту пу до вас
Спи же ви ми шпич ка ми,
І скра ша ти му всі пус ти рі
Мо лоч ни ми квіт ка ми.



І слу жи ти му зай цю гніз дом, 
Прис та но ви щем пта ху,
Щоб рос ли ви все кра ще, а я
Бу ду ги нуть на шля ху».

2. Наз віть де ре ва, яких зап ро шу ва ли на ко ро лів ський трон, та їх ні ха -
рактерні оз на ки. По мір куй те, чо му са ме терен об ра но в каз ці ко ро лем
дерев.

3. Про чи тай те мо но лог тер ну. Ви пи шіть із цьо го мо но ло гу ді єс ло ва, добе -
ріть до них си но ні ми.

4. Скла діть прос тий план про чи та но го тек сту, в яко му від тво ріть пос лі -
дов ність опи са ної по дії.

Оз на йом лю валь не чи тан ня – це швид ке чи тан ня за го лов ків,
назв під роз ді лів, зміс ту й ано та ції книж ки, ок ре мих урив ків тек сту.

Прос лу хай те текст. Дай те йо му наз ву. Виз нач те те му й ос нов ну дум ку. 

За го ло вок до по ма гає зро зу мі ти те -
му, на яку на пи са но твір. Він – ні би
ві зит на кар тка тек сту. По міт но різ -
нять ся між со бою за го лов ки ху дож ніх
і не ху дож ніх тво рів. Нап рик лад, за го -
лов ки га зет них ста тей роз ра хо ва ні на
швид ке оз на йом лю валь не сприй ман ня
тек сту, на те, щоб від ра зу при вер ну ти
ува гу чи та ча до по ві дом лен ня. За го -
лов ки ху дож ніх тво рів спря мо ва ні на
гли бо ке про чи тан ня те ми, вза є моз ба -
га чен ня виб ра ної наз ви й зміс ту
твору. У них час то за хо ва ний ключ до
ро зу мін ня тек сту. То му за го лов ки
худож ніх тво рів пот ре бу ють вдум ли -
во го ана лі зу.

Під го туй те ді а лог із то ва ри шем про сві жий но мер га зе ти. Ко рис ту  -
ючись пра ви ла ми оз на йом лю валь но го чи тан ня, на ве діть прик ла ди
заголов ків га зет них ста тей, які вас за ці ка ви ли. Звер ніть ува гу, як за го -
ло вок пов’яза ний зі зміс том стат ті.

1. З’ясуйте за тлумачним словником значення слова анотація.

2. Спи шіть ано та цію до виб ра ної ва ми в біб лі о те ці книж ки. По яс ніть, про
що ви діз на ли ся з ко ро тень ко го тек сту. Яку ще до дат ко ву ін фор ма цію
ви хо ті ли б ма ти в на пи са ній до книж ки ано та ції?
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§ 50. Опис зов ніш нос ті лю ди ни

Опис зов ніш нос ті лю ди ни – це сло вес ний пор трет, зоб ра жен -
ня лю ди ни мов ни ми за со ба ми. Пор трет пе ре дає за галь ний виг ляд
і кон крет ні де та лі зов ніш нос ті лю ди ни.

Опис зов ніш нос ті має ха рак тер ну бу до ву: у кож но му ре чен ні назва -
но пев ну де таль («ві до ме», або «да не») і оз на ку ці єї де та лі («но ве»).

Роз різ ня ють ді ло ві (на у ко ві) опи си зов ніш нос ті лю ди ни, у яких
на яв ні точ ні, об’єк тив ні ха рак те рис ти ки, і ху дож ні опи си – емо цій -
но за бар вле ні, яск ра во зоб ра же ні сло вес ні пор тре ти.

У ху дож ніх опи сах по єд ну ють ся вис лов лю ван ня опи со во го й роз -
по від но го ха рак те ру.

1. Спи шіть ури вок із по віс ті Г. Квіт ки- Ос нов’янен ка «Ма ру ся».

Та що ж то за дів ка бу ла! Ви со ка, пря ме сень ка, як стрі лоч ка, чор ня вень -
ка, очи ці як тер но ві ягід ки, брі вонь ки як на шну роч ку, лич ком чер во на, як
пан ська ро жа, і гу бонь ки, як кві точ ки, роз цві та ють.

2. Скіль ки ха рак тер них де та лей опи су зов ніш нос ті дів чи ни наз ва но в тек -
сті- о пи сі? За до по мо гою яких мов них за со бів пе ре да но оз на ки зов ніш -
нос ті дів чи ни?

1. Про чи тай те опис зов ніш нос ті ко за ка. 

І за зов ніш нім виг ля дом, і за внут ріш -
ні ми якос тя ми за по різь кі ко за ки ста но ви -
ли ха рак тер ні ти пи сво єї на род нос ті та
сво го ча су. Во ни були зде біль шо го се -
редньо го зрос ту, пле чис ті, став ні, міц ні,
силь ні, пов но ви ді, і від літ ньої спе ки та
сте по вої жа ри смуг ляс ті. З дов ги ми ву са ми
на вер хній гу бі, з роз кіш ним осе лед цем,
або чуп ри ною, на ті ме ні, у смуш ко вій
гостро вер хій шап ці на го ло ві, зав жди з
люль кою в зубах, справ жній за по ро жець
ди вив ся якось пох му ро, униз, спід ло ба,
сто рон ніх зус трі чав спо чат ку неп ри віт но,
відпо ві дав на пи тан ня до сить не о хо че, а
від так по ма лу м’як шав, об лич чя йо го
поступо во під час роз мо ви ве се лі ша ло, у
жва вих, гос трих очах палав во гонь, і від
усі єї йо го фі гу ри віяло муж ніс тю, мо -
лодец твом, весе ліс тю і нез рів нян ним
гумором (За Д. Явор ниць ким).

2. Які ха рак тер ні оз на ки зов ніш ньо го виг ля ду, вда чі та по ве дін ки ко за ків
на зи ває іс то рик Д. Явор ниць кий? Які мов ні за со би він ви ко рис то вує?
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1. Прос лу хай те текст – ури вок із по віс ті «Бур лач ка» Іва на Не чу я- Ле -
виць ко го. За пишіть клю чо ві сло ва.

Най стар ша доч ка Ва си ли на бу ла на ди во гар на. Ши ро кий, ви со кий та бі -
лий лоб бли щав про ти сон ця, не на че бі ла квіт ка, а на ньо му бу ли на ма льо ва -
ні тон кі бро ви, чор ні, не на че шов ко ві шнур ки, рів но од рі за ні з обох бо ків. Під
бро ва ми бли ща ли круг лі, ве се лі, тем но- ка рі очі, та кі ве се лі, що з них не на че
ли ла ся ра дість, лив ся сміх. Тон кий рів ний ніс сві тив ся на сон ці, а пиш ні пов -
ні та чи ма лі гу би вис ту па ли впе ред, не на че ро же вий пуп’янок. На тон кій
шиї – шну рок з ду ка чем та чер во ні ло дріб нень ке доб ре на мис то. На го ло ві
чор ні ли, аж лис ні ли про ти сон ця, дві тов сті ко си, пе ре ви ті чер во ни ми кіс ни -
ка ми. Рум’янець, лед ве при міт ний, роз ли вав ся по що ках. Вся го ло ва у Ва си -
ли ни цві ла квіт ка ми, а зе ле ний бар ві нок поз ві шу вав ся ки ти ця ми кру гом
тонкої шиї. На бі лих ру ка вах го рі ли по ви ши ва ні чер во ні та си ні квіт ки.

2. За пи шіть оз на ки, що ха рак те ри зу ють зов ніш ність дів чи ни: а) об лич чя,
б) прик ра си, в) во лос ся, г) одяг.

3. На ве діть прик ла ди по єд нан ня в тек сті вис лов лю вань опи со во го й
розпо від но го ха рак те ру. Яку роль у цьому тексті ви ко ну ють в опи сі
зовніш нос ті обста ви ни? На ве діть прик ла ди.

До фраг мен тів тек стів до бе ріть їх ні по чат ки. Звер тай те ува гу на ос нов -
ну дум ку, вис лов ле ну в тек стах, на ло гіч ну по я ву опи сів зов ніш нос ті
пер со на жів.

1) Бі ля са мо го во рин ня з ко зу бом у ру ці сто я ла чор ня ва ху день ка дів чин -
ка ро ків вось ми, очі в неї ка рі, з крап ли на ми ро си, рум’ян ці тем ні, а гу би від -
стов бур чи лись ро же вим пот ріс ка ним вуз ли ком і чо гось ра ді ють со бі
(М. Стель мах).

2) Те пер я зов сім ін ши ми очи ма ог ля даю пас туш ка, йо го ста рий за ло є ний
кар ту зик, ган чір’яс ту оде жин ку і чи не впер ше ба чу, що він справ ді слав ний:
і бро ви в ньо го чор ні, со сон кою, і очі кра си ві (М. Стель мах). 

3) Ву ли цею, по ри пу ю чи на чи ще ни ми чо біть ми, наб ли жав ся Фе дір Бур ла -
ка: си нє га лі фе, чер во на со роч ка, чор ний під жак ще й рі же чок бі лої хус тки,
що виг ля да ла з наг руд ної ки ше ні. На го ло ві ж – най мод ні ший каш кет із
корот ким ко зир ком та ґуд зи ком (А. Ді ма ров).

Початки наведених текстів

– Ні, я не ду маю, що він вих ва ля єть ся. Сло ва Мар’яни вра жа ють ме не.
– Вань ко, що сто яв у до зо рі, мах нув каш ке том і по біг у наш бік, зги на ю -

чись: «Іде!». Ми поп ри ли па ли до ти ну.
– Ме ні, мо же, ще дов го до ве ло ся б роз мір ко ву ва ти про те, хто прой шов

по під лі сом, але збо ку заб ри нів ле гень кий сміх. Я обер нув ся.

До ап те ки вбі гає хлоп чи на з пе ре ля ка ни ми очи ма:
– Чи є у вас якісь пі гул ки від бо лю?
– А що в те бе бо лить? – за пи тує ап те кар.
– Ще не бо лить, але бать ко взяв ди ви ти ся мій шкіль ний що -

денник.
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До пов ніть оз на ки, що ха рак те ри зу ють де та лі зов ніш нос ті лю ди ни,
влас  ни ми прик ла да ми. За пи шіть подані та власні ха рак те рис ти ки.

Об лич чя – бі ле, вузь ке, яс но о ке, … Очі – блис ку чі, бла кит ні, …
Бро ви – ви со кі, ла ма ні, … Рот – ве ли кий, вузь кий, …
Ніс – кир па тий, чер во ний, … Во лос ся – глад ке, дов ге, …
Го ло ва – гус то во ло са, об ли сі ла, …

Ви пи шіть із ху дож ньо го тек сту два фраг мен ти з опи сом зов ніш нос ті
пер со на жів. Прос теж те, як че рез опис де та лей зов ніш нос ті зма льо ву -
єть ся ха рак тер пер со на жа, ви яв ля єть ся йо го вда ча.

Ні я ка зов ніш ня при над ність не мо же бу ти пов ною, як що во на не
ожив ле на внут ріш ньою кра сою (В. Гю го).

Не мож ли во ство ри ти со бі кра су ро зу мо ву, як ство рю єш зов ніш -
ню при ваб ли вість (Р. Рол лан).

§ 51. Опис про це су пра ці

Про чи тай те. Сфор му люй те те му й ос нов ну дум ку вис лов лю ван ня. Дай -
те наз ву тек сто ві.

Усе жит тя лю ди ни пов’яза не з пот ре бою пра ці – чи то фі зич ної, чи то
розу мо вої. Кож на пра ця пе ред ба чає ви роб лен ня на ви чок, умінь ви ко ну ва ти
пев ні дії. Перш ніж роз по чи на ти якусь ді яль ність, лю ди на ос мис лює по -
слідовність сво їх дій, ви би рає мож ли вос ті для ви ко нан ня тих чи тих зав дань,
щоб до сяг ти кон крет них ре зуль та тів. Хай це бу де пра ця майс тра- кон ди те ра чи
пра ця са дів ни ка, – во на зав жди скла да єть ся з пев них ета пів, з пос лі дов нос ті
ви ко нан ня різ но ви ду ро бо ти. І до маш ня пра ця – при би ран ня квар ти ри, го -
туван ня обі ду – так са мо пов’яза на з ета па ми ви ко нан ня кон крет них дій.

Ви го ту є те до маш нє зав дан ня – це теж різ но вид пра ці, який пот ре бує
зосе ред же нос ті, умін ня знай ти пот ріб ний ма те рі ал у під руч ни ку, при га да ти,
про що йшло ся на уро ці, умін ня ро би ти уза галь нен ня. Став лен ня до будь- якої
пра ці як про це су має бу ти ос мис ле ним. У цьо му ро зу мін ні ме жа між ро зу мо -
вою і фі зич ною пра цею до сить умов на.
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Опис про це су пра ці – це за галь на ха рак те рис ти ка
різ но ви ду пра ці, опис дій, які пос лі дов но ви ко нує лю ди на,
тоб то скла до вих час тин ці єї кон крет ної пра ці.

Опис про це су пра ці в на у ко во -
му сти лі – це чіт кий пе ре лік
вико ну ва них дій з дот ри ман ням
їх ньої пос лі дов нос ті. Для опи су
ви ко рис то ву ють ся од но тип ні
речен ня, при суд ки яких ма ють
фор му осо бо во го ді є сло ва те пе -
ріш ньо го ча су.

Опис про це су пра ці в ху дож -
ньо му сти лі – це емо цій но пе ре -
да на кар ти на зоб ра жен ня пра ці,
а та кож вра жень від про це су
пра ці. Для ху дож ньо го опи су ха -
рак тер ні по рів нян ня, ме та фо ри,
ін ші за со би об раз ної мо ви.
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1. Спи шіть, за пи су ю чи чис ла сло ва ми. До яко го сти лю на ле жить текст?
Від по відь обґ рун туй те.

Са дін ня де рев
Для то го, щоб по са ди ти де ре во, ви ко пу ють яму зав глиб шки

70 см і зав шир шки 80—100 см. Дно ями за си па ють ро дю чою зем -
лею. До зем лі до да ють 15 кг пе рег ною та 100—150 гра мів мі не -
раль них доб рив. Пе ре лі че ні склад ни ки пе ре мі шують. Піс ля цьо -
го бе руть сад жа нець, під різають його ко ре не ву сис те му і кла дуть
у вико па ну яму так, щоб ко ре не ва ший ка бу ла на рів ні по вер хні
ґрун ту. Яму ба жа но за си па ти ро дю чою зем лею й ущіль ни ти.

Нав ко ло сад жан ця роб лять лун ку, щоб де ре во мож на бу ло
за ли ти 15—20 літ ра ми во ди. Од но час но із сад жан цем у яму
встав ля ють опо ру – кі лок, до яко го прив’язу ють дере во у вер -
ти каль но му по ло жен ні. Після то го, як зем ля вбе ре во ду, лун ку
при си па ють муль чею (лис тям, тор фом, под ріб не ною со ло мою)
(З підручника).

2. Які фор ми ді єс лів пе ре ва жа ють у на ве де но му опи сі са дін ня де рев?

1. Про чи тай те текст. До яко го ти пу вис лов лю ван ня і яко го сти лю він
нале жить? Від по відь обґ рун туй те.

Ме ні по до ба єть ся зай ма тись пи сан карс твом, бо це ви ма гає
зо се ред же нос ті й тер пін ня, ад же про цес ви го тов лен ня пи сан -
ки – тон кий і склад ний.

Що ра зу я ре тель но го ту юсь до роз пи су. Для роботи ме ні
пот рі бен пи са чок, яким на но сить ся бджо ли ний віск, свіч ка і
яй це. Спо чат ку я пе ре ві ряю, чи до сить чис те яй це. Для ро бо ти
ви ко рис то ву єть ся виду те яй це, то му чис ти ти йо го тре ба ду же
обе реж но, щоб не зіп су ва ти.

Ко ли яй це під го тов ле не, роз мі чаю ор на мент. Ро бить ся це
так. Чіт ко виз на ча єть ся центр яй ця, і вся пло ща роз по ді ля єть -
ся на чо ти ри час ти ни. Олів цем на но шу ор на мент – рос лин ний
або ге о мет рич ний. Зро бив ши роз міт ку, по чи наю роз пис. Пи -
сач ком нано шу віск по лі ні ях ор на мен ту. Кла ду яй це в а ні лі -
нові бар вни ки на п’ять хви лин. Че рез де я кий час з’яв ля єть ся
ма лю нок, але в од но му ко льо рі.

За кін чив ши роз пис, об па люю пи сан ку (З уч нів сько го тво ру).

2. Які ри си ха рак те ру ви хо вує опи са на пра ця?

3. По мір куй те, як пов’яза не пи сан карс тво з на род ни ми зви ча я ми, з іс то -
рі єю ук ра їн ської куль ту ри.

На уро ці хімії вчи тель розповідає про властивості металів.
– Зараз я занурю в кислоту ось цей золотий ланцюжок. Як на

вашу думку, він зіпсується?
– Ні! – пролунала впевнена відповідь.
– Чому?
– Якщо б він міг зіпсуватися, ви б нізащо його не занурили!
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§ 52. Роз дум дис ку сій но го ха рак те ру

Роз дум – це вис лов лю ван ня, у яко му вста нов лю ють ся при чи н -
но - нас лід ко ві зв’яз ки між яви ща ми, по ді я ми. До роз ду му ста ви мо
пи тан ня чо му?

Пер ша час ти на роз ду му – це те за, тоб то дум ка, яку тре ба
довес ти.

Дру га час ти на роз ду му – це до каз або до ка зи, які ви ко рис то ву -
ють для до ве ден ня вис лов ле ної дум ки (те зи).

1. Про чи тай те. Що вам ві до мо про НЛО? Які до ка зи ви мо же те на вес ти
про те, що Зем лю від ві ду ють (чи від ві ду ва ли) при буль ці з кос мо су?

За гад ко ві НЛО

Ба га то сто літь людс тво на ма га єть ся роз га да ти
та єм ни ці по я ви в не бі лі та льних об’єк тів, що
яскра во сві тять ся, ча сом нібито за ви са ють над
яко юсь те ри то рі єю та нес по ді ва но зни ка ють. Ін -
фор ма ція про НЛО – не піз на ні лі та льні об’єк -
ти – су пе реч ли ва. Лю ди ство ри ли стіль ки лі та ків,
ра кет, кос міч них ко раб лів, так ба га то за гад ко вої
тех ні ки, що їх ні ви на хо ди ціл ком мо жуть бу ти
сприй ня ті за НЛО. Де я кі дже ре ла пи шуть про те,
що НЛО при бу ва ють із кос мо су. Мож ли во,
послан ці ін ших пла нет вив ча ють на шу Зем лю.

Є свід чен ня лю дей, які ба чи ли нез вич ні лі та льні об’єк ти. Проте сфо тог ра фу -
ва ти ці об’єк ти нікому не вдалося. Позначені місця, які піс ля при зем лен ня
зали ша ють НЛО, – це слі ди від «ніг» НЛО, ви па ле ні ку щі… В од но му зі шта -
тів у США по лі цей ський був свід ком то го, як над ним спа лах ну ло си нє
полум’я, по чу ло ся ог луш ли ве ре він ня, і він по ба чив круг лий об’єкт, схо жий
на пе ре вер ну ту ма ши ну. По ліцей ський на віть розгледів бі ля об’єк та дві лю ди -
но по діб ні фі гу ри в бі лих ком бі не зо нах. Во ни не гай но захо ва ли ся в ко ра бель,
і той з ог луш ли вим ре вінням, вип ро мі ню ю чи блакитне слі пу че світ ло, стар -
тував. Чи був це но вий повіт ря ний ко ра бель, що на ле жав вій сько вим, чи
непіз на ний лі таль ний апарат, ус та но ви ти не вда ло ся.

2. По мір куй те, як мог ли б сприй ня ти пер віс ні лю ди су час ні ре ак тив ні
літа ки.

Дискусійний характер роз ду мів ви яв ля єть ся в то му, що од на те -
за роз ду му за пе ре чує ін шу те зу. Як що те ма дис ку сій на, спір на,
у роз ду мах з’яв ля ють ся різ ні твер джен ня й від по від ні до ка зи.
Вибра ти єди не пра виль не твер джен ня не мож ли во.

Про чи тай те текст. Обґ рун туй те йо го на леж ність до роз ду му дис ку сій -
но го ха рак те ру.

До ка зом то го, що Зем лю від ві ду ва ли пред став ни ки не зем них ци ві лі за цій,
тоб то іноп ла не тя ни, мо жуть бу ти кам’яні ве ле ти на ост ро ві Пас хи, що в
Тихому оке а ні, єги пет ські пі ра мі ди, для бу дів ниц тва яких пот ріб ні особ ли ві
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тех ніч ні знан ня, яки ми су час ні лю ди не во ло ді ють. Та й усе, пов’яза не з
піра мі да ми, до сить за гад ко ве: у сконс тру йо ва ній мо де лі пі ра мі ди Хе оп са
дов го збе рі га єть ся їжа, яка не пліс ня віє, а тіль ки ви си хає. Або як по яс ни ти,
що в Пів ден ній Аме ри ці на пла то зав виш ки 400 мет рів над рів нем мо ря
прок ла де но ши ро кі пря мі до ро ги зав дов жки 8 км, які з ви со ти на га ду ють
аерод ром...

Не спе ре чай ся за ра ди су пе реч ки (Л. Тол стой).
Без сил ля ло гіч них до во дів зав жди шу кає під трим ки в зай во му

тем пе ра мен ті (Л. Ле о нов).

§ 53. Ус ний док лад ний пе ре каз роз по від но го тек сту
ху дож ньо го сти лю з еле мен та ми опи су

зов ніш нос ті лю ди ни

У роз по від ний текст ху дож ньо го сти лю для пож вав лен ня, уріз но -
ма ніт нен ня роз по ві ді вво дять ся опи си зов ніш нос ті лю ди ни. 

Че рез опи си зов ніш нос ті пер со на жів роз кри ва ють ся їх ні ха рак -
те ри. Пе ред очи ма чи та ча пос та ють ре аль ні жит тє ві си ту а ції та
кон крет ні об ра зи лю дей.

1. Прочитайте текст. Дайте йому назву.

Май же ко жен хло пець із на шо го кла су вва жав за свій обов’язок штов хну -
ти, вщип ну ти Олю, пос ми ка ти її за ко си. І, мо же, від то го, що їх най час ті ше
сми ка ли, у Олі бу ли най дов ші се ред усіх дів чат ко си. Чор ні, тов сті, во ни зви -
са ли до по я са і на да ва ли гор до ви то го виг ля ду смаг ля во му об лич чю з ве ли ки -
ми тер но ви ми очи ма.

Отож якось, ко ли ми ве се лим гур том по вер та ли ся зі шко ли, Оля, що по -
чу ва ла се бе ма лень кою ца ри цею се ред вір них ва са лів, прим хли во ска за ла, кив -
нув ши гар нень ким під бо рід дям на сад дядь ка Мат вія:

– Як би я хо ті ла скуш ту ва ти ото го яб лу ка!
І зир кну ла лу ка во на ме не.
Я од ра зу прос тяг нув сво є му най вір ні шо му дру го ві Вань ко ві книж ки й

чорниль ни цю:
– Три май!
– Ти що, зду рів?!
– Дер жи і кар туз!
Тут уже й хлоп ці пе ре ко на ли ся, що я не жар тую. Як що вже зняв кар ту за

та від дав то ва ри ше ві, зна чить, зби ра єть ся ліз ти до са ду всер йоз. Бо дядь ко,
впій мав ши в са ду чи на го ро ді неп ро ше но го гос тя, у пер шу чер гу од би рає
картуз: єди ний на се лі до ку мент, який зас від чує осо бу гос по да ря.

Пліт був ви со кий, та ме ні хо ті ло ся, щоб він ви ріс до не ба. Щоб я ліз по
ньо му і ліз, а йо му не бу ло кін ця- краю. Бо ме ні зда ва ло ся, що дядь ко Матвій
при ча їв ся по той бік і, як тіль ки я вис тав лю го ло ву, так і скру тить ме ні
в’язи!
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Осід лав ши пліт, сто рож ко див лю ся в сад. За ли тий сон цем, він сто їть у
світ лій ти ші, – ні то бі дядь ка Мат вія, ні на віть лю то го Пол ка на.

А вни зу мої то ва ри ші- од но каш ни ки: за дер ли го ло ви, не спус ка ють очей.
І по пе ред усіх – Оля Чров жо ва (За А. Ді ма ро вим).

2. Складіть план тексту.

3. За складеним планом підготуйте усний докладний переказ з описом
зовнішності Олі.

1. Про чи тай те. Які ри си за по різь ко го ва таж ка під крес лює ав тор? Якими
мовними засобами він користується?

Ве лич на й мо гут ня бу ла пос тать за по різь ко го ва таж ка. Зас ма ле не віт ра ми
об лич чя з ве ли ки ми блис ку чи ми очи ма та пиш ни ми над ни ми бро ва ми од би -
ва ло зав зят тям; дов гі ву са й си вий осе ле дець скра ша ли те об лич чя оз на ка ми
дос ві ду й спо кою, а сріб на бу ла ва, що бли ща ла в йо го ду жій ру ці, на га ду ва ла
всім про ве ли ку вла ду за по різь ко го ко шо во го ота ма на (А. Ка щен ко).

2. Спи шіть тек ст. Під кресліть сло вос по лу чен ня імен ни ків із за леж ни ми
від них прик мет ни ка ми.

1. Прочитай те текст. Що в зов ніш нос ті ко за ка Ми ки ти вра зи ло Прі сю?
Якою Ми ки та по ба чив Прі сю?

Че рез не дов гий час піс ля по во ро -
ту до Кор су ня, про ход жу ю чись по над
Рос сю, Ми ки та зус трів ся з Прі сею
Цим ба лю ків ною, са ме ко ли во на
підхо ди ла до річ ки з від ра ми. Зав зя та
пос тать за гар то ва но го у по хо дах і
бойо ви щах ко за ка, йо го дов гі чор ні
ву са та пе ку чі очі вра зи ли мо ло ду
дів чи ну.

Ми ки ті теж зра зу впа ла в око ніж -
на, гнуч ка пос тать дів чи ни, бо кра си
тієї пос та ті не ма ли си ли за хо ва ти від
йо го очей ні бі ла ме ре жа на со роч ка, ні
ко ро тень ка різ но ко льо ро ва плах та, що
так щіль но об гор та ла її струн кий стан.

По ки Прі ся на би ра ла во ду, Ми ки та сто яв на бе ре зі, сте жа чи очи ма за всі -
ма ру ха ми дів чи ни; ко ли ж во на вий шла з во ди, ко за ко ві схо ті ло ся гля ну ти
на неї зблизь ка, і він, пе ре пи нив ши Прі сі до ро гу та під няв ши тро хи шап ку,
про мо вив:

– Доз воль, дів чи но, на пи тись во ди!..
Прі ся спа лах ну ла рум’ян цем і, під став ля ю чи ко за ко ві пе ред нє від ро, теж

йо му вкло ни ла ся; ко ли ж ко зак на хи лив ся пи ти, сти ха про ка за ла:
– Доб ро го здо ров’я, пив ши...
Ми ки та, на хи лив шись над від ром, не стіль ки пив, скіль ки очі по па сав на

Прі сі, і доб ре те пер роз гля дів, що у дів чи ни ве ли кі ка рі, з дов ги ми ві я ми очі,
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а над очи ма ряс ні та ву зень кі, мов шну роч ки бро ви. У во лос ся дів чи ни бу ло
встром ле но кіль ка хре ща тих бар він ків та чер во ний мак, що най влуч ні ше
припа дав до її чор ня во го во лос ся й смуг ля во го об лич чя (А. Ка щен ко).

2. Ви пи шіть із тек сту сло вос по лу чен ня з епі те та ми, що опи су ють зовніш -
ність Микити й Прісі.

3. Скла діть план тек сту.

4. За скла де ним пла ном під го туй те ус ний док лад ний пе ре каз тек сту.

§ 54. Ус ний док лад ний пе ре каз тек сту пуб лі цис тич но го сти лю

1. Про чи тай те текст. Обґ рун туй те йо го на леж ність до пуб лі цис тич но го
сти лю. За пи шіть клю чо ві сло ва.

Гри гір Тю тюн ник був із чис ла тих не ба га тьох,
чий об раз за пам’ято ву єть ся з пер шої зус трі чі, з пер -
шо го зна йомс тва. Гін кої ста ту ри, ви ще се ред ньо го
зрос ту. В гор дій пос та ві го ло ви, у тем на вій зас ма зі
об лич чя, в чор но чу бій роз вих ре нос ті без по миль но
вга ду вав ся кла сич ний тип лю ди ни ко заць ко го ко ре -
ня, а в тем но- ка рій гли би ні очей зблис ку ва ла зо ло -
тис та жа га, що ча сом пе ре хо ди ла в не ви мов ну ту гу.

Мав фе но ме наль ну пам’ять, особ ли во зо ро ву. Піс -
ля ве чо ра, про ве де но го в то ва рис тві, міг від тво ри ти в
сло вах і жес тах де таль ний пор трет і по ве дін ку кож -
но го з при сут ніх. Вра жа ло – пе ре да ю чи пізні ше ки -
мось мов ле ну фра зу чи сло во, у пам’яті бе ріг точ ний
ви раз очей то го, хто го во рив, йо го по зу, мі мі ку. Воло -
ді ю чи та ким врод же ним ар тис тиз мом, «грав» сво їх май бут ніх ге ро їв, пе рев ті лю -
вав ся в них, пе ре ві ряв на лю дях усе, що ля га ло на па пір чи ма ло ляг ти. І в ко -
лі дру зів, і на зус трі чах пе ред ау ди то рі єю час то чи тав свої тво ри на пам’ять.

Я осо бис то Гри го ра Тю тюн ни ка зап ри мі тив ран ньої осе ні 1963 ро ку в
Спіл ці пись мен ни ків: там у Бу дин ку лі те ра то рів про хо див якийсь чер го вий
ве чір. Ми з дру зя ми сто я ли не ве ли ким гур том у Ме мо рі аль ній за лі. Ми мо нас
енер гій ним кро ком прой шов мо ло дий, чор но чу бий, ста тур ний, у кра си во му
кос тю мі чо ло вік, пос то яв якусь мить у про чи не них две рях за ли, пос лу хав
промов ця і го лос но – так що по чу ли всі, хто бу ли близь ко, ска зав: «Еге ж!
Якби ж то так. А чо му то ді моя ма ти від хо ло ду й до хо ло ду згор бле на сто їть
на буря ках...» Ска зав і пі шов тим же впев не ним кро ком (П. За сен ко).

2. Скла діть план тек сту. 

3. За скла де ним пла ном під го туй те ус ний док лад ний пе ре каз на ве де но го
тек сту. 

Мож ли во, си ла, від ва га, во ля то му і є ок ра сою чо ло ві чо го ха рак -
те ру, що во ни – жі но чо го ро ду? (С. Пав лен ко).
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1. Прочитай те текст. Наз віть ха рак тер ні оз на ки пуб лі цис тич но го тексту.

Пос пі шаю до шко ли. На ву ли цях міс та, у тран спор ті то чать ся роз мо ви –
пе ре важ но про по лі ти ку, про ви бо ри. На ма га ю ся не слу ха ти, ад же на дум ці –
шкіль ний тра ди цій ний фес ти валь «Ук ра ї но, то бі на ші та лан ти!», сьо год ні
виступ на шо го кла су. 

Швид ко про ле ті ли уро ки, від був ся й вис туп. Я вже вдо ма, вми каю те ле ві -
зор – зно ву про по лі ти ку, про «опо зи цію», про якийсь роз по діл Ук ра ї ни…
І рап том – сло ва піс ні, якою що ра зу роз по чи на єть ся шкіль не фоль клор не свя -
то: «Од на ка ли на за вік ном, од на ро ди на за сто лом, і Ук ра ї на, бо в нас іншої
не ма»…

Уже не слу хаю но ви ни, бо на ма га ю ся ос мис ли ти, про а на лі зу ва ти по чу те –
сло ва з піс ні та по дії. Я – ма лень ка час точ ка на ро ду. Та ких, як я, юних,
багато. Ми – май бут нє дер жа ви.

Ми мо во лі по ри наю в ми ну ле, шу ка ю чи на прик ла ді жит тє вої до лі Ве ли ко -
го по е та від по ві ді на сьо год ніш ні пи тан ня. Ад же так час то на уро ках лі те ра -
ту ри чу ла: «Шев чен ко і Ук ра ї на».

Ук ра ї на… Во на зав жди спли ва ла в збо ле них спо га дах Коб за ря «сад ком
виш не вим ко ло ха ти», пли ном си во го Дніп ра, ви со ки ми мо ги ла ми- кур га на ми
в без кра йо му сте пу, піс нею ста ро го та хи мер но го Пе ре бен ді- коб за ря. 

Шев чен ко ві рив, що «на онов ле ній зем лі Вра га не бу де су пос та та, А бу де
син, і бу де ма ти, І бу дуть лю ди на зем лі!»

І Вкра ї на ста не єди ною, со бор ною, віль ною.
Піз нав ши 24 сер пня 1991 ро ку ве ли ке щас тя вос кре сін ня Ук ра ї ни, ми бу -

ли пев ні, що здій снив ся Шев чен ків за по віт. Але ми ну ли ро ки, і ба чи мо, що й
ха та на ша ще не зов сім на ша, і прав ди в ній ма ло, і си ла не ус ві дом ле на, і во -
ля роз’єд на на…

Ми, мо ло де по ко лін ня, ще ска же мо своє сло во і зро би мо все, щоб лю ди
жи ли гід но в на шій Ук ра ї ні, щоб ніх то не міг їх роз’єд на ти, бо ве лич і мо гут -
ність дер жа ви – у со бор нос ті: «Од на ка ли на за вік ном, од на ро ди на за столом,
і Ук ра ї на, бо в нас ін шої не ма» (З уч нів сько го тво ру).

2. Дай те наз ву тек сту і за пи шіть її. Скла діть і за пи шіть план.

3. Під го туй те (ус но) док лад ний пе ре каз пуб лі цис тич но го тек сту.

§ 55. Ус ний стис лий пе ре каз тек сту на у ко во го сти лю

1. Про чи тай те текст. Обґ рун туй те йо го на леж ність до на у ко во го сти лю.

Іс то рія влас них назв дає ба га тий ма те рі ал для іс то рії мо ви, іс то рії на ро ду.
Влас ні наз ви пря мо чи опо се ред ко ва но ут во ре ні від за галь них назв. Про те це
не оз на чає, що спо чат ку ви ник ли за галь ні наз ви, а вже по тім влас ні. По ки в
мо ві не ви ді ли ла ся гру па влас них назв, не іс ну ва ло й роз ме жу ван ня цих двох
груп. Бу ли прос то сло ва, які зго дом ста ли роз щеп лю ва ти ся на за галь ні та
влас ні наз ви. 
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Це доб ре вид но з най дав ні ших назв рі чок та гір. Наз ви май же всіх ве ли -
ких рік, зок ре ма Ніл, Євф рат, Амур, Міс сі сі пі, Рейн, різ ни ми мо ва ми оз на ча -
ють «рі ка» або «ве ли ка рі ка».

Най дав ні ші лю ди пос тій но пе ре су ва ли ся в по шу ках їжі, од нак зна ли
порівня но не ве ли ку те ри то рію сво го ро ду чи пле ме ні. Во ни зна ли лиш од ну
ве ли ку рі ку на сво їй те ри то рії, то му до сить бу ло на зи ва ти її прос то «рі ка». Це
бу ла влас на наз ва, що вод но час бу ла і за галь ною.

Звер ні мо ува гу на наз ву Дніп ро. У ній ви ок рем лю є мо дві час ти ни. Дру га
час ти на -іпр роз шиф ро ву єть ся за допомогою давніх мов як «ши ро кий». Та ка
бу ла, імо вір но, дав ньо єв ро пей ська наз ва ці єї рі ки. Скі фи, що з’яви ли ся тут у
VІ ІІ ст. до н. е., до да ли до наз ви свій тер мін дон, да на зі зна чен ням «рі ка».
Отже, ра зом з пер шою час ти ною наз ва Дніп ро роз шиф ро ву єть ся як «рі ка
широка».

Слов’яни на зи ва ли цю рі ку Сло ву тич, Сла ву та. Ці фор ми вка зу ють на дав -
ні шу наз ву – Сло ва – із зна чен ням «те ку ча». Ця слов’янсь ка наз ва Дніп ра
збе рег ла ся за ма лою річ кою Сла ву та. Лю ди жи ли на рі ці, що звалася Сло ва,
ста ли на зи ва ти се бе слов’яна ми. От же, спіль на наз ва слов’янсь ких на ро дів бук -
валь но оз на чає «дніп ров ці», «дніп ря ни» (За Ю. Кар пен ком).

2. Виз нач те кіль кість мік ро тем у на ве де но му тек сті. Скла діть прос тий
план вис лов лю ван ня.

3. За скла де ним пла ном під го туй те стис лий пе ре каз на у ко во го тек сту.

На уроці історії:
Учитель. Де вперше здобув перемогу Богдан Хмельницький?
Учень. На сто сорок першій сторінці!

1. Про чи тай те текст. Обґ рун туй те йо го на леж ність до на у ко во го сти лю.

Те ма рід ної мо ви у твор чос ті Дмит ра Бі ло у са

По над 60 ро ків пра цю вав Дмит ро Гри го ро вич Бі ло -
ус на твор чій по е тич ній ни ві. По е зія, прис вя че на те мі
рід ної мо ви, на ле жить до гро ма дян ської лі ри ки, од нак у
Д. Бі ло у са, крім гли бо ко роз роб ле ної ці єї те ми, є твори,
присвячені мо воз нав чим питанням. У них вис віт лю єть -
ся по ходжен ня кри ла тих вис ло вів, ге ог ра фіч них назв,
етимо ло гія слів, тон ко щі пе рек ла ду. По ет ви ко рис то вує
лін гвіс тич ні тер мі ни, вво дя чи їх у ці ка вий по етич ний
текст, в ори гі наль ні ме та фо ри. Се ред мо вознав чої по е -
зії Д. Бі ло у са роз різ ня є мо та кі жан ри: сю жет ний вірш
на мовоз нав чу те му, со нет, ак ро вірш, вір ш-за гад ку,
вірш-жарт та ін ші. Як що «Диво ка ли но ве» і «Ча ри бар -
він ко ві» – це по е тич на роз по відь про ди во виж ну кра су й ча рів ли ві та єм ни ці
рід ної мови, то збір ка «За Ук ра ї ну мо лю ся» прис вя че на рід но мов ній мо лит ві,
наз вам пра дав ніх свят. Їх до ніс до на ших днів ук ра їн ський на род. По ет з теп -
ло тою зга дує ди тинс тво, рід ну ха ту, іко ни під ви ши ти ми руш ни ка ми. Спо га -
ди ос вя че ні об ра зом рід ної нень ки: «За всіх рев но мо ли ла ся на ша ма ту ся».

213

407.



Під сум ком ав то ро вої мо вот вор чос ті ста ла кни га «Без цін ний скарб». По -
чинає кни гу «Мо лит ва абет ко ва» – пе рек лад най пер шо го вір шо ва но го тво ру,
ві до мо го в слов’янсь ких мо вах з ІХ ст. Цей твір пе рек ла да ли І. Фран ко,
Р. Луб ків ський. Зі ста рос лов’янсь кої зі збе ре жен ням ак ро вір ша його впер ше
пе ре клав Д. Бі ло ус.

Мо тив ро лі мо ви як ос но ви ду хов нос ті на ро ду сплі тає во є ди но всі кни ги пое -
та. Д. Бі ло ус оби рає та кий епіг раф до збір ки «Ди во ка ли но ве»: «На род – зод -
чий мо ви, мо ва – зод чий на ро ду». Ук ра їн ська мо ва – ось той без цін ний скарб,
який ство рив на род і пе ре дає від по ко лін ня до по ко лін ня. Гос тре осуд ли ве слово
по е та сто су єть ся тих без пам’ят них і бай ду жих, які за бу ва ють рід ну мо ву.

Мо тив рід но го сло ва при род но пов’яза ний із сим во ла ми ук ра їн ської на -
ції – твор чіс тю Та ра са Шев чен ка, Іва на Фран ка, Ле сі Ук ра їн ки. По ет під крес -
лює зна чен ня сві то чів ук ра їн сько го сло ва у тво рен ні ук ра їн ської лі те ра тур ної
мо ви, на ці о наль ної куль ту ри, сві то во го мис тец тва. Ціл ком за ко но мір но, що
через свою куль ту ру ба чить ся ви раз ні ше й куль ту ра ін ших на ро дів.

Улюб ле ний жанр Д. Бі ло у са – сю жет ний вірш. Ав тор ді лить ся з чи та чем
по чут тя ми, вра жен ня ми, що зу мов ле ні яко юсь по ді єю чи спо га дом по е та. По -
ка зо ві по е тич ні ко мен та рі до фра зе о ло гіз мів, по ход жен ня влас них назв.
Справ ді но ва тор ський жанр ство рює Д. Бі ло ус, по да ю чи в по е тич ній фор мі
гра ма тич ні пра ви ла (За Ю. Ми рон чук).

2. Виз нач те мік ро те ми тек сту. Скла діть план тек сту.

3. За скла де ним пла ном під го туй те ус ний стис лий пе ре каз тек сту.

4. Чим вам за пам’ята ла ся по е тич на твор чість Дмит ра Бі ло у са? При га дай -
те йо го вір ші.

Мо ва на ро ду –  кра щий, що ні ко ли не в’яне й віч но знов
розпускається, цвіт усьо го йо го ду хов но го жит тя (К. Ушин ський).

Рід на мо ва, не мов це мент, зв’язує лю дей. Во на дає їм най кра -
щий спо сіб ро зу мі ти один од но го, од ні єю дум кою жи ти (А. Паш ке -
вич).

§ 56. Пись мо вий док лад ний пе ре каз роз по від но го тек сту
з еле мен та ми опи су зов ніш нос ті лю ди ни 

1. Чим від різ ня єть ся док лад ний пе ре каз від стис ло го?
2. Які оз на ки роз по від но го тек сту?
3. З якою ме тою вво дять у роз по від ний текст опис зов ніш нос ті

лю ди ни?

1. Про чи тай те ури вок із тво ру Даніеля Де фо. При га дай те ім’я пер со на жа.
Ви знач те фраг мент, у яко му опи са но йо го зов ніш ність.

На спи ні в ме не зви сав ко шик, на пле чі я ніс руш ни цю, а над го ло вою дер -
жав ве ли чез ну хут ря ну па ра соль ку, ду же не зу гар ну, але піс ля руш ни ці, ма -
буть, най пот ріб ні шу се ред мо го спо ряд жен ня річ. За те ко льо ром об лич чя я
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мен ше ски дав ся на му ла та, ніж цьо го мож на бу ло б че ка ти, хоч жив на
дев’ято му чи де ся то му гра ду сі від ек ва то ра і зов сім не ста рав ся вбе рег ти се бе
від сон ця. Бо ро ду я від пус тив спо чат ку май же на чверть яр да, але в ме не був
ве ли кий ви бір но жиць та бри тов, і зго дом я обс триг її до сить ко рот ко, за ли -
шив ши тіль ки те, що рос ло на вер хній гу бі, по діб не за фор мою до ве ли чез них
му суль ман ських ву сів, ба че них мною в Са ле в тур ків, – мав ри, до ре чі, їх не
но сять. Мої ву са бу ли ду же дов гі; не та кі, зви чай но, щоб мож на бу ло по ві си -
ти на них шап ку, але все ж нас тіль ки стра хіт ли вих роз мі рів, що в Анг лії
лякали б ма лень ких ді тей.

Але я зга дую про це ми мо хідь. Не ба га то бу ло на ост ро ві гля да чів ми лу ва -
тись мо їм об лич чям та пос тат тю, – і ме ні бу ло бай ду же, як я виг ля даю. Отже,
на цю те му я не бу ду біль ше роз во ди тись. В опи са но му вбран ні я ру шив у
нову по до рож, що три ва ла днів п’ять- шість. Спо чат ку я пі шов уз довж бе ре га,
пря мо до то го міс ця, де я то ді прис тав на чов ні, щоб вий ти на гор бок і огля -
ну ти міс це вість. Те пер у ме не чов на не бу ло, і я пі шов до то го гор бка нав прос -
тець, ко рот шою до ро гою. Я ду же зди ву вав ся, ко ли, гля нув ши на кам’янис те
пас мо, яке ме ні до ве лось об’їжд жа ти чов ном, по ба чив зов сім спо кій не мо ре. Ні
хвиль, ні бри жів, ні те чії – ні там, ні в ін ших міс цях.

2. Наз віть вис лов лю ван ня, яким ав тор вик ли кає ус міш ку чи та ча.

3. Під го туй те склад ний план про чи та но го тек сту.

4. На пи шіть док лад ний пе ре каз про чи та но го тек сту.

Роз мо ва під час ве ли кої пе рер ви:
– А да вай те всі один з од ним по ді ли мо ся! Ва силь ко – бу тер бро -

дом, Ірин ка – яб лу ком, Ігор – то мат ним со ком, Ка тя – тіс теч ком!
– А ти чим по ді лиш ся?
– А я вже по ді лив ся. Іде єю.
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1. Прочитай те текст. Обґ рун туй те йо го на леж ність до роз по від но го
вислов лю ван ня. Яку роль у цьо му тек сті ви ко нує опис зов ніш нос ті
пер со на жа? При га дай те ім’я цьо го пер со на жа.

Ко ли ми з ним прий шли в пе че ру, я дав йо му хлі ба, жме ню род зи нок і
напо їв йо го во дою, а це піс ля швид ко го бі гу бу ло для ньо го най пот ріб ні ше. Ко -
ли він під жи вив ся, я жес та ми по ка зав йо му в ку ток пе че ри, де в ме не лежали
ве ли кий обе ре мок ри со вої со ло ми та ков дра, що не раз пра ви ли ме ні за пос -
тіль. Бі до ла ху не тре ба бу ло ду же дов го прип ро шу ва ти, він ліг і вмить заснув.

Це був гар ний хло пець, ви со кий на зріст, без до ган но збу до ва ний, з рів ни -
ми, міц ни ми ру ка ми й но га ми і доб ре роз ви не ним ті лом. На виг ляд йо му було
ро ків двад цять шість. У йо го об лич чі не бу ло ні чо го ди ко го або жор сто ко го.
Це бу ло муж нє об лич чя з м’яким і ніж ним ви ра зом єв ро пей ця, особ ли во коли
він ус мі хав ся. Во лос ся в ньо го бу ло дов ге й чор не, але не ку че ря ве, як ове ча
вов на; лоб ви со кий і ши ро кий; очі жва ві й блис ку чі; ко лір шкі ри не чор ний,
а смуг лий, про те не то го жов то- ру до го гид ко го від тін ку, як у бра зиль ських або
вір гін ських ін ді ан ців, а ско рі ше олив ко вий, ду же при єм ний для очей, хоч йо -
го й важ ко опи са ти. Об лич чя в ньо го бу ло круг ле й пов не, ніс – не ве ли кий,
але зов сім не прип лю ще ний, як у нег рів. До то го ж у ньо го був гар но ок рес -
ле ний рот з тон ки ми гу ба ми і пра виль ної фор ми, бі лі, не мов сло но ва кіс тка,
чу до ві зу би (За Даніелем Де фо).

2. Об’єд най тесь у дві гру пи. Пред став ни ки кож ної гру пи по чер зі ма ють
наз ва ти од ну де таль пор трет ної ха рак те рис ти ки пер со на жа, дот ри му  -
ючись пос лі дов нос ті опи су де та лей зов ніш нос ті хлоп ця. Як що пос лі -
дов ність по ру шу єть ся, пра во на зи ва ти нас туп ну де таль пе ре хо дить до
пред став ни ка дру гої з двох груп. Виг рає гру па, яка дот ри ма ла ся
точнос ті в опи сі зов ніш нос ті пер со на жа. 

3. Під го туй те склад ний план тек сту.

4. Під го туй те пись мо вий док лад ний пе ре каз тек сту.

Кра са гар на, тіль ки ко ли во на са ма се бе не по мі чає (В. Клю чев -
ський).

§ 57. Пись мо вий док лад ний пе ре каз тек сту- роз ду му
в ху дож ньо му сти лі

1. Який текст на зи ва єть ся тек стом- роз ду мом?
2. Які оз на ки ха рак тер ні для ху дож ньо го тек сту?

1. Прочитай те текст. Виз нач те його ос нов ну дум ку. За пи шіть клю чо ві
сло ва.

Квіт ка для ба бу сі

У шкіль ній теп ли ці – царс тво кві тів. Над во рі лю тий мо роз, а тут, під
склом, си ні, ро же ві, бла кит ні, яс но- чер во ні хри зан те ми. Ра но- вран ці в теп ли -
цю прий шла Ті на, ма лень ка пер шок лас ни ця. У теп ли ці ні ко го не бу ло. Ко ли
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Ті на від чи ни ла две рі, го лів ки кві тів здриг ну -
ли ся. Во ни лю би ли ти шу, а рип две рей зля -
кав їх. Кож на хри зан те ма од ним оком ди ви -
лась на дів чин ку: на віщо во на прий шла? Ті на
прий шла в теп ли цю за Ра діс ною Квіт кою –
бла кит ною хри зан те мою. Ні де не має та кої
квіт ки, ли ше в шкіль ній теп ли ці. У дів чин ки
тяж ко хво ра ба бу ся. Вно чі їй ста ло ду же по -
га но. Ті ні за хо ті лось принес ти ба бу сі ра дість,
по лег ши ти її страж дан ня.

Щой но зір ва ла Ті на Ра діс ну Квіт ку, рип -
ну ли две рі. Го лів ки кві тів зно ву здриг ну ли ся,
але, по ба чив ши Вчи те ля, ус міх ну ли ся. Він
був доб рою й су во рою лю ди ною. Він лю бив
кві ти і по ва жав лю дей, які люб лять кві ти.
По ба чив ши Ті ну з бла кит ною хри зан те мою в
ру ці, Вчи тель за ні мів. А Ті на ди ви ла ся в очі
Вчи те ле ві й ду ма ла про ба бу сю. Пе ред її очи ма ле жа ла хво ра ба бу ся, і гу би
дів чин ки ше по ті ли сло ва про Ра діс ну Квіт ку, що та мує біль. Очі дів чин ки
про си ли, бла га ли Вчи те ля. Він зро зу мів, що це ду же сер йоз но. Дів чин ка
зірвала квіт ку не для то го, щоб ви ки ну ти. У її ру ках жев рі ло жит тя, яке їй,
ма лень кій Ті ні, тре ба бу ло по нес ти ін шій лю ди ні. Най тон ші по ри ви ди тя чої
ду ші зво ру ши ли Вчи те ля. Він пі дій шов до дів чин ки, об няв її і ска зав:

– Зір ви ще три квіт ки, Ті но. Од ну то бі – за те, що в те бе доб ре сер це. Од -
ну ма те рі і од ну бать ко ві – за те, що во ни ви хо ва ли лю ди ну з доб рим сер цем.

На вес ні Ті на прий шла до шко ли з ба бу сею. Ба бу ся по дя ку ва ла Вчи те ле ві
за Ра діс ну Квіт ку й по да ру ва ла шко лі фі о ле то ву хри зан те му (За В. Су хом лин -
ським).

2. Чо му Вчи тель наз вав Ті ну лю ди ною з доб рим сер цем? По мір куй те, як
мог ла б від ре а гу ва ти на вчи нок дів чин ки ін ша лю ди на, не та ка, як Учи -
тель.

3. На пи шіть док лад ний пе ре каз тек сту- роз ду му, дотримуючись мовних
ознак стилю.

1. Прочитай те текст. Виз нач те йо го ос нов ну дум ку. Обґ рун туй те на леж -
ність йо го до тек сту- роз ду му в ху дож ньо му сти лі.

Фі ло соф
Сво ї ми знан ня ми Дмит рик неп ри міт ний. Ні, хлоп чик він ро зум нень кий,

від ча су до ча су доб рі оцін ки йо му став лю, але «трій ка» все- та ки, на жаль,
голов на йо го оцін ка.

Та не менш при міт ний Дмит рик сво єю по ве дін кою. Ін шо го, бу ва, раз у раз
до во дить ся ос ми ку ва ти, а йо го на че й не має в кла сі. На віть у стар шо го бра та
не вдав ся: той був не прос то ба ла ку чий – ба ла ку чу щий! Мов із різ них сі мей
во ни. Утім, чо му різ них? Обоє – на їв но від кри ті, пря мо душ ні.

До Дмит ри ка, про те, в ме не біль ше ду ші. Мож ли во, то му, що йо го брата
вчив лиш один рік – у де ся то му? Чи то му, що Дмит рик ще лиш у п’ятому?
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Не знаю. Тіль ки лю бо ме ні се ред уро ку ниш ком від по чи ти на ньо му очи ма
хвиль ку- дру гу, лю бо про мо ви ти до ньо го що- не будь, хай би й не за те мою.
Щоп рав да, при язнь моя схо жа на Дмит ри ка: теж не го лос на, неп ри міт на.

– Ти сьо год ні на уро ці був та кий мов чаз ний, – ка жу хлоп чи ко ві на пе -
рер ві. – Аж я ску чив за тво їм го ло сом.

– Я ду мав, – спи ня єть ся ко ло вчи тель сько го сто лу.
– Ду мав? – ди ву ю ся нез вич но му в йо го ус тах сло ву. – Про що?
– Ко ли бу де дзві нок на пе рер ву, – всмі ха єть ся.
Що, вчи те лю, від дя чи лась над мір на твоя ці ка вість?
– Ну, то, – ка жу, – іди, не ста ну зат ри му ва ти.
Але Дмит рик не пос пі шає ні ку ди. Я з кла су ви ход жу ра ні ше.
Про вод жу реш ту сво їх уро ків, по тім дов го сид жу над клас ни ми жур на -

ла ми. Ще дов ше не роб лю ні чо го, ще дов ше го ту юсь до зав траш ніх за нять,
ще дов ше не за си наю – і весь цей час про щось ду маю. Про що? Про все.
Але й про те, ко ли бу де дзві нок. Тіль ки не з уро ку, а на урок. У п’ято му
кла сі.

Мій ма лий, мій пря мо душ ний фі ло со фе. Нев же то бі зі мною аж так не за -
тиш но? (За С. Павлен ком).

2. Звер ніть ува гу на пи таль ні ре чен ня, які час то ви ко рис то вує ав тор. Яку
роль ви ко ну ють во ни в тек сті?

3. Про які ри си ха рак те ру Дмит ри ка го во рить ав тор? Чо му текст наз ва -
но «Фі ло соф»?

4. Під го туй те пись мо вий док лад ний пе ре каз тек сту- роз ду му.

Ко ли тво риш доб ро, сам від чу ва єш якесь ра діс не за до во лен ня
та при род ну гор дість, яка є су пут ни цею чис то го сум лін ня (М. Мон -
тень).

Що лю ди на ро зум ні ша та доб рі ша, то біль ше во на по мі чає доб -
ра в лю дях (Б. Пас каль).

§ 58. Пись мо вий стис лий пе ре каз роз по від но го тек сту
з еле мен та ми опи су про це су пра ці (ху дож ній стиль)

1. Що на зи ва є мо стис лим пе ре ка зом?
2. Які тек сти на ле жать до роз по від них?

1. Про чи тай те текст – ури вок із тво ру Б. Хар чу ка «Пла нет ник». Виз нач -
те те му й ос нов ну дум ку тек сту. Дай те йо му наз ву.

Він сто яв якийсь час, вже про мок лий до руб ця. 
Хтось під сте ріг, як ішов греб лею, як, умив шись, виб рав ся на го ру й на кли -

кав дощ. Ка за ли:
– Еге ж, стяг нув хма ри – він Пла нет ник.
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Хмар ник, Бу рів ник, Пла нет ник – йо му бу ло бай ду же. Так від по вів ма те -
рі, мо вив ши:

– Я хо чу жи ти у зго ді з людь ми, з усім… – по вів ру кою й очи ма. Цей жест
і пог ляд свід чи ли, що з ці лим сві том.

Дощ на по їв го ро ди й по ля. Від мо ло ді ла тра ва. В до щів ці ску па но ді тей.
А дів ча та, див ля чись, як пат ла тять ся вер би, по ми ли в до щів ці й свої го ло ви й
роз че са ли ко си.

А Пла нет ник узяв ся за ло па ту, про ко пав уз довж сво го го ро ду ка на ву, щоб
по ве ні й гро зи не за ли ва ли гря док і не зно си ли їх. Те са ме зро бив і в по лі.
Ні ко ли не мав віль ної хви ли ни: го ни ли на пан щи ну, і він ішов, як не з ко сою,
то з ці пом, – ко сив. Мо ло тив. Во се ни са див де ре ва. Ви ко пу вав у лі сі дуб ки,
кле ноч ки, явір ки і ти кав їх де бу ло міс це: ко ло ха ти, край ву ли ці, бі ля кри ни -
ці. Взим ку во зив ся з гно єм, роз но сив йо го на го род і на по ле. Ко ли втом лю -
вав ся, роз ти рав сні гом ру ки й об лич чя – во ни го рі ли як жар. Ще й не пах ло
брунь ка ми, за го тов ляв жив ці, хо ва ю чи їх до по ри в пог ре бі. А з теп лом
щеплю вав дич ки. Хто про сив, ні ко му не від мов ляв. Ста ран но ро бив над різ.
При па со ву вав ко ру до ко ри, зма щу вав смаль цем, обк ла дав гли ною, ту го
перев’язу вав – прий ма лись!

Ви ко па ні й пе ре сад же ні ним де ре ва не сох ли. За мо хо ві лі з пів ніч но го,
холод но го бо ку – так і ста вив їх, як во ни звик ли рос ти в лі сі. Ще пи йо го
прий ма ли ся, бо він не ще пив на вер бі гру ші.

Пла нет ник ви би рав ся в по ле не ра но й не піз но, а вчас но, як раз упо ру.
А що той день ні ко ли не при па дав на од не й те ж чис ло, то йо го на ле жа ло
виз на чи ти й не про ґа ви ти. І все се ло зві ря ло ся по ньо му. Лю ди пам’ята ли, як
він по сі яв ра но – і вро ди ло, як по сі яв піз ні ше – й теж уро ди ло. А ко ли
стягнув хма ри й нак ли кав дощ, ніх то не ва гав ся: він не а би що – муд рець,
Планет ник…

– Я та кий Пла нет ник, як ви усі! – від ма гав ся хло пець, не хо тя чи про таке
й чу ти. – На ві що пле ще те язи ка ми? – й брав ся со бі до сво го ді ла – за че -
піги, чи за бо ро ни, що не мог ло че ка ти.

– Я тіль ки й знаю, що я хлі бо роб, – чу ли від ньо го.
Це вже свя та прав да. Хлі бо робс тво – йо го свя те ре мес ло. Пле ка ю чи

працю, шу ка ю чи в пра ці зго ди з мо ро зом і сон цем, зі зли ва ми і су хо ві я ми,
при хи ляв своє сер це до зем лі. То ді й зем ля по ві ри ла йо му – йо го ве ли кій
любо ві і йо го ве ли ко му тер пін ню.

2. Чо му Пла нет ник на зи вав се бе хлі бо ро бом?

3. Наз віть ха рак тер ні оз на ки роз по від но го тексту.

4. Під го туй те стис лий пе ре каз тек сту, звер та ю чи ува гу на опис про це су
пра ці.

На уро ці ма те ма ти ки:
Учи тель. Ти сам розв’язав цю за да чу?
Учень. Ні... з дво ма не ві до ми ми.



1. Прочитай те текст. Обґ рун туй те на леж ність йо го до роз по від но го
тексту ху дож ньо го сти лю. Дай те наз ву тек сто ві. 

...Я ду же дов го ду мав, як най кра ще влаш ту ва ти своє жит ло: чи ви ко па ти
пе че ру, а чи нап’яс ти на зем лі ве ли кий на мет. Вреш ті ви рі шив зро би ти й те,
і дру ге. Ма буть, вар то роз по віс ти, як це я ро бив, і опи са ти моє жит ло.

...Перш ніж пос та ви ти на мет, я об вів пе ред заг ли би ною пів ко ло, яр дів з
десять ра ді у сом і, от же, з двад цять – ді а мет ром.

У це пів ко ло я по на би вав у два ря ди міц них кіл ків, заг нав ши їх так глибо -
ко, що во ни сто я ли твер до, як па лі. Вер хні кін ці кіл ків я за гос трив. Час то кіл
вий шов щось із п’ять з по ло ви ною фу тів зав виш ки, а між обо ма ря да ми кілків
бу ло не біль ше як шість дюй мів.

...Ого ро жа вий шла та ка міц на, що ні лю ди на, ні звір не мог ли б ні про лізти
крізь неї, ні пе ре ліз ти її. Ця ро бо та ві діб ра ла в ме не ба га то ча су і сил; найваж -
че бу ло ру ба ти в лі сі кіл ки, пе ре но си ти їх та за би ва ти в зем лю. Две рей у
загоро жі я не зро бив, а пе ре лі зав че рез час то кіл за до по мо гою короткої дра -
би ни.

По тім я пос та вив ве ли кий на мет, щоб за хис ти ти се бе від до щів, які там
пев ної по ри ро ку бу ва ють ду же силь ні. На мет я зро бив под вій ний, тоб то
нап’яв спо чат ку мен ший, а над ним біль ший, який нак рив бре зен том, узя тим
на ко раб лі ра зом з віт ри ла ми.

...І я за хо див ся сто ля ру ва ти. Тут маю за у ва жи ти, що ро зум є ос но ва й дже -
ре ло ма те ма ти ки, а то му, виз на ча ю чи й ви мі ря ю чи ро зу мом ре чі і скла да ю чи
со бі про них пра виль ні уяв лен ня, ко жен з ча сом мо же нав чи ти ся пер шо го-
 ліпшо го ре мес ла. До ти я зро ду не брав у ру ки ні я ко го інс тру мен та, а про те
зав дя ки пра цьо ви тос ті, ре тель нос ті та ви на хід ли вос ті по во лі так на бив ру ку,
що, без пе реч но, міг би зро би ти що зав год но, особ ли во ма ю чи від по від не
знаряд дя. Але на віть і без інс тру мен тів чи май же без інс тру мен тів, із са мим
стру гом та со ки рою, я змайс тру вав без ліч ре чей, хоч, ма буть, ніх то ще не
робив їх та ким спо со бом і не вит ра чав на них стіль ки пра ці. Нап рик лад, коли
ме ні бу ла пот ріб на дош ка, я му сив зру ба ти де ре во, об чис ти ти стов бур від
гілок і, пос та вив ши йо го пе ред со бою, об ті су ва ти з обох бо ків, по ки він не
наби рав на леж ної фор ми; а по тім дош ку тре ба бу ло ще ви рів ня ти стру гом.
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Щоп рав да, за та ким ме то дом з ці ло го де ре ва ви хо ди ла ли ше од на дош ка,
і оброб лен ня ці єї дош ки за би ра ло в ме не си лу ча су та пра ці. Але про ти цього
в ме не був ли ше єди ний за сіб – тер пін ня. До то го ж мій час і моя пра ця кош -
ту ва ли не до ро го, то чи не од на ко во, на що во ни вит ра ча ли ся? (За Даніелем
Де фо).

2. Виз нач те те му й ос нов ну дум ку тек сту. Під го туй те склад ний план тек -
сту. На пи шіть стис лий пе ре каз, зо се ред жу ю чи ува гу на опи сах про це -
сів пра ці. 

3. У на пи са но му пе ре ка зі під крес літь ді єс ло ва, виз нач те їх ню роль в опи -
сі про це су пра ці.

Піс ля уро ку анг лій ської мо ви Тим ко та Во ло дя зай шли до їдаль -
ні, і Тим ко поп ро сив:

– Ка ву енд тіс теч ка!.. Ні чо го, що я анг лій ською?

1. Про чи тай те текст. Дай те йо му наз ву. Які оз на ки вка зу ють на роз по від -
ний ха рак тер вис лов лю ван ня в ху дож ньо му сти лі?

Ма буть, у кож но го з вас є улюб ле не за нят тя. За ним ви не по мі ча є те, як
ле тить час: тіль ки- но був ра нок, а вже сон це по си лає на зем лю свої скіс ні ве -
чір ні про ме ні. Отак і для ме не не по міт но ми на ють хви ли ни, го ди ни, ко ли я
сі даю плес ти з бі се ру різ но ма ніт ні ре чі. Це мис тец тво за хо пи ло ме не на чеб то
зне наць ка. У на шо му кла сі з’яви ла ся но ва дів чин ка, яка доб ре вмі ла плес ти
ви ро би з бі се ру. Во на й при лу чи ла ме не до цьо го за нят тя, по ка за ла, як тре ба
пра цю ва ти з бі се ром. По тім ме ні пот ра пи ла до рук не ве лич ка кни жеч ка, яку
ма ма ко лись прид ба ла «про всяк ви па док». До то го ж і в гур тку ми по ча ли
ос во ю ва ти склад ні ві зе рун ки, вип лі та ти справ ді ху дож ні ре чі.

Де й нав чи ти ся тер пін ня, умін ня зо се ред жу ва ти ся, як не на та кій ко піт кій
пра ці? Ад же ти ма єш вправ но схоп лю ва ти пруд кі блис ку чі бі се рин ки й при -
му шу ва ти їх зай ня ти своє міс це. А паль ці та кі нез граб ні, нес лух ня ні, не
можуть спра ви ти ся з бі се рин ка ми. Скля ні ко льо ро ві куль ки вис ли за ють, не
да ють ся на ни за ти їх на нит ку. Очі приз ви ча ю ють ся до то го, щоб роз різ ня ти
то ни й пів то ни ко льо рів. Ру хи паль ців на бу ва ють на ви чок точ нос ті, обе реж -
нос ті, бо важ ли во не пе реп лу та ти бі сер різ них ко льо рів.

Я дов го й на по лег ли во вчи ла ся тер -
пін ня, учи ла ся не дра ту ва ти ся, ко ли
дово ди ло ся пе ре роб ля ти зроб ле не,
часом по чи на ти все із са мі сінь ко го
почат ку. За те вит ри мав ши іс пит на
терпін ня, я ми лу ю ся тво рін ням сво їх
рук. Умію вип лі та ти ґер да ни, брас лети
й прик ра си на шию, по до ба єть ся ме ні
роби ти неве лич кі пер сні, об ручки.

Ви ро би з бі се ру прос то фан тас тич -
ні – на них мож на зоб ра зи ти най тон -
ши ми від тін ка ми ко льо рів бі се ру різ ні
ма люн ки й ор на мен ти.
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Ось виб лис кує чер во ни ми ко льо ра ми квіт ка ма ку, а чор ні бі се рин ки
збігли ся в од ну ви пук лу се ре дин ку квіт ки. Ось за си ні ли на жов то му тлі ніжні
во лош ки, а до їх ніх різь бле них пе люс ток хо четь ся до тор кну ти ся пуч кою, але
бо ю ся, що во ни зні муть ся з мо го пле ти ва й по ли нуть у бла кит не не бо…

Як па сує до ніж ної ді во чої шиї май стер но вип ле те на прик ра са з різ них
відтін ків фі о ле то во го й оран же во го бі се ру!

Сьо год ні мод ний бі сер і на свят ко во му ви ши ва но му вбран ні. Ним оз доб -
лю ють сук ні, кос тю ми. Хоч мо да на та кий одяг і мо же ми ну ти, але мис тец тво
пле тін ня з бі се ру чи ви ши ван ня ци ми скля ни ми на мис тин ка ми зав жди
приваб лю ва ти ме твор чих лю дей (За уч нів ським тво ром).

2. Про чи тай те фраг мен ти тек сту, в яких ви яв ля ють ся оз на ки ху дож ньо го
сти лю.

3. Під го туй те стис лий пе ре каз тек сту, звер та ю чи особ ли ву ува гу на опис
про це су пра ці.

Чо го не хо че мо ро би ти, то го, вреш ті, не мо же мо (Се не ка).
Робота, яку ми виконуємо охоче, зцілює болі (В. Шекспір).
Життя нічого не дає без праці (Горацій).

§ 59. Ді а лог дис ку сій но го ха рак те ру

1. Що на зи ва є мо ді а ло гом?
2. Що та ке дис ку сія? 
3. Яка ме та дис ку сії?
4. Скіль ки лю дей мо же бра ти участь у дис ку сії?

1. Про чи тай те.

Звич на до маш ня сцен ка:
– Сер гій ку, пі ди по хліб.
– За раз.
– Сер гій ку, та пі ди ж по хліб!
– Ну, за раз!
– Скіль ки ра зів то бі ка за ти?
Сер гій ко бе ре ку льок, гро ші та

йде в ма га зин. Він ро бить це кож ний
день, це йо го «до маш ній обов’язок»,
про який так ба га то пи шуть у пе да -
го гіч них по ра дах: «У ді тей ма ють бу -
ти пос тій ні до маш ні обов’яз ки».
А про те ця звич на сце на пов то рю єть -
ся щод ня. Сю жет, ін то на ції, мі мі ка й
на віть хо да си на, спеціаль но від пра -
цьо ва на, у якій мож на вга да ти дум ки
хлоп ця: «Як ви ме ні наб рид ли!» –
усе це ба га то ра зів пов то рю ва не,
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одно ма ніт не. Як би од но го дня ма ма не на га да ла Сер гій ко ві про йо го «до -
машній обов’язок», він і не по ду мав би пі ти в ма га зин. Ро бо та хо ди ти в
магазин – Сер гій ко ва, а тур бо та про Сергій ко ву ро бо ту – ма ми на (За С. Со -
ло вей чи ком).

2. На ве діть прик ла ди звич них у ва шо му жит ті си ту а цій. По бу дуй те ді а -
ло ги. Про ко мен туй те, чим за кін чу ють ся по діб ні до маш ні сцен ки. Чо му
так від бу ва єть ся?

3. Обґ рун туй те, чо му та кі ді а ло ги не мож на наз ва ти дис ку сі єю.

Скла діть ді а лог (5—6 реп лік) за по да ною по чат ко вою реп лі кою. За пи -
шіть скла де ний ді а лог, заз на чив ши наз ву си ту а ції, іме на учас ни ків
діало гу.

– На дій ко, ти зро би ла всі уро ки?..

Антон запитує в батька:
– Тату, можна вступити з тобою в дискусію?
– Можна, але говорити буду тільки я!

1. Спи шіть. Яка дис ку сій на те ма по ру ше на в цьо му тек сті?

Ре аль но вчать ся син або доч ка. Тоб то во ни хо дять до шко ли, роб лять уро -
ки, але хто тур бу єть ся, щоб во ни не прос па ли, щоб вчас но прий шли на урок,
щоб ви ко на ли до маш ні зав дан ня? Зви чай но, ма ма. Це во на ви яв ляє на по лег -
ли вість, при му шує си на або доч ку за кін чи ти шко лу, виб ра ти ви щий
навчальний зак лад, виб ра ти про фе сію, а по тім ро бо ту. Це все во на, і са ме в
неї зав дя ки всім цим тур бо там і ви роб ля єть ся за ліз ний ха рак тер.

Ми не зав жди по мі ча є мо, що ха рак тер ви хо вує не са ма ре аль на ви ко -
нувана ро бо та, а тур бо та про те, щоб ви ко на ти цю ро бо ту (За С. Со ло вей -
чиком).

2. По мір куй те, чи тур бу є тесь ви про щось або про ко гось. Чи ма є те вдома
та ку мож ли вість – ви я ви ти свою тур бо ту про щось? Як ви розу мі є те
вис лів «без тур бот не ди тинс тво»?

3. За по да ним тек стом скла діть ді а лог двох спів роз мов ни ків із по чат ко -
вою реп лі кою: «У яко му кла сі вчить ся ва ша доч ка? (ваш син?)...».

Щоб по бу ду ва ти ді а лог дис ку сій но го ха рак те ру, тре ба на сам пе -
ред об ра ти те му. Ко жен з учас ни ків дис ку сії вис лов лює свій погляд
на об ра ну те му, тоб то фор му лює те зу й до во дить її.

Всту па ю чи в дис ку сію, тре ба дот ри му ва тись куль ту ри ве ден ня
ді а ло гу: не пе ре би ва ти опо нен та, чіт ко фор му лю ва ти свої твер -
джен ня й на во ди ти пе ре кон ли ві до ка зи.

Ро зіг рай те ді а лог (8—10 реп лік для двох уч нів) на те му: «Ввіч ли вість –
оз на ка куль тур ної, ви хо ва ної лю ди ни».
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1. Про чи тай те текст. Виз нач те йо го те му й ос нов ну дум ку.

Візь му на се бе смі ли вість вис ло ви ти та кий сум нів: чи тре ба вчи ти ді тей
ввіч ли вос ті?

Нас зав жди обу рю ють лю ди ввіч ли ві, але без сер деч ні, без душ ні. Ад же
відо мо: са мої зов ніш ньої куль ту ри ма ло, пот ріб на куль ту ра внут ріш ня. Не всі
ро зу мі ють, що ці два різ но ви ди куль ту ри, хоч і об’єд на ні од ним сло вом, явища
зов сім різ ні за сво єю при ро дою.

Зов ніш ня куль ту ра – на бір зви чок, на ви чок по ве дін ки; в ос но ві куль ту ри
внут ріш ньої ле жить пси хіч на здіб ність, та ка са ма, як пам’ять, ува га чи му зич -
ний слух. Її, цю здіб ність, мож на наз ва ти сер деч ним слу хом. Сер деч ний
слух – це вмін ня від чу ва ти ін шо го. Сер деч на лю ди на на сам пе ред чут ли ва до
чу жо го бо лю. Во на лег ко від дає, то му й біль ше, ніж ін ші, от ри мує (За С. Со -
ло вей чи ком).

2. Ви бе ріть із тек сту ре чен ня – те му мож ли во го дис ку сій но го ді а ло гу.
Ро зіг рай те цей ді а лог (8—10 реп лік для двох уч нів). Оці ніть куль ту ру
ве ден ня дис ку сій но го ді а ло гу.

Добрий ро зум ро бить лег ким будь- я кий спо сіб жит тя (Г. Сково-
рода).

§ 60. Ус ний твір- о пис зов ніш нос ті лю ди ни
в ху дож ньо му сти лі

1. Які є ха рак тер ні оз на ки опи су зов ніш нос ті лю ди ни?
2. Чим від різ ня єть ся ху дож ній опис зов ніш нос ті лю ди ни від на у -

ко во го й ді ло во го?
3. Які опи си зов ніш нос ті лю ди ни в ху дож ніх тво рах вам за па -

м’ята ли ся?

1. Про чи тай те урив ки з тек сту. До яко го сти лю на ле жить опис зов ніш -
нос ті лю дей у по да них урив ках?

а) За до ку мен таль ним пор тре том ко шо во го ота ма на
Війська За по різь ко го Іва на Сір ка, він мав ок руг лу фор му го -
ло ви, до сить ши ро кі ви ли ці, видовжене об лич чя з тро хи
опук лим но сом.

б) На се лен ню цен траль но ук ра їн ської ант ро по ло гіч ної
облас ті влас ти ві висо кий зріст (пе ре січ но до 179 см у чо ло -
ві ків); від нос но ши ро ке об лич чя; пере ва жан ня пря мої фор ми
но са; до сить тем не за бар влен ня очей і особ ли во во лос ся.
Меш кан цям во лин сько го ант ро по ло гіч но го ва рі ан та влас ти -
ве ши ро ке об лич чя, ма сив не над брів’я та від нос но по хи лий
лоб, ду же ви со ке пе ре ніс ся (З під руч ни ка).

2. Чим від різ ня ють ся по да ні опи си зов ніш нос ті лю дей від ху дож ньо го
опи су?
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1. Про чи тай те ви раз но урив ки ху дож ньо го тек сту, в яко му опи са но зов -
ніш ність Бог да на Хмель ниць ко го.

а) Ди вив ся на се бе збо ку, але не міг по ба чи ти як слід. Тож мав ві ри ти
тому, хто опи ше ме не, пе ре да ю чи на щад кам мій вид і ха рак тер: «Чо ло вік в
си лі віку, се ред ньо го зрос ту, ши ро коп ле чий, мо гут ньої бу до ви ті ла і ви раз -
них рис. Голову мав ве ли чез ну, шкі ру об віт ре ну, май же спе че ну, очі чор ні й
трохи косуваті, а над вузь ки ми ус та ми зви сав тон кий вус, роз хо дя чись при
кін цях у дві ши ро кі ки ти ці. Об лич чя йо го по туж не ви ка зу ва ло від ва гу й гор -
дість».

б) Па ла ю чий пог ляд, гор до вип рос та ні пле чі, мо гут ня пос та ва, зо ло та бу -
ла ва за ши ро ким шов ко вим по я сом, кінь у кош тов ній збруї – та ким ба чи ли
ме не чи ги рин ці. А я зсу ту ле ний, за ду ма ний, за жу ре ний, мо же, нед ба лий і,
мабуть, у гли би ні ду ші не ми ло сер дний і жор сто кий (За П. Заг ре бель ним).

2. По рів няй те по да ні опи си зов ніш нос ті Бог да на Хмель ниць ко го, за зна -
чив ши спіль ні й від мін ні оз на ки. Які мов ні за со би ха рак тер ні для
першо го і дру го го опи су?

3. Які де та лі в опи сі зов ніш нос ті Хмель ниць ко го ви да ють ся вам най важ -
ли ві ши ми?

Ус ний твір- о пис зов ніш нос ті лю ди ни в ху дож ньо му сти лі мож на
по бу ду ва ти як:

1) опис зов ніш нос ті кон крет ної лю ди ни, яку ви ба чи те пе ред
со бою;

2) опис зов ніш нос ті лю ди ни, про яку ви зга ду є те; у спо га дах
пор трет мо же від різ ня ти ся від опи су лю ди ни, яку ви ба чи те пе ред
со бою: час сти рає кон крет ні ри си, ви при га ду є те ли ше ок ре мі де -
та лі, що за ли ши лись у ва шій пам’яті;

3) опис зов ніш нос ті лю ди ни, яка іс нує у ва шій уя ві; ви фан та зу -
є те, опи су ю чи, який виг ляд має лю ди на.

В ус но му тво рі- о пи сі ви ко рис то ву ють ся од но тип ні ре чен ня, для
яких ха рак тер ні імен ні скла де ні при суд ки з прик мет ни ком у ро лі
імен ної час ти ни.

1. Спи шіть. Під крес літь прик мет ни ки. Які оз на ки зов ніш нос ті Вчи те ля
при га дує ав тор?

Уже не зга даю – стіль ки во ди сплив ло від то ді! За те Вчи те ля ба чу так
вираз но, мов би він ось те пер тут сто їть. Не ви со кий на зріст, пов нень кий,
кругло ви дий, з гус тою си вою чуп ри ною, та ки ми ж гус ти ми, але, як і ши ро кі
ву са, тем ни ми бро ва ми (чи мось на га ду вав гру зи на); у пра вій ру ці хус точ ка;
сво їм зви ча єм, час од ча су во ру шить ву са ми – знак то го, що над чимсь
міркує. Не раз я по вер тав ся та й ни ні по вер та юсь до об ра зу на шо го Вчи те ля
(За А. Со до мо рою).

2. Опи шіть зов ніш ність ва шо го вчи те ля. За у важ те, як на об лич чі вчи те -
ля від би ва єть ся нас трій, ко ли він слу хає ва ші від по ві ді.
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Пос тав те пе ред со бою дзер ка ло.
Скла діть ус ний твір- о пис зов ніш -
нос ті лю ди ни, яка ди вить ся на вас
із дзер ка ла. Звер ніть ува гу на ко лір
во лос ся, очей, ви раз об лич чя,
погляд. При пот ре бі ско рис тай те ся
та ки ми вис ло ва ми: на ме не із дзер -
ка ла ди вить ся; уваж ний пог ляд; на
що ках ямоч ки, як у ма ми; хви ляс те
(пря ме) во лос ся, ко рот ко підс три -
же ний (на); зди во ва ні ка рі очі; під -
ня ті вго ру бро ви; кир па тий ніс;
здивоване об лич чя.

Япон ці вва жа ють, що лю ди на во ло діє трьо ма си ла ми, уо соб лен -
ням яких є меч, зо ло то, дзер ка ло. Мож на ма ти вла ду, ви ко рис то -
ву ю чи меч (зброю), мож на при му си ти всіх ко ри ти ся, як що ма єш
зо ло то (ба гатс тво). Але най біль шу вла ду дає дзер ка ло – си ла
знан ня про се бе, тоб то муд рість. При га дай мо вис лів Г. Ско во ро ди:
Піз най са мо го се бе!

Під го туй те ус ний твір- о пис зов ніш нос ті ва шо го то ва ри ша. Звер ніть
ува гу на зріст, пос та ву, ко лір во лос ся, очей, ма не ру одя га ти ся, ма не ру
роз мов ля ти то що. Спро буй те опи са ти змі ни нас трою, які мож на по мі -
ти ти на йо го об лич чі, ко ли він роз мов ляє з ва ми.

Які «пер лин ки» трап ля ють ся іно ді в уч нів ських зо ши тах! Їх за у ва -
жи ли В. Уг лик і З. Кавф:

«Та рас по мер і за ли шив ся ге ро єм на все жит тя».
«Йо го кінь вдяг не ний у до ро гу збрую, то му що він з ба га тої сім’ї».
«Цих трьох по е тів зв’язу ють вір ші».
«Смерть ге роя ро ма ну за кін чу єть ся тра гіч но».

1. Спи шіть.

У цю ве лич ну хви ли ну ти хо роз гор та ють ся ку щі – і на га ля ви ну ви хо дить
Хо. Мов ту ман той, си ва бо ро да йо го м’яки ми хви ля ми спа да аж до ніг, чер -
ка єть ся ро ся ної тра ви. З-під бі лих кос тру ба тих брів, з гли бо ких за па дин ви -
зи ра ють доб рі, лу ка ві очі (М. Ко цю бин ський).

2. Які за со би об раз нос ті ви ко рис та но в зоб ра жен ні зов ніш ньо го виг ля ду Хо?

1. За пи шіть ха рак тер ну лек си ку (імен ни ки), яка ви ко рис то ву єть ся в опи -
сі зов ніш нос ті лю ди ни. До бе ріть до за пи са них імен ни ків прик мет ни ки,
яки ми мож на опи су ва ти пор трет кон крет ної лю ди ни.

2. Об’єднавшись у дві групи, підготуйтеся до усного твору на тему:
«Типові ознаки зовнішності українки (українця)».
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§ 61. Ус ний твір- о пис про це су пра ці за влас ним
спос те ре жен ням (на у ко вий стиль)

1. Про чи тай те текст. Обґ рун туй те йо го на леж ність до на у ко во го сти лю.

Со роч ка – час ти на ук ра їн сько го на ці о наль но го одя гу. Тра ди цій но во на
ма ла дов гі ру ка ви, роз різ по се ре ди ні гру дей, ін ко ли – ко мір, ман же ти.

Свят ко ву со роч ку ко лись ши ли з бі ло го тон ко го по лот на руч но го ви го тов -
лен ня, те пер – із фаб рич них тка нин. Її, як пра ви ло, ви ши ва ють червоними і
чорними нит ка ми. Ко лір, крій та ор на мент за ле жать від міс це вос ті.

Ук ра їн ці вва жа ють со роч ку обе ре гом лю ди ни. Ві рять, що во на за хи щає від
злих сил, не доб рих очей, а то му її не мож на по зи ча ти. Ко жен по ви нен ма ти
влас ну со роч ку- ви ши ван ку. Ви ши ван ки зде біль шо го одя га ють у свя та, до
церк ви, на кон цер ти, у гос ті (З учнівського твору).

2. Чи до во ди ло ся вам спос те рі га ти за про це сом ви ши ван ня? По рів няй те
ва ші спос те ре жен ня з урив ком уч нів сько го тво ру: «За си ляю нит ку в
гол ку, ба бу ся бе ре мою ру ку та ве де, спо чат ку злі ва нап ра во сті жок
ниж ній, а по тім спра ва на лі во вер хній…»

Про чи тай те текст. До яко го сти лю він на ле жить? Обґ рун туй те від по -
відь. Про дов жте опис про це су пе ре сад жу ван ня рос ли ни.

Пе ре сад жу ван ня рос лин

Для пе ре сад жу ван ня рос лин ви би ра ють зем ле су міш і гор щик, у яко му рос -
ти ме рос ли на. Зем ле су міш має бу ти рів но мір но (не над мір но) зво ло же на. Не
менш ніж за дві го ди ни до пе ре сад жу ван ня рос ли ну доб ре по ли ва ють, щоб
груд ку зем лі, обп ле те ну ко рін ням, мож на бу ло лег ко вий ня ти з гор щи ка, не
пош ко див ши ко рін ня (З підручника).
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Най кра щий шлях до то го, щоб лю би ти жит тя, – пра ця (З жур налу).
Лінощі роблять будь-яку справу важкою, а працелюбність –

легкою (Б. Франклін).

1. Про чи тай те текст. Які оз на ки цьо го тек сту свід чать про на у ко вий
стиль вик ла ду?

Спо руд жен ня бу дин ку

Для спо руд жен ня бу дин ку за мов ник
от ри мує доз віл на ді лян ку зем лі під за бу -
до ву. Го ту єть ся про ект, яким пе ред ба че но
за галь ний виг ляд бу дин ку.

Бу ді вель ний май дан чик ого род жу ють
ви со ким пар ка ном. За ли ша ють в’їзд на те -
ри то рію для ма шин, які при во зять бу ді -
вель ні ма те рі а ли.

Спо чат ку по туж ні екс ка ва то ри ви ри ва -
ють ве ли чез ний кот ло ван. З ньо го са мо -
ски да ми ви во зить ся ґрунт. За во зять бе тон -
ні стов пи, пе рек рит тя, бло ки. На за ліз них
рей ках пра цює бу ді вель ний кран.

Че рез кіль ка днів до міс ця бу дів ниц тва ма ши ни під во зять цег лу. На очах
з’яв ля ють ся фун да мент і пер ший по верх ба га то по вер хо во го бу дин ку. Зво дять -
ся сті ни бу дин ку. По верх за по вер хом рос те він уго ру. Пра цю ють кра ни, спа -
ла ху ють вог ні елек троз ва рю ван ня. Су час на тех ні ка доз во ляє швид ко зво ди ти
ве ли кі бу дів лі.

2. Наз віть мов ні за со би, які вка зу ють на опис ета пів ро бо ти, пос лі дов них
дій, ха рак тер них для цьо го про це су пра ці.

3. Які про це си спо руд жен ня бу ді вель ви спос те рі га ли? Яку пос лі дов ність
у цьо му про це сі пра ці ви по мі ти ли? Що вра зи ло вас у спос те ре же но -
му про це сі?

З уч нів ських тво рів:
«Ук ра їн ці вло жу ва ли в свій труд не тіль ки си ли, а й лю бов з ду -

шею».
«Бджо ла – це лю ди на, яка пра цює за пок ли кан ням».
«У сві ті все так влаш то ва но, що ні чо го не сто їть без ді ла: бджіл -

ка весь час но сить мед, му ра ха, як не са мо ви та, бі гає в по шу ках їжі,
де ре во теж не прос то так сто їть – ви роб ляє ки сень».

1. Обе ріть те му для ус но го тво ру- о пи су про це су пра ці.

2. При га дай те оз на ки на у ко во го сти лю, у яко му ви бу де те опи су ва ти про -
цес пра ці.

3. Скла діть план тво ру- о пи су про це су пра ці за влас ним спос те ре жен ням.

4. Під го туй те за скла де ним пла ном ус ний твір, дот ри му ю чись пос лі дов -
нос ті опи су кон крет них дій у спос те ре жу ва но му про це сі пра ці.
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§ 62. Ус ний твір- роз дум дис ку сій но го ха рак те ру
(пуб лі цис тич ний стиль)

1. Спи шіть текст. Знай діть ху дож ній за сіб про тис тав лен ня, що уви раз нює
пуб лі цис тич ний стиль.

Ко ли ви хо че те, щоб ва ша піс ня по лю би ла ся лю дям, ви по вин ні зро би ти
так, щоб лу на ло кож не сло во, кож на но та не фаль ши во і глу хо, а сріб но і чис -
то, як лу на ють во ни в «Піс ні про руш ник», що її по да ру ва ли нам та ла но ви ті
піс нет вор ці Анд рій Ма лиш ко і Пла тон Май бо ро да, чи в «Сте пом, сте пом», ви -
бо ле ній на бла го дат ній зем лі Чер ка щи ни Ми ко лою Не го дою та Ана то лі єм
Паш ке ви чем, чи у «Двох ко льо рах», ви гап ту ва них Дмит ром Пав лич ком і
Олек сан дром Бі ла шем, або в піс ні «Ма річ ка», яку знай шли на кру чах Че ре -
мо шу Ми хай ло Ткач і Сте пан Са ба даш (Д. Лу цен ко).

2. Під го туй те твір- роз дум дис ку сій но го ха рак те ру на те му «Чи ста нуть
на род ни ми су час ні ест рад ні піс ні?», ви ко рис то ву ю чи ко рот кі ре чен ня,
ри то рич ні пи тан ня, звер тан ня до уяв но го слу ха ча.

3. При га дай те піс ню Д. Лу цен ка та І. Ша мо «Ки є ве мій». Що спри я ло то -
му, щоб ця піс ня ста ла на род ною? 

Лиш сло во прос те, в щи рос ті без крає,
не куп ле не й не про да не ні де, –
в сво їй кра сі ні ко ли не зли няє,
у са му ду шу лю дям за па де.

В. Бич ко

1. Спи шіть текст. До яко го сти лю він на ле жить? Обґ рун туй те від по відь.

Уза га лі су пе реч ки є пред ме том та ко го
роду, до яко го лю ди ро зум ні та в по важ но му
ві ці від ра зу не по вин ні до лу ча тись. Хай спо -
чат ку гар нень ко нак ри чить ся молодь: це її
спра ва … пот ріб но кри ку нам ус мак нак ри ча -
тись, щоб лю ди ро зум ні мог ли за цей час на -
ду ма тись ус мак. Під час су пе ре чок прис лу -
хай тесь, але не лізь те в них (За М. Го го лем).

2. Як ви ро зу мі є те вис лов ле ну М. Го го лем дум ку? Поміркуйте, хто може
вести дискусії – молоді люди чи люди старшого віку.

3. За по да ним тек стом сфор му люй те дві влас ні те зи, які су пе ре чать од на
од ній.

Ус ний твір- роз дум дис ку сій но го ха рак теру пе ред ба чає спіл ку -
ван ня зі слу ха ча ми.

Ав тор тво ру ви ко рис то вує пи таль ні ре чен ня як за со би за лу чен -
ня до роз ду мів слу ха чів. 

Щоб до сяг ти емо цій но го вис лов лю ван ня, він пов то рює най важ -
ли ві ші дум ки, ви ді ля ю чи їх від по від ни ми лек сич ни ми за со ба ми та
ін то на цій но.
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1. Про чи тай те текст. У чо му по ля гає дис ку сій ність йо го те ми?

Лю ди на по вин на бу ти ін те лі ген тною.
А як що її про фе сія не пот ре бує ін те лі ген тнос ті? А як що во на не змог ла

здо бу ти ос ві ту – так скла лись обс та ви ни? А як що ота ін те лі ген тність ро бить
її «бі лою во ро ною» се ред тих, з ким во на спіл ку єть ся?

Ні, ні і ні! Ін те лі ген тність пот ріб на за будь- я ких обс та вин.
Що та ке ін те лі ген тність?
Вва жа ють, що ін те лі ген тна лю ди на – це лю ди на на чи та на, ви со ко ос ві че -

на, ба га то по до ро жує, знає ба га то мов.
Але мож на ні чо го цьо го й не ма ти, а бу ти все- та ки внут ріш ньо ін те лі гент -

ною лю ди ною. Ін те лі ген тність не тіль ки в знан нях, а й у здат нос ті зро зу мі ти
ближ ньо го. Во на ви яв ля єть ся в най мен ших дріб ни цях: в умін ні чем но спе ре -
ча тись, скром но по во ди тись за сто лом, в умін ні не по міт но до по мог ти ін шо му,
бе рег ти при ро ду, не смі ти ти нав ко ло се бе…

Ін те лі ген тність – це здат ність до ро зу мін ня, до сприй нят тя, тер пи ме став -
лен ня до лю дей (З жур на лу).

2. Об’єд нав шись у дві гру пи, про ве діть дис ку сію на по да ну те му. Кож на
гру па фор му лює свій влас ний пог ляд на по ру ше ну те му, до дає до наве -
де них у тек сті свої до ка зи. Виг рає та гру па, яка в дис ку сії зап ро по нує
роз по відь про яск ра ві жит тє ві си ту а ції, що в них ви яв ля єть ся ін те лі -
ген тність лю ди ни.

Як що не вис лов ле но про ти леж них ду мок, то ді немає з чо го ви -
би ра ти най кра ще (Ге ро дот).

1. Про чи тай те. Сфор му люй те ос нов ну дум ку тек сту. Яку роз мо ву має на
увазі ав тор?

Впра ва для на шо го ро зу му – роз мо ва

Най плід ні ша та най при род ні ша впра ва для на шо го ро зу му – роз мо ва.
З усіх ви дів жит тє вої ді яль нос ті во на для ме не най при єм ні ша. Ось чо му, як -
би ме не зму си ли не гай но зро би ти ви бір, я во лів би, на пев не, втра ти ти зір, ніж
слух і дар мо ви. Афі ня ни, а за ни ми й рим ля ни, на да ва ли у сво їх ака де мі ях
ви со кої ва ги цьо му мис тец тву.

Нав ча ю чись чо го- не будь з кни жок, по су ва єш ся впе ред по віль но, мля во, без
уся ко го за па лу; жи ве ж бо сло во і вчить, і вправ ляє. Як що я ве ду роз мо ву з
лю ди ною силь ної ду ші, смі ли вим су пер ни ком, він на па дає на ме не з усіх бо -
ків, ко ле і спра ва, і злі ва, йо го уя ва роз па лює мою. Дух зма ган ня, праг нен ня
до пе ре мо ги, бойо вий за пал по ри ва ють і під но сять над са мим со бою. Ціл ко -
ви та зго да – влас ти вість для роз мо ви вель ми нуд на.

Наш ро зум зміц ню єть ся в спіл ку ван ні з
муд ри ми й силь ни ми осо бис тос тя ми, і го ді
уяв ля ти со бі, як ба га то він втра чає, як ба на лі -
зу єть ся в що ден но му зіт кнен ні й спіл ку ван ні
з людь ми ни ци ми та дріб’яз ко ви ми. З дос ві ду
сво го знаю, чо го це вар те. Я люб лю спів бе сі -
ду й дис ку сію.
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У спів бе сі ду чи дис ку сію всту паю ду же лег ко й охо че, тим па че, що за галь -
ноп рий ня ті дум ки не зна хо дять у ме ні спри ят ли во го ґрун ту, ку ди мож на бу -
ло б про ник ну ти й пус ти ти ко рін ня. Ми по вин ні поб лаж ли во ста ви ти ся до
най роз ма ї ті ших по мис лів, і на віть як що з ни ми не згод ні, ма є мо їх усе ж спо -
кій но вис лу хо ву ва ти (За М. Мон тенем).

2. Скла діть план по да но го тек сту.

3. Під го туй те док лад ний пе ре каз по да но го тек сту.

4. По мір куй те, що для вас оз на чає роз мо ва. Яку роз мо ву і з ким ви ці ну -
є те? Чи час то ви спе ре ча є тесь? Які те ми вик ли ка ють у вас ба жан ня
спе ре ча ти ся?

З уч нів ських тво рів:
«Ук ра їн ська мо ва на си че на ін шо мо віз ма ми».
«Ус на на род на твор чість скла да єть ся з фоль кло ру».
«Са ме в бур’янах роз по ча ла ся твор чість Т. Шев чен ка».
«Ба ба Ма ру си на прок ли на ла Саш ка за те, що він но га ми ви ри -

ває мор кву».
«У кож но му лі те ра тур но му пе рі о ді бу ли свої пи са рі».

1. Під го туй те ус ний твір- роз дум дис ку сій но го ха рак те ру на те му «Що
най важ ли ві ше в нав чан ні рід ної мо ви?» або «Для чо го ми вив ча є мо
рід ну мо ву?».

2. Про а на лі зуй те, чи дот ри ма но у тво рі- роз ду мі ви мо ги що до вис віт лен -
ня дис ку сій ної теми.

Спо чат ку спи тай, хто твій слу хач, а по тім уже про по ві ді чи тай!
(Япон ська муд рість).

Є п’ят де сят спо со бів ска за ти «Так!». Є п’ят сот спо со бів ска за ти
«Ні!». І є тіль ки один спо сіб це на пи са ти! (Б. Шоу).

§ 63. Пись мо вий твір- о пис зов ніш нос ті лю ди ни за кар ти ною
(ху дож ній стиль)

Ху дож ник пен злем і фар ба ми пе ре дає на по лот ні, па пе рі те, що
ба чить або уяв ляє. Роз гля да ю чи кар ти ну, ми сприй ма є мо не тіль -
ки зоб ра жен ня, а й від чу ва є мо нас трій мит ця.

Опи са ти кар ти ну – оз на чає пе ре да ти сло ва ми зоб ра же не на ній,
а та кож вис ло ви ти дум ки й по чут тя, які вик ли кає кар ти на.

1. Роз глянь те сто рін ку ва шо го під руч ни ка, якою роз по чи на єть ся роз діл
«Зв’яз на мо ва (мов лен ня)». Звер ніть ува гу на зоб ра жен ня дів чин ки.
Дай те від по ві ді на за пи тан ня:

– Яку по ру ро ку зоб ра же но на ма люн ку?
– Яки ми сло ва ми ви мо же те опи са ти об лич чя, во лос ся, вбран ня дівчинки?
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– Чим во на за хоп ле на?
– Які де та лі зоб ра жен ня при вер та ють ва шу ува гу?
– Які по чут тя вик ли кає у вас зоб ра жен ня?

2. На пи шіть твір- о пис зов ніш нос ті за роз гля ну тим зоб ра жен ням, ви ко -
рис то ву ю чи по пе ред ні за пи тан ня й від по ві ді на них.

Щоб на пи са ти твір- о пис у ху дож ньо му сти лі, тре ба ви ко рис та ти
тро пи, ху дож ні за со би. При цьо му вар то уни ка ти ба га тос лів’я,
штуч них мов них прик рас, які за тем ню ють вис лов лю ва ну дум ку.

Ло гіч на пос лі дов ність, ви яв лен ня влас но го став лен ня – така
основ на ви мо га до тво ру.

1. Роз глянь те реп ро дук цію кар ти ни «Пор трет Те тя ни» Г. Пав лен ко.
Прочитайте текст.

З портрета дивиться на нас мо ло да жін ка.
Во на три має в ру ці не ве лич ку пташ ку. Жін ка
одяг не на в тем но- си ню сук ню. Ви со кий ко мір зі
сріб ляс тим оз доб лен ням від ті нює бі лиз ну
облич чя й ви тон че ної шиї. Ви со ке чо ло жін ки
об рам ле не тем но- ру ся вим во лос сям. Чіт ко ви пи -
са но лі нії брів, губ, тон кий рів ний ніс.

М’яка лі нія пле чей під крес ле на дру гим
планом – пей заж ною кар ти ною з го лу бою
річкою.

При вер та ють ува гу гар ні ар тис тич ні ру ки,
мож ли во, Те тя на – пі а ніс тка.

2. Про чи тай те ури вок з вір ша «Вальс».

Цвіт на каштанах помірно, покірно погас.
Ах, не зів’яв, а погас, наче люстра у залі...
Все проминуло, немов старовинний романс,
Тільки гвоздика тремтить на крижині рояля.

Все проминуло...
Так звідки ж цей птах

і рука –
Спалахом білим на тихому мармурі ночі?
Все одшуміло. Зосталася тільки ріка,
Пам’ять русява, вишнева зав’юга

і ... очі.
За Б. Олійником

3. По мір куй те, як пе ре гу ку єть ся нас трій вір ша з кар ти ною «Пор трет Те -
тя ни». За пи шіть свої мір ку ван ня.
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1. Роз глянь те по да ні у ва шо му під руч ни ку кар ти ни до руб рик «І пен злем,
і сло вом». Ви бе ріть кар ти ну для опи су зов ніш нос ті лю ди ни в ху дож -
ньо му сти лі. Обґ рун туй те свій ви бір.

2. На пи шіть твір- о пис зов ніш нос ті лю ди ни в ху дож ньо му сти лі за об ра -
ною кар ти ною (або за ма люн ком, яким роз по чи на єть ся один із роз ді -
лів під руч ни ка).

Жи во пис – це по е зія, яку ба чать, а по е зія – це жи во пис, який
чу ють (Ле о нар до да Він чі).

Шко да, що ми не ма лю є мо від ра зу очи ма. Як ба га то гу бить ся на
дов го му шля ху від очей че рез ру ки до пен зля (Г. Лес сінг).

§ 64. Пись мо вий твір- о пис про це су пра ці
за влас ним спос те ре жен ням (ху дож ній стиль)

1. Про чи тай те текст. Обґ рун туй те, до яко го ти пу вис лов лю ван ня і яко го
сти лю він на ле жить.

Ча рів ний ме те лик

В од но му із сіл, що на Чер ні гів щи ні, жи ве нез ви чай на дів чин ка – Олен ка
Ма зур. Во на ве ли ка фан та зер ка і майс три ня. А ру ки в неї прос то зо ло ті. Олен -
ка ви го тов ляє ори гі наль ні ме те ли ки- су ве ні ри нез ви чай ної фор ми з ма те рі а лу,
який зав жди є під ру кою – об гор тки від цу ке рок.

Як ви го то ви ти та ко го ме те ли ка? Ми ста ли свід ка ми, як це ро би ла Олен ка
ра зом зі сво ї ми дру зя ми в об ра зот вор чо му гур тку.

Прос тим олів цем на цуп ко му па пе рі на ма лю ва ли кон тур ме те ли ка пот ріб -
ної фор ми та роз мі рів. По ряд ле жа ли під го тов ле ні сто си ки нап ро чуд гар них і
різ но ма ніт них па пір ців. Це бу ли об гор тки від цу ке рок – фан ти ки. Ро бо та по -
су ва ла ся швид ко і якось по- о соб ли во му ве се ло.

Спо чат ку Олен ка на мо та ла цу кер -
ко ву об гор тку на олі вець. По тім
обереж но зсу ну ла її та прик ла ла до
кон ту ру, зак рі пив ши нит ка ми там, де
ма ло бу ти ті ло.

Най біль ше ча су піш ло на ви го тов -
лен ня крил ме те ли ка. Пот ріб но бу ло
зно ву на мо та ти об гор тку на олі вець.
Стис ну ти її з обох бо ків до се ре ди -
ни – то ді й ут во ри ла ся гоф ро ва на
тру боч ка. Дів чин ка справ но зсу ну ла її
з олів ця, зіг ну ла в дуж ку і прик рі -
пила нит кою з од но го бо ку ті ла до
осно ви. Ду жок бу ло кіль ка – рів но
стіль ки, скіль ки пот ріб но для виб ра -
ної фор ми та роз мі ру кри ла.
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Так са мо Олен ка ви го то ви ла й дру ге криль це ме те ли ка. Прик рі пи ла йо го
си мет рич но – з ін шо го бо ку ті ла. Усьо го кри лець ма ло бу ти чо ти ри.

Те пер нас та ла чер га зро би ти го лів ку й ву си ки ме те ли ка. Для них Олен ка
ви ко рис та ла фоль гу (сріб ляс ті об гор тки від шо ко ла док). Ме те ли ки вий шли
різ ні, не по діб ні один до од но го.

Усі ді ти пра цю ва ли по- різ но му – хтось ви ко рис то ву вав для зак ріп лен ня
час тин ме те ли ка клей – в’яз кий, та кий, що швид ко сох нув, хтось оз до бив па -
пе ро ву ос но ву з двох бо ків, щоб іг раш ка бу ла об’єм ною – як ялин ко ва при -
кра са (З жур на лу «Юний тех нік Ук ра ї ни»).

2. Скіль ки мік ро тем мож на ви ді ли ти в цьо му тек сті? Під го туй те склад -
ний план тек сту.

3. Чим за хоп лю є те ся ви? Який різ но вид пра ці при но сить вам за до во лен ня?

4. Під го туй те пись мо вий твір- о пис про це су пра ці за влас ним спос те ре -
жен ням.

З уч нів ських тво рів:
«Лю ди на вкла дає в зем лю свої си ли, а з ни ми – і спо ді ван ня».
«За по рож ці по ча ли ут во рю ва ти ся під гні том дер жа ви».
«Шев чен ко до во дить, що тіль ки ко за ки – но сії осе лед ців – мог -

ли виз во ли ти Ук ра ї ну».
«З усіх люд ських ви на хо дів мо ва є най пот ріб ні шим».
«Свій пер ший вірш Лі на Кос тен ко наш кря ба ла на сті нах око пу».

1. Про чи тай те ви раз но текст.

На шим сто ро жам за баг ло ся ку пи ти круг лень ких, ду же смач них го ріш ків.
Про да ва ли їх два геть мо ло ді хлоп ці, які ме та ли ся між лан ту ха ми, пов ни ми
го ріш ків, і за ліз ни ми ва га ми з та ким спри том, що люд су нув сю ди ва лом не
так ку пу ва ти, як по ди ви ти ся на цих мо ло дих сприт ня рів.

Хто хо тів ку пи ти якусь там кіль кість го ріш ків, ка зав про це од но му з хлоп -
ців, той мов чки обер тав ся до лан ту ха, за чер пу вав звід ти бля ша ним, ви чов га -
ним до блис ку шпо ли ком са ме стіль ки, скіль ки про сив по ку пець, і ки дав через
пле че, не див ля чись, точ но на шаль ку те ре зів так влуч но й умі ло, що жо ден
го рі шок не па дав на зем лю. Хло пець май же зав жди вга ду вав ва гу з та кою
точніс тю, що це вже ме жу ва ло з чак лунс твом. Ко ли ж не ста ча ло до пот ріб -
ної ва ги або бу ла зай ви на, то ви мі рю ва ло ся це од ним- дво ма го ріш ка ми. Зай -
ви ни мо ло дий хло пець не при би рав, а не дос та чу по пов ню вав з та кою са мою
хваць кіс тю, як і ос нов ну ва гу: ха пав пуч кою один або два го ріш ки і, не
дивлячись, та ще й обк ру чу ю чись на од ній но зі кіль ка ра зів, точ но ки дав на
шаль ку тере зів (За П. Заг ре бель ним).

2. Який про цес пра ці опи са но в по да но му тек сті?

3. Чо му пись мен ник на зи ває хлоп ців сприт ня ря ми? Сприт няр – це ін ди -
ві ду аль ний но вот вір (по рів няй те за галь нов жи ва не сло во сприт ник).

4. Які, на ва шу дум ку, ри си важ ли ві для пра ці про дав ців? Опи шіть мож -
ли ві си ту а ції в ма га зи ні, на ба за рі.
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До зай ня тої лю ди ни не ро би зрід ка хо дять у гос ті – на гор щик,
що ки пить, му хи не ле тять (Б. Фран клін).

Під га няй сам свою ро бо ту; не че кай, щоб во на те бе під га ня ла
(Б. Фран клін).

1. Пе ре чи тай те руб ри ку «За пам’ятай мо» § 51. Під го туй те ся до на пи сан -
ня тво ру, дав ши від по ві ді на за пи тан ня:

– Чи про будь- я кий різ но вид пра -
ці мож на на пи са ти пись мо вий твір у
ху дож ньо му сти лі?

– Як у звич ній, бу ден ній пра ці по -
ба чи ти нез ви чай не?

– При га дай те, у яких ху дож ніх
тво рах опи са но про цес пра ці. За пи шіть
наз ви цих тво рів та іме на пер со на жів.

– Чим за пам’ятав ся вам опис пра -
ці в ху дож ньо му сти лі?

– Яку пра цю ви най час ті ше спо -
сте рі га є те?

2. На пи шіть твір- о пис про це су пра ці в ху дож ньо му сти лі.

§ 65. Пись мо вий твір- о по ві дан ня за по да ним сю же том

Сю жет – це хід, роз ви ток по дій у роз по від них тек стах ху дож ньо -
го сти лю.

Опо ві дан ня – не ве ли кий за об ся гом текст, у яко му об раз но роз -
по ві да єть ся про якусь по дію.

1. Про чи тай те. 

Спо гад про гос ти ни в Ти чи ни

За сту дент ських літ мо їм улюб ле ним по е том був Пав ло Ти чи на. Мрі я ло ся
про зна йомс тво. І та ка на го да нев дов зі тра пи лась. Я, як ре дак тор, го ту вав до
дру ку ру ко пис «Виб ра но го» Пав ла Ти чи ни. Зус трів шись із мо їм дру гом Дмит -
ром, я роз по вів про це, а він і про по нує:

– Ось по те ле фо ную до Пав ла Гри го ро ви ча – і вдвох пі де мо до ньо го в
гос ті.

Так і ста ло ся. За ві та ли ми то го ж сер пне во го дня у над ве чір’ї на Те ре щен -
ків ську ву ли цю до Ти чи ни, і він доб ро зич ли во прий няв нас. Мій Дмит ро був
у Пав ла Гри го ро ви ча май же як удо ма, а от я… Під доб ро душ ні кпи ни сво го
дру га – «окон фу зив ся», ко ли да ру вав Пав ло ві Гри го ро ви чу свою збі роч ку з
під пи сом. А там бу ло на пи са но: «Ве ли ко му, слав но му…»

– Е, ні… – зас те ріг ся Пав ло Гри го ро вич, – та ко го я не прий му…
Гус то по чер во нів ши, я ска зав:
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– Та в ме не ж ось є ще один при мір ник. Да вай те, будь те лас ка ві, пе ре пи -
шу по- і нак шо му…

Спос те ріг ши прик ре моє збен те жен ня, Ти чи на зас по кій ли во мо вив:
– Га разд, не хай так во но вже й бу де.
За вів гос по дар нас до сво го ка бі не ту. Роз мов ля ли і про Піс ки, і про рід ну

ме ні Пе ре яс лав щи ну. По ка зу вав по ет і ко лиш ні свої ма люн ки в ра моч ках на
сті ні… А під сті ною тут же на сто ли ку ле жа ли сто си яки хось га зет. Дмит ро Го -
лов ко не втри мав ся й за пи тав:

– Чом це Ви, до ро гий Пав ле Гри го ро ви чу, «ра йон ку» на шу чи та є те? Що
Ви там ви чи тать змо же те, крім зве день про хлі бо за го тів лю?

– Е, ні… Не ка жіть. Я й там, із га зет цих, учу ся жи вої мо ви (За В. Ко ло -
мій цем).

2. За по да ни ми за пи тан ня ми скла діть ре чен ня, які від тво рю ють сю жет
опо ві дан ня.

– Чо му ав тор мрі яв поз на йо ми тись із П. Ти чи ною?
– У чо му по ля гав «кон фуз» із по да рун ком книж ки?
– Де зна хо див по ет жи ве на род не сло во?

3. Скла діть план про чи та но го тек сту. За пи шіть йо го.

Твір- о по ві дан ня роз по ві дає про якусь по дію, що ста ла ся.
З опо ві дан ня діз на є мо ся про міс це й час по дії, що від бу ла ся,

про її учас ни ків.
В опо ві дан ні ос нов ний тип вис лов лю ван ня – роз по відь, про те в

ху дож ньо му опо ві дан ні мож ли ві й роз ду ми. Роз мір ко ву ють або
пер со на жі, про яких роз по ві дає ав тор, або сам ав тор.

1. Оз на йом те ся із сю же том опо ві дан ня. На пи шіть за по да ним сю же том
твір- о по ві дан ня.

Ді ти знай шли в гус тій тра ві на лу ках пта ши не гніз до. Дов го три ва ла су пе -
реч ка. Чи при ле тить до гніз да пташ ка? Хто по-с прав жньо му лю бить і бе ре же
при ро ду?

2. При га дай те опо ві дан ня Є. Гу ца ла «Сім’я ди кої кач ки». Як пос та ви ли -
ся до ка чи ної сім’ї Юр ко і То ся? Чи зро зу мів Юр ко, чо му То ся не
прий шла з ним поп ро ща ти ся?
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Фор му ла во ди
– Яка, ді ду сю, фор му ла во ди
В стру моч ку, що оце те че сю ди?
– Ох, вну чень ко, ска жу хі ба од но:
Ли ше не Н2О.

С. Пав лен ко

1. Про чи тай те опо ві дан ня. Який сю жет цьо го опо ві дан ня?

Сі ян ка

Ах, яка це му ка – ци бу лю сі ян ку по ло ти! В між ряд ді – ще ні чо го. Сап -
кою раз- дру гий – і го то во. А в ряд ку… Сап ка тут не по мо же, кож ну бур’янин -
ку ру ка ми тре ба вис куб ти. Ще й ди вись, аби за щи ри цею та мишієм, чо го доб -
ро го, сі ян ка не вир ва лась.

Дов ге за нят тя. Ма руд не. Оди над ця ти річ ний Юр ко уже он ці лу віч ність на
гряд ці, а про по лов скіль ки? Два ря доч ки ли шень. І як би ж хто си лу вав – сам
за хо тів!

Вран ці крізь сон по чув, як ма ма бід ка лась та то ві: «Сі ян ка за рос ла. Ко -
ли за неї бра ти ся?..». Ну, Юр ка, звіс но, до ува ги не бра ли. Ри зи ко ва но:
мож на зов сім без ци бу лі ли ши тись. Спа си бі на то му, що кур ча ток і гу сей
гля дить.

А Юр ко під слу хав ма ми не бід кан ня і ска зав со бі: тіль ки та то й ма ма з до -
му, – на гряд ки. Знає він доб ре, що до чо го.

Те пер ото по ле. Сон це вже при пі кає, але хай пе че со бі.
…Прий де ма ма над ве чір з по ля та:
– По бі жу на го род, мо же, хоч тро хи сі ян ки спо лю.
Юр ко – мов би й не чує ні чо го. Ма ма до гряд ки: що та ке? Де бур’ян дівся?
– Юр ку, ти не ба чив, хто про по лов сі ян ку?
– От, не мав кло по ту сі ян ку сте рег ти! – мов би аж роз сер дить ся Юр ко.

А то ді не втри ма єть ся і роз смі єть ся: скіль ки ж мож на му чи ти ма му?
– Ой ти мій ро біт нич ку хо ро ший, – і ма ма при гор не йо го…
А сон це пе че. А сі ян ки ще ці лих п’ять ря доч ків. Тяж ко її по ло ти. Ма руд -

но її по ло ти. Гар но її по ло ти (За С. Пав лен ком).

2. По мір куй те, чо му Юр ко ві бу ло тяж ко і вод но час гар но по ло ти сі ян ку.

3. Напишіть твір- о по ві дан ня про якусь доб ру спра ву, яку ви та єм но від
усіх зро би ли.

1. Об’єд най тесь у дві гру пи. Кож на гру па
пи ше твір- о по ві дан ня за по да ним сю -
же том.

На ков зан ці в не ді лю зіб ра ло ся чи ма ло ді тей.
Бра тик і сес трич ка прий шли зі сво їм со ба кою.
Усі нав ко ло звер та ли ува гу на нього. Він не -
втом но бігав за дітьми. По вер нен ня до до му.

2. За чи тай те скла де ні опо ві дан ня й від -
знач  те най ви раз ні ші, най ці ка ві ші ви -
сло ви.
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Пра ця – це од не з най чис ті ших і най шля хет ні ших дже рел емо -
цій но го ста ну, ра дос ті ді ян ня, тво рен ня. Дум ка, що на род же на,
збуд же на, ви тон че на в пра ці, стає ра діс ною, оп ти міс тич ною (В. Су -
хом лин ський).

§ 66. За міт ка дис ку сій но го ха рак те ру в га зе ту
(пуб лі цис тич ний стиль)

Га зет на за міт ка – це по ві дом лен ня про по дію, яви ще, що мо же
за ці ка ви ти ба га тьох.

За міт ка в га зе ту міс тить ак ту аль ну, зло бо ден ну ін фор ма цію.

1. Про чи тай те текст. Яка йо го ос нов на дум ка? До ве діть, що цей текст по -
ру шує важ ли ву те му й мо же бу ти опуб лі ко ва ний у га зе ті як зло бо ден -
на ін фор ма ція.

Поч ніть лю би ти

Поч ніть лю би ти! Не сіть доб ру но ви ну спер шу близь ким лю дям. Пік луй те ся
про сво їх су сі дів. Чи ви хоч зна є те, хто жи ве по руч? На ве ду ви нят ко вий при -
клад лю бо ві до ближ ньо го, який я спос те рі га ла в од ній ін дусь кій ро ди ні. До мене
звернувся знайомий: «Ма ти Те ре зо, я знаю од ну ро ди ну, де вже давно ні чо го не
їли. Зро біть щось». Я взя ла тро хи ри су й пос пі ши ла ту ди. У ха ті на ме не го лод -
ни ми очи ма ди ви ли ся ді ти. Од нак ма ти взя ла рис і від нес ла су сід ній му суль ман -
ській сім’ї, яка та кож го ло ду ва ла. Нас туп но го ве чо ра я вже не при но си ла їм рису,
бо хо ті ла, щоб ін дусь ка та му суль ман ська сім’ї скуш ту вали радість вза єм но го
обда ру ван ня. Тре ба бу ло ба чи ти тих ді тей, які сві ти ли ся радіс тю, вип ро мі ню ва -
ли доб ро і мир ра зом зі сво єю ма тір’ю, яка бу ла здат на лю би ти аж до бо лю. Така
лю бов має по чи на ти ся вдо ма (Зі спо га дів Ма те рі Те ре зи).

2. На ве діть прик лад люд ської доб ро ти й тур бо ти про ближ ньо го з ва шо -
го жит тє во го дос ві ду.

За міт ка дис ку сій но го ха рак те ру при вер тає ува гу до те ми, яка
вик ли кає су пе реч ли ві дум ки чи та чів. У та кій за міт ці ос нов ний тип
вис лов лю ван ня – роз дум.

Ав тор вис лов лює оцін ку пев ної по дії, вчин ку лю ди ни, тоб то фор -
му лює те зу. Для то го, щоб пе ре ко на ти чи та ча в пра виль нос ті сво -
єї оцін ки, він на во дить до ка зи. Як що мож ли ві й ін ші оцін ки, на сто -
рін ках га зе ти від бу ва єть ся дис ку сія.

1. Про чи тай те. По мір куй те, чи міг би та кий текст бу ти опуб лі ко ва ний у
га зе ті.

Лист да ле ко му ук ра їн це ві
Де ти?
Це моє пер ше за пи тан ня до те бе. Ти нер во во кру тиш лис та «Фром Юк -

рейн» і десь у Єв ро пі чи за оке а ном, у Ка на ді, США чи Авс тра лії, нев пев не -
но від по ві да єш: «Як – де? Вдо ма».
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Звіс но, ти вдо ма. Де ж іще то бі бу ти?
Але я по- ін шо му пос тав лю своє за пи тан ня.
Де ти, юний ук ра їн цю?.. Не зна єш, що від по віс ти. Ли ше ми мо хідь, кіль ка

слів. Оце і всі ві до мос ті про твоє по ход жен ня. Ну на ро див ся ти в Ук ра ї ні, ну
ко лись там жи ли твої бать ки... Те пер і твої бать ки, і ти сам – гро ма дя ни іншої
кра ї ни. А для Ук ра ї ни ви – ді ас по ра. Ні би й не чу жі, але все ж не зов сім свої...
Ко ли твої бать ки прий ня ли рі шен ня ви ї ха ти з Ук ра ї ни, ніх то не за пи тав те бе,
чи Ти цьо го хо чеш. І чи не зда єть ся то бі те пер, що тут, «удо ма», ти опи нив -
ся на віть не з влас ної во лі? Нев же не про ки нув ся в то бі ук ра ї нець?

Ти зна єш, Ук ра ї на – кра ї на над зви чай на, її зв’язок зі сво ї ми гро ма дя на -
ми – не роз рив ний. І ти теж до вів це сво їм хви лю ван ням.

«Але ж я жод но го ра зу не був в Ук ра ї ні», – го во риш ме ні на це ти. То я
від по вім то бі. Зв’язок Ук ра ї ни з ук ра їн ця ми пов’язує люд ські ду ші, він ду хов -
ний. Ми – час тин ка ве ли ко го на ро ду, мо гут ньої на ції. Бо від стань від Ук ра ї -
ни до ук ра їн ців ви мі рю єть ся не кі ло мет ра ми. Во на ви мі рю єть ся стру на ми
душі люд ської, ук ра їн ської. Ук ра ї нець мо же де сят ки ро ків жи ти на сво їй бать -
ків щи ні й вод но час бу ти від неї на від ста ні. А мо же жи ти за ти ся чі й ти ся чі
кі ло мет рів, але бу ти з нею – сер цем, ду шею.

Дім і жит ло – не зав жди те са ме. Дім – це міс це, де від по чи ває ду ша.
Жити ж лю ди на мо же де зав год но. Не обов’яз ко во кра ї на мо же ста ти до мом
для ду ші. Прос то річ ка, ліс, по ле, ма льов ни ча гір ська до ли на – це вже міс це,
де по се ли лась чи ясь ду ша.

Де жи ве твоя ду ша, юний ук ра їн цю? Я знаю, що ко ли не вся твоя ду ша,
то хо ча б час точ ка її жи ве на тій зем лі, звід ки ти по хо диш, де жив твій рід і
де ви з бать ка ми на зав жди за ли ши ли своє ко рін ня. Так, в Ук ра ї ні (З уч нів -
сько го тво ру).

2. До ве діть, що по да ний текст на ле жить до пуб лі цис тич но го сти лю і має
дис ку сій ний ха рак тер.

3. Яку те зу до во дить ав тор лис та?

4. Чи по год жу є те ся ви з на ве де ни ми до ка за ми?

З уч нів ських тво рів:
«Озир нув шись нав кру ги, мож на по ба чи ти, що нас ото чу ють

міста».
«У «За ча ро ва ній Дес ні» опи са ні буд ні при ро ди».
«Най ви щим виз нан ням твор чос ті по е та є пе рет во рен ня йо го вір -

шів на піс ні, які ста ють хі та ми. Так ста ло ся і з «Піс нею про руш ник»
А. Ма лиш ка».

«Най чіт кі ше слі ди на ших пред ків від би ли ся в лі те ра ту рі».

На пи шіть за міт ку дис ку сій но го ха рак те ру в га зе ту, ви ко рис тав ши те му
лис та, по да но го в по пе ред ній впра ві. По ча ток за міт ки мо же бу ти та кий:

«Я про чи та ла твір уче ни ці. Во на звер та єть ся до сво го од но літ ка – хлоп -
ця- ук ра їн ця, який жи ве з бать ка ми за кор до ном»...
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1. Про чи тай те. Дай те наз ву тек сто ві. Сфор му люй те те му дис ку сій ної за -
міт ки в га зе ту.

На зе ле но му фут боль но му по лі ще не так давно зма га ли ся ко ман ди фут -
бо ліс тів – з ди тя чої спор тив ної шко ли, ко ман ди з районних шкіл. На ста ді о -
ні про во ди ли зма ган ня учас ни ки спор тив них сек цій із роз та шо ва них поб ли зу
вищих нав чаль них зак ла дів. А ще ста ді он прий мав ці лі ро ди ни. Сю ди при хо -
ди ли ма ми з діть ми різ но го ві ку. Хтось вип ро бо ву вав свої си ли в стриб ках,
хтось на бі го вих до ріж ках, хтось ви ко ну вав гім нас тич ні впра ви ча сом і на лав -
ках, приз на че них для гля да чів, фут боль них убо лі валь ни ків.

Те пер за мість місць для си дін ня – трух ля ві лав ки, а між ни ми по рос ла не
ли ше тра ва, а й під няв ся гус тий ліс. Ще сто ять фут боль ні во ро та, ще лу на ють
тут го ло си фут бо ліс тів. Нав ко ло фут боль но го по ля про гу лю ють ся ма ми з діть -
ми у ві зоч ках. Але ста ді он жи ве впів си ли. Не зби рає він чис лен них гля да чів.
Де б їм си ді ти?

Час то пи шуть у нас про пот ре бу ство рен ня но вих ро бо чих місць. А хі ба не
тре ба пік лу ва ти ся про міс ця для за нят тя спор том? Чи за мість спор тив них зак -
ла дів у нас від кри то ніч ні клу би? Во ни да ють біль ший при бу ток?

2. Визначте в поданому тексті мікротеми. Запишіть їх.

3. Виберіть од ну з мік ро тем і по бу дуй те нав ко ло неї роз по відь або роз -
дум, використовуючи власні спостереження. Запишіть створений текст.

Ко ли лю ди спе ре ча ють ся то му, що праг нуть іс ти ни, то су пе реч -
ка не ми ну че має при пи ни тись, ад же іс ти на бу ває тіль ки од на.
Коли ж спе ре чаль ни ки праг нуть не іс ти ни, а пе ре мо ги, то ді
супереч ка де да лі роз па лю єть ся, ос кіль ки жо ден не мо же вий ти
пере мож цем у су пе реч ці без то го, щоб йо го суп ро тив ник не
виявив ся пе ре мо же ним (Абуль- Фа радж).

На пи шіть за міт ку в га зе ту на те му «У на шо му ра йо ні з’явив ся но вий
спортивний майданчик».
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§ 67. Ді ло ві па пе ри. Роз пис ка

Офі цій но- ді ло вий стиль ви ко рис то ву ють у ді ло во му спіл ку ван ні
між дер жа ва ми, ус та но ва ми, ор га ні за ці я ми, чле на ми сус пільс тва.

Тек стам офі цій но- ді ло во го сти лю влас ти ві ус та ле ні зво ро ти,
одно тип на бу до ва ре чень.

Ді ло ві па пе ри (до ку мен ти) як оз на ка офі цій но- ді ло во го сти лю
від по ві да ють пев ним стан дар там. Іс нує стан дарт для на пи сан ня
за я ви, офор млен ня роз пис ки, до ру чен ня, скла дан ня ого ло шен ня
то що.

1. Про чи тай те текст. До яко го сти лю він на ле жить? Обґ рун туй те від по -
відь.

ПАМ’ЯТ КА

Твої пра ва за пи са ні у: Кон вен ції ООН про пра ва ди ти ни; Кон сти ту ції Ук -
ра ї ни; За ко ні Ук ра ї ни «Про охо ро ну ди тинс тва»; За ко ні Ук ра ї ни «Про ос ві -
ту»; За ко ні Ук ра ї ни «Про за галь ну се ред ню ос ві ту».

Жо ден учень, учи тель, бать ки або сто рон ня лю ди на не мо же: об ра жа ти
або при ни жу ва ти те бе; ста ви ти в ку ток; сми ка ти за во лос ся; би ти.

Як що те бе об ра зи ли в шко лі, ти мо жеш: поп ро си ти за хис ту в учи те лів,
які по вин ні за хи ща ти від пог роз і на сильс тва ін ших уч нів; пе да го гів і будь-
 яких до рос лих; звер ну ти ся до ди рек то ра, який по ви нен зо бов’яза ти вчи те лів
за хи ща ти те бе.

Як що те бе об ра зи ли на ву ли ці, ти мо жеш поп ро си ти за хис ту в: бать ків;
учи те лів; мі лі ці о не рів; ін ших до рос лих. Згід но із За ко ном Ук ра ї ни «Про
охоро ну ди тинс тва» ді ти ма ють пра во осо бис то звер ну ти ся до ор га ну опі ки та
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пік лу ван ня, служ би у спра вах не пов но літ ніх, цен трів со ці аль них служб для
сім’ї, ді тей і мо ло ді, ін ших упов но ва же них ор га нів для за хис ту сво їх прав,
свобод і за кон них ін те ре сів зі скар га ми про їх по ру шен ня.

Як що те бе об ра зи ли вдо ма, ти мо жеш звер ну ти ся: до вчи те лів; ди рек то -
ра; мі лі ці о не рів.

АЛЕ – НЕ ОБ РА ЖАЙ ІН ШИХ! За вчи не ні пра во по ру шен ня до те бе
можуть зас то су ва ти: штраф, гро мад ські ро бо ти у віль ний від нав чан ня час;
арешт; поз бав лен ня во лі.

Пам’ятай про від по ві даль ність пе ред За ко ном! Як що ти вчи нив пра во по -
ру шен ня до 14 ро ків, за це ка ра ти муть тво їх бать ків. Са ме во ни ма ють від по -
ві да ти за дії, яки ми ти заш ко див ін шій лю ди ні. З 14 ро ків за зав да ну шко ду
ти від по ві да єш са мос тій но, а та кож не сеш кри мі наль ну від по ві даль ність за
тяж кі зло чи ни.

2. Для ко го приз на че на по да на «Пам’ят ка»? Про що по ві дом ляє цей до -
ку мент?

1. З якими документами офіційно-ділового стилю ви ознайомилися в
минулому навчальному році?

2. Як треба підписувати конверт?

3. Напишіть своє прізвище, ім’я, по батькові в родовому й давальному
відмінках однини.

Оз на йом те ся з тек ста ми ді ло вих па пе рів – зраз ка ми роз пи сок.

РОЗ ПИС КА

Я, Іва нен ко Пет ро Ва си льо вич, учень 10-А кла су ЗОШ № 215, одер жав від
зас туп ни ка ди рек то ра шко ли 5 (п’ять) во лей боль них м’ячів для про ве ден ня
тре ну вань з во лей бо лу.

Да та Під пис

Зас від чен ня: Під пис

РОЗ ПИС КА

Я, Пи лип чук Ок са на Ва си лів на, учи тель ЗОШ № 205 м. Ки є ва, одер жа ла
від кос тю ме ра му зич но- дра ма тич но го те ат ру 10 (де сять) кос тю мів для шкіль -
но го те ат ру. Зо бов’язу юсь по вер ну ти кос тю ми 14 лис то па да 2007 ро ку.

4 лис то па да 2007 р. Під пис

Роз пис ка – це до ку мент, який під твер джує пе ре да чу й одер -
жан ня ін вен та рю, до ку мен тів, гро шей, то ва рів та ін. До ку мент за -
свід че ний під пи сом одер жу ва ча.

Скла діть роз пис ку від іме ні вчи те ля про одер жан ня в біб лі о те ці шко -
ли під руч ни ків для 7 кла су в кіль кос ті 25 при мір ни ків.
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До дат ко ві тек сти для вправ

У сьо мо му кла сі ви за кін чу є те вив чен ня час тин мо ви, про дов жу є те
вивча ти зв’яз ну мо ву (зв’яз не мов лен ня). Тіль ки на прик ла ді кон крет них
тек стів ви може те пе ре ко на тись, яку роль ві діг рає кож на час ти на мо ви в
скла дан ні різ но ма ніт них вис лов лю вань – роз по ві дей, опи сів, роз ду мів. Умі ле
ви ко рис тан ня час тин мо ви впли ває на особ ли вос ті мов но го сти лю. Ви про -
с те жи те ха рак тер ні мов ні за со би ху дож ньо го, пуб лі цис тич но го, на у ко во го,
офі цій но- ді ло вого стилів, ознайомитеся з описом різновидів праці.

Щоб гра мот но пи са ти, ви зас во ю ва ли ор фог ра ми, ха рак тер ні для
кожної час ти ни мо ви. Впіз на ю чи ці ор фог ра ми в тек стах, ви ще раз при -
гада є те вміщені у від по від них роз ді лах тес то ві зав дан ня й зав дан ня для
само пе ре вір ки зас во є них знань.

До дат ко ві тек сти мож на ви ко рис та ти для ау ді ю ван ня, лек сич но го зба -
га чен ня мо ви, різ но го ти пу пе ре ка зів, для са мо пе ре вір ки, са мо дик тан тів,
дик тантів.

Спи су ван ня тек стів і по шу ки ор фог рам, ха рак тер них для різ них час тин
мови, спри я ти ме ви роб лен ню ав то ма тиз му пра виль но го пись ма, орі єн ту ва -
ти ме вас на прак тич не знан ня мо ви.

Бать ко ве гос по да рю ван ня

Про бать ко ве гос по да рю ван ня роз по ві да ли ме ні ста рі су сі ди з ве ли кою
пох ва лою. Ка жуть, що та кої енер гії, та ко го вмін ня не бу ло і в дав ніх, дос від -
че них хлі бо ро бів. З особ ли вим за хоп лен ням опо ві да ли про та кий бать ків вчи -
нок: мо ло та рок ні кін них, ні па ро вих то ді ще на Хер сон щи ні не бу ло, і всі, як
ба га ті, так і бід ні, мо ло ти ли хліб, га ня ю чи ко ней по роз сте ле но му на гарма ні
(на току) хлі бо ві (збіж жі). Щоб швид ше спра ви тись за по го ди з молоть бою,
бать ко роз дав пше ни цю ози му гар ма ну ва ти нім цям- ко ло ніс там з-під Оде си за
мі ру, бо хлі ба то го ро ку в них ма ло вро ди ло і охо чих знай шло ся ба га то. Ко -
ли нім ці згар ма ну ва ли й поз гор та ли зер но у во ро хи, то не мож на бу ло кіль ка
день ві я ти, бо не бу ло віт ру, а ві я лок- млин ків теж то ді ще не бу ло.

Піс ля дов гої ти ші рап том зір ва ла ся ве ли ка бу ря, а то ді пі шов дощ, та та -
кий ве ли кий і за тяж ний, що не пе рес та вав щось з тиж день. Де ле жав ко ло сок
на зем лі, там зер но пус ка ло кіль ця і чіп ля ло ся зем лі. Хоч як доб ре бу ли пов -
кри ва ні во ро хи, а пше ни ця про мок ла до са мо го спо ду і зер но по ча ло грі ти ся,
а про су ши ти че рез дощ ні де. Усі пев ні бу ли, що про па де все зер но, але при -
їхав бать ко, роз гля нув ся і за раз по роз си лав вер хів ців до всіх пе ре шор ських
лю дей, зап ро шу ю чи всіх на то ло ку з бо ро на ми.

Зіб ра ло ся кіль ка де сят ків сі ва чів і стіль ки ж бо рін; по бать ко во му на ка -
зу по роз сі ва ли не ві я не зер но по не о ра них стер нях «на во ло ком» і доб ре поза -
во ло чу ва ли. Мов ляв бать ко: «Що бу де, те бу де, бо все од но зер но про па дає!»
Пого да сто я ла теп ла, вог ка, то не ми ну ло й тиж ня, як усі за сі я ні стер ні
зазеле ні ли і до зи ми роз кіш но вру ни ли ся. І на той рік вро ди ла та ка пше ни -
ця, що бать ко, як ка за ли лю ди, «гро ші ло па тою гор нув» (За Є. Чи ка лен ком)
(262 слова).



Вовк і яг ня

Особ ли во втіш но бу ло ди ви тись на ма лень ких яг нят, ко ли во ни збе руть ся
всі гур том ок ре мо від сво їх ма те рів і поч нуть гур том гра тись та бі га ти, на че
ді ти. А ще втіш ні ші ко зе ня та, ко ли во ни під ска ку ють і ви роб ля ють ніж ка ми
вся кі пі ру е ти. Не дур но ча ба ни їх на зи ва ють чор те ня та ми.

Якось ми заг ра ли ся і не по мі ти ли, що вів ці зай шли да ле ко. Ко ли рап том
всі во ни ки ну ли ся біг ти до нас. Ми пос хоп лю ва лись на но ги і по ба чи ли, що
ве ли кий си вий пес вхо пив яг ня і по дав ся в до ли ну. Ми на ро би ли кри ку, ви -
біг ли від ко ша ри со ба ки, а за ни ми й ча бан. Ко ли я до ві дав ся від хлоп ців, що
то не пес, а вовк, то у ме не й но ги по тер пли, і я не міг пос пі ти за бра том, що
по біг за ча ба ном. Че рез якийсь час я по ба чив, як вовк, пе ре біг ши до ли ну,
виско чив на дру гий бік яру на Ба ю ло ве і по дав ся на го ру, за ним со ба ки, а за
ни ми і ча бан вер хи на ко ні. Як тіль ки со ба ки по ча ли наз до га ня ти вов ка, то
він по ки нув яг ня. Ча бан по біг до яг ня ти, взяв йо го і вер нув ся до ко ша ри (За
Є. Чи ка лен ком) (170 слів).

Ці лин ний сте п

Не о ра ні схи ли над Ку чур га ном бу ли вкри ті гус то- гус то, як пов стю,
мичкою, тир сою, ко ви лою (шов ко вою тра вою) та вся ки ми па ху чи ми тра ва ми,
як чеб рець, ку ку руз ки (баб ки), а по ни зи нах по лу нич ни ком так гус то, що в
ін ше лі то і но ги мок рі від по ду ше них по лу ниць і су ниць, бо не най деш, бу ва -
ло, міс ця, де б сту пи ти не на яго ди. А тир са в бал ках бу ла та ка дов га, що з
неї вип лі та ли на ли га чі та во ло ки до во зів. Ко ли їх у су ху по го ду од во ло жу ва -
ти во дою, то во ни дов го слу жи ли.

В без сніж ну зи му та вес ною ці лин ний степ зе ле нів як ру та, а вже в червні
ста вав бу рим, аж жов тим, на че пі ща на пус ти ня. Тіль ки по ни зи нах та бал ках
ви рос та ла та ка тра ва, що мож на бу ло ко си ти. Але сі но ці лин не не доб ре, твер -
де, хоч і ду же па ху че. Йо го не мож на рів ня ти до пе ре лож но го, пи рі ю ва то го,
а то му ці ли ну рід ко ко ли по ки да ли на сі но, а пас ли на ній ху до бу. Стар ник
весною ви па лю ва ли, бо гос трі ос тю ки з ко ви ли на би ва ють ся вів цям у вов ну і
на віть ра нять ті ло (За Є. Чикаленком) (158 слів).

Вів ці в зи мо во му сте пу

Лю бив я ди ви ти ся, як ви па лю ють степ. По об тя га ють плу гом бо роз ни нав -
ко ло то го сте пу, щоб во гонь не до сяг скирт ста ро го сі на на пе ре ло гах, і за па -
лю ють су ху тра ву са ме під ві тер. Во гонь швид ко з тріс ком бі жить за віт ром і
ли шає за со бою ви го рі лий степ, з яко го пов ті ка ло все жи ве, як що встиг ло,
а че рез тиж день степ знов як ру та зе ле ний. Вів ці на та кій ці ли ні па суть ся з
ран ньої вес ни до гли бо кої осе ні, а в ма лос ніж ну зи му – то й ці лу зи му гри -
зуть то ріш ню тра ву. Тіль ки на ніч за га ня ють ся в ко ша ру, щоб ча сом вно чі не
зняв ся ві тер і не заг нав їх без віс ти. У ху гу, за ві рю ху вів ці йдуть со бі за віт -
ром, і ко ли ча ба ни не змо жуть кру ти ти їх на міс ці, щоб вто ло чу ва ти но га ми
сніг, то во ни ча сом Бог зна ку ди зай дуть за ніч. Або за же не їх ві тер у бал ку
і за ме те сні гом так, що до во дить ся дру го го дня їх від ко пу ва ти. Ко ли за ві рю -
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ха за тяг неть ся на дов го, за ки дає їх гли бо ко, во ни, трап ля єть ся, жи вуть під сні -
гом і по тиж не ві, тіль ки вов ну об’їдять, а не по мер знуть, бо під сні гом теп ло
(За Є. Чи ка лен ком) (166 слів).

Степові звірі і птахи

Гли бо кі бал ки бу ли по де ку ди за рос лі низь ко рос лою ду би ною та бе рес -
тиною і та ким гус тим тер ном, що че рез них ні про ї ха ти, ні прой ти, тіль ки спо -
дом по ро би ла хо ди вся ка зві ри на – вов ки, бор су ки, тхо ри. А ли си пло ди лись
на ви со ких гор бах, щоб їм вид ко бу ло зда ле ку, ко ли йде до них чи вовк, чи
лю ди на, щоб ли се ня та, що гра ють ся на со неч ку, мог ли заз да ле гідь по хо ва ти -
ся в свої штуч но зап лу та ні но ри. На ви со ких гор бах пло ди ли ся то ді і ду же
корис ні ве ли чез ні по ло зи, з по рід дя уда вів, що жи ви ли ся ми ша ми та ін ши ми
шкід ни ка ми- гри зу на ми. Бу ва ли та кі по ло зи дов жез ні та гру без ні, як по луд раб -
ки у во зі.

А скіль ки вся ко го птас тва вип лод жу ва ло ся на сте пах: жу рав лі, ве се ли ки,
та бу ни брон зо вих ве ли ких, як ін ди ки, дрохв, пер ко сів (хо хіт ва, стре пе ти)
завбіль шки, як ку ри, та бу ни ку рі пок, а про пе ре пе лів і ка за ти ні чо го. Най сто -
рож кі ші з них пер ко си та дрох ви: рід ко ко му вда ва ло ся зас тре ли ти їх, за те
пізно во се ни, в оже ледь, ко ли в них по об мер за ють кри ла, їх де сят ка ми за би -
ва ли люди па ли ця ми.

А най ми лі шою пташ кою ме ні зав жди бу ли жай во рон ки. Ще сніг не зій шов
з зем лі, а во ни вже ви со ко в не бі, на че ви сять на не ви ди мій ни точ ці, вис пі ву -
ють свою ча рів ну пі сень ку, яка бу ла ме ні да ле ко ми лі ша за прос лав ле ний
поета ми спів со ло вей ка.

Але най біль ше я лю бив, та й до сі люб лю літ ньої мі сяч ної но чі слу ха ти
оркестр мі льяр дів сте по вих ко ни ків- цвір ку нів. Му зи ка їх ня та ка чу до во- ніж -
на й гар мо ній на, що, зда єть ся, слу хав би та й слу хав.

Блу ка ю чи по сте пах, ми час то зна хо ди ли гніз да вся ких пта хів і ча сом
забира ли їх ні яй ця і під си па ли під квоч ку або під ін дич ку, і бу ва ло, що
вилуп лю ва ли ся і якийсь час у нас про жи ва ли дрох ве ня та, а жу рав лів бу ло
кіль ка зов сім свій ських, але під осінь усі во ни ті ка ли у ви рій (За Є. Чи ка лен -
ком) (256 слів).

На то ку

Мо ло ти ли у нас, як я вже ка зав, то ді всі кінь ми. У нас на то ку круг ве -
личез но го гар ма ну за ко па ні бу ли стов пи із са жень зав виш ки. Їх об тя га ли
кана та ми ря дів у три, нас ти ла ли розв’яза ні сно пи і за га ня ли в цю за го ро ду та -
бун ко ней, але без ко бил з ло ша та ми. По пе ре ду їхав хло пець на звик лій на
гар ма ні ко ня ці, а по за ду дру гий хло пець го нив за ним увесь та бун. Спо чат ку
ко ні впір на ли в збіж жя так, як у ве ли ких хви лях, тіль ки го ло ви бу ло вид ко,
а по тім, ко ли со ло ма вто ло чить ся, втрам бу єть ся но га ми, їх, мок рих, по том ле -
них, ви пус ка ють від по чи ти, а лю ди де рев’яни ми ви ла ми зби ра ють звер ху
соло му і знов пе ре вер та ють пе ре мо ло че не. Так ро би ли кіль ка ра зів, по ки не
ви мо ло тять май же всі ко лос ки. То ді згор та ють все на ку пу у «во рох» і ві ють
ло па та ми, ко ли є ві тер, а гос по дар все з ост ра хом пог ля дає на не бо, чи не
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помо чить ча сом дощ гар ма ну, бо то ді вже не ви мо ло тиш йо го ско ро. Пе ре ві -
яв ши во рох, виз бою ють зер но граб ля ми, ві ни ка ми від ко лос ків та «збо їн», тоді
ви то чу ють на ве ли ких шку ра тя них ре ше тах, що їх умі ли ро би ти доб ре тіль ки
кіль ка душ на се лі (За Є. Чи ка лен ком) (172 слова).

Ча ї ний ост рів

У яс ний день із ви со ко го бе ре га ма те ри ка мож на ба чи ти на об рії, у від кри -
то му мо рі, чи ма лий ост рів. Рів ний, по ви тий си ню ва тою млою, він зда ле ка
май же зов сім зли ва єть ся з по вер хнею мо ря, та не в ньо му м’яки ми кон ту ра ми
бе ре гів. Се ред міс це вих жи те лів ост рів має наз ву Ча ї но го.

Під час лю тих осін ніх штор мів на Ча ї но му зна хо дять со бі прис та но ви ще
ри бал ки, а з вес ни уз бе реж ні па січ ни ки ви во зять ту ди свої па сі ки. Ні де, ма -
буть, на всьо му Пів дні не має кра щих ме до но сів, як на Ча ї но му. У трав ні й у
чер вні весь він цві те, мов справ жній степ. Влас не, це і є шмат сте пу, са мою
при ро дою від ді ле ний ко лись від ма те ри ка, по да ро ва ний мо рю. Біль ша, сте по -
ва, час ти на ост ро ва – кіль ка ти сяч гек та рів ці ли ни – бу ла ого ло ше на дер жав -
ним за по від ни ком. Від то ді на рів нин них, зві ду сіль охоп ле них мор ською си ня -
вою прос то рах Ча ї но го, у не зай ма них йо го тра вах, що де- не- де змі ню ють ся
гус ти ми за рос тя ми оче ре тів, лі то і зи му жи ве на при віл лі си ла- си лен на ди кої
пти ці, ні ким не стрі ля ної, не по ло ха ної.

Ост рів май же без люд ний. Ли ше в од ній із йо го бухт при ту лив ся по над са -
мим бе ре гом не ве ли кий ри баль ський ху ті рець. Ос то ронь, на край ньо му пів -
ден но му вис ту пі Ча ї но го, ви со чить ма як, вид ні ю чись сво єю виш кою да ле ко
нав кру ги (За О. Гон ча ром) (177 слів).

Над озе ром

Ніч про зо ра, без шум на, теп ла; ні би ок са ми том огор тає лю ди ну оце м’яке
сте по ве по віт ря. Доб ре- та ки, що ми по ї ха ли сю ди зо рю ва ти. І яке б не бу ло
на ше зав траш нє по лю ван ня, я вже щас ли вий тим, що опи нив ся з то ва ри ша ми
тут, се ред прос то рів оцих Ча ри- Ко ми шів, де ніч мов би справ ді якісь ча ри та -
їть у со бі, про щось та єм ни че пе ре шіп ту єть ся з оче ре та ми, а озе ро все біль ше
сві тить ся до мі ся ця, а на ші за вод ські ди ми за Дніп ром усе дуж че від да ють
угору баг ря ним…

Уно чі я про ки да юсь, роз буд же ний яки мось три вож ним шу мом. Де я?
Ніч, озе ро, ко ми ші вни зу шум лять – шум лять ду жо, три вож но. Усе не бо в
хма рах, то ста ле вих там, де мі сяць, то, глиб ше на пів ніч, аж чор них. Як усе
змі ни ло ся рап то во! Під вів шись, я не впіз наю на шо го міс ця, усе нав кру ги
ста ло мовби ін шим, фан тас тич ним, три вож ним. Во да на озе рі ні би по важ -
ча ла, пе ре ли ва єть ся важ ким пер ла мут ром – ві тер хви лю же не. Ві тер
якийсь нез ви чай но теп лий, на че вдень. Ше лес тить від ньо го ку ку руд за,
біжить шум оче ре та ми вни зу. Чи не цей су во рий шум як раз і роз бу див
мене? Роз ку йов дже ні хма ри клуб лять ся над Ча ри- Ко ми ша ми; над міс том
на шим у під хмар’ї ці лі спа ла хи- заг ра ви – ні ко ли я не ба чив та ких! (За
О. Гон ча  ром) (134 слова).
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Уве че рі

Сон це схи ли ло ся на за хід і не пек ло вже так дош куль но, як ра ні ше. Ти -
хий ві тер по ди хав із- за Бе є вої го ри, при но сив зі сте пу сві жий за пах трав і
денну про хо ло ду лі су, що зе ле нів на гор бах. Си вий по лин і лис та тий по до -
рож ник ку щи ли ся оба біч до ро ги, зле гень ка при по ро ше ні пи лом. Зе ле ні хлі -
ба ко ти ли хви лі з гор ба на горб, як мо ре в лег кий бриз. Нез ва жа ю чи на ма -
ле сень кий ві те рець, па ри ло й ро би ло ся душ но. Лас тів ки лі та ли по над са мою
зем лею, мов чки, без ще бе ту, шу лі ка, роз плас тав ши кри ла, ви сів не по руш но
в си нім не бі. Лас тів ка жа діб но тяг ла ся гу ба ми до зе ле ної тра вич ки. До рош
зістриб нув із сід ла, роз ми на ю чи зам лі лі від нез вич ної їз ди но ги, пі шов до
мо гут ньо го бе рес та, що ріс не да ле ко від лі су над до ро гою, і ліг на тра ву.
Зем ля ніж но хо ло ди ла йо го роз па ле не ті ло. Він із при єм ніс тю від чу вав це й
кіль ка раз удих нув на пов ні гру ди па ху че лі со ве по віт ря (За Г. Тю тюн ни -
ком) (134 слова).

Кра са жит тя

Ці лі по то ки си ня ви за ли ва ють світ і ні жать зем лю ду хом не ба й ко рін ня;
і те єд нан ня зем лі та не ба ще мить у гру дях три во гою віч нос ті: лю ди на від чу -
ває се бе но во на род же ною пе ред кра сою жит тя, і сяй во доб ра ос ві чує їй ду шу,
і в то му сяй ві во на ба чить се бе збо ку пер воз дан ною, не по роч ною, доб рою, як
пер ка ле ве світ ло бе ре зо вих га їв, ніж ною та щи рою, як го луб’яче сер це. До рош
теж зай няв ся ти хим світ лом доб ра. При ро да вхо ди ла в ньо го ду хом ко рін ня,
чис то тою не бес ної си ня ви, бен те жи ла хлі бо роб ське сер це. Якою ж ви си лою
во ло ді є те, си ні не бес ні по то ки, ви, бі лі хма ри, і ти, па ху ча зем ле, що з од но го
ро биш зві ра, а з дру го го го лу ба? От же, є в то бі та єм ні ча ри?

Си ні по то ки ли ли ся, і Та шань ки пі ла під віт ром. Вер би спла ку ва ли лис -
тям, і зо ло ті сльо зи гна ло за во дою. Ко ми ші кош ла ти лись, і зда ва ло ся, що в
їх ній та єм ни чос ті хтось жи ве. До рош роз гор нув їх ру ка ми, вий шов на бе рег
річ ки й сів на пень ку. Те пер йо го ніх то не ба чив, бо він був сам на сам із
річкою. Во да сві ти ла на До ро ша ла гід ніс тю, ви ко ли су ва ла ми лість до всьо го
жи во го. Із ко ми ше вої за то ки вип ли ва ла ди ка кач ка з ка че ня та ми, і во ни пе ре -
ках ку ва ли ся, жив ля чись, чим да ру ва ла при ро да, а До рош ше по тів: «Пли віть.
Я вам ні чо го по га но го не зроб лю» (За Г. Тю тюн ни ком) (195 слів).

Яр мар ки го роб ців

На двох ви со ких то по лях, ста рих, без лис тих ці єї по ри, звер ху до ни зу на
кож ній гіл ляч ці хма рою си дять го роб ці. На цих де ре вах та ку си лу- си лен ну я
вже по мі чаю не впер ше. Рос туть по ряд і кле ни, і ли пи, і мо ло ді то по лі, та чо -
мусь так гус то ні де не всі да ють ся го роб ці, як на цих двох то по лях. Мо же, тут
у пта шок від бу ва ють ся якісь яр мар ки, чи на ра ди, чи зльо ти? Бо тіль ки оби -
дві то по лі, ряс но об ни за ні го роб ця ми, ще бе чуть, трі щать, вис пі ву ють так, що
у ву хах ля щить. І ко ли трап ля єть ся йти повз де ре ва, а на них не від бу ва ють -
ся га лас ли ві збо ри, то див но ба чи ти їх при тих ли ми, мов чаз ни ми. 

Ни ні, цьо го си ньо о ко го дня, то по лі тяг ну ли ся до го ри дво ма га мір ни ми ба -
ла ку чи ми гей зе ра ми, бо на кож ній гіл ляч ці си ді ло по кіль ка го роб ців, во ни
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цві рінь ка ли, пе ре лі та ли з міс ця на міс це – ве ли ка го ро би на зграя жи ла сво їм
жва вим жит тям, ос мис ле ним, ці лес пря мо ва ним, і зда ва лось, що й то по лі теж
бе руть участь у їх ній роз мо ві, що без них ця роз мо ва бу ла б не та ка за паль -
на, ве се ла, не та ка від вер та (За Є. Гу ца лом) (155 слів).

Вес на

Яс ним зе ле ним пу хом ук ри ло ся вер бо ве гіл ля, і гі лоч ки по ла год ні ша ли й
по доб рі ша ли, не мов ти хень ко ра ді ють, не мов по- сво є му всмі ха ють ся. Кож на
вер ба – мов зе ле на хма ра пу ху, що її три має вку пі якась ди во виж на си ла.
Ось- ось він роз ле тить ся, уже й по чав па да ти по пу шин ці- дру гій. І не хо четь -
ся віри ти, що ми не кіль ка днів – і цей вер бо вий пух пе рет во рить ся на лис тя.
Воно по тем ні шає, зда ва ти меть ся не та ким лег ким, і вже вер би не вви жа ти -
муть ся хма ра ми, що по сі да ли на зем лю, а прос то – вес ня ни ми де ре ва ми, та й
го ді.

Ліс ще не дав но сто яв про зо рий і на чеб то не за тиш ний – да ле кі прос ві ти
вид ні ли ся по між де ре ва ми, і ко ли на віть шу мів під віт ром, то якось го ло і
пусто шу мів, зов сім не так, як во се ни чи вліт ку… А це на віль сі й на бе ре зі
по сі да ли зграй ка ми со ко ви ті різь бле ні лис точ ки, на віть спер шу не лис точ ки,
а якісь на їв ні на тя ки на них, ли ше обі цян ка (За Є. Гу ца лом) (134 слова).

Жай во рон ки

Ось один ка ла тає у свій сріб ний дзво ник, шви день ко так ка ла тає, по хап -
ли во. Спи нить ся на якусь мить пе ре по чи ти, пе ре дих не – і зно ву спі ває со лод -
ко, щас ли во, аж за хо дить ся. Прис лу ха єш ся – од да лік ще один жай во ро нок
спі ває, тіль ки вже ти хі ше. Ген збо ку – ін ший то обіз веть ся, то вмов кне, а то
си по не та ки ми пе ре ли ва ми, що тіль ки й слу хав би йо го, тіль ки й ди ву вав ся б
із йо го хис ту.

Спів жай во рон ків та кий яс ний, та кий про зо рий, що зда єть ся, на че то й не
пташ ки по за ви са ли в прос то рі між не бом і зем лею, що то сам віль ний по льо -
вий прос тір спі ває, що то зву чать ди во виж ні раз ки со няч но го на мис та, на тяг -
ну ті від сте бел мо ло до го жи та до не бес них ви со кос тей. Жай во рон ки прос то
сво ї ми дзьо би ка ми та криль ми тор ка ють ся лун ких на мис тин, і во ни пе ред зво -
ню ють ме ло дій ни ми со няч ни ми го ло са ми. Во ни зву чать то го лос ні ше, то тихі -
ше, то зов сім умов ка ють, а по тім ози ва ють ся з но вою си лою, ще нат хнен ні ше,
ще за паль ні ше (За Є. Гу ца лом) (135 слів).

Ка мінь – теж жи вий

Щоб під крес ли ти щось не мож ли ве чи не ба жа не, на род на піс ня звер та єть -
ся до та ко го об ра зу: «Візь ми, сес тро, піс ку жме ню. По сій йо го на ка ме ню».
Але на ка ме ні не тіль ки пі сок, а й пше ни ця не зій де: «Бо дай же ти, дів чи нонь -
ко, то ді за між вий шла, як у мли ні на ка ме ні пше ни чень ка зій шла!» Тут ми
при га ду є мо ва го мий епі тет ка ме ня – «мли но вий». Цей епі тет – чи не най -
вище виз нан ня для ка ме ня. На ка ме ні, й справ ді, ні чо го не зій де. Але чи не
з-під жор но во го, чи не з-під мли но во го ка ме ня сип леть ся бо рош но? З не за -
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пам’ят них ча сів кру тив ся той ка мінь, да ру ю чи лю ди ні те, без чо го їй не про -
жи ти, – хліб.

Та не тіль ки бо рош но, оп рав ду ю чи на дії хлі бо ро ба, бі лою ців кою сип леть -
ся з-під ка ме ня, а й во да з-під ньо го б’є, як спі ва єть ся в на род ній піс ні: «Там,
де Ят рань кру то в’єть ся, з-під ка ме ня б’є во да».

Ка мінь – це ве лич. Ка мінь – це міс то, що сво єю «кам’яною сим фо ні єю»
пов то рює ве лич при ро ди. Сло ва, ри сун ки, яких не бе ре ні во гонь, ані за лі зо, –
у ка ме ні. Ка мінь – це на ці ле ні в кос мос пі ра мі ди.

Ще раз звер ні мо ся до піс ні:

Ка мінь рос те без ко рін ня,
Сон це схо дить без на сін ня,
Скрип ка грає, го лос має,
Сер це пла че, сліз не має.

За ду май мо ся: яку сна гу тре ба ма ти, щоб рос ти без ко рін ня, схо ди ти без на -
сін ня, щоб, не ма ю чи жи во го ті ла, ма ти го лос, щоб пла ка ти, не ма ю чи сльо зи!
Піс ня під ка зує нам епі тет до ка ме ня – «жи вий». Бо чи мо же щось рос ти, не
бу ду чи жи вим? Справ ді, ка мінь жи вий. Як і все, що дов ко ла нас (За А. Со до -
мо рою) (229 слів).

Мистецтво бесіди

Уя ві мо со бі лис тов ну бе сі ду чи вза га лі текст без жод но го роз ді ло во го
знака – су ціль ні лі те ри, де й між сло ва ми жод ної па у зи, жод но го прос то ру
немає. Без ли кий був би текст. Бо ж роз ді ло ві зна ки – то сво є рід на мі мі ка:
подив, збуд жен ня, сум нів, енер гій ний жест, мов чан ка… Емо цій ні іс пан ці не
тіль ки нап ри кін ці, а й на по чат ку фра зи став лять знак ок ли ку чи пи тан ня. І в
цьо му є сенс: чи тач од ра зу по ви нен нас тро ї тись, аби від по від ні емо ції не за -
піз ню ва лись, а дот ри му ва ли тек сто ві хо ди. 

Але див на річ! Та ла но ви тий бе сід ник да ле ко не зав жди –  пись мен ник.
Мис тец тво вес ти бе сі ду і мис тец тво вик лас ти бе сі ду на па пе рі – різ ні ви ди
мис тец тва.

Бе сі да – то роз мо ва з най ближ чим при я те лем. На віть то ді, ко ли він
відсут ній. Бо при я тель – то «дру гий я» – друг. Роз мов ля ти мо же мо та кож із
со бою, зде біль шо го – мов чки. Не дар ма вис лів «При я тель – дру гий я» при -
пи су ють Пі фа го ро ві, який над усе ша ну вав мов чан ку, точ ні ше – мов чаз ну
бесі ду. Іно ді, за хо пив шись ті єю бе сі дою, не по міт но й на го лос пе ре хо ди мо.
«Ці ка во го спів бе сід ни ка ма єш», – та ки ми сло ва ми хтось із дав ніх мис ли те лів
пе рес трі нув юна ка, що го во рив сам до се бе.

Бе сі да – то та кож мов чан ка. Справ жня мов чан ка. Пе ре ду сім – у Япо нії.
Ски нув ши на ве ран ді сан да лі, вкло нив шись, гість сі дає пе ред гос по да рем на
спле те ній із ри су під стил ці – та та мі. За чаш кою чаю в пов ній мов чан ці спли -
ває, при мі ром, го ди на. По тім, зно ву ж та ки в пов ній мов чан ці, гість і гос подар
(чи гос тя і гос по ди ня) кла ня ють ся і нав за єм сер деч но дя ку ють со бі за ми лу…
бе сі ду. «Бе сі да» – від сло ва «си ді ти». Япон ці прос то си дять, їх нє спіл ку ван -
ня не ви ма гає на віть мов чаз них слів: їх нє спіл ку ван ня – нас тро я ми (За А. Со -
до мо рою) (231 слово).
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Дзвіночок на ялинці

При га дую го лос дзві ноч ка, що в ди тинс тві в над ве чір’я Різ два ми що ро ку
ві ша ли на ялин ку. Не при га дую, як той дзві но чок виг ля дав – у пам’яті за тер -
ся йо го зо ро вий об раз. Знаю ли шень, що не міг бу ти з ме та лу, інак ше б не
спро міг ся на та ку ла гід ність. І ще од не: ко ли він по ру ху вав ся, по да вав го лос,
то вод но час на ньо му спа ла ху ва ли най кри хіт ні ші – бо сам був кри хіт ний –
блис кіт ки. У цій іск рин ці- зву ко ві, мов у крап ли ні вра ніш ньої ро си, вмі ща лось
усе за гад ко ве, ні з чим ін шим нез рів нян не пе ред чут тя Свят ве чо ра, ко ля ди,
різдвя ної ра дос ті (За А. Со до мо рою) (84 слова).

Слай ди при ро ди

Якось не по міт но до щі лип не ві та сер пне ві обер ну ли ся на до щі ве рес не ві
та жов тне ві, на чеб то злив шись у су ціль ну й од но ма ніт ну хо лод ну ма яч ню. По -
го жі дні мож на, зда єть ся, пе ре лі чи ти на паль цях, во ни пос та ють у спо ми нах
ек зо тич ни ми, май же не ре аль ни ми слай да ми – тим біль ше пам’ят ни ми й
цінни ми, що їх бу ло не так і ба га то. На бо ром цих хи мер них слай дів мож на
вті ша тись у без на дії нас трою, ко ли мжи чить та мжи чить і не бо зас ла не
похнюп ле ни ми хма ра ми.

А то рап том – піс ля об лож них до щів, піс ля драж ли во го хо ло ду – на род -
жу єть ся, на че в ку пе лі, ла гід ний ра нок. Ні то бі віт ру, ні то бі ля леч ки в
блакиті. Пов ні сінь кий без рух у по віт рі, і, ли бонь, та кий са мий мир ний без рух
за па дає в ду ші. Чис ті ви со кос ті не бес них хо ро мів та кі не ог ляд ні, що дум ці не
зав жди вис та чає сна ги віль но по ли ну ти в ман ли ве без меж жя.

І зне наць ка ти по мі ча єш без ліч ко льо рів, які за всі ці пох му рі дні не по міт -
но над ба ла при ро да, щоб те пер, ди ву ю чи, ура зи ти в са ме сер це. Ще, зда єть ся,
зов сім не дав но та ка од но ма ніт но зе ле на й буй на, ду жа й жит тє ра діс на її плоть
ни ні вже поз на че на пер ши ми прик ме та ми зго рян ня, зга сан ня, уми ран ня. Але
во ни, ці прик ме ти, – нав па ки! – ви да ють ся за влад ною й не пе ре бор ною
інерці єю яки мись по туж ни ми прик ме та ми здо ров’я й си ли мо гут ньої пло ті
при ро ди, яка про дов жує іс ну ва ти з без дум ною ве лич чю, із від чай душ ною
безтур бот ніс тю (За Є. Гу ца лом) (234 слова).

Козаки

– Ві ра на Сі чі – то ді ло най пер ше, – від по вів дід Мак сим. – Хай ти віри
ін шої, а з’явивсь на За по ріж жя – то прий май ві ру ко заць ку і вив чай ко заць -
ку мо ву. Не хо чеш – то ді йди, звід ки прий шов. Ніх то те бе сю ди не при не во -
лює, і ніх то те бе тут не три має. Ві ра му сить бу ти од на, і во на воз ви шає ду шу.
Бог один, жит тя од не, а це – все ві ра…

А жи вуть ко за ки на Сі чі ку ре ня ми. Ко жен ку рінь має своє най мен ня. От,
при мі ром, Оме лян, так він при пи са ний до ку ре ня Не за май ків сько го. У кож -
но му ку ре ні і по сто, і по сто п’ят де сят душ, а бу ває, що й біль ше. Та не всі
ко за ки жи вуть са ме по ку ре нях; од ні ри ба лять на річ ках і за то ках, со лять,
в’ялять чи коп тять ри бу, хто по лює у сте пу зві ра та пти цю, хто до бу ває на
ко пах сіль, хто па се у Ве ли ко му Лу зі бо йо вих ко ней чи не у ків- ло ша ків, хто
у роз’їз дах сто їть у до зо рах на ве жах. А ті, що ли ша ють ся на са мій Сі чі,
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тешуть і смо лять чай ки, ши ють віт ри ла й одяг, вчать вій сько вої вип ра ви мо -
ло ди ків і са мі вправ ля ють ся ко ло зброї, бі ля гар мат, об’їжд жа ють під спі лих
же реб ців і ко бил, ла го дять цер кву, дзві ни цю і ку ре ні, на си па ють сі чо ві за сі -
ки, за па са ють па ли во й хар чі на зи му, сло вом, ді ла вис та чає усім… Та ко ли
яка не без пе ка, три во га – на пер ше сло во гін ців во ни, хоч би де бу ли, ки -
дають ся на Січ, і ко жен ле тить до сво го ку ре ня. Бо ку рінь – то не ли ше
житло, а військо ва по ту га, як полк або сот ня, і він зав жди на зброй ній но зі
(М. Він гра нов ський) (236 слів).

Брати

Рос ли бра ти, зрос та ли, та не бу ли дру зя ми, Се мен це доб ре пам’ятав. Не -
од на ко ву вда чу ма ли. Щи рий та щед рий Се мен ні як не міг по го ди ти ся з лу -
ка вим та заз дрим на чу же доб ро Ро ман ком. Чо го б не поп ро хав, про що б не
пос пи тав Се мен у стар шо го бра та – на все од на від по відь: «А що даси?» Не
раз лу ча ло ся, що Ро ман ко об ду рю вав Се ме на, зви чай но, в дріб нич ках. Ви ду -
рить що в йо го та ще й ре го че, ко ли той обу рю єть ся на бра та за хит ро щі.

Все це від пи ха ло Се ме на від бра та, і він жив са мот ньо, не ма ю чи й ме жи
хлоп ця ми при я те лів. Со піл ка та ду ми бу ли йо му при я те лі і поб ра ти ми. А ду -
ми но си лись по йо го го ло ві од на за дру гою, як хма ри по не бі, ко ли їх же не
віль ний ві тер (М. Ко цю бин ський) (119 слів).

Рід на зем ля

З чо го по чи на єть ся лю бов до от чо го краю?.. Бі ліє роз квіт ла греч ка, де- не-
 де під си не на во лош ка ми, а над нею, в ній зрід ка про ко чу єть ся бджо ли ний
звук. Греч ка бі ліє м’яко, во на ще мо ло да, її зе ле но го лис тя ще не тор кну лась
осінь сво їм умі лим ква чи ком і не ви зо ло ти ла йо го. А нав ко ло греч ки вже все
по ко ше но, і бі ло- жов ті при сад ку ва ті оже ре ди дво ма ве ле тен ськи ми кри жи на -
ми зас тиг ли на яск ра вій стер ні. Її ще не ви ті па ла не го да, не зчор ни ла би та до -
ща ми зем ля, а то му во на аж сві тить ся, аж смі єть ся – і доб рий од неї йде дух,
хліб ний, дух дос тиг ло го збіж жя…

Ген по згір ку тем но- зе ле но при ча їв ся га йок, а са мий верх згір ка віль ний
од де рев, там, ли бонь, щось бу ло за сі я но, а те пер ско ше но, й стер ня яс на, сві -
жа, не мов ще чис ті шою зда єть ся во на від си ньо го не ба, що при хи ли лось до неї
сво ї ми ши ро ки ми грудь ми.

Звід ки й ко ли при хо дить ця лю бов до рід ної чор ної зем лі?
Со няш ни ки – мов ку лі жов то го вог ню, той во гонь із пе люс тка ми, він ви -

сить на стеб лах над го ро ди ною, їх нім по лум’ям про сяк ну то за раз по віт ря, нас -
трій сер пне во го дня, во ни по вер та ють люд ські го ло ви до те бе й при му шу ють
ду ма ти про них (За Є. Гу ца лом) (172 сло ва).

Про ко ляд ни ків

Не рід ко ко ляд ни ки хо ди ли по дво рах з ліх та рем, зроб ле ним із па пе ру у
виг ля ді мі ся ця чи зір ки. Па пе ро ва фі гу ра мог ла бу ти под вій ною, усе ре ди ні неї
ста ви ли свіч ку. Зір ку но сив ва та жок – «бе ре за». Трап ля ло ся, що під час ко -
ля ду ван ня па руб ки «во ди ли ко зу». «Ко зу» вис тру гу ва ли з де ре ва і нак ри ва ли
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ви вер ну тим ко жу хом, до неї прив’язу ва ли со лом’яні ро ги і хвіст, ві ша ли
дзвіно чок. З «ко зою», як пра ви ло, хо ди ли «лі кар», «смерть з ко сою» та ін ші
герої, які ро зіг ру ва ли різ но ма ніт ні жар тів ли ві сцен ки. Се ред ко ляд ни ків
обов’яз ко во мав бу ти «мі хо но ша» з тор бою, ку ди скла да ли ся по да рун ки (За
В. Суп ру нен ком) (83 сло ва).

У шко лі

Анд рі є ві аж див но з то го, що ста ло ся в шко лі. На че світ пе ре вер нув ся. Ба -
чиш тих са мих лю дей, а во ни не ті. Ідеш ти ми са ми ми кла са ми, ко ри дор чи ка -
ми, а во ни не ті. Та ке від чут тя бу ло в ньо го під час за тем нен ня сон ця. Світ
при ти хає, на шо ро шу єть ся, ні би зав ми рає в очі ку ван ні чо гось не ві до мо го. На -
віть най мен ші зву ки, і близь кі, й да ле кі, чу ти ви раз но… Чу ти, як ло по че крила -
ми пі вень, як ре ве ко ро ва. Свар ли ві ба би й ті при ча ї ли ся, при ниш кли. А зій де
чор на пля ма із сон ця – і все стає на свої міс ця. Зно ву в се лі, як на ба за рі…

Дзві нок за дзвін ком від мі рю вав го ди ни том лен но го нап ру жен ня, які вже
уві хо ди ли у звич ку. Бо мож на спіз ню ва тись у шко лу, і всі ду ма ти муть, що так
уже й тре ба; мож на звик ну ти спи су ва ти до маш нє зав дан ня, і без цьо го те бе й
не уяв ля ти муть. Сте пан на віть звик нув сьо год ні хо ди ти пів нем, і до ньо го
звик ли, і йо му ста ло не ці ка во. І він усе хму рив ся, ко ми зив ся. На кі нець уроків
йо го нас трій геть зіп су вав ся. Та ще з кон троль ної двій ку влі пи ли… (За Д. Че -
ред ни чен ком) (159 слів).

Дзві но чок

Сто їть Ми кол ка над ши ро кою пас му гою, про хо дить уяв но над сво ї ми не -
що дав ні ми стеж ка ми. Ген там на око ли ці зав жди пас ли ся ко ні. Він лю бив
прихо ди ти ту ди опів дні, ко ли во ни на па ше ні, й про сив дядь ка Гна та, щоб той
доз во лив йо му про ї ха ти на во ро но му хоч до се ла й на зад. Дядь ко Гнат під сад -
жу вав Ми кол ку на ко ня, хло пець цуп ко ха пав ся за гри ву, при ну ку вав во ро но -
го ко лінь ми і мчав до шля ху, де той пір нає в се ло. Ле тів шля хом, зби ва ю чи
су хий по рох, і зно ву вер тав на лу ки й га ло пом ска кав на па со ви ще.

– Мо ло дець! – хва лив йо го дядь ко Гнат. – Бу де з те бе доб ря чий
вершник. Ось під рос те Дзві нок – то яку рат по то бі кінь бу де.

Ми кол ка ра дів, ко ли зга ду ва ли Дзві ноч ко ве і йо го ім’я по руч. Бо по лю би -
ло ся йо му те ма лень ке ло шат ко. Во но бу ло бі ле- бі ле, тіль ки на ло бі чор на ла -
точ ка. Ло ша ще зда ле ку піз на ва ло Ми кол ку й вис три бом біг ло йо му на зус тріч,
за кіль ка кро ків зу пи ня ло ся й ки ва ло го ло вою (на че здо ров ка єть ся, ду мав
хло пець), по тім під хо ди ло ближ че, ла щи ло ся й при ню ху ва ло ся до Ми кол чи -
ної ки ше ні. Во но зна ло, що там зав жди є для ньо го гос ти нець (За Д. Че ред -
ни чен ком) (162 сло ва).

Баб ка

Ма буть, як би не бу ло на сві ті баб ки, не бу ло б і вер то льо та. Атож глянь,
як ле тить вер то літ і як ле тить баб ка, і від ра зу здо га да єш ся, хто від ко го пішов.
Але ж і прав да, що вер то літ не змо же ста ти та ким са мі сінь ким, як баб ка. Гуде,
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двиг тить, гур чить… А баб ка – чи то зе ле нень ка, чи бла кит нень ка, чи си нень -
ка – ти хо- ти хо ле тить, ли ше криль ця ін ко ли лед ве чут но ше лес тять. Во ни
такі то ню сінь кі та лис ку чі, та про зо рі. В по льо ті їх май же не вид но.

Лю бить баб ка на се бе в люс тер ко ди ви ти ся. А по за як люс тер ка на лу ках
не має, то во на у во ду ди вить ся. Над ле тить ото над бла кит не ти хе пле со, завис -
не в по віт рі –лис ку чи ми криль ця ми пе ре би рає і се бе у во ді роз див ля єть ся.
А очі в неї ве ли кі, круг лі, як м’ячи ки, май же в усі бо ки ба чать. Ка жуть, що
баб ка мо же на віть се бе по ба чи ти на тлі во ди, над якою во на за вис ла. Ото очі!..
Хо чеш – ди вись на своє ві доб ра жен ня в во ді, хо чеш – глянь на се бе зни зу,
спе ре ду, зго ри…

Баб ки, ма буть, і доб рі ху дож ни ки. Бо вмі ють ми лу ва ти ся бар ва ми. От
зеле нень ка баб ка за вис не над люс тер ком во ди й спос те рі гає, як гар но по єд ну -
ють ся бла кит на й зе ле на бар ва. А виш не ва баб ка спос те рі гає бла кит ну й
вишне ву бар ву. А от бла кит на баб ка має, на пев но, най тон ший смак, бо ви див -
ля єть ся се бе, бла кит ну, на бла кит но му тлі, ви див ля єть ся і мліє від та кої
насоло ди…

А ме ні най ці ка ві ше ба чи ти, як на тон кій зе ле ній тра ви ні си дить си нень ка
тен діт на баб ка над річ кою і ди вить ся в во ду, чи ви со ке не бо (Д. Че ред ни чен -
ко) (222 сло ва).

Чо го Во лош ка за пи ша ла ся

А чо го ж! Бо во на не прос то го ро ду. В ній те че кров по ро дис тих сріб но-
 бла кит них лі со вих мис лив ців. Ще бать ко її мав доб рі оз на ки то го нез ви чай -
но го пух нас то го ро ду. На віть ім’я своє от ри мав за ті ро до ви ті прик ме ти –
Во ло хан. Але, на жаль, не чис тий був у тій по ро ді. Ко ли гос по да рі хо ті ли
отрима ти на ньо го, ще ма лень ко го, пас порт, їм не да ли. Ко тя чі пас пор тис ти
до шу ка ли ся- та ки і знай шли на лап ках ру день кий пу шок. Так і ли шив ся кіт
без пас пор тний. То му й так де ше во Олян ці діс тав ся. А ко ли ви ріс, то по ка зав
свою мис лив ську вда чу. О- о -о, то був но ро вис тий кіт. Він ні ко ли не спус кав -
ся до то го, щоб їс ти якусь там ва ре ну кар топ лю чи суп чик. Ні- і -і… Він чіт ко
виз на чив своє ме ню: ри ба! Ри ба, ну, й ін ко ли м’ясо. От!.. А що гос по да рям
не зав жди вда ва ло ся до бу ти ті єї ри би, то він на те не зва жав. Він був гор дий
кіт!

І Во лош ка, Во ло ха но ва донь ка, теж гор дої вда чі, але тро хи м’як шої по ве -
дін ки.

Щоб во на не бу ла та ка но ро вис та й пе ре бір ли ва, як бать ко, то й ста ли її
вчи ти вся ке їс ти, не тіль ки ри бу. Отож, во на, Во лош ка, нав чи ла ся й хлі бець
їс ти, і кар то пель ку ва ре ну, й ва ре ну ку ку руд зу, зе ле ний го ро шок і мо лоч ко.
Од не сло во, ця вже киць ка лег ша на вда чу. Хо ча й іно ді по ка зує свої гор ду -
ва ті но ро ви. Як да єш їс ти, ма єш прип ро си ти: «Їж, їж, це доб ре»… А ко ли вже
во на чо гось не схо че, то не при му сиш її. Ли ше ко ли ві дій деш, са ма під кра деть -
ся й по куш тує – ану ж яке во но.

Іно ді ти її гу ка єш, до неї го во риш, а во на мов і не чує. Си дить, за пи ша ла -
ся. Во ло ха та, гор ду ва та, си ню ва та. Гар ню ня, ву са та… (За Д. Че ред ни чен ком)
(248 слів).
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Ос нов ні пра ви ла зби ран ня лі кар ських рос лин

1. Лі кар ські рос ли ни не мож на зби ра ти бі ля ав то мо біль них до ріг, про мис -
ло вих під при ємств, сіль сько гос по дар ських ком плек сів, місць збе рі ган ня доб -
рив то що.

2. Ко рис ні ре чо ви ни на ко пи чу ють ся не рів но мір но, у різ них рос лин –
у різ  них ор га нах.

3. Час ти ни лі кар ських рос лин слід зби ра ти то ді, ко ли в них на ко пи чу єть -
ся най біль ше ко рис них ре чо вин.

4. Для кож ної рос ли ни іс ну ють свої тер мі ни зби ран ня: ко ре ні зби ра ють во -
се ни чи на вес ні, ко ли в них най біль ша кіль кість ак тив них ре чо вин; брунь ки
рос лин – ли ше на вес ні, під час їх ньо го наб ря кан ня; ко ру де рев – на вес ні, до
роз пус кан ня лис тя; лис тки та стеб ла – під час цві тін ня; квіт ки й суц віт тя –
ко ли по чи на ють роз пус ка ти ся; пло ди – піс ля їх ньо го пов но го доз рі ван ня.

5. На зем ні час ти ни рос лин зби ра ють ли ше в су ху, яс ну по го ду й слід ку -
ють за тим, щоб во ни не ма ли пош код жень і бу ли мо ло ди ми. Ста рі, по жов клі
лис тки зби ра ти не мож на, ос кіль ки во ни на ко пи чу ють про дук ти об мі ну. Під
час зби ран ня пот ріб но уваж но сте жи ти за тим, щоб не зір ва ти час ти ни ін ших
рос лин.

6. З ме тою збе ре жен ня лі кар ських рос лин у жод но му ра зі не мож на ви ри -
ва ти їх із ко ре нем, зрі за ти всі рос ли ни, які ви знай шли на пев ній ді лян ці, зби -
ра ти з ку щів або де рев усі пло ди чи на сін ня то що.

7. Су ши ти си ро ви ну слід ли ше в доб ре про віт рю ва них за ті не них міс цях,
роз мі щу ю чи на твер дих по вер хнях ша ром до 3 см. Щод ня її пот ріб но пе ре мі -
шу ва ти по 2—3 ра зи для рів но мір но го про су шу ван ня.

8. Збе рі га ють ви су ше ну си ро ви ну в мі шеч ках із па пе ру чи тка ни ни, у ко -
роб ках із кар то ну чи де ре ви ни (З під руч ни ка) (219 слів).

Ла бо ра тор на ро бо та № 9. Бу до ва й різ но ма ніт ність кві ток

Ме та: фор му ва ти вмін ня опи су ва ти фор му й зов ніш ню бу до ву ор га нів за
пла ном; роз ви ва ти вмін ня еле мен тар но го роз різ нен ня, по рів нян ня і виз на чен -
ня ос нов них оз нак ор га нів.

Об лад нан ня та на ту раль ні об’єк ти: лу пи; пре па ру валь ні гол ки; му ля жі
кві ток; жи ві квіт ки для за галь ної та ін ди ві ду аль ної ро бо ти.

Хід ро бо ти:
1. Роз глянь те квіт ку, знай діть та кі її час ти ни, як квіт ко нож ка й квіт ко ло -

же, що ут во ри ли ся зі стеб ла, ча шо лис ти ки, пе люс тки, ти чин ки й ма точ ки, що
ут во ри ли ся з лис тків.

2. Під ра хуй те кіль кість ча шо лис ти ків, пе люс ток, ти чи нок і ма то чок. Звер -
ніть ува гу на те, зро ще ні ча шо лис ти ки й пе люс тки між со бою чи ні, пра виль -
на чи неп ра виль на квіт ка.

3. Роз глянь те зап ро по но ва ну квіт ку й опи шіть її за та ки ми оз на ка ми, як:
тип оц ві ти ни, тип ча шеч ки, тип ві ноч ка, тип квіт ки за си мет рі єю, тип квіт ки
за стат тю, фор му ла квіт ки. По рів няй те квіт ку, яку ви опи су ва ли, з квіт ка ми,
які опи су ва ли ін ші уч ні. Чим квіт ки від різ ня ють ся між со бою?
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4. За ма люй те бу до ву квіт ки в ро бо чий зо шит і під пи шіть наз ви її час тин.
5. Зро біть вис нов ки до ро бо ти, за пи сав ши в зо ши ті від по ві ді на за пи тан -

ня. Чо му квіт ка є ви доз мі не ним па го ном? Які особ ли вос ті бу до ви квіт ки свід -
чать про те, що во на є ор га ном роз мно жен ня? Чо му квіт ки від різ ня ють ся між
со бою? (З під руч ни ка) (175 слів).

Прак тич на ро бо та № 4. Роз піз на ван ня ви дів кім нат них рос лин

Ме та: фор му ва ти й роз ви ва ти вмін ня роз піз на ва ти рос ли ни, виз на ча ти
прис то со ва ність рос лин до місць зрос тан ня (во ло гих і су хих, ос віт ле них і ті -
ньо вих), ко рис ту ва ти ся до від ни ка ми, скла да ти пас порт рос ли ни.

Об лад нан ня та на ту раль ні об’єк ти: до від ни ки кім нат них рос лин; зраз -
ки пас пор тів кім нат них рос лин; кім нат ні рос ли ни су хих місць (Алое де ре во -
вид не, Ага ва аме ри кан ська, Сан сев’єра цей лон ська), во ло гих місць (Мон сте ра
де лі ка тес на, Тра дес кан ція річ ко ва), місць се ред ньої зво ло же нос ті (Пе лар го нія
ве ли кок віт ко ва, Сен по лія, або узам бар ська фі ал ка).

Хід ро бо ти:
1. Роз глянь те ма лю нок, про чи тай те опис до від ни ка, роз піз най те вид кім -

нат них рос лин із гру пи «Рос ли ни су хих місць». Звід ки по хо дить рос ли на?
Виз нач те прис то су ван ня зап ро по но ва ної рос ли ни до по суш ли вих умов іс ну -
ван ня.

2. Роз глянь те ма лю нок, про чи тай те опис із до від ни ка, роз піз най те вид кім -
нат них рос лин із гру пи «Рос ли ни во ло гих місць». Звід ки по хо дить рос ли на?
Виз нач те прис то су ван ня зап ро по но ва ної рос ли ни до во ло гих умов іс ну ван ня.

3. Роз глянь те ма лю нок, про чи тай те опис із до від ни ка, роз піз най те вид
кімнат них рос лин із гру пи «Рос ли ни місць се ред ньої зво ло же нос ті». Звід ки
по хо дить рос ли на? Виз нач те прис то су ван ня зап ро по но ва ної рос ли ни до умов
існу ван ня:

– з гру пи «Рос ли ни місць се ред ньої зво ло же нос ті» (Пе лар го нія, Сен по лія,
або узам бар ська фі ал ка);

– з гру пи «Рос ли ни су хих місць» (Алое де ре во вид не, або сто літ ник, Ага -
ва аме ри кан ська, Сан сев’єра цей лон ська).

4. Під го туй те для од ні єї кім нат ної рос ли ни жи во го ку точ ка пас порт із ко -
рот кою ха рак те рис ти кою за та ким пла ном: наз ва ви ду, сис те ма тич не по ло жен -
ня (Від діл, Клас, Ро ди на); бать ків щи на; бі о ло гіч ні особ ли вос ті; на у ко ве й
прак тич не ви ко рис тан ня; дог ляд; лі те ра ту ра для пог либ ле но го оз на йом лен ня
(З під руч ни ка) (200 слів).

Ви тяг з роз ді лу II Кон сти ту ції Ук ра ї ни

Стат тя 52. Ді ти рів ні у сво їх пра вах не за леж но від по ход жен ня, а та кож
від то го, на род же ні во ни у шлю бі чи по за ним.

Будь-  я ке на сильс тво над ди ти ною та її екс плу а та ція пе рес лі ду ють ся за
зако ном.

255



Ут ри ман ня та ви хо ван ня ді тей-  си ріт і ді тей, поз бав ле них бать ків сько го
пік лу ван ня, пок ла да єть ся на дер жа ву. Дер жа ва за о хо чує і під три мує бла го дій -
ниць ку ді яль ність що до ді тей.

Стат тя 53. Ко жен має пра во на ос ві ту.
Пов на за галь на се ред ня ос ві та є обов’яз ко вою.
Дер жа ва за без пе чує дос туп ність і бе зоп лат ність дош кіль ної, пов ної за галь -

ної се ред ньої, про фе сій но-  тех ніч ної, ви щої ос ві ти в дер жав них і ко му наль них
нав чаль них зак ла дах; роз ви ток дош кіль ної, пов ної за галь ної се ред ньої, по за -
шкіль ної, про фе сій но-  тех ніч ної, ви щої і піс ля дип лом ної ос ві ти, різ них форм
нав чан ня; на дан ня дер жав них сти пен дій та пільг уч ням і сту ден там.

Гро ма дя ни ма ють пра во бе зоп лат но здо бу ти ви щу ос ві ту в дер жав них і ко -
му наль них нав чаль них зак ла дах на кон кур сній ос но ві.

Гро ма дя нам, які на ле жать до на ці о наль них мен шин, від по від но до за ко ну
га ран ту єть ся пра во на нав чан ня рід ною мо вою чи на вив чен ня рід ної мо ви у
дер жав них і ко му наль них нав чаль них зак ла дах або че рез на ці о наль ні куль тур -
ні то ва рис тва (151 сло во).
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абидå, присл.
абстрагîваний
авжåж, част.
автоматизîваний
адаптîваний
акурàтно, присл.
алергåнний
аморàльно, присл.
анічичèрк, присл.
аніÿк, присл.

бавîвнÿний
багатогрàнно, присл.
багрÿний
багрÿно-сèній
бàгрячи, дієприсл. (від бàгрити)
безвідповідàльний
бåзмаль, присл.
без прîмаху, присл.
безсумн³вно, присл.
без сóмніву, присл.
билèнний
бігцåм, присл.
б³льш-мåнш, присл.
блискавèчно, присл.
блищачè, дієприсл.
бîзна-як, присл.
борîнячи, дієприсл.
бóдь-що, присл. (за всяку ціну)
будь-що-бóдь, присл.
бóдячи, дієприсл.

вàблячи, дієприсл.
вàжений, дієприкм.
вбудîваний
вдовîлений і удовîлений
взапàс, присл.

відсьогîдні, присл.
віротерпèмість, -мості, ор. -містю
в³рячи, дієприсл.
віч-нà-віч, присл.
внутрішньоклітèнний
впівсèли і упівсèли, присл.
врåшті і урåшті, присл.

газобетîнний
гàмірно, присл.
гàрячå, присл.
геть, присл., виг., част.
гèдко-брèдко, присл.
гільйотèнний
гірчèчний
гîнячи, дієприсл.
грам, -а
гребучè, дієприсл.
гумàнний

ґвàлтом, присл.
ґрåчна, присл.
ґрунтîвний
ґрунтоутвîрювальний

давньокам’янèй
далекоглÿдно, присл.
дàлі, присл.
датîваний
даючè, дієприсл.
дволèчно, присл.
де³нде, присл.
делікàтно, присл.
демісезîнний
демократèчний
де-не-дå, присл.
десь-колèсь, присл.

Зап ро по но ва ні слов ни ко ві ма те рі а ли роз ра хо ва ні на ко рис ту ван ня ни ми
під час ви ко нан ня вправ і зав дань під руч ни ка.

З ОРФОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА

Дода тки
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дå-таки, присл.
дзвонèти, -нþ, -ниш
дèвлячись, дієприсл.
дèзель, -ля
дібрàти, доберó, доберåш, доберемî,

доберетå, доберóть
д³вич-вåчір, -чора, мн. д³вич-вечорè,

д³вич-вечор³в; два, три, чотири
д³вич-вåчори

довîлі, присл.
дîлі, присл.
допомагàти, -àю, -àєш
до снагè, присл.
дîячи, дієприсл.

евакуйîваний
еволюц³йний
екзàмен, -у
експериментувàти, -óю, -óєш
екстåрном, присл.

жадàний
жалібнåнько, присл.
жартомà, присл.
ждучè, дієприсл.
жетîнний
животвîрний
жнучè, дієприсл.
жóжмом, присл.
жóрячись, дієприсл.

забагàто, присл.
забàрвлений
забобîнний
завàжко, присл.
завб³льшки, присл.
завдîвжки, присл.
загазîваний
зàдки, присл.
займàтися, -àюся, -àєшся
зàочі, присл.
зар³сши, дієприсл.
здаючè, дієприсл.
зловмèсно, присл.

ігнорîваний
ідеалізîвано, присл.
ізвåчора, присл.
імов³рно, присл.
іржучè, дієприсл. і ржучè
ірон³чно, присл.
³стинний
істîтний

їжакувàто, присл.
їстівнèй

йîржиком, присл.
йотîваний

кàбельний
кàжучи, дієприсл.
казкîво, присл.
казна-ÿк, присл.
каламбóрний
кам³нний (від кàмінь і кам³н)
капóстÿний
кваліфікîвано, присл.
кв³тчаний, дієприкм.
квîло, присл.
кладучè, дієприсл.
колè-не-колè, присл.
кур³нь, -ренÿ, ор. -ренåм

лагіднåнько, присл.
лайлèво, присл.
легков³рний
легкоздійснåнний
лåгше, присл.
лåдве, присл.
лåжачи, присл.
лежачè, дієприсл.
лèзаний
лимîнний
лèчити, -чить
лікувàльно-оздорîвчий
л³пше, присл.
лісогосподàрство, -а
лîвлячи, дієприсл.
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льодянèй
ляклèво, присл.

маг³чний
мàжучи, дієприсл.
мàйже, присл.
максимàльний
малувàто, присл.
мед, -у
мелод³йно, присл.
мимовîлі, присл.
міжвікîнний
м³ні-футбîл, -у
міст, мостà і мîсту
мнучè, дієприсл.
мîвчки, присл.
мрячèти, -чèть
м’ÿкше, присл.

набагàто, присл. (набагато кращий)
нàбраний
навдивовèжу, присл.
нàвіть, част.
навкол³нці, присл.
навпакè, присл.
навперåйми, присл.
навпîмацки, присл. і напîмацки
навпрèсідки, присл. і напрèсідки
навскосè, присл.
напåвне, присл.
напівлåжачи, дієприсл.
напîвнений
напропàле, присл.
насторîжі, присл.
натщåсерце, присл.
наукîво-фантастèчний
невчàсно, присл.
недопóщений
недопущåнний (неможливий)
нерукотвîрний
не-руш-менå, незм., ж. (рослина)

обàбіч, присл.
оберåжно, присл.

оборîнний
обрàзливо, присл.
общèнний
овåс, вівсà, мн. в³вса і вівсè, вівс³в
îнде, присл.
оп³вдні, присл.
орючè, дієприсл.
îсьде, присл. і част.
оттàк, присл. і част.

павèний
павільйîнний
пàлко, присл.
пахóче, присл.
перевівàти, -àю, -àєш
пåстячи, дієприсл.
петербóрзький
пів-на-п³в, присл.
п³нний
плетучè, дієприсл.
пліч-î-пліч, присл.
пîбіч, присл., прийм.
повåрх, прийм., присл.
повîлі, присл.
пîдумки, присл.
позàду, присл.
полум’ÿний
пîночі, присл.
поодèнці, присл.
пîпліч, присл., прийм.
пîруч, присл., прийм.
пîряд, присл., прийм.
посерåдині, присл., прийм.
постачàльницько-заготівåльний
по-укра¿нськи 

і по-укра¿нському, присл.
почàсти, присл.
прем’ºр-мін³стр, -а
п’ятикоп³йчаний

радåнько, присл.
радіаційнозахиснèй
ран³ш, присл.
ресторàнний



260

рівн³ше, присл.
рîблячи, дієприсл.
родов³д, -вîду
розбрèзканий
розмåрзтися, -знеться
розписàти, -ишó, -èшеш, нак. -ишè
рутèнний
рухлèво, присл.

сажåнний
сàме, присл., част.
сам-одèн
самîтно, присл. і сам³тно і самîтньо
свердлячè, дієприсл.
свèщучи, дієприсл.
свіжоспåчений
святвåчір, -чора
свячåний
сердåчно, присл.
сåрдячись, дієприсл.
скляр, -à, ор. -åм, кл. -ÿре, мн. -³, -³в, 

д. -àм
скраºчку, присл.
скубучè, дієприсл.
слов’ÿно-грåко-латèнський
спîсіб, спîсобу
сріблоткàний
сяк-тàк, присл.

таж, част., спол.
тайкомà, присл.
такè, част.
талісмàнний
тàм-то, присл.
тварèнний
твîрчо, присл.
твîрячи, дієприсл.
теж, присл., част.
темперàмент, -у
тет-а-тåт, присл.
тринадцятил³тній (13-л³тній), -я, -є
трясучè, дієприсл.
тóжачи, дієприсл.

углибин³, присл.
угó, част.
удв³чі, присл.
удåнь, присл.
удîбрений
удосконàлювати, -юю, -юєш
ультрамодåрн
упівгîлоса і впівгîлоса, присл.
урагàнний
урåшті-решт, присл.
урізноман³тнювати, -юю, -юєш
у серåдині і в серåдині, ім. з прийм.

(У серåдині рîзділу) 
усерåдині і всерåдині, присл.

(Усерåдині в хàті був порÿдок)
усå-таки, спол., част.

фàйний
фактèчно, присл.
фа-мажîр, -у
фарбîваний
фахівåць-міжнарîдник, 

фахівцÿ-міжнарîдника
фортепіàнний
фотофàкт, -у

хай, част.
хазÿїн, -а, мн. -¿, -¿в і -їнè, -їн³в
хазяйновèтий
хамувàто, присл.
харàктер, -у
хвастовèто, присл.
хвороблèво, присл.
хлоп’ÿчий
хîдячи, дієприсл.
хокåй, -ею
хîч-не-хîч, присл.
хриплячè, дієприсл.
Христà рàди, незм.
хтîзна-що, хтîзна-чогî, 

хтîзна-чомó, хтîзна-чим, 
хтîзна на чîму 
(хтîзна на чім)

худîжньо, присл.



хутрянèй
хутч³й, присл.

цеглянèй
цèркуль-вим³рник, цèркуля-вим³рника
цікàво, присл.
цілодобîво, присл.
цурàтися, -àюся, -àєшся
цькуючè, дієприсл.

чавóнний
чагарнèк, -ó
чàдячи, дієприсл.
чар³вний
чар³вно, присл.
чàсом, присл.
часослîвець, -вця, ор. -вцем
частèнний
чванлèво, присл.
чåмно, присл.
чимàло, присл.
чимрàз, присл.
чимскор³ш, присл.
чорнозåм, -у
чорномîрський

шалåно, присл.
шанîвний
швèдко, присл.
швидкозм³нний
шåпчучи, дієприсл.

шершàво, присл.
шестигодèнний
шиплячè, дієприсл.
шумлячè, дієприсл.

щаслèво, присл.
ще і іщå, присл.
щедродàйний
щеплячè, дієприсл.
щèро, присл.
щодàлі, присл.
щодóху, присл.
щопрàвда, присл.

þно, присл.
юридèчний

ÿблучний
ÿвно, присл.
ядóче, присл.
язикàто, присл.
яйцеклітèнний
ÿкісно, присл.
якнайдóжче, присл.
як-не-ÿк, незм.
якомîга, присл.
ÿро, присл.
ÿсен, -а, мн. -è, -³в і ÿсень, -я
яскрав³ти, -³є
яснобàрвний
ясно-червîний



ЗІ СЛОВНИКА СИНОНІМІВ

Аб со лþт ний, не об мå же ний, ціл ко вè тий, пîв ний.

Без глóз дий, ні се н³т ний, не по дîб ний, без зміс тîв ний, не ро зóм ний, аб сóр дний, ало -
г³ч ний, не до ц³ль ний, не ра ці о нàль ний.

Бла гà ти, зак ли нà ти, мо лè ти, уп рî шу ва ти.
Бряж чà ти, брÿз ка ти, бряз ко тà ти, бринь чà ти.

Вàр та, охо рî на, чà ти, кон вîй, ес кîрт.
Вè бір, ви би рàн ня, об рàн ня, від б³р, від би рàн ня, до б³р.
Ви ма гà ти, до ма гà ти ся, ве л³ ти, зо бов’ÿзу ва ти, на кà зу ва ти, пот ре бу вà ти.
Ви со тà, ви со чи нà, ви со ч³нь, ви ши нà, ви сî кість, під хмàр’я, під не бåс ся.
Від дзер кà лю ва ти, від би вà ти, від св³ чу ва ти, ві доб ра жà ти.
Від т³ нок, від лèв, пів тîн, пе ре лèв, пî лиск, ню àнс.
Всес в³т ній, сві то вèй, пла не тàр ний.

Ге ро ¿ч ний, ге рîй ський, зви тÿж ний, дîб лес ний.
Грà мо та, пи сьм åнність, грà мот ність, пись мî, ос в³ та.

Де дà лі (з бі гом ча су, че рез пев ні про між ки ча су), чим дà лі, що дà лі, чим рàз, що рàз.
Дî від, дî каз, під твåр джен ня, св³д чен ня, ар гу мåнт, ре зîн.

За в³ са, за пî на, зас лî на, за пи нà ло, пî лог, опî на.
За паш нèй, дух мÿ ний, аро мàт ний, па хó чий, пах кèй.
Звè вис тий (який має ви ги ни, неп ря мий, не рів ний), пок рó че ний, крó че ний, вит кèй,

вè тий, в’юн кèй, в’юнèс тий, хви лÿс тий, за лî мис тий, заг за го по д³б ний.
Знàт ний, арис ток ра тèч ний, ви сî кий, бла го рîд ний, ро до вè тий, іме нè тий, ти ту лî ва -

ний; мож нов лàд ний; дво рÿн ський, шля хåт ний.

Ка ліг рà фія, крас нî пис, чис то пи сàн ня.
Клей мî, мàр ка, мар ку вàн ня; тав рî.

Лè чи ти, па су вà ти, під хî ди ти, (бó ти) до ли цÿ, прис та вà ти, ітè, при па дà ти, при хî-
ди ти ся; гар мо ну вà ти.

Лÿс кан ня (ви да ван ня ко рот ких різ ких зву ків при уда рі, па дін ні то що), ляск, лÿскіт,
ви лÿс ку ван ня, цьвîх кан ня.

Мін лè вий, зм³н ний, пе ре м³н ний, не пос т³й ний; нес тà лий, нес тій кèй; пе ре лèв час тий.
Мур ко тàн ня (мур ко т³н ня), мур чàн ня, мóр кан ня, вор ко тàн ня, вур ко тàн ня, вóр кіт.

На д³й ний, пåв ний, в³р ний; вèп ро бу ва ний, пе ре в³ ре ний, вè ві ре ний; без пåч ний.
Нап ри кін ц³, на ос тàн ку, на ос тà нок, під кі нåць, на сàм кі нець.
Нå бо, не бе сà, не боз в³д, не бок рàй, не бос хèл, не бо вèд.
Не о б³з на ний, нез на йî мий, не ком пе тåн тний, не пос вÿ че ний, нев та єм нè че ний, не по -

ін фор мî ва ний.
Но вов вå ден ня, но ви нà, но вèн ка, но вà ція, но вà торс тво.

Обт рó шу ва ти ся, обт р³ пу ва ти ся, обт ря сà ти ся, от ря сà тися.
Опо ви вà ти ся (з усіх бо ків ук ри ва ти ся ди мом, ту ма ном, хма ра ми то що), огор -

тàтися, об во лі кà ти ся, за во лі кà ти ся, за тя гà ти ся, за тÿ гу ва ти ся, по ви вà ти ся,
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обвивàти ся, ук ри вà ти ся, пок ри вà ти ся, зас ти лà ти ся, об кó ту ва ти ся, вгор тà ти ся,
одя гàти ся.

Охî че, рà до, за люб кè.

Пе рå біг (про хід ча су), біг, плин, хід, те чіÿ.
Пе реп лå тен ня, пе реп ле т³н ня, сплå тен ня, плå тен ня, пле т³н ня, спле т³н ня, плå ти во;

плу та нè на, плó тан ка; пле те нè ця; хит рос пле т³н ня.
Пів м³ сяць (не пов ний мі сяч ний диск), мо ло дèк, серп.
Плà но вий, пла но м³р ний, ці лес пря мî ва ний, спря мî ва ний.
По жèв ний (який міс тить не об хід ні для жив лен ня ор га ніз му ре чо ви ни; ціл ком при -

дат ний для їжі), жи вèль ний; ка ло р³й ний; сèт ний.
Порівнÿння, зіс тàв лен ня, па ра лåль, упо д³б нен ня.
Пра во сóд дя, юс тè ція, суд.
Прин ци пî вий, не по хèт ний, без ком про м³с ний, неп ри ми рåн ний.

Рàп том, рап тî во, нес по д³ ва но, зне нàць ка, урàз, від рà зу, на рàз, рà зом, неж дà но, не -
гà да но, неж дà но- не гà да но.

Роз пè ту ва ти, пи тà ти, пи тà ти ся, роз пè ту ва ти ся, до пè ту ва ти, до пè ту ва ти ся.
Ряд (су куп ність од но рід них пред ме тів, явищ або іс тот, роз та шо ва них од не по руч

з од ним, од не за од ним), нèз ка, лан цþг, л³ нія, ÿрус, га ле рåя, вер вåч ка.

Сèм вол, емб лå ма, знак.
Сміш нèй, ку мåд ний, смі хо вèн ний, ко м³ч ний, кур йîз ний, анек до тèч ний, за бàв ний,

по т³ш ний.
Спри ÿт ли вий (най більш ви гід ний ко му- не будь за да них обс та вин), слóш ний, зрóч -

ний, при дàт ний, під хî жий, під хо дÿ щий.
Суд нî, ко ра бåль, лàй нер, па роп лàв, теп ло х³д, чî вен, кà тер.

Те пåр, зà раз, сьо гîд ні, нè ні, те пå ра.
Трон, прес тîл, ко рî на.

Улþб ле нець, лю бè мець, укî ха нець, об рà нець, фа во рèт, про те жå.
Уÿв ний, уÿв лю ва ний, по з³р ний, гà да ний, при мàр ний, мèс ле ний, нес прàв жній.

Фа хі вåць, спе ці а л³ст; про фе сі о нàл; мàй стер.

Хваль ку вà тий, хваль ко вè тий, нес крîм ний, за да вà ку ва тий, хвас то вè тий, хвас тлè-
вий.

Ху дîж ник, жи во пè сець, мà лÿр.

Ці кà ви ти ся, за ці кàв лю ва ти ся; при див лÿ ти ся, приг ля дà ти ся.

Чо мóсь, чо гîсь, на в³ щось, нà щось.

Швèд ко, стр³м ко, скî ро, хóт ко, прóд ко, шпàр ко, мер щ³й, вè хо рем; ша лå но, про жî-
гом, стрім го лîв, чим дóж, що дó ху; мèт тю, вмить, мит тº во, миг цåм; мо тîр но,
жвàво, енер г³й но.

Щод нÿ, щодåнно, повсякдåнно, повсякдåнь, щоднèни.

Яскрàво, вирàзно, жèво.
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Актèвно – пасèвно
Акурàтний – неохàйний

Багàто – мàло
Безглóздий – слóшний
Бездàрність – талàнт
Близькèй – далåкий
Брóдно – чèсто

Вàблячи – відштîвхуючи
Велелþддя – безлþддя
Велèкий – малèй
В³ра – безв³р’я
Впрàвно – незгрàбно
Втîмлений – бадьîрий

Говорèти – мовчàти
Гумàнно – жорстîко
Гóсто – р³дко

Даючè – забирàючи
Делікàтно – грóбо
Дîлі – нагор³
Духîвний – матеріàльний

Жартомà – усерйîз
Жвàвий – пов³льний, квîлий

Забагàто – замàло
Захищàти – нападàти
Зблèзька – здàлека
Зм³нний – пост³йний
Зруйнувàвши – збудувàвши

Ігнорувàти – цікàвитися
Індивідуàльно – колектèвно

Кінåць – почàток
Корèсно – шкідлèво
Корîткий – дîвгий, 

тривàлий (про час)

Лàгідно – сувîро
Легковàжний – серйîзний
Л³пшати – г³ршати

Максимàльно – мінімàльно
Мелîдія – какофîнія
Мінлèвий – пост³йний, стàлий
М’ÿкше – жорстк³ше

Наприкінц³ – на почàтку
Невдàча – óспіх
Новèй – старèй

Обрàзливо – тактîвно
Оп³вдні – оп³вночі
Опускàти – піднімàти

Пам’ятàти – забувàти
Пітè – прийтè
Пîвний – порîжній
Пîдумки – угîлос
Поодèнці – рàзом
Прозîрий – тьмÿний
Прîсто – склàдно

Ран³ше – пізн³ше
Р³дшати – густ³шати
Розв’язàти – зав’язàти
Рухлèво – млÿво

Свàрячись – мèрячись
Святкîво – будåнно
Сплåтений – розплåтений

Тèхо – гîлосно
Тонкèй – товстèй, грóбий
Тямóщий – нерозóмний

Удåнь – уноч³
Урізноман³тнювати – зб³днювати

Фахівåць – дилетàнт

Ховàти – знахîдити

Швèдко – пов³льно
Шèроко – т³сно, вóзько

Щезàти – появлÿтися
Щодóху – помàлу

ЗІ СЛОВНИКА АНТОНІМІВ



ІЗ ТЛУМАЧНОГО СЛОВНИКА

Авторитåт – загальновизнане зна чен ня осо би, ор га ні за ції. Ав то ри тет фір ми.
Àнгельський – 1. Стосовний до ангела – надприродної істоти, вісника Бога. 2. пе-

рен. Який відзначається ласкавістю, ніжністю, добротою тощо. Ангельський голос.

Бай рàк – ліс у яру або на схилах яру.
Ба тà ва – лава, ряд; діал. юрба, валка, натовп.
Бен тå жи ти – викликати тривогу; непокоїти, хвилювати.
Бов ва н³ ти – виднітися здалека.
Бîд ня – дерев’яна низька діжка з кришкою.
Бри н³ ти – 1. Утворювати дзвенячий протяжний звук (перев. про струни тощо);

дзвеніти. Дзвінко звучати. 2. Дзижчати (про комах). Дзюрчати (про воду). Бри -
нить струмок.

Бру к³в ка – вимощена камінням дорога.
Бу вàль щи на – 1. Те, що було раніше. 2. Щось дійсне, реальне. Розповідати

бувальщини.
Бóр са – чоловіча духовна школа в Україні у XVIII – середині XIX ст.
Бух гал тå рія – облік грошових та інших господарських операцій; рахівництво. Бух-

гàл тер – фахівець, який здійснює грошовий і матеріальний облік (на під при -
ємствах, установах тощо).

Вал³зка – невели кий че мо дан.
Вдà ча – особливості характеру людини.
Вер гу нè (одн. вергóн) – солодке печиво у вигляді смужечок.
Вè пе ще ний – гарний зовнішнім виглядом, що свідчить про дбайливий догляд.
Віс то вèй – військ. 1. Той, хто подає сигнал, умовний знак. 2. Посильний.
В³ це- пре зи дåнт – заступник президента країни, організації, установи. Віце-прези -

дент компанії.
В³ че – у дав ній Ру сі – на род ні збо ри, що бу ли найви щим ор га ном вла ди в де я -

ких міс тах.
Влаш тîву ва ти ся – 1. На ла год жу ва ти своє жит тя, ство рю ва ти прий нят ні умо ви

по бу ту то що. 2. За без пе чу ва ти се бе жит лом; осе ля ти ся. 3. Ста ва ти на ро бо ту,
всту па ти до нав чаль но го зак ла ду то що.

Влаш ту вà ти – 1. Організувати, здійснити який-небудь захід. Улаштувати свято.
2. Обладнати, пристосувати для чого-небудь. Облаштувати робоче місце. 3. До -
вести до бажаного, успішного результату. Влаштувати справу. 4. Допомогти ста -
ти на роботу, вступити до навчального закладу тощо. Улаштувати в інститут.

Во рèн ня – 1. збірн. Зру ба ні тон кі дов гі стов бу ри де рев, що їх ви ко рис то ву ють для
ого ро жі; жер ди ни. 2. рідко. За го ро жа з дов гих жер дин, при би тих до стов пців.

Галåра – старовин не віт риль не ба га то вес ло ве вій сько ве суд но.
Га му вà ти – 1. Стри му ва ти, не да ва ти ви яв ля ти ся зов ніш нім ви я вам по чут тів. Га -

му ва ти прис трас ті. 2. Зас по ко ю ва ти, ути хо ми рю ва ти, при бор ку ва ти. Га му ва ти
гнів.

Гар де рîб – 1. Ша фа для одя гу. 2. При мі щен ня в гро мад сько му бу дин ку, де збе -
рі га єть ся вер хній одяг; роз дя галь ня. Те ат раль ний гар де роб. 3. пе рен. Увесь одяг
од ні єї лю ди ни.
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Гар мàн – тік.
Ге о де зèст – фа хі вець із ге о де зії – на у ки про ме то ди виз на чен ня фор ми та розмі -

рів Зем лі або ок ре мих її час тин, зоб ра жен ня зем ної по вер хні на пла нах і кар тах
і точ них ви мі рю вань на міс це вос ті.

Г³н кго – го ло на сін на де ко ра тив на рос ли на.
Гір чèч ник – 1. Лі ку валь ний за сіб у виг ля ді лис тка па пе ру або шмат ка тка ни ни,

пок ри то го гір чич ним по рош ком із клей кою ре чо ви ною. 2. жарг. У фут бо лі –
жов та кар тка, що її суд дя мат чу по ка зує грав це ві як по пе ред жен ня за гру бе по -
ру шен ня пра вил гри, нес пор тив ну по ве дін ку то що.

Гой дà ти – 1. При во ди ти що- не будь у рух із бо ку в бік або звер ху вниз. Рит міч -
но ру ха ти ко гось на (в) чо му- не будь для роз ва ги, усип лян ня. 2. Ро би ти ру хи
чим- не будь.

Гой дà ти ся – ру ха ти ся з бо ку в бік або звер ху вниз. Рит міч но ру ха ти ся на (в) чо -
му- не будь для роз ва ги.

Гîмін – 1. Звучання розмови. Розмови, чутки. 2. Безладний шум; гамір.
Гра фè ти – роз крес лю ва ти на грà фи – сму ги, стов пчи ки між дво ма вер ти каль ни -

ми лі ні я ми в таб ли цях.
Грèвий – діал. Сіро-жовтий.

Ґрåч ний – ша ноб ли во ввіч ли вий у по вод жен ні з людь ми; чем ний.

Декламувàти – виразно читати художні тво ри, зок ре ма вір ші.
Ди на м³ч ний – 1. Який перебуває в русі, у дії. Динамічний процес. 2. Стосовний до

динаміки – розділу механіки, у якому рух тіл розглядається у зв’язку з при кла-
деними до них силами.

Ди тè нець – центральна укріплена частина староруського міста, огороджена
стінами.

Днèна – 1. Час ти на до би від схо ду до за хо ду сон ця; день. 2. До ба, двад цять чо -
ти ри го ди ни.

Екс по нàт – пред мет, приз на че ний для ог ля ду на вис тав ці.
Ефек тèв ний – який дає най кра щі ре зуль та ти; ді йо вий.

Жåв рі ти – 1. До го ря ти без по лум’я; тлі ти. 2. Виб лис ку ва ти яск ра вим світ лом.
3. пе ре н. Іс ну ва ти при хо ва но; тлі ти.

Завèдна – у час, ко ли над во рі вид но.
За гàл – маса людей; товариство, широка громадськість; усі.
За па ніб рà та – як із рівним; запросто.
Зб³ж жя – рослини та зерно хлібних злаків.
Зво лі кà ти – від кла да ти, зат ри му ва ти що- не будь, за тя гу ва ти ви ко нан ня, здій снен -

ня чо гось на три ва лий строк. Вит ра ча ти, га я ти час.

Іг но ру вà ти – нав мис но не по мі ча ти ко го-, чо го- не будь, не звер та ти ува ги на ко -
гось, щось.

Кар мà зèн – старовинне дороге темно-червоне сукно, а також одяг із такого сукна.
Категорèчність – бе зу мов ність, рі шу чість, без за пе реч ність. Ка те го рич ність суд жень.
Кир пà тий – короткий, задертий догори (про ніс). Той, хто має такий ніс.
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Кіш – 1. В Україні в XIV—XVIII ст. – військовий табір. 2. Місце перебування за -
порізьких козаків; Запорізька Січ.

Кон фе рåн ція – збори, нарада представників яких-небудь держав, організацій для
обговорення та розв’язання певних питань.

Ко ор ди нà ти – 1. Числа, якими визначають положення точки на прямій або кри -
вій лінії, на площині тощо. 2. розм. Адреса, відомості про місцеперебування, зна -
ходження кого-, чого- небудь.

Корогвà – 1. заст. Прапор. 2. церк. Прик ріп ле не до дов го го дер жа ка по лот ни ще
(чи бля ха) із зоб ра жен ням Хрис та або ін ших свя тих, що йо го не суть під час
хрес но го хо ду.

Кос ме тèч ний – 1. Сто сов ний до кос ме ти ки – за хо дів дог ля ду за шкі рою, во лос -
сям, ніг тя ми, а та кож за со бів для на дан ня сві жос ті та кра си об лич чю й ті лу лю -
ди ни. Кос ме тич ний са лон. 2. Який ство рює ви ди мість доб ро бу ту. Кос ме тич ний
ре монт.

Кош тî рис – план пе ред ба чу ва них вит рат і над ход жень ма те рі аль них і гро шо вих
ре сур сів, пот ріб них для нор маль ної ді яль нос ті під при ємс тва, ус та но ви, ор га ні -
зації.

Латàття – водяна рослина з великим листям і білими або жовтими квітками.
Лå гінь – юнак, па ру бок.
Лå гіт – лег кий при єм ний ві те рець.
Ли мàн – за то ка з мор ською во дою в гир лі річ ки.
Лè ну ти – 1. Плав но, лег ко ле ті ти; по ши рю ва ти ся в прос то рі. 2. Ми на ти, про хо -

ди ти (про час, по дії то що).
Ли чàк – плетене з лика чи іншого матеріалу селянське взуття, яке носили,

прив’язуючи до ноги мотузками.

Мàв ка – 1. Казкова лісова істота в образі гарної дівчини з довгим розпущеним
волоссям; лісова німфа. 2. рідко. Те саме, що русалка; водяна німфа.

Мак ра мå – ху дож нє пле ти во з тов стих ни ток як вид де ко ра тив но го мис тец тва.
Мар нос лàвс тво – те саме, що пиха; пихатість, гонористість.
Механ³зм – 1. Пристрій, що пе ре дає або пе рет во рює рух. 2. Внут ріш ня бу до ва,

сис те ма чо го- не будь. Механізм двигуна.
Мимох³дь – 1. Про хо дя чи ми мо ко го-, чо го- не будь; по до ро зі. 2. пе рен. Не зо се -

ред жу ю чись на чо му- не будь; між ін шим.
Ми мо х³ть – 1. Без пев но го на мі ру; не на ро ком. 2. Нес ві до мо. 3. Усу пе реч влас ній

во лі, під тис ком обставин; хоч-не-хоч.
Ми рот вî рець – той, хто спри яє вста нов лен ню ми ру, усу ває во рож не чу, свар ки.

Ми рот вор ці ООН.
Мо б³ль ний – 1. Здатний до швидкого пересування; рухливий. Мобільний зв’язок.

2. Здатний швид ко орієнтуватися, знаходити потрібні форми діяльності.
Мо ди фі кî ва ний – під да ний мо ди фі ка ції – ви доз мі ні, що ха рак те ри зу єть ся по  -

явою но вих оз нак і влас ти вос тей за збе ре жен ня сут нос ті. Мо ди фі ко ва ний лі -
так.

Морàльний – 1. Стосовний до моралі – системи норм і принципів поведінки
людей у ставленні один до одного та до суспільства; етичний. 2. Пов’язаний з
духовним життям людини.
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Нав пе рåй ми – пе ре ти на ю чи що- не будь (до ро гу, стеж ку то що), ви хо дя чи на зус тріч.
Не в³г лас – не ос ві че на, нез на ю ча лю ди на; не ук.
Нез грàб ний – 1. Який має неп ро пор цій ну, не до лад ну бу до ву, нес трун ку фі гу ру

то що. Нез граб ний виг ляд. 2. Не по во рот кий, вай лу ва тий. 3. Гру бо зроб ле ний (про
пред ме ти). 4. Без лад ний. Нез граб но по бу до ва на до по відь.

Не тÿ ми тись – ут ра ча ти са мов ла дан ня від силь но го хви лю ван ня та ін. емо цій. Не -
тя ми тись із ра до щів.

Нåх ту ва ти – 1. Ста ви ти ся пре зир ли во, за ро зу мі ло, зне важ ли во до ко го-, чо го- не -
будь; іг но ру ва ти. 2. Не на да ва ти чо му- не будь зна чен ня, не звер та ти ува ги на
щось. Нех ту ва ти не без пе кою.

Нè ді ти – 1. Вести позбавлене мети, духовних інтересів життя; марнувати час.
2. Скучати, нудьгувати. 3. Набридливо скаржитись на щось; нарікати, нити.

Нèш кну ти – за мов ка ти, за ти ха ти. При ча їв шись, си ді ти ти хо, мов ча ти.
Но га вè ця – 1. ді ал. Хо ло ша. 2. Но га вè ці – су кон ні шта ни.

Об рàм лю ва ти – встав ля ти, по мі ща ти в ра му, рам ку.
Об цåнь ки – ручне металеве знаряддя у вигляді щипців із загнутими всередину

і загостреними кінцями для витягування цвяхів.
Орåн да – наймання, тимчасове користування будівлями, земельною ділянкою,

обладнанням тощо за договором.
Оса вóл – виборна службова особа, що обіймала одну з адміністративно-військо -

вих посад в Україні в XVII—XVIII ст. 
Осо бèс тість – кон крет на лю ди на з пог ля ду її куль ту ри, особ ли вос тей ха рак те ру,

по ве дін ки то що; ін ди ві ду аль ність.
Ошàт ний – гар ний, свят ко во вбра ний, прик ра ше ний.

Пар фу мå рія – кос ме тич ні ви ро би (ду хи, кре ми то що).
Па тåнт – 1. До ку мент, який пос від чує пра во ви на хід ни ка на йо го ви на хід. 2. Сві -

доц тво на пра во здій с ню вати тор гів лю. 3. До ку мент про прис во єн ня чи ну,
звання.

Патріархàльний – 1. Який ха рак те ри зу єть ся па ну ван ням чо ло ві ків у гос по дарс тві
та в сус піль них від но си нах. Пат рі ар халь ний лад. 2. Вір ний ста рим тра ди ці ям;
зас та рі лий. Пат рі ар халь ні відносини.

Пåн зель – прикріплений до ручки пучок ще тини, волосу або шерсті, що викорис -
товується для нанесення на якусь поверхню фарби, клею тощо.

Пле кà ти – з лю бов’ю ви ро щу ва ти, ви хо ву ва ти ко гось або щось; пік лу ва ти ся про
щось.

Побратèм – 1. Той, хто вступив у побратимство з ким-небудь; названий брат.
Близький друг, товариш. 2. Соратник по якій-небудь діяльності, сподвижник.
3. перен. Переважно про міста з різних країн, що налагодили між собою
відносини дружби та співпраці.

По н³ ве че ний – поламаний, покалічений, спотворений.
Пîс піль – 1. Один за од ним (у ча сі); під ряд. 2. Без пе рер вно, весь час про тя гом

яко гось пе рі о ду. Два ро ки пос піль.
Почè нок – пря жа, на мо та на на ве ре те но, або міра ці єї пря жі, зня тої з ве ре те на.
При хèль ник – 1. Той, хто підтримує, захищає когось, щось. 2. Той, хто схвалює,

позитивно ставиться до чогось; прибічник.
При ч³ лок – сті на бу дин ку з бо ку ву ли ці.
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Прок лþ ну ти ся – 1. З’яви ти ся з яй ця, про бив ши дзьо бом шка ра лу пу (про пта ше -
нят). 2. Про би ти ся, по ка за ти ся із зем лі, з-під сні гу, з’яви ти ся з бру ньок (про
лис тя, па го ни рос лин то що).

Про нèз ли вий – 1. Який, проникаючи крізь одяг, викликає неприємні відчуття.
Пронизливий вітер. 2. перен. Пильний, проникливий. Пронизливий погляд.
3. Який різко наповнює звуками повітря, простір. Пронизливий крик.

Про рîк – церк. Про по від ник во лі Бо жої.
Про фе с³й ний – пов’язаний з певною професією; який об’єднує людей однієї про -

фесії або близьких професій. Професійний обов’язок.

Рà ту ша – орган міського самоврядування, а також будинок, у якому він розміще -
ний, у середньовічній Західній Європі й в Україні та Росії у XVIII—XIX ст.
У деяких європейських країнах існує донині.

Ре ко мен дà ція – 1. По зи тив ний ус ний або пись мо вий від зив про ко го- не будь. Ха -
рак те рис ти ка ко го-, чо го-небудь. 2. По ра да, вка зів ка ко му- не будь; про по зи ція.

Рåч ник – той, хто у своїй особі представляє кого-, що-небудь; представник. Реч -
ник міністерства.

Рóб ри ка – те ма тич ний роз діл у га зе ті, жур на лі то що або від діл у ра ді о- і
телепередачах.

Рóта – 1. Багаторічна напівкущова або трав’яниста рослина родини рутових, яка
містить ефірну олію. 2. нар.-поет. Уживається як символ краси. Дівчина-рута.

Самобóтній – який відзначається природною своєрідністю, не схожий на інших;
неповторний, оригінальний. Самобутній талант.

Са мов дос ко нà лен ня – удосконалення самого себе (моральне і т. ін.), своєї фахо -
вої майстерності тощо.

Сва вî ля – 1. Необмежена влада, відсутність законності, справедливості. 2. Схиль -
ність діяти на власний розсуд, не зважаючи на волю й думку інших; самовілля.
Свавільна поведінка.

Свідîмість – 1. Процес відображення дійсності моз ком лю ди ни, який зу мов лює
ці лес пря мо ва ну ді яль ність лю ди ни. Пси хо ло гія, а та кож по лі тич ні, фі ло соф ські
то що пог ля ди лю дей як пред став ни ків пев них сус піль них верств. Сус піль на сві -
до мість. 2. Здат ність ос мис лено сприй ма ти нав ко лиш ній світ, при том ність;
п р о  т и  л ежн. неп ри том ність. Ут ра ча ти сві до мість.

Своÿк – брат дружини. Чоловік жінчиної сестри.
Сер пà нок – лег ка про зо ра тка ни на.
Склеп³ння – 1. Опукле пе рек рит тя або пок рит тя, що з’єд нує сті ни, під по ри бу ді -

вель, спо руд, мос тів то що. 2. Шатро, ут во ре не пе реп ле тен ням гі лок і лис тя
дерев, ку щів. Уза га лі нак рит тя, пок рив, товща. Небесне склепіння.

Скн³ ти – 1. Те са ме, що ни ді ти 1, 2. 2. Му чи ти ся, жи ти в тяж ких умо вах. 3. Ста -
ва ти фі зич но сла бим, ут ра ча ти си ли. 4. пе рен. Іс ну ва ти без роз вит ку, ру ху впе -
ред, пе ре бу ва ти в ста ні за непаду.

Со лі дàр ність – 1. Активне співчуття яким-небудь діям, думкам; спільність погля -
дів, інтересів. 2. юр. Спільна відповідальність.

Сповитîк – те, у що загортають немовля. Зі сповитка – з віку немовляти.
Справлÿти – 1. Викликати яке-небудь почуття, вра жен ня. Бу ти при чи ною чо гось.

Ро би ти щось від нос но ко го-, чо го- не будь. Справ ля ти вра жен ня. 2. розм.
Здійсню ва ти пев ні за хо ди з при во ду свя та, по дії то що; від зна ча ти. Справ ля ти
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за ру чи ни. 3. розм. Прид ба ва ти що- не будь, ста ва ти влас ни к ом чо гось. Ку пу ва ти,
шити. Спра ви ти сук ню.

Справ лÿ ти ся – 1. Ус піш но ви ко ну ва ти яку-  не будь ро бо ту, якісь до ру чен ня,
обов’яз ки. На ла год жу ва ти якісь спра ви, уп рав ля ти ся з яки ми- не будь тур бо та ми
то що. Справ ля ти ся з до маш ні ми обов’яз ка ми. 2. Пе ре бо рю ва ти труд но щі при
вив чен ні, ос во єн ні чо го- не будь. Справ ля ти ся з вив чен ням іно зем ної мо ви. 3. пе -
рен. Пе ре ма га ти, пе ре си лю ва ти в со бі які- не будь по чут тя. Справ ля ти ся з хви лю -
ван ням.

Стать – су куп ність оз нак ор га ніз му, за яки ми роз різ ня ють ся чо ло ві чі та жі но чі
осо би ни. Жі но ча стать. Чо ло ві ча стать. Силь на стать, збірн. – чо ло ві ки. Сла -
ба стать, збірн. – жін ки.

Ста ці о нàр ний – такий, що постійно перебуває на одному місті.
Сти пåн дія – регулярна грошова допомога, яку надають тим, хто навчається в

навчальних закладах, а також особам, що перебувають в аспірантурі, докторантурі.
Стра тос фå ра – шар атмосфери, розміщений на висоті від 8 до 55 км над рівнем

моря.
Су пе рåч ка – 1. Сло вес не зма ган ня між дво ма чи кіль ко ма осо ба ми, при яко му

кож на зі сто рін обс то ює свою дум ку; спір. 2. Ши ро ке пуб ліч не об го во рен ня яко -
го- не будь спір но го пи тан ня; дис ку сія.

Суп л³ ка – заст. Письмове прохання або скарга.
Схо доз нà вець – фахівець зі сходознавства – сукупності наукових дисциплін, що

вивчають історію, економіку, мови, літературу, мистецтво, філософію, релігію,
пам’ятки матеріальної та духовної культури народів Сходу.

Сценàрій – 1. Лі те ра тур ний твір, який слу жить ос но вою для ство рен ня філь му.
Сю жет на схе ма, план п’єси, опе ри, ба ле ту. 2. Де таль но роз роб ле ний план про ве -
ден ня яко го- не будь за хо ду, здій снен ня чо гось. Сце на рій шкіль но го кар на ва лу.

Та лàн – до ля, жит тє вий шлях.
Та му вà ти – стри му ва ти ви яв ми мо віль них дій, по чут тів. Та му ва ти біль. Та му ва -

ти спра гу.
Те àтр – 1. Вид мис тец тва. 2. При мі щен ня, де від бу ва ють ся вис та ви. 3. пе рен. Міс -

це, де від бу ва ють ся якісь важ ли ві по дії.
Ти тàн – 1. Мі фо ло гіч на іс то та – ве ле тень. 2. Ро зум на, та ла но ви та лю ди на.
Тèш ком-  нèш ком – 1. Ти хо, без шу му. 2. По тай, не по міт но, крадь кома.
Тік – роз чи ще не міс це над во рі або в при мі щен ні для мо лоть би, про су шу ван ня

зер на.
Тлу мàч ний – який містить пояснення, трактування чого-небудь.
Ту жà вий – щільний, тугий, не м’який; налитий, пругкий.

Утÿм ку ва ти – розм. Зро зу мі ти щось, ус ві до ми ти що- не будь.

Фізèчний – 1. Пов’язаний із фізикою. Фізичні досліди. 2. Стосовний до предметів
і явищ матеріального світу; речовий. Фізичне тіло. 3. Стосовний до організму
людини, до його будови. Пов’язаний зі станом організму, його м’язовою силою,
з яким-небудь діянням на організм. Фізична зарядка.

Фі рàн ка – шма ток тка ни ни або тю лю, яким за пи на ють вік но, две рі; за на віс ка.

Хè ба – не дог ляд, по мил ка в чо му-  не будь; не до лік.
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Це бåр ка – де рев’яне від ро.
Цер кîв ний – пов’язаний із церквою, з релігією. Церковний обряд. Який належить

церкві. Церковне майно.
Ци бà тий – дов гий, тон кий (про но ги); тонконогий.
Цу рà ти ся ко го, чо го – три ма ти ся ос то ронь, уни ка ти ко гось, чо гось. Не ви яв ля ти

ін те ре су до кого-небудь, чо го-  не будь. Зне ва жа ти кого-небудь, що-  не будь.

Ча гар нèк – зарості дерев’янистих кущових рослин.
Час то к³л – ого ро жа, пар кан з кіл ків, паль, вби тих у зем лю гус то од не бі ля од ного.
Чвань ку вà тість – схильність до чванства – зарозумілості, виявляння своїх пере -

ваг перед ким-небудь; пихатість.
Че пур нèй – аку рат ний, охай ний; той, що сте жить за чис то тою.
Чор но гóз – те саме, що лелека – великий перелітний птах із довгим прямим

дзьобом та довгими ногами.

Шаноблèвий – сповнений глибокої поваги, пошани до кого-, чого-небудь.
Швець – майстер, що шиє і лагодить взуття.
Шпàль та – сто рін ка га зе ти, жур на лу.
Шпîлик – діал. Дерев’яний ківшик.
Шульгà – той, хто лівою рукою володіє краще, ніж правою.

Щåп лен ня – 1. Уведення в організм якого-небудь препарату. 2. Пересаджування
пагону чи бруньки однієї рослини на іншу.

Юр мè ти ся – зби ра ю чись, скуп чу ю чись в од но му міс ці, зби ва ти ся в юр бу (про
лю дей). Три ма ти ся гур том, згра єю (пе ре важ. про тва рин од но го ви ду).

ßр ка – вів ця, яка ще не на род жу ва ла яг нят.
Ярó га – гли бо кий, ве ли кий яр.



ЗІ СЛОВ НИ КА ІН ШО МОВ НИХ СЛІВ

Абс трàк тний (з ла тин. – від тяг нен ня, від вер нен ня) – який ґрун ту єть ся на абс -
трак ції – мис ле но му ви ді лен ні на йіс тот ні шої час ти ни влас ти вос тей пред ме тів і
від но шень між ни ми. Абс трак тне мис лен ня. Ві дір ва ний від дій снос ті, від жит тя;
п р о  т и  л ежн. кон крет ний.

Адап тà ція (з ла тин. – прис то со вую) – зви кан ня ко го- не будь до но во го се ре до ви -
ща, умов (ро бо ти, по бу ту то що).

Ак ва рåль (з ла тин. – во да) – 1. Фар ба, що роз чи ня єть ся во дою. 2. Кар ти на,
малю нок, ви ко на ні та ки ми фар ба ми.

Ак ту àль ність (з ла тин. – ді яль ний) – су час ність, зло бо ден ність, важ ли вість чого-
 не будь.

Ак цен ту вà ти (з ла тин. – на го ло шую) – 1. Ста ви ти на го лос, на го ло шу ва ти. 2. Під -
крес лю ва ти, звер та ти особ ли ву ува гу.

Але гî рія (грец. – «ін ший» і «го во рю») – інос ка зан ня; сло во або вис лів, у яких
абс трак тне по нят тя (нап рик лад упер тість) ви ра жа єть ся че рез кон крет ний
худож ній об раз (нап рик лад Осел).

Аль тер на тè ва (з ла тин. – один із двох) – не об хід ність ви бо ру між дво ма або
кіль ко ма мож ли вос тя ми, що вик лю ча ють од на од ну.

Анà ліз (з грец. – роз кла дан ня) – ме тод на у ко во го дос лід жен ня пред ме тів, явищ
то що шля хом уяв но го чи фак тич но го роз кла дан ня їх на скла до ві час ти ни. Роз -
гляд, дос лід жен ня чо го- не будь. Ана ліз тво ру. 

Ана лî гія (з грец. – від по від ність) – по діб ність, схо жість у чо му- не будь між пред -
ме та ми, яви ща ми, по нят тя ми.

Ано н³м (з грец. – той, що не має наз ви, бе зі мен ний) – ав тор лис та, тво ру то що,
який не наз вав сво го іме ні. 

Ано тà ція (з ла тин. – за у ва жен ня, при міт ка) – стис ла уза галь ню валь на ха рак те рис -
ти ка зміс ту кни ги, стат ті то що. По да єть ся на зво ро ті ти туль ної сто рін ки книж ки.

Апîс тол (з грец. – пос ла нець) – у хрис ти янс тві – кож ний з два над ця ти уч нів
Хрис та, які по ши рю ва ли йо го вчен ня. Апос тол Пет ро.

Ар гу мåнт (з ла тин. – по ка зу ва ти, до во ди ти, ствер джу ва ти) – під ста ва, до каз, які
на во дять ся для обґ рун ту ван ня, під твер джен ня чо го- не будь.

Армàда (з ісп. – флот, ескадра) – велике з’єднання військових кораблів, літаків
або танків.

Ар хі тек тó ра (з грец. – бу ді вель не (мис тец тво)) – 1. Мис тец тво про ек ту ван ня,
спо руд жен ня та ху дож ньо го оз доб лен ня бу дов. 2. Ха рак тер, стиль бу до ви. Ар хі -
тек ту ра епо хи Від род жен ня.

Ат ри бóт (з ла тин. – на даю; при пи сую) – не від діль на, пос тій на влас ти вість
предме та або яви ща.

Ба ло ту вà ти ся (із франц. – про во ди ти пов тор не го ло су ван ня) – ви су ва ти свою
кан ди да ту ру на ви бо рах.

Бан крóт (із франц. – роз би тий танк) – той, хто нес про мож ний спла ти ти бор ги за
сво ї ми зо бов’язан ня ми.

Б³з нес (з англ. – спра ва, уго да, ко мер цій на ді яль ність) – під при єм ниць ка ді яль -
ність, спря мо ва на на от ри ман ня при бут ку.

Бі о рèтм (з грец. – «жит тя» і «те чу») – цик ліч ні змі ни ін тен сив нос ті бі о ло гіч них
про це сів і явищ.
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Бо л³д (з грец. – ме таль ний спис) – 1. Ве ли кий яск ра вий ме те ор. 2. пе рен., спорт.
Наз ва (тип) спор тив но го ав то мо бі ля (Фор му ла-1).

Вåр сія (з ла тин. – вер ті ти, кру ти ти, пе ре вер та ти) – один із кіль кох різ них
викладів або по яс нень яко гось фак ту, по дії.

Вун дер к³нд (з нім. – «ди во» і «ди ти на») – ви нят ко во об да ро ва на ди ти на.

Гар мî нія (з грец. – струн кий по ря док, зв’язок) – зла год же ність, вза єм на від по -
від ність якос тей (пред ме тів, явищ, час тин ці ло го). Му зи каль на гар мо нія.

Гå ній (з ла тин. – рід) – 1. Най ви щий сту пінь об да ро ва нос ті, та лан ту. Лю ди на,
що має та кий сту пінь. 2. У дав ньо рим ській мі фо ло гії – дух по мер ло го ро до на -
чаль ни ка, піз ні ше – дух- пок ро ви тель лю ди ни.

Ге ро ¿ч ний (грец.) – здат ний до ви дат них учин ків, які ви ма га ють муж нос ті, стій -
кос ті, іно ді са мо по жер тви.

Гі гі º на (грец. – здо ро вий)  – 1. Га лузь ме ди ци ни, що роз роб ляє і впро вад жує
мето ди за по бі ган ня зах во рю ван ням. 2. Су куп ність прак тич них за хо дів, що за без -
пе чу ють збе ре жен ня здо ров’я; са ні та рія. Осо бис та гі гі є на.

Гран ді îз ний (ла тин. – ве ли кий) – над зви чай но ве ли кий, мо гут ній, який вра жає
сво їм роз ма хом, об ся гом.

Гра ф³ ті (з ла тин. – гос тра па лич ка для пись ма в ста ро дав ніх гре ків і рим лян) –
ста ро дав ні на пи си та ма люн ки на сті нах бу ді вель, ме та ле вих ви ро бах, по су ди нах
то що.

Гу ма н³зм (з ла тин. – лю ди на) – став лен ня до лю ди ни, прой ня те тур бо тою про її
бла го, по ва гою до її гід нос ті; лю дя ність.

Гó мор (з ла тин. – во ло га) – особ ли вий вид ко міч но го, у яко му сміх по єд ну єть -
ся з внут ріш ньою сер йоз ніс тю. Гу мо рис тич ний твір.

Дег ра дà ція (з ла тин. – по ни жен ня у зван ні) – пос ту по ве по гір шан ня, втра та тих
чи ін ших якос тей, влас ти вос тей; за не пад. 

Де ко ра тèв ний (з ла тин. – прик ра ша ти) – 1. Приз на че ний для оз доб лен ня,
прикра си. 2. Жи во пис ний, ма льов ни чий. Де ко ра тив ний роз пис. 3. Роз ра хо ва ний
на зов ніш ній ефект; по каз ний.

Дик то фîн (з ла тин. – «дик ту ва ти» і грец. – «звук, го лос») – апа рат для за пису -
ван ня люд сько го мов лен ня з ме тою збе ре жен ня й від тво рен ня в ра зі пот ре би.

Дèк ція (з ла тин. – го во ри ти) – ви мо ва, ви раз ність і чіт кість ви мов лян ня слів,
скла дів і зву ків у роз мо ві, спі ві то що.

Ди нà мі ка (з грец. – си ла) – 1. Стан ру ху, роз ви ток, змі на чо го- не будь. 2. Роз -
діл ме ха ні ки, який вив чає рух ма те рі аль них тіл від ді ян ня прик ла де них до них
сил.

Дî бер ман (від пріз ви ща ні мець ко го со ба ків ни ка Л. До бер ма на) – по ро да служ -
бо вих со бак із ко рот кою гус тою шер стю; за бар влен ня чор не, ко рич не ве з
руди ми чи світ ли ми пля ма ми; хвіст і ву ха в цу це нят об рі зу ють за пев ною
фор мою.

До мі нàн та (з ла тин. – па нів ний) – па нів на ідея, прин цип. Ос нов на оз на ка або
най важ ли ві ша скла до ва час ти на чо го- не будь. 

До мі ну вà ти (з ла тин. – во ло дію) – па ну ва ти, пе ре ва жа ти, бу ти ос нов ним, го лов -
ним.

Дюйм (з гол. – ве ли кий па лець) – мі ра дов жи ни, що до рів нює 2,54 см. 
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Ек зî ти ка (з грец. – чу жий, іно зем ний) – при ро да, по бут, куль ту ра від да ле них
кра їн, що сприй ма єть ся як ди во виж не, над то ма льов ни че.

Еко лî гія (грец. – «осе ля, се ре до ви ще» і «вчен ня, на у ка») – стан ор га ніз мів, які
на се ля ють пев ну те ри то рію, та нав ко лиш ньо го се ре до ви ща. Ре гі о наль на еко -
логія.

Еко нî мі ка (грец. – мис тец тво ве ден ня до маш ньо го гос по дарс тва) – гос по дар че
жит тя, стан гос по дарс тва кра ї ни, ра йо ну то що. Гос по дар ська і фі нан со ва ді яль -
ність. Рин ко ва еко но мі ка.

Екрàн (із франц. – ширма) – 1. Пересувний щит, який захищає від гарячого
повітря, світла тощо. 2. Поверхня з білої тканини, натягнутої на раму, на яку
проектуються фільми, зображення з діапозитивів. 3. перен. Кіномистецтво;
кінопрокат. Виходити на екран.

Екс прå сія (з ла тин. – ви тис каю; яс но вис лов люю) – си ла ви ра жен ня, ви я ву
почут тів, пе ре жи вань то що; ви раз ність.

Екс тре мàль ний (з ла тин. – край ній) – ду же знач ний, над зви чай ний за сво їм
проя вом, си лою, ве ли чи ною то що. Екс тре маль ний спорт.

Еле мåнт (з ла тин. – сти хія; лі те ра) – скла до ва час ти на чо го- не будь; ок ре ма риса
чо гось. Еле мент по бу до ви.

Емî ція (з ла тин. – хви лю ва ти) – пе ре жи ван ня лю ди ною сво го став лен ня до
дійснос ті, до осо бис то го й нав ко лиш ньо го жит тя; по чут тя (ра дість, страх, зди ву -
ван ня то що).

Епі зîд (грец.) – 1. Ок ре мий ви па док із жит тя, яка- не будь по дія. Епізод із життя.
2. Не ве ли ка, сюжет но за вер ше на час ти на ху дож ньо го тво ру, кі но філь му. Зо ря ні
вій ни. Епі зод 2: ата ка кло нів.

Епî ха (з грец. – ви хід ний мо мент; виз на че ний час) – ве ли кий пе рі од ча су з виз -
нач ни ми по ді я ми, яви ща ми або про це са ми в при ро ді, сус пільс тві, на у ці то що.
Епо ха Ве ли ких ге ог ра фіч них від крит тів.

Етàп (франц. – пе ре гін, пе ре хід) – 1. Ок ре мий мо мент, пе рі од, ста дія в роз -
витку чо го- не будь. 2. Від рі зок дис тан ції в спор тив них зма ган нях. Етап ес та -
фе ти.

Ет н³ч ний (з грец. – пле мін ний, на род ний) – сто сов ний до яко го- не будь на ро ду,
йо го куль ту ри. Ет ніч на гру па.

Жалюз³ (франц., буквально – заздрість) – скла де ні з вузь ких до ще чок або ме та -
ле вих плас ти нок ві кон ни ці або што ри для ре гу лю ван ня світ ла та по віт ря но го
по то ку в при мі щен ні.

Жу р³ (з ла тин. – пра во) – гру па фа хів ців, приз на че на для оці ню ван ня кон кур -
сних ро біт.

Іде àл (з ла тин. – ідея) – 1. Взі рець дос ко на лос ті. 2. Най ви ща ме та, до якої праг -
нуть лю ди і яка ке рує їх ньою ді яль ніс тю то що.

Ін ди ві ду àль ний (франц. – осо бис тий) – 1. Влас ти вий пев ній осо бі. Ін ди ві ду аль ні
ри си. 2. Приз на че ний для осо бис то го ко рис ту ван ня. Ін ди ві ду аль ні за со би гі гі є ни.
3. Особ ли вий для кож но го. Ін ди ві ду аль ний під хід до лю ди ни.

Ін те лек ту àль ний (ла тин.) – який сто су єть ся ін те лек ту – ро зу му, здат нос ті
мисли ти; ду хов ний. Ін те лек ту аль ний роз ви ток.

Ін тер’ºр (з ла тин. – ближ чий до се ре ди ни) – ар хіт. Внут ріш ній прос тір спо ру -
ди або при мі щен ня.
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Ін тер пре тà ція (ла тин. – по яс нен ня) – роз крит тя зміс ту чо го- не будь; по яс нен ня,
тлу ма чен ня.

Інт рè га (з ла тин. – зап лу ту ва ти, зби ва ти з пан те ли ку) – 1. При хо ва ні злов мис -
ні дії, до яких уда ють ся для до сяг нен ня яко ї- не будь ме ти; під сту пи. Плес ти
інтри ги. 2. Склад не й зап лу та не, нап ру же не роз гор тан ня по дій у ху дож ньо му
тво рі для за ці кав лен ня чи та чів.

Ірî нія (з грец. – уда ва не нез нан ня) – при хо ва на нас міш ка; глу зу ван ня, кеп ку -
вання.

Ка пå ла (з ла тин. – кап ли ця) – 1. Хор цер ков них пів чих. 2. Ко лек тив ви ко нав -
ців- інс тру мен та ліс тів. Ка пе ла бан ду рис тів.

Ка те гî рія (грец. – об ви ну ва чен ня; оз на ка) – 1. Пев на кіль кість пред ме тів, явищ
то що, об’єд на них спіль ною оз на кою. Ка те го рія від мін ка. 2. Гру па од но рід них
пред ме тів, осіб чи явищ, що від різ ня єть ся від ін ших пев ни ми оз на ка ми. Аль пі -
ніст пер шої ка те го рії.

Кла сèч ний (ла тин. – взір це вий) – 1. Зраз ко вий, не пе ре січ ний. Кла сич ний твір.
2. Ха рак тер ний, ти по вий для ко го-, чо го- не будь. Кла сич ний за сіб.

Ко ло рèт (з ла тин. – ко лір) – 1. Спів від но шен ня ко льо рів у жи во пи су, що роз -
кри ває ес те тич ну сут ність тво ру. 2. Су куп ність особ ли вос тей, сво є рід ність,
харак тер на особ ли вість чо го- не будь. Міс це вий ко ло рит.

Ком плі мåнт (з ла тин. – на пов няю; ви ко ную) – при єм ні, люб’яз ні сло ва; пох ва ла.
Компром³с (з латин. – угода, згода) – згода з ким-небудь у чомусь, що

досягається взаємними поступками. Іти (піти) на компроміс – поступатися
чимось заради досягнення мети.

Ко му ні кà бель ний (ла тин. – той, що з’єд ну єть ся) – то ва рись кий, кон так тний.
Конс трóк ція (ла тин. – по бу до ва, скла дан ня) – по бу до ва, вза єм не роз та шу ван ня

час тин ма ши ни, при ла ду, спо ру ди то що.
Кон тåкст (з ла тин. – сплі таю) – 1. За кін че ний за зміс том ури вок тек сту, що дає

змо гу вста но ви ти зна чен ня сло ва або ре чен ня, які вхо дять до йо го скла ду. 2. пе -
рен. Те, що роз гля да єть ся як ці ле, яке зв’язує і по яс нює які- не будь яви ща,
факти. У кон тек сті чо го- не будь.

Кон трàст (франц. – про ти леж ність) – різ ко ви ра же на про ти леж ність. Кон трас т -
ний душ.

Кон фл³кт (з ла тин. – бо рю ся) – зіт кнен ня про ти леж них ін те ре сів, ду мок, пог ля -
дів; сер йоз ні роз біж нос ті; гос тра су пе реч ка.

Ко рек тè ви (з ла тин. – вип рав ний) – вип рав лен ня, змі ни.
Крè за (грец. – пе ре лом ний мо мент) – 1. Різ ка змі на зви чай но го ста ну ре чей;

злам, за гос трен ня ста но ви ща. Ду шев на кри за. 2. Гос тра нес та ча чо го- не будь. Бен -
зи но ва кри за.

Кри тå рій (грец. – за сіб суд жен ня) – під ста ва для оцін ки, виз на чен ня або кла си -
фі ка ції чо гось; мі ри ло.

Кри тèч ний1 (грец.) – 1. Який міс тить кри ти ку. Кри тич на стат тя. 2. Здат ний ви -
яв ля ти та оці ню ва ти по зи тив не й не га тив не в ко му-, чо му- не будь; ви мог ли вий.
Кри тич ний пог ляд.

Кри тèч ний2 – 1. Який пе ре бу ває в ста ні кри зи; пе ре лом ний. 2. Ви нят ко во склад -
ний, тяж кий, не без печ ний. Кри тич на си ту а ція.

Культ (ла тин. – пок ло нін ня) – 1. Ре лі гій не слу жін ня бо жес тву; ре лі гій на
обрядовість. 2. пе рен. Пок ло нін ня ко му-, чо му- не будь. Культ осо би.
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Лік ві дà ція (з ла тин. – за кін чен ня спра ви) – 1. При пи нен ня ді яль нос ті чо го -
небудь. Лік ві да ція під при ємс тва. 2. Зни щен ня ко го-, чо го- не будь.

Лін гвіс тèч ний (ла тин.) – сто сов ний до лін гвіс ти ки – на у ки про мо ву.
Лî гі ка (грец.) – 1. На у ка про за ко ни та фор ми мис лен ня. 2. Хід мір ку вань, по бу -

до ва вис нов ків. Ло гі ка суд жень.

Мàв ри (з грец. – тем ний) – у пе рі од ан тич нос ті та в се ред ні ві ки – єв ро пей ська
наз ва ко рін но го на се лен ня Пів ніч ної Аф ри ки (крім Єгип ту), а зго дом ара бів, які
у VI II ст. під ко ри ли Пів ніч ну Аф ри ку та Пі ре ней ський пі вос трів.

Ма кі ÿж (франц.) – під фар бо ву ван ня об лич чя різ но ма ніт ни ми кос ме тич ни ми
засо ба ми (то наль ним кре мом, по ма дою, рум’яна ми).

Ме лан хî лік (з грец. – «чор ний» і «жовч») – лю ди на, що за сво їм ти пом тем пе -
ра мен ту ви різ ня єть ся гли би ною та три ва ліс тю емо цій, заз ви чай сум ним, пох му -
рим нас тро єм.

Мен та лі тåт (з ла тин. – ро зу мо вий) – су куп ність пси хіч них, ін те лек ту аль них,
релі гій них та ін. особ ли вос тей мис лен ня на ро ду, гру пи лю дей або ок ре мої люди -
ни, що про яв ля єть ся в куль ту рі, мо ві, по ве дін ці то що; сві тос прий нят тя. На ці о -
наль ний мен та лі тет.

Ме та мор фî за (грец.) – пе рет во рен ня од ні єї фор ми чо го- не будь в ін шу; ви доз мі -
на. Ме та мор фо за пог ля дів.

Мå тод (грец.) – 1. Спо сіб піз нан ня явищ при ро ди та сус піль но го жит тя. На у ко -
вий ме тод. 2. При йом або сис те ма при йо мів, що зас то со ву ють ся в якій- не будь
га лу зі ді яль нос ті (на у ці, ви роб ниц тві то що). Ме тод опи ту ван ня.

Ме це нàтс тво (від пріз ви ща дав ньо рим сько го дер жав но го ді я ча Гая Циль нія
Мецена та, який ак тив но опі ку вав ся по е та ми) – під трим ка ме це на том на ук і
мис тецтв. 

Мі н³стр (з ла тин. – слу га) – служ бо ва осо ба, яка вхо дить до скла ду уря ду та очо -
лює мі ніс терс тво – цен траль ну уря до ву ус та но ву, що ві дає ок ре мою га луз зю
гос по дарс тва або дер жав но го уп рав лін ня. Мі ністр ос ві ти і на у ки.

Мо тèв (з ла тин. – рух) – 1. Під ста ва, при від для яко ї- не будь дії, вчин ку; при чи -
на. 2. Ме ло дія, нас пів.

Навігàція (з латин. – судноплавс тво, мо реп лавс тво) – 1. Пла ван ня ко раб лів по
мо рях, річ ках то що; суд ноп лавс тво. 2. По ра, про тя гом якої, за леж но від міс це -
вих клі ма тич них умов, мож ли ве суд ноп лавс тво. Весняна навігація. 3. На у ка, що
вив чає ме то ди ке ру ван ня суд на ми, лі таль ни ми апа ра та ми або кос міч ни ми ко раб -
ля ми. Повітряна навігація. Космічна навігація.

Не о ло г³зм (грец. – «новий» і «слово») – слово чи мовний зворот, що недавно
з’явилися в мові для позначення нового або вже усталеного поняття, предмета
тощо.

Не ор ди нàр ний («не» і ла тин. «зви чай ний») – нез ви чай ний, ори гі наль ний. Який
ви різ ня єть ся сво ї ми якос тя ми (про лю ди ну). Не ор ди нар на осо бис тість.

Оку пà ція (з ла тин. – брà ти) – тим ча со ве за хоп лен ня час ти ни або всі єї те ри то рії
од ні єї дер жа ви зброй ни ми си ла ми ін шої дер жа ви.

Оп ти міс тèч ний (від «оп ти мізм» – з ла тин. – най кра щий) – схиль ний в усьо му
ба чи ти по зи тив не, світ ле; який спи ра єть ся на ві ру в кра ще май бут нє, в ус піх;
жит тє ра діс ний.
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Орà кул (з латин. – говорити) – у стародавніх греків, римлян і деяких народів
Сходу – жрець, який від імені богів пророкував, давав відповіді на будь-які
запитання.

Орàтор (з латин. – говорю) – промовець.
Ора тî рія (ла тин.) – ве ли кий му зич ний твір для хо ру, спі ва ків- со ліс тів та ор кес тру,

на пи са ний на дра ма тич ний сю жет і приз на че ний для кон цер тно го ви ко нан ня.
Ор га н³ч ний (латин.) – 1. Стосовний до живої природи, тваринного або рослин-

ного світу. Органічний світ. Який утворився з решток тваринних або рослинних
організмів. Органічні добрива. 2. Який має риси, характер якоїсь структури, чо -
го-небудь цілого; нерозривний. Органічне поєднання.

Îр ден1 (з ла тин. – ряд, по ря док) – 1. Ка то лиць ка чер не ча ор га ні за ція з пев ним
ста ту том. Ор ден єзу ї тів. 2. Наз ва де я ких та єм них то ва риств, об’єд нань. Ор ден
там плі є рів.

Îр ден2 – по чес на від зна ка, на го ро да.
Ореîл (з латин. – позолочений) – 1. Променисте коло, сяйво навкруг голови

Бога, святого на іконах, культових картинах тощо; німб. 2. Світлове коло, яке
оточує що-небудь на темному фоні. Ореол місяця. 3. перен. Атмосфера слави,
успіху, пошани тощо навколо кого-небудь.

Па л³т ра (франц. – ло пат ка) – 1. Чо ти ри кут на або оваль на до щеч ка, на якій
живо пи сець змі шує або роз ти рає фар би. 2. пе рен. Су куп ність ко льо рів, ви ра -
жаль них за со бів, ха рак тер на для пев но го ху дож ни ка, пись мен ни ка, ком по зи то -
ра та ін.

Па но рà ма (грец. – «усе» і «вид») – 1. Вид на міс це вість зго ри, на да ле кий
простір. Ви до ви ще чо го- не будь на ве ли ко му, ши ро ко му прос то рі. 2. Ог ляд по -
дій, явищ, фак тів у за со бах ма со вої ін фор ма ції. 3. Кар ти на ве ли ких роз мі рів з
об’єм ним пе ред нім пла ном, умі ще на все ре ди ні круг ло го ос віт ле но го звер ху
примі щен ня, що ство рює в гля да ча ілю зію ре аль но го прос то ру по всьо му ко лу
го ри зон ту. Па но ра ма обо ро ни Се вас то по ля.

Па рàг раф (грец., бук валь но – на пи са ний по ряд) – час ти на тек сту все ре ди ні роз -
ді лу кни ги, стат ті, що має са мос тій не зна чен ня. Зви чай но поз на ча єть ся зна ком §
із по ряд ко вим но ме ром.

Па ра лåль (з грец. – той, що йде по руч) – 1. Лі нія або пло щи на, що на всьо му
прос то рі є рів но від да ле ною від ін шої лі нії або пло щи ни і ні ко ли з нею не пе ре -
ти на єть ся. 2. Зіс тав лен ня, по рів нян ня ана ло гіч них явищ. Про во ди ти па ра лель.
3. Умов на лі нія пе ре ти ну по вер хні зем ної ку лі пло щи ною, па ра лель ною до ек -
ва то ра, усі точ ки якої ма ють од на ко ву ге ог ра фіч ну ши ро ту; п р о  т и  л ежн. ме ри -
ді ан.

Па рî дія (грец. – жар тів ли ва пе ре роб ка) – ко міч не або са ти рич не нас лі ду ван ня,
що від тво рює в пе ре біль ше но му виг ля ді ха рак тер ні особ ли вос ті ори гі на лу. Му -
зич на па ро дія.

Патрóль (із франц. – дозір) – невеликий рухомий озброєний загін (міліції та ін.)
або військове судно, літак для догляду за порядком, безпекою на якому-небудь
об’єкті, у якому-небудь районі. Невелика група людей, що несе якесь
чергування.

Пà фос (грец.) – по чут тя під не се нос ті, нат хнен ня, ен ту зі аз му.
Пе рè метр (з грец. – ко ло) – су ма дов жин усіх сто рін зам кне но го ба га то кут ни ка

на пло щи ні або дов жи на зам кне но го кон ту ру. Пе ри метр кім на ти.
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Пе си міс тèч ний (від «пе си мізм» – з ла тин. – най гір ший) – схиль ний ба чи ти в
усьо му тіль ки по га не, спов не ний без на дії, не до ві ри до май бут ньо го.

П³к ти (ла тин.) – гру па пле мен, що ста но ви ли най дав ні ше на се лен ня Шот лан дії.
По ліг лîт (грец. – «ба га то» і «мо ва») – лю ди на, яка во ло діє ба гать ма мо ва ми.
По л³ ти ка (грец. – дер жав на ді яль ність) – ді яль ність ор га нів дер жав ної вла ди,

пар тій, гро мад ських ор га ні за цій у сфе рі внут ріш ньо дер жав но го уп рав лін ня та
між на род них від но син.

Праг ма тèч ний (грец.) – який має прак тич не зас то су ван ня, спря мо ва ність.
Прèн цип (ла тин.) – 1. Ос нов не по ло жен ня яко ї- не будь на у ко вої сис те ми, те о рії

то що. 2. Внут ріш нє пе ре ко нан ня, пра ви ло, яким ке ру єть ся хто- не будь у жит ті,
по ве дін ці.

Прі о ри тåт (з ла тин. – пер ший) – пер шість у від крит ті, ви на хо ді то що.
Прог рåс (ла тин.) – роз ви ток, удос ко на лен ня, пе ре хід від ниж чо го до ви що го, від

прос то го до більш склад но го.
Про åкт (з ла тин. – ки ну тий упе ред) – 1. Су куп ність до ку мен тів (роз ра хун ків,

крес лень то що), не об хід них для зве ден ня спо руд, ви го тов лен ня ма шин, при ла -
дів то що. Ти по вий про ект. 2. Щось не за кін че не, на мі че не ли ше в за галь них рисах
(про лі те ра тур ний твір, лист, до по відь то що); на черк. 3. План, за дум. Проек ту -
вà ти – скла да ти, роз роб ля ти план для зве ден ня спо руд, ви го тов лен ня ма шин,
при ла дів то що. Конс тру ю ва ти що- не будь. Пла ну ва ти що- не будь.

Пси хо лî гія (грец. – «ду ша» і «на у ка, учен ня») – 1. На у ка про пси хіч ну ді яль -
ність жи вих іс тот. 2. Ду шев ний склад, особ ли вос ті ха рак те ру ко го- не будь.
Психî лог – фа хі вець із пси хо ло гії; той, хто тон ко ро зу мі єть ся на ха рак те рах,
по ве дін ці лю дей.

Ре кон к³с та (з ісп. – від во йо ву ва ти) – від во ю ван ня іс пан ця ми і пор ту галь ця ми на
Пі ре ней сько му пі вос тро ві у VI II—XV ст. зе мель, за гар ба них мав ра ми.

Ре сóр си (франц.) – дже ре ла, за па си чо го- не будь. При род ні ре сур си.
Ре фîр ма (з ла тин. – пе рет во рю ва ти) – пе рет во рен ня, змі на, но вов ве ден ня в

якій- не будь сфе рі сус піль но го жит тя, га лу зі знань. Гро шо ва ре фор ма.
Ро мàнс (франц.) – не ве ли кий сло вес но- му зич ний твір, заз ви чай лі рич но го зміс -

ту, для го ло су з му зич ним суп ро во дом (фор те пі а но, гі та ри то що).

Сан гв³ нік (з ла тин. – кров) – лю ди на, що за сво їм ти пом тем пе ра мен ту ви різ ня -
єть ся жва віс тю, жит тє ра діс ніс тю, яск ра во про яв ляє свої емо ції та лег ко їх
змінює.

Сенс (ла тин.) – 1. Сут ність чо го- не будь; зна чен ня. 2. Ро зум на під ста ва. До ціль -
ність, ко рис ність чо го- не будь. Ма ти сенс.

Си в³ ла (грец. – про ро чи ця) – у ста ро дав ніх гре ків, рим лян і де я ких ін ших на -
родів – ле ген дар на жін ка- про ро чи ця, що на чеб то по ві дом ля ла лю дям во лю
богів.

Сим вî лі ка (грец.) – 1. Умов не ві доб ра жен ня по дій, явищ, ідей то що за до по мо -
гою умов них зна ків – сим во лів. 2. Су куп ність сим во лів. Ре лі гій на сим во лі ка.

Сим пà тія (грец. – від чут тя) – по чут тя при яз ні, при хиль нос ті, доб ро зич ли вос ті до
ко го-, чо го- не будь; упо до бан ня.

Скрå пер (з англ. – шкреб ти) – зем ле рий но- тран спор тна ма ши на, ос нов ним ро бо -
чим зна ряд дям якої є під йом но- по во рот ний ківш із но жа ми; зас то со ву єть ся в
бу ді вель ній і гір ни чій спра ві.
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Со ці àль ний (ла тин. – то ва рись кий, гро мад ський) – пов’яза ний із жит тям і сто сун -
ка ми лю дей у сус пільс тві; сус піль ний. Со ці аль ні вип ла ти (пен сії, сти пен дії то що).

Сп³ нінг (з англ. – обер та ти ся) – ри баль ська снасть, що скла да єть ся з вуд ли ща,
ко туш ки з во ло сін ню, ме та ле во го по від ка та блеш ні з гач ка ми; приз на че ний для
ло він ня хи жої ри би.

Стà тус (ла тин. – ста но ви ще) – пев ний стан чо го- не будь. Ста тус міс та.
Стиль (з грец. – па лич ка для пись ма) – 1. Су куп ність оз нак, які ха рак те ри зу ють

мис тец тво пев но го ча су та нап ря му або ін ди ві ду аль ну ма не ру ху дож ни ка. Стиль
ба ро ко. 2. Су куп ність ха рак тер них оз нак, особ ли вос тей, влас ти вих чо му- не будь.
Стиль одя гу. Му зич ний стиль. 3. Су куп ність при йо мів у ви ко рис тан ні за со бів мо -
ви, влас ти ва яко му- не будь пись мен ни ко ві або лі те ра тур но му тво ро ві, нап ря му то -
що. Ху дож ній стиль. 4. Ха рак тер на ма не ра по во ди ти ся, го во ри ти, одя га ти ся то що.

Стè мул (ла тин. – за гос тре на па ли ця, якою під га ня ли тва рин) – при чи на, що
спону кає до дії, за ці кав ле ність у здій снен ні чо го- не будь.

Стра те г³ч ний (від «стра те гія» – з грец. – «вій сько» і «ве ду») – 1. Важ ли вий для
здій снен ня во єн них зав дань. 2. пе рен. Який міс тить за галь ні, ос нов ні нас та но ви,
важ ли ві для здій снен ня чо го- не будь. Стра те гіч не зав дан ня.

Сфå ра (грец. – ку ля) – 1. Пред мет, що має фор му ку лі. 2. Ра йон дії, ме жі по ши -
рен ня чо го- не будь. Сфе ра впли ву. 3. Га лузь знан ня, ви роб ниц тва, мис тец тва
тощо. Сфе ра обс лу го ву ван ня.

Тав то лî гія (з грец. – «те са ме» і «на у ка») – по єд нан ня чи пов то рен ня тих са мих
чи близь ких за зна чен ням слів («іс тин на прав да», «ціл ком і пов ніс тю»).

Тем пе рà мент (ла тин. – уст рій, уз год же ність) – 1. Су куп ність пси хіч них особ ли -
вос тей, з яких скла да єть ся осо бис тість лю ди ни. Тем пе ра мент про яв ля єть ся в
силі по чут тів, їх ній гли би ні або по вер хне вос ті, у швид кос ті їх ньо го пе ре бі гу, в
стій кос ті або швид кій змі ні. 2. розм. Під ви ще на чут тє вість, прис трас ність. Тем -
пе ра мен тна про мо ва.

Те î рія (грец. – роз гляд, дос лід жен ня) – 1. Сис те ма уза галь не но го знан ня, по яс -
нен ня тих чи ін ших явищ дій снос ті. Те о рія ево лю ції. 2. Су куп ність уза галь не них
по ло жень, які ут во рю ють на у ку або її га лузь, а та кож су куп ність пра вил яко гось
ви ду мис тец тва, ре мес ла то що. Те о рія му зи ки. 3. Су куп ність пог ля дів, суд жень
ко го- не будь, з яких вип ли ва ють пев ні пра ви ла по ве дін ки.

Тест (англ. – вип ро бу ван ня) – 1. Ко рот ке стан дар тне зав дан ня, за до по мо гою
резуль та тів яко го мож на су ди ти про пси хіч ні та ін ші ха рак те рис ти ки осо бис -
тості. 2. Пись мо вий ек за мен або кон троль на ро бо та, що скла да єть ся із за пи тань
різ но го сту пе ня склад нос ті, на які не об хід но да ти кон крет ні ко рот кі пись мо ві
від по ві ді, за яки ми виз на ча єть ся рі вень знань уч ня, сту ден та та ін.

То ле рàн тність (ла тин. – тер пля чий) – тер пи мість, поб лаж ли вість до чи ї хось
думок, пог ля дів, ві ру вань то що.

То ре а дîр (ісп.) – го лов ний учас ник ко ри ди – бою би ків, який шпа гою зав дає
бико ві ос тан ньо го, смер тель но го уда ру.

Уні кàль ний (ла тин. – єди ний) – над зви чай ний у яко мусь від но шен ні; рід кіс ний,
ви нят ко вий.

Óнія (ла тин. – єд ність, об’єд нан ня) – 1. Об’єд нан ня, со юз дер жав під вла дою
одно го мо нар ха. 2. Об’єд нан ня в де я ких кра ї нах пра вос лав ної цер кви з ка то -
лиць кою під вла дою рим сько го па пи в пе рі од 1439—1946 рр.
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Фа шèзм (з італ. – в’яз ка хми зу) – по лі тич на те чія, в ос но ві якої ле жить іде о ло -
гія куль ту силь ної осо бис тос ті, на ці о наль ної ви нят ко вос ті та по ді лу лю дей на
«ви щих» і «ниж чих».

Фі ла те л³я (грец. – «люб лю» і «звіль нен ня від спла ти») – ко лек ці о ну ван ня й
вивчен ня пош то вих ма рок.

Фі ло сî фія (грец. – «люб лю» і «муд рість») – на у ка про най за галь ні ші за ко ни роз -
вит ку при ро ди, сус пільс тва та мис лен ня. Сис те ма ідей, пог ля дів на світ і міс це
лю ди ни в ньо му.

Флег мà тик (з грец. – слиз) – лю ди на, що за сво їм ти пом тем пе ра мен ту ви різ ня -
єть ся по віль ніс тю, спо ко єм, урів но ва же ніс тю, слаб ко ви яв ляє емо ції.

Фок стер’ºр (англ. – «ли си ця» і «тер’єр») – по ро да мис лив ських не ве ли ких собак,
ви ве де них у Ве ли кій Бри та нії у ХVІ ІІ ст., яких ви ко рис то ву ють для по лю ван -
ня в но рах на бор су ків, ли сиць то що.

Фрà за (грец. – спо сіб ви ра жен ня, зво рот) – вис лов лю ван ня, що ста но вить
смисло ву чи ін то на цій ну єд ність; ре чен ня.

Фронт (з ла тин. – лоб, чо ло) – 1. Міс це, ра йон, де від бу ва ють ся во єн ні дії та
роз та шо ва ні ді ю чі вій ська під час вій ни; п р о  т и  л ежн. тил. 2. Пе ре хід на зо на
між дво ма різ ни ми за тем пе ра ту рою по віт ря ни ми ма са ми в ат мос фе рі. Ат мо -
сфер ний фронт.

Фóн кція (ла тин. – ви ко нан ня, звер шен ня) – ро бо та ко го-, чо го- не будь, обов’язок,
ко ло ді яль нос ті ко гось, чо гось. Приз на чен ня, роль чо го- не будь.

Хан (ту рец.) – ти тул мо нар ха, фе о даль но го пра ви те ля в ба га тьох кра ї нах Схо ду
в се ред ні ві ки, а та кож осо ба, що ма ла цей ти тул.

Ха рàк тер (грец. – ри са, особ ли вість) – 1. Су куп ність стій ких пси хіч них влас ти -
вос тей лю ди ни, що ви яв ля ють ся в її по ве дін ці та ді яль нос ті; вда ча. 2. Су куп -
ність влас ти вос тей, оз нак пред ме та або яви ща, що ви різ ня ють їх з-по між ін ших.
На ці о наль ний ха рак тер.

Хи мå ра (грец.) – 1. У дав ньог рець кій мі фо ло гії – стра хо ви ще з го ло вою ле ва,
тулу бом ко зи і хвос том дра ко на, з па щі яко го ви вер га єть ся по лум’я. 2. пе рен.
Нез дій снен на, фан тас тич на мрія.

Хо лå рик (з грец. – жовч) – лю ди на, що за сво їм ти пом тем пе ра мен ту ви різ ня ється
швид кіс тю, але нев рів но ва же ніс тю дій, силь ни ми, та ки ми, що швид ко вини ка ють,
по чут тя ми, які яск ра во ві доб ра жа ють ся в ді ях, мов лен ні, жес тах, мімі ці.

Цåр ква (з грец. – бо жий дім) – 1. Ре лі гій на ор га ні за ція, об’єд нан ня пос лі дов ни -
ків пев ної ре лі гії на ґрун ті спіль нос ті ві ру вань та об ря до вос ті. Пра вос лав на
церква. 2. Бу дів ля, у якій від бу ва єть ся хрис ти ян ське бо гос лу жін ня.

Ци ві лі зà ція (з ла тин. – гід ний, ви хо ва ний) – 1. Рі вень сус піль но го роз вит ку,
мате рі аль ної та ду хов ної куль ту ри, а та кож сту пінь і ха рак тер роз вит ку куль ту -
ри пев них епох і на ро дів. Три піль ська ци ві лі за ція. 2. Су час на куль ту ра, прог рес,
ос ві та. Єв ро пей ська ци ві лі за ція. 3. Су куп ність жи вих іс тот з пев ною ду хов ною і
ма те рі аль ною куль ту рою. По за зем на ци ві лі за ція.

Цикл (грец. – ко ло) – су куп ність вза є мозв’яза них явищ, про це сів, ро біт, яка ство -
рює за кін че не ко ло дій про тя гом пев но го про між ку ча су. Нав чаль ний цикл.

Циклîн (з грец. – той, що обертається) – 1. Атмосферний вихор, для якого
характерне зниження тиску повітря від периферії до центру вихору. 2. Сильна
буря, ураган.
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Цèнік (з грец. – від назви пагорба, де відбувалися заняття циніків) – той, кому
властиве зневажливе ставлення до надбань людської культури, нехтування
нормами моралі.

Цèркуль (з латин. – коло) – креслярський і вимірювальний інструмент.
Цитàта (з латин. – наводжу, проголошую) – точний, дослівний уривок з якого-

небудь тексту.

Шанс (франц. – удача, випадковість) – можливість успіху, здійснення чого-
небудь.

Шифр (з араб. – нуль) – су куп ність умов них зна ків (цифр, лі тер то що), пев ні
ком бі на ції яких ви ко рис то ву ють у та єм но му лис ту ван ні й чи та ють за до по мо -
гою клю ча.

Шка лà (з ла тин. – дра би на) – лі ній не або ко ло ве роз та шу ван ня по ді лок, що від -
по ві да ють пев ним зна чен ням ви мі рю ва ної ве ли чи ни, пе ре важ но на ви мі рю валь -
них при ла дах (тер мо мет рі, ба ро мет рі то що).

Шлÿгер (нім.) – модна, популярна пісня.
Шрифт (з нім. – пи са ти) – 1. Гра фіч на фор ма лі тер при пи сан ні. 2. Від бит ки дру -

кар ських лі тер на па пе рі. Ti mes New Ro man.



ЗІ СЛОВ НИ КА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Аж лу нà по ко тè ла ся – так, що да ле ко чу ти; ду же го лос но, силь но.
Аж мо рîз пі шîв по спè ні – про від чут тя оз но бу, трем тін ня від хо ло ду, хви лю -

ван ня або стра ху.

Бе рå зо ва кà ша – різ ки для по ка ран ня.
Бо ÿзнь на пà ла – ко гось охо пи ло по чут тя стра ху.
Бó дуть лþ ди – хтось ви рос те по ряд ним, гід ним то що, до сяг не пев но го ста но ви -

ща в сус пільс тві.

В очàх миг тèть – у ко гось неп ри єм ні зо ро ві від чут тя від швид кої змі ни об’єк тів
сприй ман ня, їх ньої яск ра вос ті то що.

Вè бух ну ти гн³ вом – пе ре жи ти різ кий сплеск обу рен ня на ко гось, щось.
Вит рі щà ти îчі – ши ро ко роз кри ти очі від зди ву ван ня, гні ву то що, пиль но, уваж -

но або з ці ка віс тю ди ви ти ся на ко го-, що- не будь.
Від дÿ чи ти сто рè цею – щед ро від дя чу ва ти за доб рі спра ви.
Від кри вà ти до рî гу – ство рю ва ти спри ят ли ві умо ви для до сяг нен ня ус пі ху в чо -

му- не будь.
Від ня лà ся мî ва – хтось від емо цій не мо же го во ри ти.
Від чу вà ти се бå як дî ма – доб ре, без тур бот но, без печ но.
Вó ха на сторîжувати – напружено, уважно прислухатися до чогось.

Го ло вà йде îбер том – про стан за па мо ро чен ня або при го лом ше нос ті, роз губ ле -
нос ті (від над мі ру вра жень, тур бот, справ то що).

Дер ж³ть ме нå втрьох – хтось не мо же втри ма ти ся на но гах від смі ху; хтось, роз -
гні ва ний, ла ден ки ну тись на суп ро тив ни ка.

Д³ ло (спрà ва) вè го рі ло – усе ус піш но за вер ши лось.
Дра кî нів ські за кî ни – ду же жор сто кі за ко ни.
Ду шà ви вер тà єть ся – ду же пе ре жи ва ти че рез щось.

З дîб ро го дè ва – не ві до мо чо му.
За ли вà ти ся со ло вåй ком – дов го і пиш но мов но вис лов лю ва ти ся, го во ри ти про що-

 не будь.
За не па дà ти на сè лі – нез ду жа ти.
За ру бà ти на нî сі – на дов го за пам’ята ти.
Знèк ну ти з очåй – пе рес та ти бу ти вид ним.
Зуб на зуб не по па дàє – трем ті ти від стра ху чи хо ло ду.

І ска зà ти не мîж на – ужи ва єть ся для під крес лен ня ви со ко го сту пе ня оз на ки або
ви я ву чо го- не будь.

І слó ху не чуть – ні чо го не ві до мо про ко го-, що- не будь.
Ітè на лад – так як тре ба; доб ре, ус піш но.

Ка за нîк вà рить – хто- не будь ро зум ний, кміт ли вий, доб ре орі єн ту єть ся в чо мусь.
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Лà сим окîм пог ля дà ти – ди ви ти ся на ко гось, щось із ко рис ли ви ми на мі ра ми.
Ле т³ ти стрі лîю – ду же швид ко біг ти, їха ти.
Ли хèм в³т ром по в³ я ло – змі ни лись обс та ви ни, нас трої то що на гір ше.

Май нó ло в го ло в³ – хтось рап том по ду мав про що- не будь.

На îчі не по па дà ти ся – уни ка ти зус трі чі, не зус трі ча ти ся з кимсь.
Не тÿ ми тись з рà до щів – ду же ра ді ти.
Ні жи вèй ні мåр твий – ду же на ля ка ний, вра же ний; схви льо ва ний, зас му че ний;

ослаб ле ний фі зич но.

Очåй не ві дір вà ти – хто- не будь гар ний, врод ли вий або що- не будь при ваб ли ве
зовні.

Îчі роз бі гà ють ся – хтось не мо же зо се ре ди ти ува гу на чо мусь од но му через
велику кількість предметів, вражень від них.

По сà му зав’ÿз ку – спов на, ду же ба га то.
Пох нþ пи ти ніс – за жу ри тись.
Пус тè ти п³в ня – ви да ва ти фаль ши ві зву ки під час спі ву чи дек ла ма ції; підпалити.
Пус тè ти по го лîс ку – по ши рю ва ти пев ні ві до мос ті, чут ки.
Пхà ти нî са – са мо чин но втру ча ти ся в що- не будь.

Рè ба та зай ц³ ви вî дять у стар ц³ – ри бо лов ля та по лю ван ня приз во дять до зу бо -
жін ня, якщо цим дуже захоплюватися.

Спій мà ти îб лиз ня – ли ши ти ся без то го, на що роз ра хо ву вав, спо ді вав ся; заз на ти
нев да чі.

Стà ти в при гî ді – до по мог ти ко му- не будь; ви я ви ти ся пот ріб ним, не об хід ним.

Тер пåць увір вàв ся – хтось не мо же біль ше вит ри му ва ти чо го- не будь, ос та точ но
втра тив спо кій, ду шев ну рів но ва гу.

Ут рà ти ти мî ву – на пев ний час оні мі ти від силь но го хви лю ван ня, роз губ ле нос ті
то що.

Хоч сядь та й плач – хтось у скрут но му, без ви хід но му ста но ви щі, від чаї то що.

Як кіт нап лà кав – ду же ма ло.
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ЗІ СЛОВ НИ КА ВЛАС НИХ ІМЕН ЛЮ ДЕЙ

Ага тàн гел – грець кою мо вою – «доб рий» і «віс ник». Фà ня, Фань кî. Кл. в. Ага -
тàн ге ле! По батьк. Ага тàн ге ло вич, Ага тàн ге лів на.

Адàм – дав ньог рець кою оз на чає «лю ди на», «чо ло вік»; «гли на», «зем ля», «черво -
ний ко лір». Адàм ко, Адà мо нь ко, Адà мик, Адàм чик, Адàм цьо, Адàсь. Кл. в. Адà-
ме! По батьк. Адà мо вич, Адà мів на.

Ад рі àн, Анд рі àн, Анд рі ÿн – з ла тин ської – «жи тель Ад рії» (дер жа ви ве не тів).
Адрі àн ко, Ад рі à ноч ко, Анд рі àн ко, Анд рі à нонь ко, Анд рі àн чик, Ад рі а нó сик. Кл. в.
Ад рі à не! Анд рі à не! Анд рі ÿ не! По батьк. Ад рі à но вич, Ад рі à нів на; Анд рі à но вич,
Анд рі à нів на; Анд рі ÿ но вич, Анд рі ÿ нів на.

Аль б³ на – з ла тин ської мо ви; жін. до Аль б³н, що оз на чає «бі лий». Аль б³ нонь ка,
Аль б³ ноч ка, Аль б³н ка. Кл. в. Аль б³ но!

Ана тî лій, Ана тîль – у грець кій мо ві оз на чає «схід». Ана тîль ко, Ана тî лик; Тî ля,
Тîль ко, Тî лик, То лþсь. Кл. в. Ана тî лію! По батьк. Ана тî лі йо вич, Ана тî лі їв на.

Анд р³й – у грець кій мо ві оз на чає «муж ній, хо роб рий». Анд р³й ко, Анд р³й чик,
Андрóсь, Анд рó сень ко. Кл. в. Анд р³ю! По батьк. Анд р³ йо вич, Анд р³ їв на.

Ан т³н, Ан тîн – у грець кій мо ві оз на ча є «всту паю в бій». Ан т³н ко, Ан тî ньо, Ан -
тîсь, Ан тîш ко, Тî сик. Кл. в. Антîне! По батьк. Антîнович, Антîнівна.

Ар тåм – у грецькій мові означає «здоровий, неушкоджений». Артåмко, Артåмцьо.
Кл. в. Артåме! По батьк. Артåмович, Артåмівна.

Бог дàн – від грець ко го іме ні, що оз на чає «да ний бо га ми». Бог дàн ко, Бог дàн чик,
Бог дà сик, Бог дàн цьо. Кл. в. Бог дà не! По батьк. Бог дà но вич, Бог дà нів на.

Бо рèс – ско ро че не ім’я від Бо рис лàв, у яко му по єд на ли ся два сло ва – «бо ро ти -
ся» і «сла ва». Бо рèс ко, Бо рè соч ко, Бо рè сик, Бî ря. Кл. в. Бо рè се! По батьк.
Борè со вич, Бо рè сів на.

Ва лен тèн – у ла тин ській мо ві оз на чає «силь ний, здо ро вий, міц ний». Ва лен тè-
нонь ко, Вàль ко, Вà ля. Кл. в. Ва лен тè не! По батьк. Ва лен тè но вич, Ва лен тè нів на.

Ва лå рій – з ла тин ської мо ви, оз на ча є «я силь ний, здо ро вий, міц ний». Ва лå ра, Ва -
лå рик. Кл. в. Валåрію! По батьк. Валåрійович, Валåріївна.

Ва сèль – грець кою мо вою оз на чає «цар». Ва сèль ко, Ва сè леч ко, Ва си льîк, Вà ся,
Ва сþ та. Кл. в. Ва сè лю! По батьк. Ва сè льо вич, Ва сè лів на.

Ве ні а м³н – дав ньо єв рей ською оз на чає «син ко ха ної дру жи ни», «улюб ле ний син».
Вå ня. Кл. в. Ве ні а м³ не! По батьк. Ве ні а м³ но вич, Ве ні а м³ нів на.

В³к тор – з ла тин ської «пе ре мо жець». В³к тор ко, В³кторчик, В³ тя, Віть кî. Кл. в. В³к -
торе! По батьк. В³кторович, В³кторівна.

В³ ра – слов’янське ім’я, пе рек лад із грець ко го іме ні, що оз на чає «ві ра». Ві ронь ка,
Ві роч ка, Ві ру ня, Ві ру ся, Вір ця. Кл. в. Ві ро!

Ві тà лій – у латинській мові означає «життєвий». Вітàлько, Вітàлик, Вітàсик, В³-
тя, Тàля, Тàлик, Тàсик. Кл. в. Вітàлію! По батьк. Вітàлійович, Вітàліївна.

Во ло дè мир – з дав ньо русь кої мо ви, оз на чає «си лою ве ли кий», «во ло дар сві ту».
Во ло дàсь, Во ло дà сик, Во лî дя, Во лîдь ко, Влîд ко, Вî ва, Вîв чик, Ла дè мир, Лàд -
ко. Кл. в. Во ло дè ми ре! По батьк. Володèмирович, Володèмирівна.

Всå во лод – з дав ньо русь кої мо ви, оз на чає «во ло ді ти всім». Все во лîд ко, Сå ва.
Кл. в. Всå во ло де! По батьк. Всå во ло до вич, Всå во ло дів на.



Га лè на – у грецькій мові означає «спокій, тиша, штиль на морі». Галèнонька,
Галèночка, Гàля, Галþня, Галþся, Гàлонька, Гàлочка. Кл. в. Галèно!

Гàн на (Àн на) – у дав ньо єв рей ській мо ві оз на чає «він був ми лос ти вий, ви яв ляв
лас ку». Гàн нонь ка, Гà ня, Ган нó ся, Ган нó сень ка, Ган нó ня, Гàн дзя, Àн ця. Кл. в.
Гàнно! Àн но!

Гри гî рій, Грè гір, Гриць кî – з грець кої «той, хто не спить, пиль нує». Гри гîр ко,
Гринь, Грè ша, Гри цóня. Кл. в. Григ îрію! Грè го ре! Гриць кó! По батьк. Гри гî ро -
вич, Гри гî рів на.

Да рè на, Одàр ка – з грець кої мо ви; жін. до Да рій, що в пер ській мо ві оз на ча ло
«той, хто во ло діє». Да рèн ка, Да р³й ка, Да рó ся, Да рó ня, Одà ронь ка. Кл. в. Да рè но!
Одàр ко!

Дмит рî – від грецької назви богині родючості та хліборобства Деметри. Дмèтрик,
Дмитрóсь, Д³ма, Митькî, Мèтя. Кл. в. Дмèтре! По батьк. Дмèтрович,
Дмèтрівна.

Ем³ лія – за по зи че не з ні мець кої мо ви; жін. до Еміль – «пос лі дов ник». Åма, М³ла,
М³ лонь ка. Кл. в. Ем³ ліє!

Єв гåн – у грець кій мові оз на чає «бла го род ний, шля хет ний». Єв гåн ко, Єв гåн цю,
Жå ня, Гå ня. Кл. в. Єв гå не! По батьк. Єв гå но вич, Єв гå нів на.

За хàр – дав ньо єв рей ською оз на ча є «Бо жа пам’ять». За хà ронь ко, За хà роч ко,
Захàр чик, За хàр цьо. Кл. в. За хà ре! По батьк. За хà ро вич, За хà рів на.

Зі на ¿ да – грець кою оз на чає «по діб на до Зев са». З³ на, З³ нонь ка, Зі нó ля, Зі нó ся,
Зåня. Кл. в. Зі на ¿ до!

Івàн – з дав ньо єв рей ської мо ви, оз на чає «Бо жа бла го дать; дар бо гів». Івàн ко,
Івàноч ко, Івàсь, Івà сик, Вà ня. Кл. в. Івà не! По батьк. Івà но вич, Івà нів на.

²гор – зі скандинавської, означає «захисник бога достатку». Ігîрко, Ігîрчик, Іго-
рьîк, Ігорьîчок, Гîрик, Гàрик. Кл. в. ²горю!

Ка рè на – з ла тин ської – «кіль ко раб ля». Ка рè нонь ка, Ка рè ноч ка, Рè на. Кл. в. Ка -
рè но!

Карл – у дав ньо ні мець кій мо ві оз на чає «тя му щий чо ло вік». Кар лó ня, Кар лó ша,
Кар лóсь. Кл. в. Кàр ле! По батьк. Кàр ло вич, Кàр лів на.

Ка ро л³ на – за по зи че не з ні мець кої мо ви; жін. до Карл. Ка ро л³ нка, Ка рî ля,
Карîль ця. Кл. в. Ка ро л³ но!

Кос тян тè на – з ла тин ської мо ви; жін. до Кос тян тин – «пос тій ний, стій кий».
Кл. в. Кос тян тè но!

Ле о н³д – у грець кій мо ві оз на чає «по діб ний до ле ва». Ле о н³ дик, Льî ня, Льîн чик.
Кл. в. Ле о н³ де! По батьк. Ле о н³ до вич, Ле о н³ дів на.

Л³ на – з грець кої мо ви; жін. до Л³ нос – «скор бот на піс ня». Л³ нонь ка, Лі нó ся, Лі -
нó сень ка, Лі нó сеч ка. Кл. в. Л³ но!

Лю бîв – буквальний переклад із грець кої мо ви. Лþ ба, Лþ бонь ка, Лþб ця, Лю бó -
ся. Кл. в. Лю бî ве!
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Мак сèм – у ла тин ській мо ві оз на чає «най біль ший». Мак сèм ко, Мак сè монь ко,
Мак сè моч ко, Мак сèм цьо, Макс. Кл. в. Мак сè ме! По батьк. Мак сè мо вич, Мак сè-
мів на.

Ми кî ла – з грець кої мо ви, оз на чає «пе ре мо жець на ро дів». Ми кîл ка, Ми кî лонь -
ка, Ми ко лàй чик, Коль кî. Кл. в. Ми кî ло! По батьк. Ми ко лà йо вич, Ми ко лà їв на.

Ми хàй ло – з давньоєврейської мови, означає «рівний Богові». Михàйлик,
Михàсь, Мишкî, Мишóня. Кл. в. Михàйле! По батьк. Михàйлович, Михàйлівна.

Над³я – буквальний переклад із грець кої мо ви. На д³ єнь ка, На д³й ка, На дþ ня, На -
дþ ся, На дþ ша. Кл. в. На д³є!

Наталåна – у латинській мові означає «рідна». Натàлонька, Натàлочка, Нàта,
Натóся, Тàлочка. Кл. в. Наталåно!

Нåстор, Нåстір – грецьке ім’я, означає «той, що повернувся на батьківщину» або
«людина, що згадує». Нåсторко, Нåстірко. Кл. в. Нåсторе! Нåстіре! По батьк.
Нåстерович, Нåсторівна і Нåстірович, Нåстірівна.

Олексàндр – з грецької «захищаю» і «чо ло вік» (бук валь но – муж ній бо рець; за -
хис ник лю дей). Олåсь ко, Олå сик, Лå сик, Сà ня, Сань кî, Саш кî, Са шó ня, Шó ра,
Шур кî. Кл. в. Олек сàн дре! По батьк. Олексàндрович, Олексàндрівна.

Олекс³й, Олåкса – у грецькій мові означає «захисник». Олекс³йко, Олåксик,
Лекс³йко, Льîня. Кл. в. Олекс³ю! Олåксо! По батьк. Олекс³йович, Олекс³ївна і
Олåксович, Олåксівна.

Олåна – з грецької, означає «сонячне світло» або «смолоскип». Олåнка,
Олåночка, Олåнця, Олåся, Ленóня, Ленóся. Кл. в. Олåно!

Îль га – зі скандинавської – «свята». Îля, Îленька, Îлечка, Олþня, Олþньця,
Олþся, Олþсечка, Олþтка; Лþся, Лþсечка, Лåся, Льîля, Льîлечка. Кл. в. Îльго!

Остàп – з грецької мови – «міцний, здоровий, урівноважений». Остàпко,
Остàпик, Стаськî, Стàсик. Кл. в. Остàпе! По батьк. Остàпович, Остàпівна.

Панàс – у грецькій мові означає «без смер тя». Па нàс ко, Па нà соч ко, Па нà сик. Кл. в.
Па нà се! По батьк. Па нà со вич, Па нà сів на.

Пет рî – з грець кої мо ви, оз на чає «ске ля, ка мінь». Пет рóсь, Пет рó сик, Пåт рик,
Петь кî. Кл. в. Пåт ре! По батьк. Пет рî вич, Пет р³в на.

Ро мàн – ла тин сько го по ход жен ня, оз на чає «рим ський, рим ля нин». Ро мàн ко,
Ромàн чик, Рî ма, Ро мàсь, Рîм ко, Ро мóсь. Кл. в. Ро мà не! По батьк. Ро мàно вич,
Ромà нів на.

Ростислàв – слов’янського по ход жен ня, оз на чає «рос ти» і «сла ва». Рîс тик, Рîс -
ти чок, Рîс тя. Кл. в. Рос тис лà ве! По батьк. Рос тис лà во вич, Рос тис лà вів на.

Рус лà на – тюр ксько го по ход жен ня; жін. до Рус лан – «лев». Рус лà нонь ка, Рус лà-
ноч ка, Рус лàн ця, Рó ся, Лà на. Кл. в. Рус лà но!

Світлàна – слов’янського походження; жін. до Світлан – «світлий». Світлàнонька,
Світлàнка; Лàна, Лàнонька, Ланóся. Кл. в. Світлàно!

Спиридîн – у грецькій мові означає «кошик». Спирèдко. Кл. в. Спиридîне! По
батьк. Спиридîнович, Спиридîнівна.

Степàн – з грецької мови, означає «вінок». Степàнко, Степàнонько, Степàнцьо,
Степàнчик. Кл. в. Степàне! По батьк. Степàнович, Степàнівна.



Тарàс – грецькою мовою означає «бентежу, турбую» (буквально – «бунтівник»).
Тарàско, Тарàсик, Тарàсичок, Тарасóня. Кл. в. Тарàсе! По батьк. Тарàсович,
Тарàсівна.

Тетÿна – з грецької – «установлюю, призначаю». Тетÿнка, Тетÿночка, Танþся,
Тàся. Кл. в. Тетÿно!

Тимóр – тюркського походження, означає «залізо». Т³ма. Кл. в. Тимóре! По батьк.
Тимóрович, Тимóрівна.

Устèм – з латинської мови, означає «справедливий». Устèмко, Устèмонько,
Устèмочко. Кл. в. Устèме! По батьк. Устèмович, Устèмівна.

Фåдір – грецького походження, означає «Бог» і «дар, дарунок» (буквально –
«Божий дар»). Фед³рко, Федîрко, Федькî, Федîрик, Федóнь. Кл. в. Фåдоре! По
батьк. Фåдорович, Фåдорівна.

Христèна, Хрèстя – від грецького слова «христи я нин». Хрис тè нонь ка, Хрис тèн -
ка, Хрис тó ня, Хрис тó ся. Кл. в. Хрис тè но! Хрèс те!

Þрій – грецького походження, означає «хлібороб, плугатар». Юрàсь, Юрàсик,
Юр³йко, Þрцьо. Кл. в. Þрію! По батьк. Þрійович, Þріївна.

ßків – з давньоєврейської мови, означає «він іде слідом». ßківко, ßковко, Яськî,
Яць, ßша. Кл. в. ßкове! По батьк. ßкович, ßківна.

ßна – запозичене із західнослов’янських мов (польської, чеської, словацької); жін.
до Ян (те саме, що Іван). ßнонька, ßночка, Янóся, Ян³нка. Кл. в. ßно!

Ярослàв – слов’янське ім’я; від яр (ярий) – «який народжується навесні» і
слав – «слава». ßркî, ßрик, Ярóсь, ßсик; Слàва, Славкî. Кл. в. Ярослàве! По
батьк. Ярослàвович, Ярослàвівна.
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У руб ри ках «Ус міх ні мось», «І пен злем, і сло вом», де я ких впра вах ви ко рис -
та ні ма те рі а ли пе рі о дич них ви дань, мис тець ких аль бо мів.
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Во ро пай Олек са. Зви чаї на шо го на ро ду. Ет ног ра фіч ний на рис. У 2 т. – К.,
1991.

Дов га О. М. Як пи са ти твір: Ме то дич ний по сіб ник для вчи те лів- сло вес ни -
ків. – К., 1995.

До від ник з куль ту ри мо ви: [По сіб ник] / С. Я. Єр мо лен ко, С. П. Би бик,
Н. М. Со ло губ та ін. / За ред. С. Я. Єр мо лен ко. – К., 2005.

Люб лю Ук ра ї ну, бо во на моя. З тво рів- роз ду мів ук ра їн ських шко ля рів /
Укл. Кри жа нів ська В. П. – К., 2006.

Мистецтво жити в громаді: Нав чаль но- ме то дич ний по сіб ник з гро ма дян -
ської ос ві ти та ви хо ван ня мо ло ді. – Львів, 2005.

Мі ля нов ський Е. Шкіль ний до від ник з ук ра їн ської мо ви. 5—11 кла си. –
Тер но піль, 2005.

Піз най се бе: Уро ки для під літ ка / Упо ряд. Т. Гон ча рен ко. – К., 2005.
Ющук І. П. Прак ти кум з пра во пи су ук ра їн ської мо ви. – К., 2002.
Мы и наша семья: Книга для молодых супругов. – М., 1988.
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ак тив. – ак тив ний
англ. – анг лій ська мо ва
араб. – араб ська мо ва
ар хіт. – ар хі тек ту ра
виг. – ви гук
вищ. – ви щий сту пінь по рів нян ня
відм. (або в.) – від мі на
відн. – від нос ний
власн. кільк. – влас не кіль кіс ний
впр. – впра ва
гол. – гол ланд ська мо ва
грец. – грець ка мо ва
Д. в. – да валь ний від мі нок
ді ал. – ді а лек тне сло во 
ді є відм. – ді є від мі на
ді єп рикм. – ді єп рик мет ник
ді єп рисл. – ді єп рис лів ник
ді єсл. – ді єс ло во
дійсн. сп. – дій сний спо сіб
до дат. – до да ток
до кон. в. – до ко на ний вид
жарг. – жар гон не сло во
жін. (або ж.) – жі но чий рід
З кн. – з кни ги
З тв. – з тво рів
заг. наз. – за галь на наз ва
займ. – зай мен ник
за пе реч. – за пе реч на
заст. – зас та рі ле сло во
збірн. – збір не
Зн. в. – зна хід ний від мі нок
імен. – імен ник
ін. – ін ше
ісп. – іс пан ська мо ва
іст. – іс то та
італ. – іта лій ська мо ва
кг – кі лог рам
Кл. в. – клич ний від мі нок
ла тин. – ла тин ська мо ва
м. – міс то

М. в. – міс це вий від мі нок
мин. ч. – ми ну лий час
міш. гр. – мі ша на гру па
мн. – мно жи на
мо дальн. – мо даль ний
Н. в. – на зив ний від мі нок
най вищ. – най ви щий сту пінь по рів -

нян ня
на каз. сп. – на ка зо вий спо сіб
нар.-по ет. – на род но по е тич не
не відм. – не від мі ню ва не
не докон. в. – не до ко на ний вид
незм. – нез мі ню ва не сло во
не іст. – не іс то та
не по хідн. – не по хід ний
нес тягн. – нес тяг не на фор ма
нім. – ні мець ка мо ва
ну льов. – ну льо вий сту пінь по рів-

 нян ня
обс тав. – обс та ви на
оди ничн. – оди нич ний
одн. – од ни на
од но рідн. чл. – од но рід ні чле ни
оз нач. – оз на чен ня
оз на чальн. – оз на чаль ний
Ор. в. – оруд ний від мі нок
особ. – осо ба
осо бов. ф. – осо бо ва фор ма
па сив. – па сив ний
пе рев. – пе ре важ но
пе рен. – пе ре нос не зна чен ня
перс. – пер ська мо ва
пиш. – пи шеть ся
підм. – під мет
під рядн. – під ряд ний
по батьк. – по бать ко ві
повн. – пов на фор ма
по ет. – по е тич не сло во
по хідн. – по хід ний
по чат. ф. – по чат ко ва фор ма

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ



при верт. – при вер тан ня 
прий мен. – прий мен ник
прикм. – прик мет ник
присл. – прис лів ник
при суд. – при су док
прост. – прос тий
р. – рік
Р. в. – ро до вий від мі нок
рід ко. – рід ков жи ва не сло во
розм. – роз мов не сло во
с. – сто рін ка
се ред. (або с.) – се ред ній рід
складн. – склад ний
сло вотв. – сло вот вір на
см – сан ти метр
спів відн. – спів від нос ний
спо луч. – спо луч ник
спо нук. – спо ну каль ний
спорт. – спор тив ний тер мін

ст. – сто літ тя
стягн. – стяг не на фор ма
су рядн. – су ряд ний
т. ін. – та ке ін ше
тв. гр. – твер да гру па
теп. ч. – те пе ріш ній час
ту рец. – ту рець ка мо ва
уроч. – уро чис те сло во
уточн. – уточ нен ня 
ужив. – ужи ва єть ся
указ. – ука зує
франц. – фран цузь ка мо ва
церк. – церковне слово
част. – час тка
числ. – чис лів ник
чол. (або ч.) – чо ло ві чий рід
юр. – юри дич ний тер мін
якісн. – якіс ний
якіс но- оз нач. – якіс но- оз на чаль ний



11 1. Фра зе о ло гізм. 2. Піс ня. 3. Ді а лект. 4. Си но нім. 5. Пес тли вість.
6. Слов ник. 7. Ми лоз вуч ність. 8. Фоль клор. 9. Мо ва. 10. Ко лис ко ва.

43 «Най силь ні ший той, хто має вла ду над со бою».

73 «Зла лю ди на вва жає, що всі лю ди схо жі на неї».

118 «На сві ті той най муд рі ший, хто най дуж че лю бить жит тя».

128 Стри ба ю чий ко ник; за губ ле на па ра со ля; бі лий ле бідь; да ле ка до ро га.

129 1. На пух ле. 2. Роз рі за на. 3. По сад же ний. 4. Роз ли те. 5. Втом ле на.
6. Роз чер во ні лий. 7. Наг рі тий.

161 По льо ва до ро га з пи лю кою при би тою до щем м’яко сте лить ся під но ги.

173 -пів-; -мак-; -нак-; -дар-; -шок-.

185 Вер шник на ко ні з пта хом на пле чі; тро лей бус; «Ти по мер?»; брат шур -
хо тун чи ка; у тем ря ві.

252 Сам на сам; з дня на день; без ві до ма; до ос тан ку; без кін ця; за світ ла;
під кі нець; по прав ді; у по міч; на сві тан ку; в ос нов но му; ні на гріш;
з пе ре ля ку; по за ко ну; до по ба чен ня; у виг ля ді; на око; до пут тя; на доз -
віл лі.
На дні терпіння – золото.

254 Сер це без при чин но спі ва ло, і жит тя до ньо го по вер та лось най кра щою
сто ро ною.

292 Спо луч ник – це час ти на мо ви,
не са мос тій на, а служ бо ва.
Чле ном ре чен ня він не бу ває,
мор фо ло гіч ні оз на ки лиш має.

299 Піс ля прик мет ни ків ви що го сту пе ня по рів нян ня, як що да лі йде по рів -
нян ня, обов’яз ко во слід ужи ва ти спо луч ник ніж і прий мен ни ки за, від.

305 Як що; не мов би; за те.

344 Іван Фран ко.
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Відповіді
до кросвордів, ребусів, загадок і головоломок

№
впр.
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