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ÓÌÎÂÍІ ÏÎÇÍÀ×ÅÍÍß:

òåîðåòè÷íі âіäîìîñòі

 çàâäàííÿ ïіäâèùåíîї ñêëàäíîñòі

 çàâäàííÿ ç ðîçâèòêó ìîâëåííÿ

 çàâäàííÿ ç åëåìåíòàìè äîñëіäæåííÿ

 çàâäàííÿ êîíêóðñíîãî õàðàêòåðó

 çàâäàííÿ äëÿ ðîáîòè çі ñëîâíèêîì

Ðåêîìåíäîâàíî Ìіíіñòåðñòâîì îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè
(íàêàç Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè âіä 08.02.2022 № 140)

Âіäïîâіäíî äî ìîäåëüíîї 
íàâ÷àëüíîї ïðîãðàìè «Óêðàїíñüêà ìîâà. 5-6 êëàñè»

äëÿ çàêëàäіâ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè (àâòîðè: Çàáîëîòíèé Î. Â.,
Çàáîëîòíèé Â. Â., Ëàâðèí÷óê Â. Ï., Ïëіâà÷óê Ê. Â., Ïîïîâà Ò. Ä.)
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Äîðîãi ï’ÿòèêëàñíèêè
òà ï’ÿòèêëàñíèöi!

Çàïðîøóєìî ó ÷àðіâíèé ñâіò óêðàїíñüêîãî ñëîâà. À äîïî-
ìîæå âàì ìàíäðóâàòè ìîâíèìè ñòåæêàìè íàäіéíèé ïóòіâ-
íèê – ïіäðó÷íèê. Ó íüîìó ïîєäíàëèñÿ òðàäèöії і ñó÷àñíіñòü, 
іñòîðіÿ і ñüîãîäåííÿ. Îäíàê, ïîäîðîæóþ÷è, ïàì’ÿòàéòå, ùî 
âè ùå é äîñëіäíèêè. Òîìó «ïіäêîðåííÿ» êîæíîãî ïàðàãðà-
ôà áàæàíî ðîçïî÷èíàòè çі âñòóïíîї âïðàâè, ó ÿêіé ïîòðіáíî 
äîñëіäèòè ïåâíå ìîâíå ÿâèùå é ñàìîñòіéíî çðîáèòè âèñíî-
âîê, òîáòî íåâåëèêå âіäêðèòòÿ. Ïîòіì ñëіä óâàæíî ïðî÷èòà-
òè ïðàâèëî, ñïðîáóâàòè éîãî îñìèñëèòè, ïåðåêàçàòè. Ïіñëÿ 
öüîãî ìîæíà ïåðåõîäèòè äî âèêîíàííÿ òðåíóâàëüíèõ âïðàâ, 
ÿêі íå ëèøå ñïðèÿòèìóòü çàñâîєííþ òåìè, à é ðîçêàæóòü 
áàãàòî ïðî ëþäñüêі ñòîñóíêè, íàðîäíі òðàäèöії, íàâêîëèø-
íіé ñâіò.

Âïðàâè ç ïîçíà÷êàìè «Ïîñïіëêóéòåñÿ», «Ïîïðàöþéòå â 
ïàðàõ», «×îìó òàê?», à òàêîæ ïðîєêòè, îïîðíі ìàëþíêè, 
êîíêóðñè, âåñåëі âіêòîðèíè, ðіçíîìàíіòíі æèòòєâі ñèòóàöії 
çðîáëÿòü ïîäîðîæ ñòåæêàìè óêðàїíñüêîї ìîâè öіêàâîþ òà 
çàõîïëèâîþ.

Òàêîæ ðàäèìî çâåðòàòèñÿ äî ñïåöіàëüíèõ ðóáðèê ïóòіâ-
íèêà – «Ìîÿ ñòîðіíêà», «Êóëüòóðà ìîâëåííÿ», «І òàêå áó-
âàє». Òóò ìіñòèòüñÿ êîðèñíà é öіêàâà іíôîðìàöіÿ ïðî ìîâó, 
à òàêîæ іãðè, ñêîðîìîâêè, æàðòè.

Ñëîâíè÷îê ñèíîíіìіâ, óìіùåíèé íàïðèêіíöі ïіäðó÷íèêà,
äîïîìîæå âàì çáàãàòèòè ëåêñè÷íèé çàïàñ, à ñëîâíè÷îê íà-
ãîëîñіâ – çàñâîїòè ïðàâèëüíå íàãîëîøóâàííÿ äåÿêèõ ñëіâ.

Ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ áàãàòüîõ âïðàâ âàðòî êîðèñòóâàòèñÿ
òàêîæ îðôîãðàôі÷íèì і òëóìà÷íèì ñëîâíèêàìè, òîìó ïî-
òðіáíî ìàòè їõ óäîìà.

Îòîæ âèðóøàéìî â ïóòü! Ïîïåðåäó – íîâі âіäêðèòòÿ.
Õàé âàì ùàñòèòü!
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Çíà÷åííÿ ìîâè â æèòòі ëþäèíè 
òà ñóñïіëüñòâà. Óêðàїíñüêà ìîâà – 

äåðæàâíà ìîâà Óêðàїíè
Ïðèéíÿëà ÿ äàðóíîê âіä íåíі – òî ìîâà,
Òîìó ñêàðáó íіêîëè íå ñêëàñòè öіíè.

Ë. Çàáàøòà

Прочитайте висловлення. Про що йдеться в кожному з них?

• Ìè çìàëå÷êó çâèêàєìî äî ñëіâ, ÿê äî ïîâіòðÿ, ÿê äî 
õëіáà çâèêëè... (Є. Ëåòþê).

• Íàéáіëüøà ðîçêіø íà ñâіòі – öå ðîçêіø ëþäñüêîãî ñïіë-
êóâàííÿ (Àíòóàí äå Ñåíò-Åêçþïåðі).

• Ìîâà – öå âіêîíöÿ, ÷åðåç ÿêі ëþäèíà áà÷èòü ñâіò (Â. Ñó-
õîìëèíñüêèé).

• Ìîâà – єäèíå çíàðÿääÿ äëÿ çàñâîєííÿ ñïàäùèíè ìè-
íóëîãî, íàéâèùèõ çäîáóòêіâ ëþäñüêîї êóëüòóðè (І. Âèõîâà-
íåöü).

• Ìîâà єäíàє ìіæ ñîáîþ ïðåäñòàâíèêіâ ïåâíîãî íàðîäó â
÷àñі òà â ïðîñòîðі (Â. Ðóñàíіâñüêèé).

Прочитайте висловлювання та поміркуйте, яке значення має рід-
на мова в житті народу та кожної людини. Два висловлення, які вам 
сподобалися найбільше, запишіть на першій сторінці свого зошита.

• Ìîâà – òàêà ñàìà æèâà іñòîòà, ÿê і íàðîä, ùî її âè-
òâîðèâ, і êîëè âіí êèíå ñâîþ ìîâó, òî âæå áóäå ñìåðòü éîãî
äóøі, ñìåðòü óñüîãî òîãî, ÷èì âіí âіäðіçíÿєòüñÿ âіä äðóãèõ
ëþäåé (Ïàíàñ Ìèðíèé). 

1. 

2. 
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• Ìîâà – òî öіëþùå íàðîäíå äæåðåëî, і õòî íå ïðèïà-
äàє äî íüîãî âóñòàìè, ñàì âèñèõàє âіä ñïðàãè (Â. Ñóõîìëèí-
ñüêèé). 

• Òè íàøå äèâî êàëèíîâå, êîõàíà ìàòåðèíñüêà ìîâî! 
(Ä. Áіëîóñ). 

• Î ìîâî óêðàїíñüêà! Òè – âîäà ç êðèíè÷êè, íàä ÿêîþ 
ãíóòüñÿ âåðáè, õîëîäíà, і ïðîçîðà, і ïðîñòà, à áåç âîäè ÿ âæå 
äàâíî ïîìåð áè... (Þ. Áåäðèê). 

• ß áåç òåáå, ìîâî, – áåç çåðíà ïîëîâà, ñîíÿøíèê áåç ñîí-
öÿ, áåç ïòàõіâ äіáðîâà (Þ. Ðèá÷èíñüêèé).

Поміркуйте над запитаннями.
1.  Є різні засоби спілкування: мова, жести, погляд, звукові та світ-

лові сигнали (наприклад, сигнали світлофора), релігійні симво-
ли, державна символіка, дорожні знаки тощо. Чому мову 
називають найважливішим із цих засобів?

2.  Як за допомогою мови від покоління до покоління передається 
людський досвід, знання?

3. Як за допомогою мови людина пізнає світ?

Ó ñâіòі іñíóє áëèçüêî ï’ÿòè òèñÿ÷ ìîâ. Êîæíà ç íèõ є 
çàñîáîì ñïіëêóâàííÿ â áіëüøîìó ÷è ìåíøîìó ëþäñüêîìó 
êîëåêòèâі. Êðіì òîãî, çà äîïîìîãîþ ìîâè ëþäè ôîðìóþòü 
äóìêè, ïіçíàþòü ñâіò, îá’єäíóþòüñÿ â îäíó ñïіëüíîòó, ïåðå-
äàþòü îäíå îäíîìó äîñâіä.

Áåç ìîâè áóëî á äóæå âàæêî îáìіíÿòèñÿ äóìêàìè é íàé-
òîíøèìè ïî÷óòòÿìè, äîñÿãòè âçàєìîðîçóìіííÿ, íàëàãîäèòè
âèðîáíèöòâî ìàòåðіàëüíèõ áëàã, ñòâîðèòè äóõîâíі öіííîñòі, 
çãóðòóâàòèñÿ äëÿ ïîäîëàííÿ òðóäíîùіâ.

Äëÿ êîæíîãî íàðîäó ðіäíà ìîâà – íàéöіííіøèé ñêàðá. 
Її íå ìîæíà çàáóâàòè. Âòðà÷àþ÷è ç ïåâíèõ ïðè÷èí ðіäíó 
ìîâó, її íîñіé, íàðîä, âòðà÷àє ñåáå ñàìîãî, ñâîþ äóõîâíó ñà-
ìîáóòíіñòü, ñòàє іíøèì íàðîäîì. Ïðî áåðåæíå ñòàâëåííÿ äî 
ðіäíîї ìîâè ïèñàâ Ìàêñèì Ðèëüñüêèé:

ßê ïàðîñòü âèíîãðàäíîї ëîçè,
Ïëåêàéòå ìîâó. Ïèëüíî é íåíàñòàííî
Ïîëіòü áóð’ÿí. ×èñòіøà âіä ñëüîçè
Âîíà õàé áóäå.

Çíà÷åííÿ ìîâè

Ðіäíà ìîâà

3.
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4. Чому суспільству було б важко без мови?
5. Чому потрібно берегти рідну мову?

І. Розгляньте малюнки. Визначте, на якому з них зображено:
1) спілкування; 2) формування думки; 3) об’єднання в одну спільноту.
ІІ. Поясніть значення мови за цими малюнками.

Перемалюйте на дошці ланцюжок і колективно запишіть (1–2 
словами) у порожні кільця продовження поданого твердження.

Âè ìîæåòå ñêîðèñòàòèñÿ іíôîðìàöієþ íà ñ. 5.

Ìîâà íåîáõіäíà ëþäÿì, ùîá ...

ôîðìóâàòè 
äóìêè

4. 

5. 

Óêðàїíñüêà ìîâà – îäíà ç íàéäàâíіøèõ, íàéìèëîçâó÷-
íіøèõ і íàéáàãàòøèõ ìîâ ñâіòó. Ñâîїì êîðіííÿì âîíà ñÿãàє
ãëèáèíè òèñÿ÷îëіòü.

Óêðàїíñüêà ìîâà – äåðæàâíà ìîâà Óêðàїíè. Öå îçíà÷àє,
ùî âîíà є îôіöіéíîþ ìîâîþ ñïіëêóâàííÿ íà òåðèòîðії íàøîї
äåðæàâè, íåþ êîðèñòóþòüñÿ â óñòàíîâàõ òà îðãàíіçàöіÿõ, öå 
ìîâà íàóêè, îñâіòè, ïðåñè, òåëåáà÷åííÿ. Âîíà îáîâ’ÿçêîâà
äëÿ çàêëàäіâ, ùî íàäàþòü ðіçíі ïîñëóãè íàñåëåííþ. Òîìó
óêðàїíñüêó ìîâó ïîâèíåí çíàòè êîæåí, õòî ïîñòіéíî æèâå â 
Óêðàїíі.

Óêðàїíñüêà ìîâà

Äåðæàâíà ìîâà
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Дайте відповіді на запитання.
1. Чому українською мовою варто пишатися?
2. Яка мова є державною в Україні? Що означає цей статус?

Прочитайте текст. Назвіть правила спілкування. Чи приймаєте ви 
наше запрошення до спілкування?

ÇÀÏÐÎØÓЄÌÎ ÄÎ ÑÏІËÊÓÂÀÍÍß
«Íåìàє áіëüøîї ðîçêîøі, íіæ ðîçêіø ëþäñüêîãî ñïіë-

êóâàííÿ», – ñòâåðäæóâàâ âіäîìèé ïèñüìåííèê Àíòóàí äå 
Ñåíò-Åêçþïåðі. Òîìó ïðîïîíóєìî âàì âіä÷óòè öþ ðîçêіø 
íà óðîêàõ óêðàїíñüêîї ìîâè – íà õâèëèíêàõ ñïіëêóâàííÿ. 
À ùîá âàøå ñïіëêóâàííÿ áóëî çìіñòîâíіøèì, ìè ùîðàçó âè-
çíà÷àòèìåìî òåìó äëÿ ðîçìîâè â ðóáðèöі «Ïîñïіëêóéòåñÿ». 
Íàñàìïåðåä âèðîáіìî ïðàâèëà íàøîãî ñïіëêóâàííÿ. ×àñòè-
íó ç íèõ çàïðîïîíóєìî ìè, à ðåøòó – âè.

Ïðàâèëî 1. Äóìêè âèñëîâëþéòå ùèðî, äðóæåëþáíî.
Ïðàâèëî 2. Íå ïåðåáèâàéòå ñïіâðîçìîâíèêà.
Ïðàâèëî 3. Êîæåí ìàє ïðàâî âèñëîâèòè âëàñíó äóìêó.
Ïðàâèëî 4. Íå îáðàæàéòå ñâîїìè ñëîâàìè іíøèõ.
Ïðàâèëî 5. ...
Ïðàâèëî 6. ...

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. 1. Чи обов’язково, на вашу думку, знати мову 
того народу, серед якого живете? Чому?
2. Чи можна без мови побудувати собор, подолати стихійне лихо чи 
провести Олімпійські ігри?

Äåðæàâíèé ñòàòóñ óêðàїíñüêîї ìîâè çàêðіïëåíî ñòàòòåþ 
10 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè: «Äåðæàâíîþ ìîâîþ â Óêðàїíі є 
óêðàїíñüêà ìîâà. Äåðæàâà çàáåçïå÷óє âñåáі÷íèé ðîçâèòîê і 
ôóíêöіîíóâàííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè â óñіõ ñôåðàõ ñóñïіëüíîãî 
æèòòÿ íà âñіé òåðèòîðії Óêðàїíè».

6.

7.

8.
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    ÏÐÎЄÊÒ

Ïіäãîòóéòå ñëàéä-øîó «Ìîâà»

ÅÒÀÏÈ ÐÎÁÎÒÈ ÍÀÄ ÏÐÎЄÊÒÎÌ
1. Îôîðìèòè íåâåëèêі ïëàêàòè ç íàïèñàìè ïðî çíà÷åí-

íÿ ìîâè â æèòòі ëþäèíè òà ïðî ñïіëêóâàííÿ óêðàїíñüêîþ
ìîâîþ. Áàæàíî, ùîá êîæåí ó÷åíü і êîæíà ó÷åíèöÿ ïіäãîòó-
âàëè ñâіé ïëàêàò. ßêùî öåé åòàï ðîáîòè òðèâàòèìå ïіä ÷àñ 
óðîêó, òî òðåáà çàçäàëåãіäü ïîäáàòè ïðî àðêóøі ïàïåðó òà 
êîëüîðîâі îëіâöі, ôëîìàñòåðè, ìàðêåðè.

Ìîæëèâі âàðіàíòè íàïèñіâ íà ïëàêàòàõ:
Ìîâà – çàñіá ñïіëêóâàííÿ
Ìîâà – іíñòðóìåíò ìèñëåííÿ
Ìîâà äîïîìàãàє äðóæèòè
Ìîâà = ñïіëêóâàííÿ ç áàòüêàìè
Ìîâà = äóìêà
Ìîâà áóäóє ìіñòà
Óíіêàëüíå ÿâèùå – ìîâà 
Ïіçíàєìî ñâіò çàâäÿêè ìîâі
Ìîâà – ñåðöå íàðîäó
Ïðàâèëüíå ìîâëåííÿ – öå ñòèëüíî
Íàñ єäíàє óêðàїíñüêà

ß ñïіëêóþñü ó âàéáåðі óêðàїíñüêîþ
ß ñïіëêóþñÿ íà ïåðåðâі óêðàїíñüêîþ
Äèâëþñü óêðàїíñüêîìîâíèé þòóá 
Ìóëüôіëüìè  óêðàїíñüêîþ

2. Ñôîòîãðàôóâàòè êîæíó ðîáîòó ðàçîì ç її àâòîðîì.
3. Ñôîðìóâàòè ç ôîòîãðàôіé âіäåîêëіï (ìîæíà äîðó÷èòè 

âèêîíàòè öå çàâäàííÿ 1–3 ó÷íÿì, ó÷åíèöÿì).

Ôîòî ÓÍІÀÍ



МОВИ СВІТУ
За приблизними підрахунками вчених-мовоз-
навців, у сучасному світі є близько 5 тис. мов.

Але лише 220 з них мають, крім усної форми, писемну. До таких мов 
належить й українська.

Не всі мови однаково поширені. Двомастами мовами спілкуються 
колективи, які становлять не менше як 1 млн носіїв, сім десятьма – не 
менше 5 млн носіїв, тринадцятьма – колективи з 50 і більше млн носіїв. 
Рештою мов користуються колек тиви, які нараховують усього від кіль-
касот до 1 млн носіїв.

ЇЖТЕ НА ЗДОРОВ’Я!
Вислів «Куштуйте на здоров’я» не завжди 

використовують доречно. Дієслово куштувати,
коли його вживають стосовно їжі, означає «з’їдати або випивати трохи 
чогось для проби». Отже, наведений вислів означає, що когось запро-
шують лише зняти пробу з якоїсь страви, а не з’їсти її. Щоб запросити 
 споживати страву, використовуйте вислів «Їжте на здоров’я!» (З посіб-

Щ р

ника).

* * *
– Комаренко, ти чому на уроці весь час розмов-
ляєш?

– Чому все я та я? Я взагалі сиджу тихо і яблуко їм.

 1. Які два брати у слові ніколи не можуть
зустрітися?

2. Яку букву потрібно поставити між двома шостими буквами алфа-
віту, щоб утворити назву людини похилого віку? 

3. Гора й долина. Що між ними? 
4. Чого немає у воді, а є в морях, озерах, ріках?
5. Що посеред землі стоїть? 
6. Чого немає у вола, а є в корови, кози, коня?

Хто любить, той легко вчить
Якщо з українською мовою
в тебе, друже, не все гаразд,
не вважай її примусовою,
полюби, як весною ряст.
Примусова тим, хто цурається,
а хто любить, той легко вчить:
вввсе, як пишеться, в ній вимовляється, –

все, як пісня, у ній звучить.
І журлива вона, й піднесена,
тільки фальш для неї чужа.
В ній душа Шевченкова й 

Лесина,
і Франкова у ній душа.

сД. Білоус

ЦІКАВО ЗНАТИ!

КОРИСНО ЗНАТИ

УСМІХНІМОСЯ

ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА

НА ДОЗВІЛЛІ
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ÏÎÂÒÎÐÅÍÍß  
ÒÀ  ÓÇÀÃÀËÜÍÅÍÍß  ÂÈÂ×ÅÍÎÃÎ  

Â  ÏÎ×ÀÒÊÎÂÈÕ  ÊËÀÑÀÕ
1. ÒÅÊÑÒ. ÐÅ×ÅÍÍß. ÑËÎÂÎ

І. Прочитайте текст. Які ще, крім калини, рослини-символи Украї-
ни ви знаєте? 

ÊÀËÈÍÀ 
Òî áóëî äóæå äàâíî. Â îäíî-

ìó ñåëі æèëà êðàñèâà äіâ÷èíà,
ÿêó çâàëè Êàëèíà. Ñòðóíêà, ç
äîâãîþ êîñîþ. Ìàëà áëàêèò-
íі, íà÷å áåçäîííі îçåðöÿ, î÷і é
÷îðíі, íà÷å øíóðî÷êè, áðîâè.
Ëþäè ëþáèëè її çà äîáðå ñåðöå.

ßêîñü, іäó÷è ëіñîì, Êàëèíà
âèêîïàëà òîíêå ñòåáëî é ïî-
ñàäèëà éîãî êðàé äîðîãè. Çі
ñòåáëà âèðіñ âåëèêèé êóù, à

ïîòіì çàöâіâ áіëèì öâіòîì. À êîëè îñèïàâñÿ öâіò, çàáëèùà-
ëè íà êóùі ÿê íàìèñòèíêè ÿãîäè, à â êîæíіé ÿãіäöі – çåð-
íÿòêî, íà÷å ìàëåíüêå ñåðäå÷êî.

Ïðèéøëà îäíîãî ðàçó Êàëèíà, à êóù і êàæå їé:
– Íà çãàäêó ïðî òâîє äîáðå ñåðöå, ùîá òåáå íå çàáóëè 

ëþäè, ïîäàðóé ìåíі ñâîє іì’ÿ – Êàëèíà (Ëåãåíäà).
ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1.  Визначте тему й мікротеми. Запишіть колективно простий план 
тексту. 

2.  Знайдіть і зачитайте виразно вголос речення, у яких ідеться про 
те, як ріс кущ і на ньому з’являлися ягоди. 

3.  Поясніть лексичне значення виділених слів. Які це частини 
мови?

4.  Знайдіть прикметники, за допомогою яких змальовано дівчину та 
рослину. Яку роль відіграють прикметники в тексті?

5.  Випишіть по два слова в такій послідовності: іменники, прикмет-
ники, займенники, дієслова.

6. Складіть і запишіть речення про красу природи України. 

. І. Відновіть з поданих речень текст і запишіть його. Якими є ці
речення за метою висловлювання (розповідними, питальними чи спо-
нукальними)?

9. 

Ì. Ôîìіí. Êàëèíà

10. 
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ÂÎÄÀ ÄËß ÑÏÐÀÃËÈÕ

À Ó ìàëåíüêîìó ìіñòå÷êó æèâ ñòàðèé ÷îëîâіê.
Á Òàê ÷îëîâіê ðîáèâ äåêіëüêà ðîêіâ, àæ äî ñâîєї ñìåðòі.
Â Òåïåð âîäà іç öієї êðèíèöі îñâіæàє âñіõ ñïðàãëèõ. 
Ã Êîëè ïîìåð, æèòåëі ìіñòà ïîñòàâèëè éîìó ïàì’ÿòíèê – 

âèêîïàëè êðèíèöþ.
Ä Âå÷îðàìè âіí ñіäàâ áіëÿ ìіñüêîї áðàìè é ïðîïîíóâàâ 

ëþäÿì, ÿêі ïðîõîäèëè ïîâç íüîãî, êóõëèê ñâіæîї äæå-
ðåëüíîї âîäè.

Ç ëåãåíäè

ІІ. Виконайте завдання до відновленого тексту.
1. Поміркуйте, чому мешканці міста поставили чоловікові пам’ятник. 
2. Визначте основну думку тексту. Укажіть ключові слова.
3. Доберіть свій варіант заголовка.
4. Поясніть, що означають виділені синім кольором слова.
5. Доберіть антоніми до підкреслених слів. Які це частини мови? 
6.  Підкресліть підметок та присудок в першому й останньому ре-
ченнях.

7.  Випишіть 5 іменників (на вибір), зазначте в дужках їхній рід, чис-
ло, відмінок.

ÇÐÀÇÎÊ. Ìіñòå÷êó (ñ. ð., îäí., Ì. â.).

СИТУАЦІЯ. 

êóïàëèñÿ â ( ) 
ïëàâàëè â ( )
íàâ÷èëèñÿ êàòàòèñÿ íà 
( )
ãðàëèñÿ ( ) òà ( )
ãîäóâàëè (

) 
îáìіíþâàëèñÿ ìóçè÷íèìè 
( ) 
ïîáóâàëè â ( )
îáìіíþâàëèñÿ âіäåî â ( )

. СИТУАЦІЯ. І. Уявіть, що ви обмінюєтеся враженнями про те,
як провели літні канікули. Для цього можуть знадобитися подані
нижче сполучення слів. Прочитайте їх, розкриваючи дужки.
ІІ. Складіть усно висловлення про відпочинок (3–5 речень), вико-
риставши щонайменше два з утворених сполучень.

êóïàëèñÿ â (ðі÷êà) 
ïëàâàëè â (÷îâåí)
íàâ÷èëèñÿ êàòàòèñÿ íà 
(ðîëèêè)
ãðàëèñÿ (ì’ÿ÷) òà (îáðó÷)
ãîäóâàëè (êóð÷àòà é
êà÷åíÿòà)
îáìіíþâàëèñÿ ìóçè÷íèìè
(ôàéëè)
ïîáóâàëè â (Êàðïàòè)
îáìіíþâàëèñÿ âіäåî â (òіêòîê)

11.
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Культура мовленняКультура мовлення

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
Çà÷èíіòü äâåðі – ïðîòÿã!
Ó òåáå íåæèòü!
ß áóäó î òðåòіé ãîäèíі.
Óâіìêíіòü ñâіòëî.
Ïðèáåðіòü ñìіòòÿ.

Çàêðèéòå äâåðі – ñêâîçíÿê!
Ó òåáå íàñìîðê!
ß áóäó â òðè ÷àñà.
Óâіìêíіòü ñâєò.
Ïðèáåðіòü ìóñîð.

. Спишіть речення, замінюючи поданий у дужках іменник спільно-
кореневим прикметником.

1. Êóïèëè (øêîëà) ïðèëàääÿ. 2. Ïîїõàëè äî (Õàðêіâ) îá-
ëàñòі. 3. Ïіäіéøëè äî (ïіøîõіä) ïåðåõîäó. 4. ß âіäïîâіâ íà 
(òåëåôîí) äçâіíîê. 5. Ìèëóâàëèñÿ (ëіñ) êâіòàìè. 6. Îñòàííі
(ñîíöå) äíі. 7. Óæå ÷àñ (îáіä) ïåðåðâè.

. Хто добере п’ять прикметників до іменника струмок (або доро-
га)? А хто добере ще більше таких прикметників?

СИТУАЦІЯ. 

. І. ВІКТОРИНА. Дайте повні відповіді на запитання, використовую-
чи числівники.

1. Скільки днів у вересні?
2.  Котрим / котрою за порядком ти записаний / записана у класному 
журналі?

3. Скільки днів залишилося до кінця цього місяця?
4. Скільки років тобі буде через два роки?
5. Скільки місяців триває осінь?
6. Скільки годин має доба?
7. О котрій годині розпочинається другий урок?
8.  О котрій годині учень буде вдома, якщо вийде з вашої школи од-
разу після шостого уроку й буде йти 15 хвилин?

ІІ. Складіть усно подібне запитання, у відповіді на яке потрібно вжити 
числівник. Поставте це запитання однокласникам і однокласницям.

. І. Прочитайте текст і розгляньте малюнок до нього. Опишіть усно 
зображене. Чи вдалося, на вашу думку, художнику відобразити емоції 
дитини?

12.

13.

. СИТУАЦІЯ. Уявіть, що вам вирішили купити велосипед (теле-
фон, чобітки). Проте потрібно уточнити, який саме велосипед (теле-
фон, чобітки) ви хочете. Доберіть і запишіть 3–4 словосполучення 
з прикметниками, за допомогою яких можна висловити свої поба-
жання щодо предмета покупки.

14.

15.

16.
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×ÓÄÀÑІß

Îò ÷óäàñіÿ: ãàðáóç íà ÿáëóíі!
– Áà÷, ïðèìóäðèâñÿ! – êàæå Îëåã.
Ãàðáóç âåëè÷åçíèé, ÿê áàíÿê. Ãіëëÿêà àæ íàãíóëàñÿ ïіä

íèì.
– Íåâæå öå âіí?
ß êóñàþ ñîêîâèòå ÿáëóêî é ìîâ÷ó. Òà Îëåã і íå ÷åêàє âіä-

ïîâіäі âіä ìåíå. Éîìó é òàê çðîçóìіëî: ãàðáóçèííÿ ñï’ÿëîñÿ
íà òèí, ïîòіì äіñòàëîñÿ íàõèëåíîї ãіëëÿêè é ïîâèñëî íà íіé.
Íà ãàðáóçèííі çàöâіëà êâіòêà, à ïîòіì çàâ’ÿçàâñÿ ãàðáóç.

Îëåã ñìієòüñÿ:
– Õî÷ і âèëіç âіí íà ÿáëóíþ, òà ÿáëóêîì íå ñòàâ (Çà

Є. Øìîðãóíîì).
ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1. Доберіть свій заголовок, який би виражав тему тексту. 
2.  Знайдіть речення, які треба читати з окличною та питальною ін-
тонацією.

3.  Знайдіть іменники, які вжито в називному відмінку. Це підмети чи
присудки?

4. З’ясуйте, чи є в тексті іменники, ужиті в множині. А прикметники?
5.  Випишіть словосполучення «іменник + прикметник» та «прикмет-
ник + іменник». Позначте закінчення в словах.

6.  Випишіть особові займенники та з’ясуйте, замість яких іменників
їх ужито.

7.  Укажіть дієслова та визначте їхній час (теперішній, минулий, май-
бутній).

8.  Складіть і запишіть мінітекст (2–4 речення) про несподіванки, ці-
каві явища, «дива», які можуть бути в саду або на городі. 

. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Уявіть, що ви потрапили в майбутнє. Які ко-
рисні й безпечні винаходи вразили, здивували вас там?
17. 
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. І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Підкресліть підмети та 
присудки.

1. ß æ(å,è)âó ó ñâіòі ëþáîâі äî ëþäåé, äî ç(å,è)ìëі, äî êâіòіâ
(Ã. Äóäêà). 2. Óñå ç ðóê âàëèò(ü)ñÿ, à âіí õâàëèò(ü)ñÿ (Íàð.
òâîð÷іñòü). 3. Êîìï(’)þòåð ò(å,è)õåíüêî çàãóâ, çàâàíòàæóþ÷è 
ñâîї åëåêòðîííі ìіçêè (Ñ. Ãðèäіí). 4. Íàäâîðі òðàâíåâå ñîíöå
ñëіïó÷î âèáëèñêóâàëî â êàëþæàõ (І. Öіëèê). 5. Øâè(ä,ò)êî 
ìèíàâ êà(ç,ñ)êîâèé ÷àñ çåëåíîãî äíÿ (Î. Áóðáåëî).
ІІ. Випишіть два іменники та два прикметники, позначте в них закінчен-
ня і надпишіть відмінок.

. І. Прочитайте текст, замінюючи подані в дужках іменники займен-
никами. Поясніть, як така заміна сприяла вдосконаленню тексту. 

ÏÅ×ÈÂÎ ІÇ ØÎÊÎËÀÄÎÌ
Îäíèì ç íàéïîïóëÿðíіøèõ âèäіâ ïå-

÷èâà є ïå÷èâî çі øìàòî÷êàìè øîêîëàäó.
(Ïå÷èâî) âèíàéøëà â 1930-õ ðîêàõ Ðóò
Âåéêôіëä – ãîñïîäèíÿ íåâåëèêîãî ãîòåëþ. 
Æіíêà âèðіøèëà ñïåêòè ìàñëÿíå ïå÷èâî,
àëå íàòèðàòè øîêîëàä íà òåðòöі ïîëіíóâà-
ëàñÿ, òîìó ïðîñòî ðîçëàìàëà øîêîëàäíó
ïëèòêó é ïåðåìіøàëà øìàòî÷êè ç òіñòîì. (Æіíêà) ñïîäі-
âàëàñÿ, ùî øîêîëàä ðîçòàíå і íàäàñòü âèïі÷öі êîðè÷íåâîãî 
êîëüîðó òà ïðèєìíîãî ñìàêó. Îäíàê (æіíêó) ïіäâåëî íåçíà-
ííÿ çàêîíіâ ôіçèêè – ñîëîäêі ëàìàíöі íå ðîçòàíóëè â òіñòі. 
Ç äóõîâêè ãîñïîäèíÿ äіñòàëà ïå÷èâî çі øìàòî÷êàìè øîêî-
ëàäó (Іç æóðíàëó).
ІІ. Доберіть спільнокореневі слова до іменника шоколад.

ІІІ. Хто зможе знайти в тексті слово, у якому різна кількість звуків і 
букв?

СИТУАЦІЯ. 

18.

19.

Çàéìåííèêè
ÿ

òè
âіí

âîíî

ìè
âè
âîíà
âîíè

. СИТУАЦІЯ. Уявіть, що вам треба попередити когось із рідних, 
що ви затримуєтесь, а смартфон розрядився. Тому ви вирішили
звернутися до однокласника по допомогу. Прочитайте запропоно-
ваний нижче текст свого ймовірного прохання, розкриваючи дужки.

Àíäðіþ, íàäіøëè, áóäü ëàñêà, çі (ñâіé) ñìàðòôîíà ïî-
âіäîìëåííÿ (ìîÿ) ñåñòðі ïðî òå, ùî ÿ çàòðèìóþñü íà 20 
õâèëèí. Íåõàé ÷åêàє (ÿ) áіëÿ (íàø) áóäèíêó.

20.
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. Відгадайте ребуси. Доведіть, що слова-відгадки є прислівниками.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

. Накресліть поданий кросворд на дошці
або в зошиті. Упишіть відповіді-прислівники.

1. Ñèíîíіì äî ñëîâà íàâêðóã.
2. Ñèíîíіì äî ñëîâà âãîðі.
3. Ñèíîíіì äî ñëîâà ðàäіñíî.
4. Àíòîíіì äî ñëîâà ççàäó.
5. Àíòîíіì äî ñëîâà òèõî.
6. Ñèíîíіì äî ñëîâà ëåãêî.

– ß øâèäêî çáіãàþ äîäîìó çà êîøè-
êîì, à ïîòіì ïіäåìî â ëіñ çà ãðèáà-
ìè, – çâåðòàєòüñÿ äî ñâîїõ äðóçіâ 
Âàñèëü.

– Öіêàâî, õòî øâèäøå äîáіæèòü – òè ÷è êîøèê. À ÷è 
çìîæóòü ãðèáè äіéòè äî ëіñó? – ñìіþòüñÿ õëîïöі é äіâ-
÷àòà.

– Âè ùî, æàðòóєòå?
– Àëå æ òè ñàì ùîéíî ñêàçàâ, ùî...

Продовжте репліку друзів Василя. Чого не знав хлопець? Як йому 
потрібно було б сказати? Скористайтеся поданою нижче рубрикою 
«Культура мовлення».

Культура мовленняКультура мовлення

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
іòè ïî õëіá
ïîáіãòè ïî æóðíàë
çìàãàííÿ ç ôóòáîëó
êîíòðîëüíà ç іñòîðії

іòè çà õëіáîì
ïîáіãòè çà æóðíàëîì
çìàãàííÿ ïî ôóòáîëó
êîíòðîëüíà ïî іñòîðії

21. 

1 â
2 å
3 ñ
4 å
5 ë
6 î

22. 

І ТАКЕ БУВАЄ
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. Об’єднайтеся в групи. За допомо-
гою прийменників, позначених на ма-
люнку, побудуйте словосполучення
«дієслово + іменник стадіон». Дієсло-
ва добирайте самостійно. Виконуйте 
завдання почергово, рухаючись від по-
значки «Старт». 

ÇÐÀÇÎÊ. Òðåíóâàòèñÿ íà ñòàäіîíі.

. І. Розгляньте комікс. Про що нам розповів художник?

1 2

3 4

ІІ. Складіть і розіграйте за особами невеликий діалог (4 репліки), мож-
ливий між дітьми в одному з епізодів.

ІІІ. Складіть усно за коміксом невелику розповідь (5–7 речень), вико-
ристовуючи прийменники та сполучники.

23. 

на
до

поза

пробіля з(зі)над))

для
від

середзз
перед

старт

Стадіон

24. 
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. І. Спишіть, ставлячи подані в дужках іменники в потрібному від-
мінку. Позначте в них закінчення.

1. Çàâäàííÿ çàïèñàíî íà (äîøêà). 2. Çàâòðà âіäáóäóòüñÿ
çìàãàííÿ ç (ôóòáîë). 3. Ïëèâòè çà (òå÷іÿ). 4. Íàїëèñÿ ñìà÷-
íîї (êàøà). 5. Çèìîþ òðîòóàð ïîñèïàëè (ñіëü). 6. Ñèäÿòü çà 
îäíієþ (ïàðòà). 7. Ïіäêðåñëè îäíієþ (ëіíіÿ). 8. Ó êëàñі òðîє 
(âіêíî). 9. Âіäíåñè æóðíàë (äèðåêòîð).
ІІ. Обведіть прийменники. 

. Напишіть невеликий текст (5–7 речень) на одну з тем: «Мій рід-
ний край», «Космічний туризм», «Краса врятує світ», «Дива світу». Ви-
користайте окличне речення. Підкресліть у своєму тексті по одному 
іменнику, прикметнику, прислівнику, дієслову.

Для вас, допитливіДля вас, допитливі

Чи знаєте ви, які два займенники можуть псувати шляхи? Це – 
ями. А здогадуєтеся, чому несмачна березова каша? Багато цікавих
і веселих історій про значення й походження слів, а також мовні за-
гадки, шаради, акровірші ви можете знайти на сторінках збірок Дми-
тра Білоуса «Диво калинове» та «Чари барвінкові».

Про те, що вам найбільше сподобалося в цих книжках, розка-
жіть однокласникам і однокласницям. 

25. 

26. 



У КОГО НАЙМЕНШЕ ЗВУКІВ?
Найменше звуків у мовах корінних жителів 
Австра лії і Полінезії. Зокрема, у мові австралій-

ського племені аранта лише 3 голосних і 10 приголосних. У мові гавай-
ців 5 голосних і 7 приголос них. А рекорд сменом з найменшої кількості 
го лосних, мабуть, буде мова убихів (Північний Кавказ). У ній 2 голосних 
і аж 82 приголосних звуки. Проте зараз убихи майже втратили свою 
мову (З довідника).

СИНОНІМИ-РЕКОРДСМЕНИ
Українська мова дуже багата на синоніми. Наприклад, іменник 

гори зонт має 12 синонімів! Але абсолютний рекордсмен – дієслово 
бити. У «Короткому словнику синонімів української мови» їх аж 45!

Êîæíó ëіòåðó öіíè,
áî íåìàє їé öіíè.
Îñü âіäîìà â äàâíèíó
äóäî÷êà – ñîïіëêà:
âèéìåø ëіòåðó îäíó –
і âæå áóäå ñïіëêà.
Ñâàðêà éäå òàêà, ùî íó! –
ïåðåïàëêà (áіéêà):

çìіíèø ëіòåðó îäíó –
ìèðíà ïåðåïіëêà.
Çìіíèø ëіòåðó îäíó
ó ñëîâå÷êó áіéêà –
і âæå – ëåëå – íà ñîñíó
ì÷èòü çâіðÿòêî áіëêà!
Áіëüøå ïðèêëàäіâ íå äàì,
ïîìіðêóé – ïðèäóìàé ñàì.

Ä. Áіëîóñ

ЛАНЦЮЖОК
Починаючи від слова, що складається з однієї

букви, доберіть ланцюжок слів з тією самою по-
чатковою буквою. Розташуйте слова так, щоб кожне наступне мало на 
одну букву більше, ніж по переднє. НАПРИКЛАД: б – бо – бал – база – 
бокал – боксер – барабан – біганина – Бориспіль – барабанщик.

1.  Чого багато має болото, менше – озеро,
ще менше – море, а зовсім не має ріка?

2. Що має груша й слива, але не має клен?
3. Як перетворити омара (морський рак) на маленьку комаху?
4. Чого немає в дельфіна, але є в кита, акули, краба?
5. Як перетворити ворота на їхнього захисника?
6. У назвах яких дерев є звук [р]?

ЦІКАВО ЗНАТИ

І ТАКЕ БУВАЄ

НА ДОЗВІЛЛІ

ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА



Лексикологія
Òè ïîñòàєø â ÿñíіé îáíîâі,

ÿê ïіñíÿ ëèíåø, ðіäíå ñëîâî.
Ä. Áіëîóñ

 ВИ ЗНАТИМЕТЕ:
ùî âèâ÷àє ëåêñèêîëîãіÿ;
ãðóïè ñëіâ çà çíà÷åííÿì.

 ВИ ВМІТИМЕТЕ:
âèçíà÷àòè îäíîçíà÷íі é áàãàòîçíà÷íі ñëîâà, ñèíîíіìè, 
àíòîíіìè, îìîíіìè;
ïîÿñíþâàòè çíà÷åííÿ âіäîìèõ ñëіâ;
êîðèñòóâàòèñÿ ñëîâíèêàìè;
äîáèðàòè ç-ïîìіæ ñèíîíіìіâ, àíòîíіìіâ òі, ùî íàéáіëüøå 
âіäïîâіäàþòü êîíòåêñòó;

çàñîáè.âèêîðèñòîâóâàòè â ìîâëåííі âèâ÷åíі ëåêñè÷íі çàñîáè.çàñîáè.
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2. ËÅÊÑÈ×ÍÅ ÇÍÀ×ÅÍÍß ÑËÎÂÀ.
ÎÄÍÎÇÍÀ×ÍІ ÒÀ ÁÀÃÀÒÎÇÍÀ×ÍІ ÑËÎÂÀ

Ïðî òå, ùî îçíà÷àþòü ñëîâà, ñêіëüêè çíà÷åíü ìîæóòü ìàòè, 
à òàêîæ ïðî âæèâàííÿ ñëіâ âіäïîâіäíî äî їõíüîãî çíà÷åííÿ

ПРИГАДАЙМО. Чим слово відрізняється від речення?

. А. Порівняйте подані записи. У якій колонці маємо слова, а в 
якій – лише сполучення звуків?

ñіíåò
êðèöÿíè

òåíіñ
êðèíèöÿ

Б. Поясніть, що означають слова, на які ви вказали.
В. Зробіть висновок, за якої умови сполучення звуків може бути словом .

НАПРИ-
КЛАД

НАПРИКЛАД:

НАПРИКЛАД

Ëåêñèêîëîãіÿ (âіä ãðåö. lexikos – ñëîâåñíèé, ñëîâíè-
êîâèé і loqos – ó÷åííÿ) – öå ðîçäіë ìîâîçíàâñòâà, ùî âè-
â÷àє ñëîâíèêîâèé ñêëàä ìîâè.

27. 

Ñóêóïíіñòü óñіõ ñëіâ ìîâè, її ñëîâíèêîâèé ñêëàä íàçèâà-
þòü ëåêñèêîþ.

Óñі ñëîâà, êðіì ñëóæáîâèõ, ìàþòü ëåêñè÷íå çíà÷åííÿ.
Ëåêñè÷íå çíà÷åííÿ – öå òå, ùî ñëîâî îçíà÷àє. НАПРИ-

КЛАД, іìåííèê ïàñàæèð îçíà÷àє ëþäèíó, ÿêà çäіéñíþє ïî-
їçäêó ðіçíèìè âèäàìè òðàíñïîðòó.

Ñëîâà ìîæóòü áóòè îäíîçíà÷íèìè òà áàãàòîçíà÷íèìè.
Îäíîçíà÷íèìè íàçèâàþòü ñëîâà, ÿêі ìàþòü îäíå ëåêñè÷-

íå çíà÷åííÿ. НАПРИКЛАД: àâòîáóñ, ñêîò÷, áîðù, äîñòèãëèé.
Áàãàòîçíà÷íèìè íàçèâàþòü ñëîâà, ÿêі ìàþòü äâà é áіëü-

øå ëåêñè÷íèõ çíà÷åíü. Òàêі ñëîâà îçíà÷àþòü ïðåäìåòè, äії,
ÿâèùà, ÿêі â ÷îìóñü ïîäіáíі ìіæ ñîáîþ. НАПРИКЛАД, ñëîâî
ðó÷êà ìàє òàêі çíà÷åííÿ:

1) ìàëåíüêà
ðóêà

2) ÷àñòèíà ïðåäìåòà,
çà ÿêó éîãî òðèìàþòü

3) ïðèëàääÿ
äëÿ ïèñüìà

Ëåêñè÷íå çíà÷åííÿ ñëîâà

Îäíîçíà÷íі òà áàãàòîçíà÷íі ñëîâà
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НАПРИКЛАД:

. І. Прочитайте текст, обираючи для заповнення пропусків слово-
сполучення з рамки. Що прийнято відносити до особистої інформації?

ÁÅÇÏÅ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÍÅÒ
Äóæå ÷àñòî â іíòåðíåòі íà êîðèñòóâà÷іâ ÷àòóє íåáåçïåêà. 

Øàõðàї ìîæóòü âèìàíþâàòè ãðîøі, ñòåæèòè çà âàìè, êðàñ-
òè іíôîðìàöіþ. Òîìó êîëè ñòâîðþєòå ... , ïðèäóìóéòå ... . 
Íå ìîæíà íàäàâàòè ... (ïðіçâèùà,
іìåíà, àäðåñè, ïàðîëі, äàíі êðåäèò-
íèõ êàðòîê, íîìåðè òåëåôîíіâ) ïî-
øòîþ ÷è â ÷àòàõ áåç ãîñòðîї íà òå
ïîòðåáè. Ïîâіäîìëÿéòå ïðî ñèòóà-
öії â іíòåðíåòі, ÿêі âàñ íåïîêîÿòü,
çîêðåìà ïðî ïîãðîçè, âèìàãàííÿ,
ñóìíіâíі ôàéëè òîùî.
ІІ. З’ясуйте за тлумачним словником лексичне значення виділених слів. 
Визначте також їхнє граматичне значення (рід, число, відмінок). 
ІІІ. СИТУАЦІЯ. Уявіть, що хтось із ваших
знайомих уперше створює електронну по-
шту чи реєструється в соціальній мережі.
Складіть висловлення-пораду (3–5 речень)
щодо безпечного користування інтернетом.
Ви можете скористатися словосполучення-
ми, наведеними вище в рамці.

. І. Поясніть лексичне значення виділених слів у реченнях. Дове-
діть, що слова мобільний і крило – багатозначні.

1  Âіí âіä÷óâ, ÿê ÷èїñü 
ñïðèòíі ðóêè õàïàþòü éîãî 
ãàìàíåöü іç êèøåíі êóðòêè 
òà – íà äîäà÷ó – ìîáіëüíèé
(Ëþáêî Äåðåø). 

Âîðîã âèÿâèâñÿ íå òàêèì 
ñïðèòíèì, ìîáіëüíèì òà 
âïðàâíèì, ÿêèì óÿâëÿâ éîãî
Ëåâ÷åíêî (À. Êîêîòþõà). 

Ëåêñè÷íå çíà÷åííÿ ñëîâà ïîÿñíþþòü ó òëóìà÷íèõ ñëîâ-
íèêàõ. НАПРИКЛАД:

ÌÀÍÃÎ. 1. Òðîïі÷íå ïëîäîâå äåðåâî ðîäèíè àíàêàð-
äієâèõ. 

2. Æîâòî-çåëåíèé ñîëîäêèé ïëіä öüîãî äåðåâà.

Ñëîâíèê

28. 

îáëіêîâèé çàïèñ
ìіé àêàóíò
íàäіéíèé ïàðîëü
ïåðñîíàëüíі äàíі
îñîáèñòà іíôîðìàöіÿ
åëåêòðîííà ïîøòà

29. 



22

2  Çà õâèëèíó 
Ëіíà ïî÷óëà, ÿê 
íàä її ãîëîâîþ çà-
ñâèñòіëè êðèëà ëі-
òàêà (Ä. Áóçüêî).

ßêáè-òî äàëèñÿ
îðëèíії êðèëà, çà
ñèíіì áè ìîðåì
ìèëîãî çíàéøëà
(Ò. Øåâ÷åíêî).

Ó ëіâîìó êðèëі
áóäіâëі øêîëè 
ðîçìіñòèëè ìó-
çåé.

ІІ. Складіть два речення зі словом крило так, щоб це воно було вжито
в різних значеннях.

. ЧОМУ ТАК? І. Поміркуйте, чому слово вишня має два лексичних
значення, а яблуня – лише одне.

Âèøíÿ ßáëóíÿ

ІІ. Поміркуйте, чому носом назвали частину чайника, літака, паропла-
ва. Як слова можуть набувати нових лексичних значень?

. Розкрийте значення слів голова, глибокий і летіти в поданих
словосполученнях. Доведіть, що ці слова багатозначні.

1. Ãîëîâà ëþäèíè, ãîëîâà ïîїçäà, ãîëîâà çáîðіâ.
2. Ãëèáîêå ïðîâàëëÿ, ãëèáîêà îñіíü, ãëèáîêі çíàííÿ.
3. Ëåòіòè íà ëіòàêó, ëåòіòè íà âåëîñèïåäі, ëåòіòè ç äåðåâà .

. І. Розподіліть слова на групи й запишіть: 1) однозначні; 2) багато-
значні. Скористайтеся тлумачним словником.

Ðó÷êà, çіðêà, áàíêîìàò, ìåäñåñòðà, íîóòáóê, ïîñіÿòè,
æóðàâåëü, êðèëî, ñîëîâåéêî, òåïëèé, ïåðî, âåñíà, ïîìіäîð,
õîäèòè, êîðіíü, ïіäìåò, Äåñíà, êîðàáåëü, õîëîäíèé.
ІІ. З одним багатозначним словом (на вибір) складіть два речення, у
кожному з яких це слово вживалося б з іншим лексичним значенням.

. ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА. Дайте відповіді на запитання та поміркуй-
те, що стало основою формулювання цих запитань.

1. ßêèé æóðàâåëü íå ëіòàє?
2. ßêà ñòðіëêà íå ïîêàçóє ÷àñó?
3. Íà ÿêîìó ïîëі íі÷îãî íå ðîñòå?
4. ßêîþ ãîëêîþ íå ïîøèєø ñóêíі?

30.

31.

32.

33.
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5. Äëÿ ÿêîãî êîðåíÿ íå òðåáà çåìëі?
6. Ç ÿêîãî ïîëîòíà íå âèêðîїø ñîðî÷êè?

НА-
ПРИКЛАД:

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО

. Запишіть речення, уставляючи на місці пропуску одне із запропо-
нованих у рамці слів. 

óêëþ÷è, óâіìêíè
2. Òåêñò çàïèñàíî ... . âіðíî, ïðàâèëüíî
3. ... êíèæêè íà ñòîðіíöі 35. ðîçêðèéòå, ðîçãîðíіòü
4. Ïîäàé êëþ÷і, ùîá ... äâåðі. âіäêðèòè, âіä÷èíèòè
5. À ùî òàì íà ... ñòîðіíöі? íàñòóïíіé, ñëіäóþ÷іé

6. Âè áóäåòå ... ó÷àñòü ó çìàãàííі? áðàòè, ïðèéìàòè

. І. Складіть з кожним іменником можливе словосполучення, ді-
бравши дієслово з поданого нижче переліку. Ви можете скористатися
кожним дієсловом лише один раз.

Ïіöà, äâåðі, äîêàçè, òåêñò, ó÷àñòü, òàêñі, åëåêòðî÷àéíèê,
êîøòè.

íàâîäèòè âіä÷èíÿòè çàìîâëÿòè

âìèêàòè âèêëèêàòè áðàòè

ïåðåêëàäàòè ïåðåêàçóâàòè

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

Ëåêñè÷íà ïîìèëêà – öå âæèâàííÿ ñëîâà â íåâëàñòèâîìó
çíà÷åííі, ïîâòîð ñëîâà ÷è ñïіëüíîêîðåíåâîãî ñëîâà â ðå÷åí-
íі àáî â ñóñіäíіõ ðå÷åííÿõ, ïåðåêðó÷óâàííÿ òà âæèâàííÿ
çàéâèõ ñëіâ òîùî.

Îòæå, ñëîâà òðåáà âæèâàòè ó âëàñòèâîìó їì çíà÷åííі. НА-
ПРИКЛАД:

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
ïðî÷èòàòè ïðàâèëüíî
óâіìêíóòè ñâіòëî
âіä÷èíÿòè âîðîòà
ðîçãîðíóòè çîøèò
çóñòðіòèñÿ ÷åðåç òèæäåíü

ïðî÷èòàòè âіðíî
âêëþ÷èòè ñâіòëî
âіäêðèâàòè âîðîòà
ðîçêðèòè çîøèò
çóñòðіòèñÿ ÷åðåç íåäіëþ

Ïîìèëêà 

34. 

35. 
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. І. Спишіть речення, розкриваючи дужки.

1. Ìіñÿöü íà íåáі, çіðîí(ü)êè ñÿþòü. 2. Äî äîáðîї 
êð(å,è)íèöі ñòå(æ,ø)êà ïðîòîïòàíà. 3. Іäè, іäè, äîùèêó, 
çâàðþ òîáі áîðùèêó ó íîâîìó ãîðùèêó. 4. Ãîíîð* ãîëîâó
ëîìèòü, à õîëîä – äóøó. 5. Îé ó ïîëі îç(å,è)ðå÷êî, òàì ïëà-
âàëî âіäåðå÷êî, òàì êîçàêè ìîëîäії êîíè÷åí(ü)êè íàïóâàëè
(Íàð. òâîð÷іñòü).
ІІ. Підкресліть багатозначні слова та поясніть лексичне значення, у 
якому вжито кожне з них. 
ІІІ. Складіть два речення зі словом місяць так, щоб це слово було 
вжито в різних значеннях.
__________

* Ãîíîð – ïåðåáіëüøåíå óÿâëåííÿ ïðî ñâîþ ãіäíіñòü; 
÷âàíëèâіñòü.

3. ÏÐßÌÅ І ÏÅÐÅÍÎÑÍÅ ÇÍÀ×ÅÍÍß ÑËÎÂÀ
Ïðî òå, ÿê íàçâà îäíîãî ïðåäìåòà (îçíàêè, äії)

ïåðåíîñèòüñÿ íà іíøèé, à òàêîæ ïðî îáðàçíіñòü ìîâëåííÿ

ПРИГАДАЙМО. У яких стилях мовлення широко використовують слова 
в переносному значенні?

. А. Прочитайте текст.
Íà ñåëі â íàñ êàçàëè, ùî â Іâàøêà Ìàíæóëè çîëîòі ðóêè. 

Êîëè ÿ âïåðøå ïðî òå ïî÷óâ, òî ñòàâ ïðèãëÿäàòèñÿ äî Іâàø-
êà: ÿêі âîíè, çîëîòі ðóêè?.. Çðîáëåíі іç çîëîòà é áëèùàòü, 
ÿê ó ìîєї ìàìè ñåðåæêè?.. Àæ íі!.. Çâè÷àéíіñіíüêі, òàêі, ÿê 
ó âñіõ. Òîäі òàòî ïîÿñíèâ: çîëîòèìè їõ òіëüêè çâóòü, òîìó 
ùî âîíè äóæå âìіëі. І ñïðàâäі, Іâàøêî – ìàñòàê!.. Çà ùî á
íå âçÿâñÿ – îäðàçó çðîáèòü! (Çà Î. Ïàðõîìåíêîì).
Б. Визначте, у якому значенні (прямому чи переносному) вживається
в тексті прикметник золотий.
В. Поміркуйте, як виникають переносні значення слів.

НАПРИКЛАД: 

36.

37. 

Áàãàòîçíà÷íі ñëîâà ìîæåìî âæèâàòè â ïðÿìîìó é ïåðå-
íîñíîìó çíà÷åííÿõ.

Ïðÿìå çíà÷åííÿ – öå âëàñòèâå ñëîâó çâè÷àéíå çíà÷åí-
íÿ. НАПРИКЛАД: ñîêіë – õèæèé ïòàõ ðîäèíè ñîêîëèíèõ.

Ïðÿìå çíà÷åííÿ
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НАПРИКЛАД: 

ПОРІВНЯЙМО:

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Ó òëóìà÷íèõ ñëîâíèêàõ ïåðåíîñíå çíà÷åííÿ ñëîâà ïîäà-

íî ç ïîçíà÷êîþ ïåðåí.

. І. Прочитайте фрагмент статті з тлумачного словника до слова
золото. Доведіть, що це слово – багатозначне. Яке з його значень –
переносне?

ÇÎËÎÒÎ
1.  Õіìі÷íèé åëåìåíò, ìåòàë æîâòîãî êîëüîðó, ç ÿêîãî 

âèãîòîâëÿþòü þâåëіðíі âèðîáè. 
2. Çîëîòі ðå÷і; äîðîãèé çîëîòîòêàíèé îäÿã і ò. іí.
3. Çîëîòі ìîíåòè, ãðîøі і ò. іí.
4.  Ïåðåí. Ïðî ùîñü äóæå öіííå, ãàðíå àáî ïðî êîãî-íå-

áóäü, ãіäíîãî ïîâàãè.
5. Òå ñàìå, ùî çîëîòà ìåäàëü.

ІІ. Прочитайте фрагменти діалогів. Чи зрозуміло, у яких значеннях ужи-
то в них слово золото? Відгадайте ці значення за допомогою фото-
графій до діалогів. Ці значення прямі чи переносні?

1

– Íå ïåðåìèêàé! Öіêàâèé
ðåïîðòàæ...
– …………………

2

– Ïîãëÿíü, ÿêå öіêàâå âіäåî
â þòóáі.
– …………………

Ïåðåíîñíå çíà÷åííÿ – öå çíà÷åííÿ îáðàçíå, ïîâ’ÿçàíå
çà ñìèñëîì іç ïðÿìèì. Òàêå çíà÷åííÿ âèíèêëî âíàñëіäîê
ïåðåíåñåííÿ íàçâè îäíîãî ïðåäìåòà (îçíàêè, äії, ÿâèùà) íà
іíøèé íà îñíîâі ñõîæîñòі ôîðìè, êîëüîðó, ôóíêöії òîùî.
НАПРИКЛАД: ñîêіë – þíàê àáî ÷îëîâіê, ÿêèé âіäçíà÷àєòüñÿ
êðàñîþ, ñìіëèâіñòþ.

ПОРІВНЯЙМО:

Ïðÿìå çíà÷åííÿ Ïåðåíîñíå çíà÷åííÿ

ãîñòðèé ìå÷
ïðîìіíü ñâіòëà
ñõîäèòè íà çóïèíöі

ãîñòðå ñëîâî
ïðîìіíü íàäії
ñõîäèòü ðàíîê

Ïåðåíîñíå çíà÷åííÿ

38. 
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– Öå – çîëîòî íàøîї äåð-
æàâè!
– …………………

– Öå – çîëîòî íàøîї äåð-
æàâè!
– ………………….

Îëіìïіéñüêà ìåäàëü
äëÿ Óêðàїíè

Ç êîëåêöії 
«Ñêіôñüêå çîëîòî»

ІІІ. Доповніть за фотографіями діалоги так, щоб зі змісту було зрозумі-
ло лексичне значення слова золото.

СИТУАЦІЯ. 

. І. Випишіть з кожної пари одне сполучення, у якому слово вжито
в переносному значенні.

1. Ãëèáîêà êðèíèöÿ – ãëèáîêі çíà-
ííÿ. 2. Âåðøèíà çíàíü – âåðøèíà ãîðè.
3. Çåðíî ïøåíèöі – çåðíî іñòèíè. 4. Ñî-
ëîäêèé òîðò – ñîëîäêі ñëîâà. 5. Ëëєòü-
ñÿ ìóçèêà – ëëєòüñÿ âîäà. 6. Ïëèâå
äóìêà – ïëèâå êîðàáåëü. 7. Ì’ÿêà òêà-
íèíà – ì’ÿêèé õàðàêòåð. 8. Ñÿє îáëè÷-
÷ÿ – ñÿє ñîíöå.
ІІ. Складіть речення з одним виписаним спо-
лученням.

. СИТУАЦІЯ. Уявіть, що комусь із ваших рідних, друзів чи подруг 
вдалося дуже добре зробити якусь справу, вийти зі скрутного ста-
новища, допомогти іншим тощо. Складіть висловлення-похвалу 
(3–5 речень), можливе в цій ситуації, використавши слово золото
чи золотий у переносному значенні. Ви можете скористатися на-
веденими сполученнями слів. 

 íàøå çîëîòî
 òè – çîëîòî
 îò çîëîòî
 íå õëîïåöü, à çîëîòî

 çîëîòà ëþäèíà 
 çîëîòà ãîëîâà
 çîëîòå ñåðöå
 çîëîòі ðóêè

39.

40. 

Ãëèáîêі çíàííÿ
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. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Про кого в народі кажуть: На язиці медок, а 
на думці льодок? Як, на вашу думку, розпізнати справжню щирість??

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Ñëîâà ç ïåðåíîñíèì çíà÷åííÿì ðîáëÿòü ìîâëåííÿ âèðàç-

íèì, îáðàçíèì, ïîåòè÷íèì. Òîìó їõ øèðîêî âèêîðèñòîâó-
þòü ó õóäîæíüîìó ñòèëі ìîâëåííÿ.

. І. Прочитайте текст, визначте його стиль мовлення. Розкажіть, 
чому лелека не відлетів до вирію і хто його доглядав.

ÏÎÊËÈÊ ËÅËÅ×ÈÉ
Íà äîâãèõ íіæêàõ іøîâ âåëèêèé ïòàõ. ß âïіçíàâ ó íüîìó 

ëåëåêó, çâàíîãî ùå áóçüêîì. Òіëüêè ÷îìó âіí çàïèñàâñÿ â 
ïіøîõîäè, çàìіñòü òîãî, ùîá ìіðÿòè êðèëàìè íåáåñíі ïðî-
ñòîðè? І ÷îìó éäå ïî âòîïòàíîìó ñíіæêó òàê, ÿê ìіã áè éòè 
ïî øîâêîâіé ëóãîâіé òðàâі?

Áіëÿ êîëîäÿçÿ, äå ñðіáëèëàñÿ íàìåðçëîþ êðèãîþ âîäà, 
ëåëåêà ñïèíèâñÿ. Ñòðåëüíóâ äîâãîþ øèєþ â îäèí òà äðóãèé 
áіê, òîíåíüêî êëàöíóâ äçüîáîì. І ïîòÿãíóâñÿ ïîãëÿäîì ó âå-
÷іðíі íåáåñà. Ìîæå, éîìó âæå ïðè÷óâàâñÿ â ñèçіé âèñîòі ïî-
êëèê ëåëå÷èé. Àëå ùå íå ÷àñ ïîâåðòàòèñÿ ëåëåêàì äîäîìó,
ùå íå ïîðà îçèâàòèñÿ â ãëèáîêèõ íåáåñàõ. Íàïðèêіíöі ñåðï-
íÿ âіí íå çìіã îäëåòіòè ç ïîáðàòèìàìè äî âèðіþ, áî ïåðåëà-
ìàâ êðèëî, à òîìó é çîñòàâñÿ íà äîãëÿä äіòåé ó ëþäñüêîìó 
ãíіçäі (Çà Є. Ãóöàëîì).
ІІ. Випишіть слова, ужиті в переносному значенні. Простежте, як ці 
слова роблять мовлення образним, поетичним.

. Складіть якомога більше словосполучень з прикметником заліз-
ний у переносному значенні. 

. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть усно з кожним словом по два 
сполучення: хтось використовує подане слово в переносному значен-
ні, а хтось – у прямому.

ÇÐÀÇÎÊ. Õîëîäíèé – õîëîäíèé äîù, õîëîäíèé ïîãëÿä.
Ì’ÿêèé, òåïëèé, âåðøèíà, ñ¾ÿòè.

. Виконайте завдання одного з варіантів.
Варіант А. Складіть і запишіть три речення з багатозначним сло-

вом зелений у таких значеннях: 1) один із семи кольорів веселки; 
2) недостиглий, недозрілий; 3) недосвідчений через свою молодість. 
Яке із цих значень переносне?

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 
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Варіант Б. Складіть і запишіть мінітекст (3–4 речення) зі словом 
зелений, яке було б ужито у двох-трьох різних значеннях.

. ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА. Дайте відповіді на запитання та поміркуй-
те, що стало основою формулювання цих запитань.

1. Ùî áіæèòü áåç íіã?
2. Ùî ëåòèòü áåç êðèë?
3. Ùî ïëà÷å áåç ñëіç?
4. ßêèì ñëîâîì ìîæíà çіãðіòè?
5. ßêîãî ïðîìåíÿ íå ïîáà÷èø?

. І. Спишіть речення. Підкресліть слова, ужиті в переносному зна-
ченні. Поясніть це значення в кожному реченні.

1. Ãîñòðå ñëîâå÷êî êîëå ñåðäå÷êî. 2. І âіä ñîëîäêèõ ñëіâ 
áóâàє ãіðêî (Íàð. òâîð÷іñòü). 3. Àæ îñü âåñåëêà íàä ñåëîì
ó íåáі ãðàє, ðîçêâіòàє, âîíà áàðâèñòèì ðóêàâîì іç ðі÷êè âîäó 
íàáèðàє (À. Êà÷àí). 4. Âåðáè êèäàëè íà ëåâàäè øèðîêі òіíі,
áіëÿ ïîòі÷êà ãîðîáöі ïèëè âîäó (Ã. Òþòþííèê).
ІІ. Визначте частини мови в останньому реченні.

. І. Оберіть пору року (осінь чи весну) та доберіть до поданих імен-
ників прикметники або дієслова з переносним значенням для опису 
цієї пори року. Утворені сполучення запишіть.

ÎÑІÍÜ
Îñіíü, ïîëÿ, ëèñòÿ,

ðі÷êà, õìàðà, ëіñ, äîù.

ÂÅÑÍÀ
Âåñíà, çåìëÿ, ñîíöå,

ðі÷êà, õìàðà, ëіñ, äîù.

ІІ. Напишіть твір у художньому стилі на тему «Владарює осінь» або
«Пробудження весни» (5–7 речень), використавши деякі з утворених 
сполучень слів. За бажання намалюйте малюнок до свого твору.

– Àðñåíå, ÷îìó òè ïіñëÿ óðîêіâ íå
ïіäіéøîâ äî ìîãî êëàñó, ÿê ìè äîìîâ-
ëÿëèñÿ? – îáóðèâñÿ Ñòåïàí.

– ß ïіäõîäèâ, ïîñòîÿâ áіëÿ äâåðåé, àëå íіêîãî íå áóëî.
– Íі, áóëè! Ìè âñіì êëàñîì ïіñëÿ óðîêіâ ñèäіëè íà

ñòàäіîíі.
– Çðîçóìіâ! – çàñìіÿâñÿ Àðñåí. – Ïðîñòî ...

Продовжте репліку Арсена. Поясніть, що стало причиною такого не-
порозуміння.

46. 

47. 

48. 

І ТАКЕ БУВАЄ
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4. ÑÈÍÎÍІÌÈ
Ïðî îñîáëèâîñòі ñëіâ-ñèíîíіìіâ, їõíþ ðîëü ó ìîâëåííі 
òà âçàãàëі ïðî êðàñó é áàãàòñòâî óêðàїíñüêîї ìîâè

. А. Прочитайте речення та знайдіть слова-синоніми, які означа-
ють настання світанку, ранку.

1. Ïî÷àëî ñâіòàòè... Çîðі ìåðêëè â ñèíüîìó íåáі, ñàìî 
âîíî áіëіëî (Ïàíàñ Ìèðíèé). 2. Ðîçâèäíÿëîñü. Ñâіòëіøàëî 
íåáî, áëіäíóëè çîðі (Î. Іâàíåíêî). 3. Іùå íàäâîðі é íå ñі-
ðіє, à Êëèì óæå äî ðі÷êè éäå (Ñ. Âîñêðåêàñåíêî). 4. Ãîñòі
ðîç’їõàëèñü óæå, ÿê äíіëî íàäâîðі (І. Íå÷óé-Ëåâèöüêèé).
Б. Які ще слова зі значенням «настання світанку, ранку» ви знаєте? За
потреби скористайтеся поданою нижче довідкою.
В. Доведіть, що синоніми урізноманітнюють мовлення.

ДОВІДКА. Ñâіòàòè (ïðî íàñòàííÿ ñâіòàíêó, ðàíêó), ðîç-
âèäíÿòèñÿ, ñіðіòè, äíіòè, ðîçñâіòàòè, ñâіòëіòè, ñâіòëіøàòè,
ÿñíіòè, çîðіòè, ìðіòè.

НАПРИКЛАД:

49. 

Ñèíîíіìè – öå ñëîâà, ðіçíі çà çâó÷àííÿì, àëå îäíàêîâі
÷è áëèçüêі çà ëåêñè÷íèì çíà÷åííÿì. НАПРИКЛАД: 1) êðàñè-
âèé, ãàðíèé, ïðèâàáëèâèé, ÷àðіâíèé, ÷óäîâèé; 2) ãîðèçîíò,
îáðіé, êðóãîâèä, âèäíîêðàé, âèäíîêîëî.

Є ñïåöіàëüíі ñëîâíèêè ñèíîíіìіâ. 

Ñèíîíіìè óòâîðþþòü ñèíîíіìі÷íі ðÿäè. Ó ñèíîíіìі÷íîìó
ðÿäó є îïîðíå (ñòðèæíåâå) ñëîâî, ÿêå âèðàæàє íàéçàãàëüíі-
øå çíà÷åííÿ ñèíîíіìіâ. Ó ñëîâíèêó ñèíîíіìіâ éîãî ïîäàþòü
ïåðøèì.

Ñèíîíіìè äîïîìàãàþòü:

òî÷íіøå âèñëîâèòè äóìêó
óíèêíóòè ïîâòîðіâ
çâ’ÿçàòè ðå÷åííÿ â òåêñòі
çðîáèòè ìîâëåííÿ âèðàçíèì, îáðàçíèì

Îçíàêè ñèíîíіìіâ

Ñèíîíіìі÷íèé ðÿä

Ðîëü ó ìîâëåííі 
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Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Çäåáіëüøîãî ñèíîíіìè íàëåæàòü äî òієї ñàìîї ÷àñòèíè

ìîâè.

. І. Прочитайте речення. Укажіть синоніми та визначте, словами 
якої частини мови їх виражено. З якою метою автори скористалися 
синонімами?

1. Óêðàїíñüêà ïіñíÿ! Õòî íå áóâ çà÷àðîâàíèé íåþ, õòî
íå çãàäóє її, ÿê ñâîє ÷èñòå, ïðîçîðå äèòèíñòâî, ñâîþ ãîðäó
þíіñòü? (Î. Äîâæåíêî). 2. Âåëè÷åçíі, ãіãàíòñüêі êîñòðóáàòі 
äóáè ãðіçíî ñòîÿëè â ñíіãîâèõ çàìåòàõ (Ì. Êîöþáèíñüêèé). 
3. Ìіñÿöü òèõî, êðàäüêîìà âèêî÷óєòüñÿ óâåñü íà íåáî 
(Ì. Êîöþ áèíñüêèé). 4. Íåáî ãóãîòіëî, ðåâëî, êëåêîòàëî, áіñ-
íóâàëîñÿ, ñëіïó÷å ðîçâåðçàëî ñâîї íåòðі (Є. Øìîðãóí).
ІІ. Складіть і запишіть речення із синонімами про українську пісню.

. І. Прочитайте текст, обираючи з поданих у дужках синонімів най-
більш доцільний на ваш погляд. Обґрунтуйте свій вибір.

ÑÎÊІË-ÁÎÐÈÂІÒÅÐ
ß (éøîâ, êðîêóâàâ, ïðÿìóâàâ, ñòóïàâ) 

ëóãîì і (íåñïîäіâàíî, ðàïòîì, ìèòòþ, 
çíåíàöüêà) ïîìіòèâ, ùî âèñîêî íàä òðà-
âîþ, òðіïî÷ó÷è êðèëàìè, âèñèòü íà îäíîìó
ìіñöі ïòàõ. ß ïîäèâèâñÿ â áіíîêëü і ïî-
áà÷èâ (ìàëåíüêîãî, íåâåëèêîãî, ìіçåðíîãî) 
ñîêîëà-áîðèâіòðà... Âіí (óâàæíî, ïèëüíî, 
çîñåðåäæåíî) äèâèâñÿ âíèç і ðàïòîì, ùîñü 

ïîìіòèâøè, êàìåíåì óïàâ ó òðàâó. Îäíà ìèòü – і â êіãòÿõ ó 
íüîãî áóëî ìèøåíÿ, ùî íåîáåðåæíî âèçèðíóëî ç íіðêè. 

ßê æå ìіã ïòàõ çäàëåêó (ïîìіòèòè, ïîáà÷èòè, óãëåäіòè) 
ñâîþ êðèõіòíó çäîáè÷?

Ðі÷ ó òîìó, ùî áàãàòî õèæèõ ïòàõіâ âîëîäіþòü äèâîâèæ-
íî (ïðîíèêëèâèì, ãîñòðèì, äàëåêèì) çîðîì. І ïîìі÷àє áîðè-
âіòåð ìèøåíÿ çà äåñÿòêè ìåòðіâ (Çà Â. Òàíàñіé÷óêîì).
ІІ. Доберіть до виділених слів синоніми. Усно перекажіть прочитане, 
використовуючи дібрані синоніми.

. І. Згрупуйте подані слова в синонімічні ряди й запишіть. Підкрес-
літь опорне (стрижневе) слово кожного ряду. Перевірте виконання за-
вдання за допомогою словника синонімів, поданого в додатках.

50. 

51. 

52. 
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Ãîâîðèòè, çàïàøíèé, íåùàñòÿ, ãóùàâèíà, óçäðіòè, áàëà-
êàòè, ãîìîíіòè, çàðîñòі, óãëåäіòè, õàùі, ëèõî, äóõìÿíèé, 
ïàõó÷èé, íåòðі, ïîáà÷èòè, áіäà, àðîìàòíèé.
ІІ. Поясніть відмінність у відтінках лексичного значення синонімів одно-
го з рядів.

. ЧОМУ ТАК? Поміркуйте, чому в першій парі словосполучень ви-
ділені слова є синонімами, а в другій – ні.

1. Ãëèáîêà ÿìà, áåçäîííå ïðîâàëëÿ. 2. Ãëèáîêèé ñîí, 
áåçäîííå ïðîâàëëÿ.

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Êîæíå çíà÷åííÿ áàãàòîçíà÷íîãî ñëîâà ìàє «ñâîї» ñèíî-

íіìè.
ПОРІВНЯЙМО:
 òèõèé ÷îëîâіê – ñëóõíÿíèé, ëàãіäíèé, ìîâ÷àçíèé;
 òèõèé ãîëîñ – ñëàáêèé, ïðèãëóøåíèé, ëåäâå ÷óòíèé;
 òèõèé õіä – áåçøóìíèé, ïîâіëüíèé, íåêâàïëèâèé.

. І. Об’єднайтеся у дві групи (за рядами, за списком у журналі 
тощо). Сформуйте для своєї групи синонімічний ряд зі словом добрий, 
скориставшись поданою нижче добіркою слів.

Ãðóïà 1

Ïðî ÂÐÎÆÀÉ: äîáðèé, ...

Ãðóïà 2

Ïðî ËÞÄÈÍÓ: äîáðèé, ...

áàãàòèé, äîáðîçè÷ëèâèé, ùèðèé, âèñîêèé,
÷óéíèé, ñïіâ÷óòëèâèé, ùåäðèé, ëþäÿíèé, ïðèÿçíèé,

ðÿñíèé, âåëèêèé, ïðèõèëüíèé

ІІ. Складіть усно речення із 2–3 синонімами своєї групи. 

53. 

54. 
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. Доберіть якнайбільше синонімів до слів: 

1) іòè (ðîáëÿ÷è êðîêè, ïåðåñóâàòèñÿ);
2) ãîâîðèòè (ïåðåäàâàòè ùîñü ñëîâàìè);
3) øâèäêèé (ÿêèé øâèäêî áіæèòü, ëåòèòü òîùî).

. І. Доберіть по 2–3 синоніми до кожного з поданих слів. Утворені
синонімічні ряди запишіть. Визначте відмінність у відтінках лексичного
значення (якщо вони є) синонімів одного з рядів.

Ðàäіñíèé, ââі÷ëèâèé, äóìàòè, çàâіðþõà, ïîâіëüíî.
ІІ. Із двома синонімами одного ряду (на вибір) складіть і запишіть ре-
чення.

. І. Прочитайте текст. Чи не псує його повтор виділеного слова?

Öієї îñåíі ïðàöіâíèêè ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà çіáðà-
ëè áàãàòèé óðîæàé ÿáëóê. Ïëîäè çäàëè íà ìіñöåâèé ïåðå-
ðîáíèé çàâîä äëÿ âèãîòîâëåííÿ ñîêó é ïþðå.
Çà ñâîї çóñèëëÿ ïðàöіâíèêè îòðèìàëè ãіä-
íó âèíàãîðîäó. Íàñòóïíîãî ðîêó ïðàöіâíè-
êè ïëàíóþòü çáіëüøèòè ïëîùó ÿáëóíåâîãî 
ñàäó, à òàêîæ ïîñàäèòè ÷åðåøíі é âèøíі.
ІІ. Прочитайте текст удруге, замінюючи виділене слово в третьому і
четвертому реченнях синонімами. Чи допомогли синоніми уникнути 
неба жаного повтору слова?
ІІІ. Зверніть увагу, що введені синоніми також допомогли зв’язати ре-
чення в тексті.

СИТУАЦІЯ. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. 

55. 

56. 

57. 

ïðàöіâíèêè
ðîáіòíèêè
òðóäіâíèêè

. СИТУАЦІЯ. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть і розіграйте за 
особами діалог із працівником чи працівницею музею, бібліотеки 
або спортивного закладу (5–7 реплік). Використайте кілька поданих
нижче синонімічних етикетних формул вітання, прохання, вдячності. 
Âіòàííÿ
Äîáðèé äåíü!
Äîáðèäåíü!
Ïðèâіò!
Ìîє øàíóâàííÿ!
Äîáðîãî çäîðîâ’ÿ!

Ïðîõàííÿ
Ïðîøó âàñ (òåáå)...
×è ìîæó ÿ ïîïðîõàòè...
ß ïðîñèâ(-ëà) áè âàñ (òåáå)...
ßê ùî âàì (òîáі) íå âàæêî...

Âäÿ÷íіñòü
Äÿêóþ!
Äóæå âäÿ÷íèé(-à)!
Ùèðî äÿêóþ!

58.
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. Знайдіть «зайве» слово в кожному стовпчику синонімів.

àëôàâѕò çóñòðі÷ òÿæêî
àçáóêà ðîçìîâà ñóìíî
áóêâà ïîáà÷åííÿ æóðíî
àáåòêà ðàíäåâó íåáåçïå÷íî

òåìðÿâà çàâіðþõà
ì÷àòè ïіòüìà âіõîëà

ãíàòèñÿ õîëîä ñíіãîâіé
íåñòèñÿ ìîðîê îæåëåäèöÿ

. І. Спишіть текст, замінюючи виділені слова синонімами. 

×óäîâèé ëіñ ó âåðåñíі! Ðîçôàðáóâàëà éîãî îñіíü æîâòèì, 
÷åðâîíèì, çåëåíèì êîëüîðàìè. Òèøà. Ðàïòîì çîâñіì áëèçü-
êî ïðîëåòіëà ñîéêà. Ñіëà íà ïåíüîê. Ó äçüîáі âîíà äåðæàëà 
æîëóäü. ß òèõåíüêî ñõîâàâñÿ çà äåðåâî. Ùî âîíà ðîáèòèìå? 
Ñîéêà îãëÿäіëàñü і ïî÷àëà õîâàòè æîëóäü ïіä êîðіííÿ. Òà 
öå æ âîíà íà çèìó çàïàñè ðîáèòü! ×àñòî ñîéêà їõ òàê і íå 
çíàõîäèòü. À âåñíîþ æîëóäü ïðîðîñòå. Ç íüîãî ìàëåíüêèé 
äóáîê áóäå (Ç ïîñіáíèêà).
ІІ. Виконайте завдання.

1.  Підкресліть ключові слова. Розкажіть, яким ви уявляєте цей ліс 
у березні.

2. Випишіть по одному багатозначному й однозначному слову. 
3.  Складіть і запишіть одне речення із синонімами про ліс або пта-
хів. 

5. ÀÍÒÎÍІÌÈ
Ïðî ñëîâà ç ïðîòèëåæíèì ëåêñè÷íèì çíà÷åííÿì, їõíþ ðîëü 
ó òåêñòі òà âçàãàëі ïðî òî÷íіñòü і âèðàçíіñòü ìîâëåííÿ

. А. Прочитайте речення. Знайдіть у них антоніми.

1. Âіí óæå áà÷èòü çäîðîâåííó áàòüêîâó ðó÷èñüêó, ùî çà-
òèñíóëà éîãî ìàëþñіíüêå ðó÷åíÿ (Ó. Ñàì÷óê).

2. Ùîá âèçíà÷èòè ïðàâèé і ëіâèé áåðåãè ðі÷êè, òðåáà 
ñòàòè îáëè÷÷ÿì ó íàïðÿìі òå÷ії (Ç ïіäðó÷íèêà).
Б. У якому реченні антоніми вжито лише для чіткого розрізнення по-
нять, а в якому вони виступають ще й засобом створення образності?
В. На основі спостереження зробіть висновок про роль антонімів у 
мовленні.

59. 

60. 
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НАПРИКЛАД:

ПОРІВНЯЙМО:

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Ñëîâà òèïó ñòàðèé – íåñòàðèé íå є àíòîíіìàìè, áî ïåð-

øå ñëîâî ñòâåðäæóє íàÿâíіñòü îçíàêè, à äðóãå – ïðîñòî її 
çàïåðå÷óє. Àëå ñëîâà âîëÿ – íåâîëÿ, äðóã – íåäðóã є àíòîíі-
ìàìè, áî â öèõ âèïàäêàõ ïðåôіêñ íå- ôîðìóє ñëîâî ç íîâèì
ëåêñè÷íèì çíà÷åííÿì.

. Прочитайте текст, визначте його стиль мовлення. Випишіть анто-
німічні пари й поясніть їхню роль у тексті.

Òåðèòîðіþ, íà ÿêіé ÷åðãóþòüñÿ äіëÿíêè ëіñó òà ñòåïó, 
íàçèâàþòü ëіñîñòåïîâîþ çîíîþ. Òóò òåïëå ëіòî é ïîìіðíî 
õîëîäíà çèìà. Îïàäіâ âèïàäàє ìåíøå, íіæ ó çîíі ìіøàíèõ
ëіñіâ, àëå áіëüøå, íіæ ó ñòåïàõ. Íà ñòåïîâèõ äіëÿíêàõ ïåðå-
âàæàє ÷îðíîçåìíèé ґðóíò. Ïðèðîäíі óìîâè ñïðèÿòëèâі äëÿ
ðîñòó òà ðîçâèòêó äèêîðîñëèõ і áàãàòüîõ êóëüòóðíèõ ðîñ-
ëèí. Ó öіé çîíі òðàïëÿþòüñÿ ïåðåâàæíî äіëÿíêè ëèñòÿíèõ 
ëіñіâ (Ç ïіäðó÷íèêà).

Àíòîíіìè – öå ñëîâà ç ïðîòèëåæíèì ëåêñè÷íèì çíà÷åí-
íÿì.

Àíòîíіìè çàâæäè âèñòóïàþòü ïàðàìè і є ñëîâàìè òієї 
ñàìîї ÷àñòèíè ìîâè. НАПРИКЛАД: ÷îðíèé – áіëèé, äåíü – íі÷, 
óãîðі – óíèçó, іòè – ñòîÿòè.

Áàãàòîçíà÷íå ñëîâî ìîæå ìàòè êіëüêà àíòîíіìі÷íèõ ïàð.
ПОРІВНЯЙМО:
 òèõèé (ÿêèé çäіéñíþєòüñÿ ïîâіëüíî) – øâèäêèé;
 òèõèé (ÿêèé çâó÷èòü ñëàáî) – ãîëîñíèé;
 òèõèé (áåç õâèëþâàííÿ) – òðèâîæíèé.
Є ñïåöіàëüíі ñëîâíèêè àíòîíіìіâ.

Àíòîíіìè äîïîìàãàþòü:

÷іòêî ðîçðіçíèòè ïîíÿòòÿ
âèñëîâèòè ïðîòèëåæíі äóìêè
ÿñêðàâî é îáðàçíî ïîêàçàòè ðіçíі ÿâèùà

Îçíàêè àíòîíіìіâ 

Ðîëü ó ìîâëåííі 

62. 
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. ЧОМУ ТАК? Поміркуйте, чому слова в 
першій парі є антонімами, а в другій – ні.

1. Ïіâíі÷ – ïіâäåíü.
2. Ïіâíі÷ – ñõіä.

. І. Замініть прикметники у словосполучен-
нях антонімами. Запишіть утворені словоспо-
лучення. Скористайтеся словником антонімів.

Ñòàðå äåðåâî, ñòàðèé âåëîñèïåä, ãëè-
áîêà ðі÷êà, ãëèáîêі çíàííÿ, òèõå ùåáåòàííÿ, òèõèé ñîí, ñâі-
æèé õëіá, ñâіæèé îãіðîê.
ІІ. З одним утвореним словосполученням складіть і запишіть речення.

. Доберіть антоніми до обох слів у словосполученнях і запишіть 
утворені словосполучення. 

ÇÐÀÇÎÊ. Âåñåëèé ðàíîê – ñóìíèé âå÷іð.
Òåïëèé äåíü, ìèíóëå ëіòî, äîáðèé äðóã, ãàðíèé ïî÷àòîê,

ðàíêîâèé íàñòóï, ïåðøà ïåðåìîãà, êîðèñíèé õîëîä.

. І. Прочитайте текст, визначте його тип мовлення. Що нового ви 
дізна лися? 

ÏÐÎ ÊÎÐÈÑÒÜ ÕÎËÎÄÓ
Õîëîä – öå íå çàâæäè ïîãàíî. Âіí ìàє і êîðèñíі âëàñòè-

âîñòі. Ñàìå ìîðîçíà, õîëîäíà ïîãîäà çìóøóє îðãàíіçì ïî-
ñèëþâàòè ñâіé іìóíіòåò. Õîëîä ïðèøâèäøóє öèðêóëþâàííÿ
êðîâі. Òàêîæ çà ìîðîçіâ êіëüêіñòü áіëüø íàñè÷åíîãî êèñ-
íåì ïîâіòðÿ çíà÷íî çáіëüøóєòüñÿ, ùî äîïîìàãàє ïîêðàùèòè
àêòèâíіñòü ìîçêó. À çèìîâі ïðîãóëÿíêè ïîëіïøóþòü òîíóñ 
ì’ÿçіâ. Îäíàê âіä õîëîäó òðåáà é çàõèùàòèñÿ: îäÿãàòè øàðô 
і øàïêó, êîëè âèõîäèòå íà ìîðîç (Ç іíòåðíåò-äæåðåë).
ІІ. Виконайте завдання.

1.  Поясніть лексичне значення виділених слів. До якої частини мови 
вони належать?

2.  Знайдіть у тексті слова, до яких можна дібрати антоніми.
3.  Висловте свої міркування: «Що краще: спекотне літо чи сту-
дена зима?». Скористайтеся ключовими словами-антонімами, 
наведеними нижче.

ÕÎËÎÄ – ÑÏÅÊÀ   ÑÏÅÊÎÒÍÈÉ – ÑÒÓÄÅÍÈÉ 
ÊÎÐÈÑÍÈÉ – ØÊІÄËÈÂÈÉ    ËІÒÎ – ÇÈÌÀ

ÊÎÐÈÑÒÜ – ØÊÎÄÀ

63. 
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СИТУАЦІЯ. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. 

. І. Спишіть прислів’я, розкриваючи дужки та розставляючи про-
пущені розділові знаки. Поясніть значення двох з поданих прислів’їв 
(на вибір).

1. Ìàëåíüêà ïðàöÿ êðàùà çà âåëèêå áåçäіë(ë)ÿ. 2. Ùî
ðàíêîì (íå)çðîáèø, òå âå÷îðîì (íå)äîæåíåø. 3. Ì(’)ÿêî ñòå-
ëå àëå òâåðäî ñïàòè. 4. Çãîäà äіì áóäóє à íåçãîäà ðóéíóє.
5. Ïðàâà ðóêà (íå)çíàє, ùî ðîáèòü ëіâà. 6. Ó÷åíèé іäå à íåóê 
ñëіäîì ñïîòèêàєò(ü)ñÿ.
ІІ. Підкресліть антоніми, поясніть їхню роль у прислів’ях.

. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Уявіть, що у вас з’явилася нагода звернутися
одним чи двома реченнями до дорослих від імені всіх дітей планети. 
Що ви сказали б? Використайте антоніми.

. Хто добере більше антонімів, за допомогою яких можна порівня-
ти два малюнки?

  

. Прочитайте текст, замінюючи слова антонімами, де це можливо.
Як така заміна вплинула на зміст тексту? 

Ñïðàâà áóëà âçèìêó. Íàì áóëî õîëîäíî, òîìó ìè éøëè
âñå øâèäøå é øâèäøå. Ïîâåðíóëè ïðàâîðó÷, à ÷åðåç êâàð-

. СИТУАЦІЯ. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Уявіть, що ви з рідними 
плануєте поїздку на відпочинок. Складіть діалог (5–7 реплік) на
тему «Погода», використавши щонайменше дві пари антонімів. Ви
можете скористатися наведеними нижче прикладами. 

 óðàíöі – óâå÷åðі
 ñüîãîäíі – çàâòðà
 çàõіä – ñõіä 
 ïіâíі÷íèé – ïіâäåííèé
 ïîãàíèé – ãàðíèé
 òåïëî – õîëîäíî
 ñïåêîòíèé – õîëîäíóâàòèé 
 ïіäâèùóâàòèñÿ – çíèæóâàòèñÿ

67.

68. 

69. 

70. 

71.
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òàë – ëіâîðó÷. Ïîïåðåäó – ïàðê, à ïîçàäó – êàâ’ÿðíÿ. Îñü і 
áóäèíîê ìîãî îäíîêëàñíèêà. Ìè é íå ïîìіòèëè, ÿê îïèíè-
ëèñü ó êâàðòèðі, äå íà íàñ óæå ÷åêàâ ãàðÿ÷èé íàïіé.

. І. Спишіть прислів’я, уставляючи на місці пропуску антонім до ви-
діленого слова. Визначте частини мови антонімів.

1. Íå íåñèñÿ âèñîêî, áî ... ñÿäåø. 2. Õî÷ äàëåêî, òà õî-
äèòü ëåãêî, à õî÷ ..., òà õîäèòü ñëèçüêî. 3. Êðàùå ç äîáðîãî 
êîíÿ âïàñòè, íіæ íà ... їõàòè. 4. Ìóäðîãî øóêàé, à ... 
îáõîäü. 5. Äåøåâó þøêó íàäâіð âèëèâàþòü, à ... ïîїäàþòü. 
6. Ïðàöÿ ÷îëîâіêà ãîäóє, à ... ìàðíóє.
ІІ. Складіть і запишіть одне речення з антонімами на тему «Моє місто 
(селище, село)» або «Відпочинок».

6. ÎÌÎÍІÌÈ
Ïðî ñëîâà, ÿêі çâó÷àòü îäíàêîâî, àëå ìàþòü ðіçíå çíà÷åííÿ, 

і ÷èì òàêі ñëîâà âіäðіçíÿþòüñÿ âіä áàãàòîçíà÷íèõ

ПРИГАДАЙМО. Які слова називають багатозначними?

. А. Прочитайте пари словосполучень, у яких виділені слова є 
омонімами.

ìàëåíüêèé íіñ – íіñ êíèæêó
âîäÿíà ïaða – ïaða êîíåé
äåðåâ’ÿíà ëàâà – âóëêàíі÷íà ëàâà

Б. З’ясуйте, чи однаково вимовляємо й пишемо виділені в парах сло-
ва. А чи однакові вони за лексичним значенням?
В. На основі спостереження зробіть висновок про особливості омо-
німів.

НАПРИ-
КЛАД:

72. 

73. 

Ñëîâà, ÿêі îäíàêîâі çà çâó÷àííÿì і íàïèñàííÿì, àëå ðіç-
íі çà ëåêñè÷íèì çíà÷åííÿì, íàçèâàþòü îìîíіìàìè. НАПРИ-
КЛАД:

кран – кран коса – коса

Îçíàêè îìîíіìіâ
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НАПРИКЛАД:

ПО-
РІВНЯЙМО:

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Ïðè îìîíіìії ìàєìî ðіçíі ñëîâà, à ïðè áàãàòîçíà÷íîñòі –

îäíå ñëîâî ç êіëüêîìà çíà÷åííÿìè.

. ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в першій колонці виділені слова є 
омонімами, а в другій – ні.

Ðàïòîì çäіéíÿâñÿ âèõîð ó
ñòåïó.
Ç-ïіä øàïêè âèãëÿäàâ âè-
õîð âîëîññÿ.

Ðàïòîì çäіéíÿâñÿ âèõîð ó 
ñòåïó.
Âèõîð âіéíè ïðîíіññÿ ïî
êðàїíі.

. І. Поясніть лексичні значення наведених омонімів. Виберіть з 
рамки лише ті слова, які допоможуть вам це зробити.

Îìîíіìè

1. Ïіâíèêè – ïіâíèêè ðîçêâіòëі, çàáіÿêóâàòі,
ñåíñîðíі, ãîëîñèñòі

2. Ïàðà – ïàðà ëèìîííà, âîäÿíà, âåñåëà,
ìîëîäà

3. Áàéêà* – áàéêà òåïëà, ïëàñòèêîâà, öіêàâà,
âіäâàæíà

Ó òëóìà÷íîìó ñëîâíèêó îìîíіìè ïîäàíî ÿê îêðåìі (ðіç-
íі) ñëîâà. НАПРИКЛАД:

ÂІÂÑßÍÊÀ1, -è. Êðóïà, âèãîòîâëåíà ç âіâñà.
ÂІÂÑßÍÊÀ2, -è. Ìàëåíüêèé æîâòîãðóäèé ïòàõ.

Îìîíіìè ïîòðіáíî âіäðіçíÿòè âіä áàãàòîçíà÷íèõ ñëіâ. ПО-
РІВНЯЙМО:

Áàãàòîçíà÷íå ñëîâî Îìîíіìè

 êðèëî
(ïòàõà, ëіòàêà)
Ëåêñè÷íі çíà÷åííÿ öüîãî 
ñëîâà ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ,
âèïëèâàþòü îäíå ç îäíîãî

 êðàí1 (óìèâàëüíèêà)
 êðàí2 (ïіäéîìíèé)
Öі ñëîâà íå ïîâ’ÿçàíі ìіæ
ñîáîþ ëåêñè÷íèì çíà÷åí-
íÿì

Ñëîâíèê

Îìîíіìіÿ і áàãàòîçíà÷íіñòü

74.

75.
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ІІ. Доповніть усно наведені нижче речення так, щоб їхній зміст був зро-
зумілий. 

1. Óâå÷åðі ïіâíèêіâ íå áóëî âèäíî. 2. Â þòóáі ìîæíà ïå-
ðåãëÿíóòè öіêàâå âіäåî ïðî ïàðó. 3. Ìàðèíöі òàê і íå âäàëî-
ñÿ çíàéòè áàéêó*.
__________

*Áàéêà – ì’ÿêà áàâîâíÿíà òêàíèíà ç âîðñîì.

. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розподіліть між собою групи слів.
Складіть і запишіть речення з омонімами своєї групи, уникаючи дво-
значності. Про результати виконання завдання розкажіть одне одному.

1 • áàë (øêіëüíà îöіíêà) – áàë (âå÷іð âіäïî÷èíêó)
• áàëêà (ÿð ç ïîëîãèìè ñõèëàìè) – áàëêà (êîëîäà)

2 • ëþòèé (íàçâà ìіñÿöÿ) – ëþòèé (çëèé)
• ÷åðåäà (ðîñëèíà(( ) – ÷åðåäà (ãóðò ñâіéñüêèõ òâàðèí)

. Розподіліть подані парами словосполучення та доповніть ними
таблицю. 

Íåìàє ïîäіáíîñòі
ìіæ çíà÷åííÿìè

ÎÌÎÍІÌÈ

Є ïîäіáíіñòü
ìіæ çíà÷åííÿìè

ÁÀÃÀÒÎÇÍÀ×ÍÅ ÑËÎÂÎ

äîâãèé íіñ – íіñ êíèæêó ãîëêà їæàêà – ãîëêà äëÿ øèòòÿ

1) òåïëèé äåíü – òåïëèé ïîãëÿä
2) ñêëàä ìåáëіâ – ñêëàä ñëîâà
3) âåñåëі äіòè – íіêóäè äіòè
4) ÷èñòà ñîâіñòü – ÷èñòà òàðіëêà
5)  ïåðëîâà êðóïà – ïåðëîâå íàìèñòî
6)  ÷àøå÷êà êâіòêè – ÷àøå÷êà äëÿ 

êàâè
7)  âіâñÿíêà íà ìîëîöі – ñïіâàє 

âіâñÿíêà
8) іäóòü äіòè – іäóòü êîðàáëі

76. 

77. 

Îìîíіìè

âîÁàãàòîçíà÷íå ñëîâ
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. Складіть: 
1) два речення з багатозначним словом ключ так, щоб це слово 

було вжито в різних значеннях;
2) два речення зі словом ключ так, щоб відповідні слова виступали 

омонімами.

– Îëåíêî, ÿ íàçáèðàâ ïîâíèé êî-
øèê ëèñè÷îê! – ïîõâàëèâñÿ Àíäðіé.

– À öі ëèñè÷êè íå ïîâòіêàëè ç êîøèêà? – çäèâóâàëàñÿ
äіâ÷èíêà.

– Òà íі.
– Çíà÷èòü, âîíè íå âìіþòü áіãàòè.

Чому, на вашу думку, сталося непорозуміння між Андрієм та Олен-
кою?

. І. Прочитайте каламбури, побудовані на омонімії. Доведіть, що 
однозвучні в кожному з них слова – омоніми.

1.  Õòî öå òàì íàâêîëî õèæі
Ïðîòîïòàâ ãëèáîêèé ñëіä?
Ìîæå, áëèçüêî çâіðі õèæі? 
Îáåðåæíèì áóòè ñëіä! (Â. Ïëàõîòíèêîâ)

2. «Íàñ ç Êèòîì ó ìîðі êіëüêà!» – ïîõâàëèëàñü Êðàáó 
Êіëüêà (Ã. Ãàð÷åíêî).
ІІ. Спробуйте скласти подібний жартівливий вірш з омонімами. Ви мо-
жете скористатися наведеними нижче зразками або дібрати інші. Та-
кож можна провести в класі конкурс на кращий каламбур.

Ëþòèé – ëþòèé, ðîìàí – Ðîìàí, íіñ – íіñ, äіòè – äіòè,
çìèëà – ç ìèëà, ñîíöå – ñîí öå, ïðîëіñîê – ïðî ëіñîê, іðèñ – 
і ðèñ.

. І. Спишіть речення, підкресліть омоніми, надпишіть над ними час-
тину мови.

1. Îé ïіäó ÿ â ÷èñòå ïîëå, òàì äіâ÷èíà ïðîñî ïîëå (Íàð.
òâîð÷іñòü). 2. Ïàì’ÿòàþ, âèøíі äîñïіâàëè, íàëèâàþ÷èñü 
ñîíöåì â ñàäó (Â. Ñîñþðà). 3. Äðóçі òèõî äîñïіâàëè ñâîþ ïіñ-
íþ. 4. Æóðàâëèíèé â íåáі êëþ÷ âіäіìêíóâ âåñíó, ÿê êëþ÷
(Î. Ðіçíè÷åíêî).
ІІ. Складіть і запишіть по одному реченню з такими словами: пощас-
тить, повезе, заважати, мішати. Скористайтеся поданою на с. 41 
рубрикою «Культура мовлення».

78.

І ТАКЕ БУВАЄ

79.

80.
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Культура мовленняКультура мовлення

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
áóäü-ÿêà ìåëîäіÿ
÷åêàëè äâі ãîäèíè
çàâàæàòè ïðàöþâàòè
ïåðåêëàäàòè òåêñò
éîìó ïîùàñòèòü
ïðîòÿãîì äíÿ

ëþáà ìåëîäіÿ
÷åêàëè äâà ÷àñà
ìіøàòè ïðàöþâàòè
ïåðåâîäèòè òåêñò
éîìó ïîâåçå
íà ïðîòÿçі äíÿ

7. ÏÀÐÎÍІÌÈ
Ïðî ñëîâà, áëèçüêі çà çâó÷àííÿì, àëå ðіçíі çà çíà÷åííÿì

ПРИГАДАЙМО. Що таке лексичне значення слова?

. А. Прочитайте речення. Зверніть увагу на виділені пароніми. Чи
близькі ці слова за звучанням? 

1. Äåíèñ іøîâ îñâіòëåíîþ âóëèöåþ.
2. Ñîôіÿ ïîâàæàє îñâі÷åíèõ ëþäåé.

Б. З’ясуйте, чи однакові виділені пароніми за лексичним значенням і 
написанням.
В. Зробіть висновок про особливості паронімів. 

НАПРИКЛАД:

. І. Розгляньте ілюстрації, прочитайте наведені біля них слова.
ІІ. Обравши одну з ілюстрацій, поясніть лексичне значення наведених
біля неї слів. Коли доречно вживати кожне із цих слів?

81. 

Ïàðîíіìè – öå ñëîâà áëèçüêі (íå îäíàêîâі) çà çâó÷àí-
íÿì, àëå ðіçíі çà çíà÷åííÿì і íàïèñàííÿì. НАПРИКЛАД:

1) âèñòàâà (ñïåêòàêëü) – âèñòàâêà (ïîêàç êàðòèí, êíè-
æîê, êâіòіâ òîùî);

2) òàêòîâíèé (ÿêèé óìіє ïðàâèëüíî ïîâîäèòèñÿ) – òàê-
òè÷íèé (ÿêèé ñòîñóєòüñÿ òàêòèêè, ñïîñîáіâ äіé ó ñïîðòі,
ïîëіòèöі, íà âіéíі).

Ðîçìåæóâàòè çíà÷åííÿ áëèçüêèõ çà çâó÷àííÿì ñëіâ äî-
ïîìàãàþòü ñëîâíèêè ïàðîíіìіâ.

Îçíàêè ïàðîíіìіâ

82. 
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Музична школа // 
Музикальний слух

Освітлена вулиця // 
Освічена дівчинка

Парне молоко // 
Парові котлети

Сусідні будинки // 
Сусідський собака

. ЧОМУ ТАК? Поміркуйте, чому в першому реченні вжито слово
військовий, а в другому – воєнний.

1. Âіéñüêîâі êîðàáëі îõîðîíÿþòü ìîðñüêі êîðäîíè íàøîї
äåðæàâè.

2. Ó ìóçåї ðîçãîðíóòî âèñòàâêó âîєííîї òåìàòèêè.

. Спишіть речення, добираючи з дужок потрібне слово. За потреби
скористайтеся словником паронімів. 

1. Îñü êîëè á ìîëî÷êà (ïàðíîãî, ïàðîâîãî), – ìîëî÷êà ÿ á
âèïèâ (À. Øèÿí). 2. Çàõàð ïîòèñ äîâãі, òðîõè íіáè ïåðå ñîõëі 
(ìóçè÷íі, ìóçèêàëüíі) ïàëüöі ïіàíіñòà (І. Ëå). 3. ×àñòèíà 
êіíîêàðòèí Îëåêñàíäðà Äîâæåíêà áåçïîâîðîòíî çàãèíóëà 
â ÷àñè (âіéñüêîâîãî, âîєííîãî) ëèõîëіòòÿ (Ì. Ðèëüñüêèé). 
4. (Îñâіòëåíà, îñâі÷åíà) ìіñÿöåì øõóíà ñòîÿëà íåïîðóøíî
íà âîäíіé ïîâåðõíі (Ì. Òðóá ëàїíі).

. З’ясуйте лексичні значення виділених слів, користуючись рубри-

83. 

84. 

85. 
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кою «Культура мовлення» (с. 44). Чи доречно ці слова вжито в речен-
нях? Відредагуйте й запишіть речення.

1. Îñîáëèâî ëþäÿíі ïëîùі é âóëèöі ìіñòà ó ñâÿòà. 2. Íàé-
âàæ÷å ëі÷èòè äóøó ëþäèíè. 3. Ñîôіÿ òà Ìàêñèì íàâ÷àþòü-
ñÿ â ìóçèêàëüíіé øêîëі. 4. Ó Ìàðèíêè ìóçè÷íèé ñëóõ.

– Ñåðãіþ, ïðèõîäü äî ìåíå äèâèòè-
ñÿ íîâèé ôіëüì. À ùå ÿ ïîçíàéîìëþ
òåáå çі ñâîєþ áàáóñåþ.

– À âîíà íå áóäå ðîçïèòóâàòè ìåíå ïðî ìîї îöіíêè â
øêîëі? Òè æ çíàєø, ùî â ìåíå ç ìàòåìàòèêîþ íå âñå ãà-
ðàçä.

– Íі, ìîÿ áàáóñÿ äóæå òàêòè÷íà ëþäèíà.
– Íåâæå âîíà âîëîäіє ìàéñòåðíіñòþ âåäåííÿ áîþ? –

çäèâóâàâñÿ Ñåðãіé.
Поясніть, чому здивувався Сергій. Про яку рису характеру бабусі
хотів сказати його друг?

. Запишіть речення, уставляючи на місці пропуску одне з наведе-
них у рамці слів. Обґрунтуйте свій вибір.

1.  Âåëèêå é ... ñåðöå áóëî â
Ìèêîëè.

ëþäÿíå, ëþäíå

2. Íàøà âóëèöÿ ãàðíî ... . îñâі÷åíà, îñâіòëåíà
3. Íà ïàðêàíі çàñïіâàâ ... ïіâåíü. ñóñіäñüêèé, ñóñіäíіé

СИТУАЦІЯ. 

І ТАКЕ БУВАЄ

86. 

. СИТУАЦІЯ. Уявіть, що після концерту чи вистави ви ділитеся
враженнями. Складіть можливе в цій ситуації висловлення (3–4 ре-
чення). Використайте щонайменше два наведені слова (на вибір).

 åôåêòíèé 
 åôåêòèâíèé
 ìóçè÷íèé 
 ìóçèêàëüíèé
 îñîáèñòèé 
 îñîáëèâèé 

87.
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. Складіть з кожним прикметником можливе словосполучення, ді-
бравши іменник з таблиці. Ви можете скористатись одним іменником
кілька разів.

Òóðèñòè÷íèé, åôåêòíèé, ñåðöåâèé, åêîíîìі÷íèé, òàê-
òè÷íèé, åêîíîìíèé, ìóçèêàëüíèé, âіéñüêîâèé, îñîáèñòèé,
ñóñіäíіé.

òàíåöü ïîõіä ñëóõ ìàíåâð îáіãðіâà÷

áóäèíîê íàïàä ñïàä êîðàáåëü å-êàáіíåò

. Виберіть дві пари паронімів. Складіть по одному реченню з кож-
ним паронімом обраних пар (усього має бути 4 речення). Ви можете 
скористатися поданою нижче рубрикою «Культура мовлення». 

Ëþäÿíèé // ëþäíèé; ìóçè÷íèé // ìóçèêàëüíèé; îñâі÷å-
íèé // îñâіòëåíèé; òàêòîâíèé // òàêòè÷íèé; ëі÷èòè // ëі-
êóâàòè; âîєííèé // âіéñüêîâèé; äîñâіä÷åíèé // îñâі÷åíèé;
âèñòàâà // âèñòàâêà.

Культура мовленняКультура мовлення

РОЗРІЗНЯЙМО
– çàñòîñîâóâàòè ëіêè òà іíøі çàñîáè äëÿ 

ïðèïèíåííÿ áîëþ, çàõâîðþâàííÿ. Ëіêóâàòè õâîðîãî, ëі-
êóâàòè òðàâàìè.

Ëі÷èòè – íàçèâàòè ÷èñëà â ïîñëіäîâíîìó ïîðÿäêó, 
ðàõóâàòè. Ëі÷èòè äíі, ëі÷èòè âãîëîñ.

* * *
Ëþäíèé – áàãàòîëþäíèé. Ëþäíà ïëîùà.
Ëþäÿíèé – äîáðîçè÷ëèâèé, ÷óéíèé äî іíøèõ. Ëþäÿ-

íèé ó÷èíîê.
* * *

Ìóçèêàëüíèé – îáäàðîâàíèé çäàòíіñòþ òîíêî ñïðèé-
ìàòè ìóçèêó, âèêîíóâàòè ìóçè÷íі òâîðè; ìåëîäіéíèé. 
Ìóçèêàëüíà äèòèíà, ìóçèêàëüíèé ñëóõ.

Ìóçè÷íèé – ÿêèé ñòîñóєòüñÿ ìóçèêè ÿê âèäó ìèñòå-
öòâà. Ìóçè÷íà øêîëà, ìóçè÷íèé ôіëüì.

88. 

89. 
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. Створіть аудіо-, фото- чи відео рекомендації (постер, слайди, ві-
деоролик тощо) для соцмереж про поширені лексичні помилки. За 
можливості розмістіть його на своєму каналі, надішліть друзям.

Для вас, допитливіДля вас, допитливі
Як правильно: ефектні ліки чи ефективні; вмикати світло чи

включати; думки збігаються чи співпадають? Багато корисної ін-
формації про вживання слів ви можете знайти на сторінках посібни-
ка «Правильне мовлення» О. Заболотного, В. Заболотного.

А за поданим QR-кодом чи посиланням ви можете переглянути
наші відеоролики про правильне вживання слів. Ці відео розміщено
на наших сторінках у соцме режах. 

https://cutt.ly/NYyeRYO https://cutt.ly/mYyeU1V

8. ÏÐÀÂÈËÜÍÅ ÂÆÈÂÀÍÍß ÑËІÂ
Ïðî òå, ÿê óæèâàòè ñëîâà âіäïîâіäíî

äî їõíüîãî ëåêñè÷íîãî çíà÷åííÿ, îáèðàòè ñèíîíіìè,
òà çàãàëîì ïðî êóëüòóðó ìîâëåííÿ

. Відредагуйте речення та запишіть правильно. Поясніть лексичні 
помилки. Ви можете скористатися таблицями «Культура мовлення» на 
с. 23, 41, 44, 48.

1. Âіäêðèâøè î÷і, âіí ïîáà÷èâ, ùî ñâіòëî â êіìíàòі âæå 
âèêëþ÷åíî. 2. ×åðåç âіäêðèòå âіêíî çàëåòіëà áäæîëà. 3. Âó-
ëèöі íàøîãî ìіñòà ãàðíî îñâі÷åíі. 4. Íà ïðîòÿçі ìèíóëîãî 
òèæíÿ âіäïî÷èâàëè áіëÿ ðі÷êè. 5. Ìîї áàòüêè – äóæå òàê-
òè÷íі ëþäè. 6. Âèõîäèìî íà ñëіäóþ÷іé çóïèíöі. 7. Íà öå 
ïèòàííÿ òè âіäïîâіâ íåâіðíî. 8. Äîïîìîæè ìåíі ïåðåâåñòè
öåé òåêñò.

. Складіть речення з поданими фрагментами, обравши потрібне 
слово.

1. ... ïîòðіáíî (ïåðåêëàñòè, ïåðåâåñòè) òåêñò ...
2. ... ñâіòëî âæå (âèìêíåíî, âèêëþ÷åíî) ...
3. ... äëÿ ïðèãîòóâàííÿ (áëþäà, ñòðàâè) ...
4. ... ó (ñëіäóþ÷îìó, íàñòóïíîìó) íàâ÷àëüíîìó ðîöі ...
5. ... õî÷å (ïðèéíÿòè, âçÿòè) ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ ...
6. ... ðіçíі (ñåðäåøíі, ñåðöåâі) çàõâîðþâàííÿ ...
7. ... â óìîâàõ (âîєííîãî, âіéñüêîâîãî) ÷àñó ...

90. 

91.

92.
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Âèáèðàþ÷è ñèíîíіì, 
óðàõîâóєìî âіäòіíîê ó éîãî

çíà÷åííі

 âіòåð 
 ëåãіò (ëåãêèé âіòåðåöü)
 áðèç (áåðåãîâèé âіòåð)
 áóðåâіé (ñèëüíèé âіòåð)

Áðèç äìå íà óçáåðåææі
ìîðіâ, îçåð, ðі÷îê

  ñóõîâіé (ñóõèé ãàðÿ÷èé âіòåð)
  ïîçåìêà (íèçîâèé âіòåð óçèìêó)

. Доберіть для заповнення пропуску точний за змістом синонім з 
наведених у рамці.

1. Ìèíóëîї íî÷і â ëіñі ðîçãóëÿâñÿ ñïðàâæ-
íіé ... çі çëèâîþ.

áðèç,
ñóõîâіé, 
áóðåâіé

2. Ó ñàäó ÿ ïîáà÷èâ ... ãîðîáöіâ.
çãðàÿ,
ñòàäî,
÷åðåäà

3. Áàãàòî íàðîäíèõ ... îñåíі äàþòü çìîãó
äіçíàòèñÿ, ÿêèìè áóäóòü çèìà é âåñíà.

ïðèêìåòà,
ïîêàçíèê,
ñâіä÷åííÿ

. Відредагуйте усно речення, замінивши одне зі спільнокореневих 
слів синонімом. Виправлені речення запишіть. Розкажіть про роль си-
нонімів у мовленні.

1. Ìàìà ðîáèëà â ëіêàðíі é ïèøàëàñÿ ñâîєþ ðîáîòîþ. 
2. Ñíіæíà çàìåòіëü çàìåëà âñå íàâêîëî. 3. Íàâіòü ó âèõіäíèé 
äåíü äî øêîëè ïðèéøëî áàãàòî øêîëÿðіâ. 4. Ïîìіòèâøè çà 
âіêíîì òîâàðèøà, õëîïåöü íåïîìіòíî âèñëèçíóâ ç õàòè. 5. Ó 
ïîâіäîìëåííі ïîâіäîìëÿëîñÿ ïðî íîâèé êіíîôіëüì. 6. Ó÷è-
òåëі òà øêîëÿðі ïðîâåëè ôëåøìîá íà øêіëüíîìó ïîäâіð’ї.

. Знайдіть для кожного слова місце в реченні й запишіть. Ви може-
те використати кожне слово лише один раз. Ви можете скористатися 
таблицею «Культура мовлення» на с. 48. 

93.

94.

95.
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âіäêðèòè, âіä÷èíèòè, ðîçïëþùèòè, ðîçãîðíóòè

1. Ïðîøó ... âàøі çîøèòè. 2. Óðàíöі ìåíі íå õîòіëîñÿ íà-
âіòü ... î÷і. 3. Ñïåöіàëüíèé êëþ÷ äîïîìîæå ... áàíêó. 4. Ùîá
ïðîâіòðèòè êіìíàòó, òðåáà ... âіêíà.

. Виберіть із рамки біля речення, слово, яке потрібно вставити на
місці пропуску. Запишіть утворені речення.

1.  Ñüîãîäíі ìåíі íàäçâè÷àéíî
... .

ïîâåçëî, ïîùàñòèëî

2.  Òàðàñ ïîñòіéíî ... ñëóõàòè
ó÷èòåëÿ.

çàâàæàє, ìіøàє

3. Îëÿ ... ó ñïîðòçàëі. ïåðåáóâàє, çíàõîäèòüñÿ

4. ... ïèòàííÿ êîíôåðåíöії. ñëіäóþ÷å, íàñòóïíå

5.  ... äíÿ òðåáà âèêîíàòè áàãàòî
çàâäàíü.

íà ïðîòÿçі, ïðîòÿãîì

6.  Äëÿ ðåìîíòó íàì ïіäіéäå ...
ìàòåðіàë.

áóäü-ÿêèé, ëþáèé

7. ß ... ó÷àñòü ó ôåñòèâàëі. áåðó, ïðèéìàþ

. Знайдіть лексичні помилки в оголошеннях. Відредагуйте усно ці
повідомлення.

Êіîñê íå ïðàöþє. Íà áîëüíè÷íîìó

Ó ïðîäàæó є ñîíÿøíèêîâå ìàñëî

Óâàãà! Ïîїçä ïðèáóäå іç çàïіçíåííÿì íà äâà ÷àñà

Â÷àñíî і ÿêіñíî âèêîíàєìî ëþáå âàøå çàìîâëåííÿ

Îãîëîøóєìî íàáіð ó÷íіâ äî ìóçèêàëüíîї øêîëè

96. 

97. 
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. Запишіть сполучення слів правильно. Ви можете скористатися 
таблицями «Культура мовлення» на с. 23, 41. 

Ïîїõàòè íà äâі íåäіëі, ïîâåðíóñÿ ÷åðåç äâà ÷àñà, íå ìі-
øàéòå ñëóõàòè, çàêàçàòè ïіöó, ïåðåâåäіòü òåêñò, ñüîãîäíі 
òîáі ïîâåçå, íàéñìà÷íіøå áëþäî, ÿâëÿєòüñÿ çíàâöåì ìîâè,
їçäèòè íà ðèáàëêó, ïðèõîäèòè â ëþáèé äåíü. 

. Прочитайте уривок з учнівського твору. Знайдіть лексичні помил-
ки. Користуючись поданою нижче таблицею «Культура мовлення», від-
редагуйте (виправте) текст і запишіть правильно.

Ìè іç Ñåðãієì çàâæäè ïðèéìàєìî àêòèâíó ó÷àñòü ó ïîçà-
êëàñíèõ çàõîäàõ. Ïðîâîäèìî êîíêóðñè, ñïîðòèâíі çìàãàí-
íÿ, âèïóñêàєìî ñòіííó ãàçåòó. Ùîï’ÿòíèöі âèðіøóєìî, ùî
ðîáèòèìåìî ñëіäóþ÷îãî òèæíÿ. Áіëüøà ïîëîâèíà îäíîêëàñ-
íèêіâ ç ðàäіñòþ âіäãóêóєòüñÿ íà íàøі ïðîïîçèöії. Óëіòêó ìè 
íàâіòü óñіì êëàñîì їçäèëè íà ðèáàëêó.

Культура мовленняКультура мовлення

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
áðàòè ó÷àñòü
íàñòóïíèé äåíü
ñòàâëåííÿ äî ëþäåé
іòè íà ðèáîëîâëþ
âіä÷èíèòè äâåðі
ðîçïëþùèòè î÷і
ðîçãîðíóòè êíèæêó
âіäіìêíóòè çàìîê

ïðèéìàòè ó÷àñòü
ñëіäóþ÷èé äåíü
âіäíîøåííÿ äî ëþäåé
іòè íà ðèáàëêó
âіäêðèòè äâåðі
âіäêðèòè î÷і
âіäêðèòè êíèæêó
âіäêðèòè çàìîê

Ï ð î є ê ò
Îá’єäíàéòåñÿ â ãðóïè. Ïðèäóìàéòå òà ðîçіãðàéòå â ðîëÿõ

ðåêëàìíèé ðîëèê (ñöåíêó) íà îäíó ç ïîäàíèõ òåì.
1. ÑËÎÂÀ – ÑÊÀÐÁÈ.
Öÿ ðåêëàìà ìàє ñïîíóêàòè ïðàâèëüíî äîáèðàòè ñëîâà ó 

âëàñòèâîìó äëÿ íèõ çíà÷åííі.
2. ÏÅÐËÈÍÈ ÑÈÍÎÍІÌІЇ.
Öÿ ðåêëàìà ìàє ïåðåêîíàòè â òîìó, ùî ñèíîíіìè ðîáëÿòü

íàøå ìîâëåííÿ âèðàçíіøèì і ÿñêðàâіøèì.

98. 

99. 
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9. ÓÇÀÃÀËÜÍÅÍÍß ÂÈÂ×ÅÍÎÃÎ
Ç ÐÎÇÄІËÓ «ËÅÊÑÈÊÎËÎÃІß»

100. І. Прочитайте текст, визначте його тему й основну думку. Що сим-
волізують кольори українського прапора?

ÏÐÀÏÎÐ ÓÊÐÀЇÍÈ
Єäèíîãî îôіöіéíîãî ïðaïîða â Êèїâñüêіé Ðóñі íå áóëî. 

Êîæåí іç êíÿçіâ ìàâ âëàñíèé ñòÿã. Ñïî÷àòêó íà ïðàïîðàõ 
çîáðàæàëè ôàíòàñòè÷íèõ òâàðèí і ðîñëèíè, à ïіñëÿ ïðè-
éíÿòòÿ õðèñòèÿíñòâà – õðåñò і ñâÿòèõ.

Ó Çàïîðіçüêіé Ñі÷і êîæåí ïîëê, ñîòíÿ ìàëè ñâіé ñòÿã. 
Îñîáëèâî ïîïóëÿðíèìè áóëè ìàëèíîâі ïðàïîðè, îäíàê ÷àñ-
òî òðàïëÿëèñÿ і ñèíüî-æîâòі.

1918 ðîêó Öåíòðàëüíà Ðàäà âèçíà÷èëà ñèíüî-æîâòèé 
ïðàïîð äåðæàâíèì ñèìâîëîì Óêðàїíñüêîї Íàðîäíîї Ðåñïóá-
ëіêè. Éîãî êîëüîðè ñèìâîëіçóâàëè ÷èñòå íåáî, ùî ðîçêèíó-
ëîñÿ íàä æîâòèì ìîðåì õëіáíîãî ëàíó.

Íèíі ñèíüî-æîâòèé ïðàïîð ïîâåðíóâñÿ äî íàñ ÿê ñèìâîë 
äåðæàâíîñòі Óêðàїíè. Ãîðäî ìàéîðèòü âіí íà íàøіé çåìëі 
(Ç äîâіäíèêà).

Îëіìïіéñüêà çáіðíà Óêðàїíè
(Òîêіî, 2021)

ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1.  Поясніть лексичні значення виділених слів. Які із цих слів одно-
значні, а які – багатозначні? Який словник може знадобитися для 
виконання цього завдання?

2.  Чи є в тексті слова, ужиті в переносному значенні? Складіть і 
запи шіть речення зі словом чисте, ужитим у переносному зна-
ченні.

3.  Виберіть з тексту два слова, до яких можна дібрати антоніми, та 
доберіть антоніми. 

4.  Який синонім до слова прапор ужито в тексті? З якою метою? 

100.
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101. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Що найперше постає у вашій уяві, коли ви-
мовляєте словосполучення «рідний край»? Із чого, на вашу думку, по-
чинається Батьківщина?

102. Знайдіть лексичні помилки. Запишіть відредаговані речення.

1. Ìàíäðіâêà òðèâàëà äâі íåäіëі. 2. Ïî ðàäіî çâó÷àëà 
éîãî ëþáèìà ïіñíÿ. 3. Íàòàëêà ñòàðàííî âіäíîñèòüñÿ äî 
ñâîїõ îáîâ’ÿçêіâ. 4. Ñåðãіéêî âіðíî âіäïîâіâ íà çàïèòàííÿ
â÷èòåëüêè. 5. Íàçàð íà óðîêàõ óâàæíèé, íå ìіøàє іíøèì.
6. Ñëіäóþ÷å çàíÿòòÿ ãóðòêà âіäáóäåòüñÿ ÷åðåç òèæäåíü.

103. Проведіть спостереження за мовленням ваших однокласників й 
однокласниць. На основі зібраного матеріалу підготуйте таблицю «Го-
ворімо правильно: дружні поради».

104. Підготуйте усне повідомлення на одну з мовознавчих тем: «Краса 
й багатство української синонімії», «Не такі страшні пароніми», «У по-
шуках слова», «Омоніми та багатозначні слова в мові». 

105. Випишіть з текстів казок, народних пісень 4–5 речень із синоніма-
ми, антонімами чи словами, ужитими в переносному значенні. Яка
роль цих засобів в усній народній творчості?
106. САМООЦІНКА. Продовжте усно фрази.

1.  Під час вивчення теми «Лексикологія» я навчився (навчилася) 
багато нового. НАПРИКЛАД...

2. Найлегшим під час опрацювання матеріалу для мене було...
3. Свої знання з теми я б оцінив (оцінила) на...

Ãîòóєìîñÿ äî òåìàòè÷íîãî îöіíþâàííÿ

Виконайте завдання. Перевірте виконання, користуючись відповідями
в додатках.

1. Ó ïåðåíîñíîìó çíà÷åííі âæèòî âñі âèäіëåíі ñëîâà â ðÿäêó
À âіäêðèòèé õàðàêòåð, ãðàòè íà ñêðèïöі, ãëèáîêà ïå÷àëü
Á çàïàøíèé êîðîâàé, íіñ ëþäèíè, òåïëèé ïîãëÿä
Â õîëîäíèé ïîãëÿä, ñïàäàє âå÷іð, ðîæåâі ìðії
Ã âèñîêà òîïîëÿ, òåëåôîíóâàòè äðóãîâі, ãіðêà ïðàâäà

2. Íåìàє ëåêñè÷íîї ïîìèëêè ó ñïîëó÷åííі ñëіâ
À ìóçèêàëüíèé ñëóõ Â ïàðîâå ìîëîêî
Á îñâі÷åíі âóëèöі Ã ñïîñòåðåæëèâèé ïóíêò

3. Ñèíîíіìі÷íèé ðÿä óòâîðþþòü ñëîâà
À çîëîòèé, çîëîòèì, çîëîòі
Á çàìîðîçêè, ïðèìîðîçêè, ñíіæêè
Â ãіëëÿñòèé, êðèñëàòèé, ðîçêèäèñòèé
Ã ëåäàðþâàòè, ëіíèâèé, áàéäèêóâàòè

101.

102.

103.

104.

105.

106.
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4. Îìîíіìè âèêîðèñòàíî â ðÿäêó
À çîëîòà ãîëîâà – çîëîòèé ïåðñòåíü
Á õèòðà ëèñè÷êà – çіáðàòè â êîøèê ëèñè÷êè
Â ëþäèíà ñòîãíå – çåìëÿ ñòîãíå
Ã ãîñòðèé íіæ – ãîñòðèé íà ÿçèê

5. Ëåêñè÷íó ïîìèëêó äîïóùåíî â ðÿäêó
À ïëóòàòè ñëîâà Â âèìèêàòè ñâіòëî
Á îñâіòëåíà âóëèöÿ Ã ìіøàòè â÷èòèñÿ

6. Àíòîíіìè є â ïðèñëіâ’ї
À Äâà êîòè â îäíîìó ìіøêó íå ïîìèðÿòüñÿ.
Á Äåðåâî ìіöíå êîðіííÿì, à ëþäèíà – çàâçÿòіñòþ.
Â Ðîáèø äîáðî – íå êàéñÿ, ðîáèø çëî – çëà é ñïîäіâàéñÿ.
Ã Íå ëèøå ñèëîþ òðåáà áîðîòèñü, à é óìіííÿì.

7. Áàãàòîçíà÷íèì є âèäіëåíå ñëîâî â ðå÷åííі
À Ùî âèùå äåðåâî, òî êîðіíü ãëèáøå (Íàð. òâîð÷іñòü).
Á  І êîëèøåòüñÿ ì’ÿòà, і òðåìòèòü äîëèíà, і äîðіã òèõ áàãàòî, à

âіò÷èçíà îäíà (À. Ìàëèøêî).
Â Ñèïíóëè ñíіãè – і çàáіëіëè ïîëÿ, çàáіëіâ ñâіò (Є Ãóöàëî).
Ã Ïðèéøëà ïîðà – і òіëüêè îñіíü çíàє, ÿêà çà íåþ âèïàäå çèìà
(Â. Ãóæâà).

8. Äîáåðіòü ñëîâî, ÿêå ìîæíà âæèòè íà ìіñöі ïðîïóñêó â ðå÷åííі.
1. Âåëèêå é ... ñåðöå áóëî â Ìèêîëè. À ëþäíèé
2. Íà ïàðêàíі çàñïіâàâ ... ïіâåíü.  Á ëþäÿíèé

   Â ñóñіäñüêèé
   Ã ñóñіäíіé

9. Äîáåðіòü ñèíîíіìè é àíòîíіì äî âèäіëåíîãî ñëîâà.
Öþ ñîðî÷êó ìåíі âèøèëà ìàòåðèíñüêà ëàñêàâà ðóêà (Â. ßðìóø).

10. Ñêëàäіòü äâà ðå÷åííÿ çі ñëîâîì ãàðÿ÷èé òàê, ùîá ó ïåðøîìó
ðå÷åííі öå ñëîâî âæèâàëîñÿ â ïðÿìîìó çíà÷åííі, à â äðóãîìó – ó
ïåðåíîñíîìó.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
1. Що вивчає лексикологія?
2.  Що називають лексичним значенням слова? Наведіть приклад
однозначного й багатозначного слова.

3.  Дайте визначення прямого й переносного значень слів. Як ви-
никає переносне значення? Наведіть приклади.

4. Що таке синоніми? Розкрийте їхню роль у мовленні.
5. У чому особливість омонімів? Наведіть приклади.
6. Чим омоніми відрізняються від багатозначних слів?
7.  Які слова називають антонімами? Поясніть їхню роль у мовленні.
Наведіть приклади.

8. Розкажіть про пароніми.
9.  З якою метою укладають словники? Які словники ви знаєте? 



Ч?БУТЕРБРОД ЧИ САНДВІЧ?
Слово бутерброд я німецьке, воно склада ється
з двох слів: бутер – «масло» і брот – «хліб».

Проте у нас це слово набуло значно ширшого, ніж первісне, значення: це
може бути хліб із сиром, ковбасою, повидлом, а масла може й не бути. 
Цікаво, що німці наші «бутерброди без масла » звуть тартинами. Про 
сандвіч розповідають таку історію: лорд Джон Сандвіч був пристрасним 
гравцем. Не бажаючи відриватися від карт, щоб повечеряти, він приду-
мав зручний для нього вид бутерброда. Шматочок м’яса чи сиру він клав 
між двома скибками хліба, щоб не бруднити рук і ними карт. Власне ка-
жучи, те, що ми беремо із собою до школи, у дорогу, – є не що інше, як 
сандвіч, хоча ми звемо його теж бутербродом (А. Коваль).

СЛОВО ПРО СЛОВО
  Слово пломбір походить від назви французького міста Пломб’є.

Саме тут і придумали цей вид морозива.
  Слово магнолія (рослина) завдячує прізвищу французького ботані-я

ка XVII сто ліття Магнолю.
  Слова футбол, баскетбол, волейбол мають спільну батьківщину – 

Англію. Частина бол (ball) у цих словах – по-англійськи «м’яч». А л
перші частини різняться: фут – «нога», баскет – «кошик», волей –
«політ».

  Є слова, які за життя «придбали» величезне багатство значень.
Наприклад, дієслово ставати має більше 20 значень, іти – аж 30,
а іменник крило – 10.

Дайте відповіді на запитання. Поміркуйте, що
стало основою формулювання цих запитань.

1. Якої коси не розчешеш?
2. Яким ключем хати не замкнеш? 
3. На якій лаві не всидиш?
4. Яка мушка не літає?
5. Яку череду не женуть на пасовище?

* * *
– Дівчинко, ти любиш солодкий стіл?
– Ні, я люблю солодкі десерти.

* * *
– У якому під’їзді ти живеш?
– Я живу в квартирі, а не в під’їзді, – обурився хлопець.

ЯК ЦЕ БУЛО

НА ДОЗВІЛЛІ
ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА

УСМІХНІМОСЯ



Будова слова. 
Орфографія

Ó òîáі, ìîâî, íåîñÿæíà äóøà íàðîäó.
Ñ. Ïëà÷èíäàÑ. Ïë

 ВИ ЗНАТИМЕТЕ:
 ç ÿêèõ çíà÷óùèõ ÷àñòèí ñêëàäàþòüñÿ ñëîâà;
 îñîáëèâîñòі áóäîâè âèâ÷åíèõ ÷àñòèí ìîâè.

 ВИ ВМІТИМЕТЕ:
 ðîçáèðàòè ñëîâà çà áóäîâîþ;
 ðîçðіçíÿòè ôîðìè ñëîâà і ñïіëüíîêîðåíåâі ñëîâà;
ñêëàäàòè ðå÷åííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ñëіâ
іç ñóôіêñàìè é ïðåôіêñàìè, ùî íàäàþòü ìîâëåííþ 
åìîöіéíîãî çàáàðâëåííÿ òà âèðàçíîñòі;

 ïðàâèëüíî ïèñàòè ñëîâà ç âèâ÷åíèìè îðôîãðàìàìè.
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10. ÎÑÍÎÂÀ ÑËÎÂÀ ÒÀ ÇÀÊІÍ×ÅÍÍß. 
ÇÌІÍÍІ І ÍÅÇÌІÍÍІ ÑËÎÂÀ

Ïðî òå, ç ÿêèõ ÷àñòèí ñêëàäàþòüñÿ ñëîâà, 
ÿêó іç öèõ ÷àñòèí ìîæåìî çìіíþâàòè, à òàêîæ ïðî ñëîâà, 

ÿêі ìàþòü і ÿêі íå ìàþòü çàêіí÷åíü

ПРИГАДАЙМО. Чи змінюємо іменники та прикметники за відмінками й 
числами? Чи змінюємо прислівники?

107. А. Прочитайте форми іменника валіза, у яких позначено основу.
Визначте закінчення.

Âàëіçà, ç âàëіçîþ, ó âàëіçі, ç âàëіçàìè, ó âàëіçàõ.
Б. Визначте відмінок і число. Чи залежать вони від основи слова?
В. Зробіть висновок про те, яка частина слова допомагає визначити
відмінок і число іменників.

НАПРИ КЛАД: 

107.

Ñëîâî ìîæíà ïîäіëèòè íà íàéìåíøі çíà÷óùі ÷àñòèíè, 
ÿêі є áóäіâåëüíèì ìàòåðіàëîì äëÿ íüîãî. Ó ñëîâàõ ðîçðіçíÿ-
єìî îñíîâó é çàêіí÷åííÿ. Îñíîâà îáîâ’ÿçêîâî ìàє êîðіíü, à
òàêîæ ìîæå ìàòè ïðåôіêñ і ñóôіêñ. 

Ïðåôіêñ ÑóôіêñÊîðіíü

Çíà÷óùі  ÷àñòèíè ñëîâà

Îñíîâà Çàêіí÷åííÿ

Çàêіí÷åííÿ – öå çíà÷óùà ÷àñòèíà ñëîâà, ÿêó çìіíþєìî. 
НАПРИ КЛАД: äåðåâî – äåðåâà – çà äåðåâîì – íà äåðåâі. 

Çàêіí÷åííÿ ñëóæèòü äëÿ çâ’ÿçêó ñëіâ ó ñëîâîñïîëó÷åííі
òà ðå÷åííі.

ßê âèçíà÷èòè
çàêіí÷åííÿ?

Çìіíþєìî ñëîâî, íàïðèêëàä,
çà âіäìіíêàìè, ðîäàìè, ÷èñëàìè

òîùî (ÿêùî ìîæëèâî)

ñîëîâåéê î
ñîëîâåéê ó
ñîëîâåéê îì
ñîëîâåéêè

ðàäіñíèé
ðàäіñíà
ðàäіñí і
ðàäіñíèõ

ïèø ó
ïèø å
ïèø óòü
ïèø åìî

äâà
äâ îõ
äâ îìà
äâ îì

Çíà÷óùі ÷àñòèíè ñëîâà

Çàêіí÷åííÿ ñëîâà 

ó
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Çâóêîâå çàêіí÷åííÿ Íóëüîâå çàêіí÷åííÿ

НАПРИКЛАД:

НАПРИКЛАД: 

108. І. Спишіть слова. Позначте в кожному закінчення та основу. До-
ведіть, що виділені слова мають нульове закінчення.

Ñîëîäêèé, ñîíÿ÷íà, ñàìîêàò, ïåðåðâà, ïèñàëà, ïàðîëü,
ðîçïèòóâàëè, ìîðîçèâî.
ІІ. Визначте рід і число перших двох слів. Яка значуща частина вира-
жає їхні граматичні значення?

109. І. Відновіть прислів’я, знімаючи риски та змінюючи форму окре-
мих слів. Запишіть відновлені прислів’я. Чи допомогли вам закінчення
поєднати слова в реченні?

1. Äëÿ / ëþäñüêîї / äóìêà / íåìàє / âіäñòàíü. 2. Ïіñëÿ
/ áіéêà / êóëàêè / íå ìàõàþòü. 3. Äîáðèì / ñëîâî / ìóð /
ïðîá’єø, / à ëèõèé / і â äâåðі / íå ââіéòè. 4. Âåñíà / ãàðíà
/ êâіòè, / à ëþäèíà / õàðàêòåð.
ІІ. Позначте закінчення та основу виділених слів у відновлених прислів’ях.

110. Утворіть 6–8 слів, поєднуючи в довільному порядку подані зна-
чущі частини слова. (Префікси, суфікси, закінчення потрібні НЕ для
всіх слів.) 

Çàêіí÷åííÿ ìîæå áóòè çâóêîâèì і íóëüîâèì. 

Çâóêîâå çàêіí÷åííÿ
âèðàæåíî çâóêîì і ïîçíà-
÷åíî íà ïèñüìі áóêâîþ:

àëüáîìè
ÿáëóí åþ

äîùó

Íóëüîâå çàêіí÷åííÿ
íå âèðàæåíî çâóêîì і íå ïî-
çíà÷åíî íà ïèñüìі áóêâîþ:

àëüáîì
ÿáëóíü
äîù

Çàêіí÷åííÿ âèðàæàє ãðàìàòè÷íå çíà÷åííÿ ñëîâà (óêàçóє
íà ðіä,  ÷èñëî,  âіäìіíîê,  ÷àñ òîùî). НАПРИКЛАД:

1) â іìåííèêó âіòåð  íóëüîâå çàêіí÷åííÿ âèðàæàє òàêå
ãðàìàòè÷íå çíà÷åííÿ: ÷îëîâі÷èé ðіä, îäíèíà, íàçèâíèé âіä-
ìіíîê;

2) â іìåííèêó âіòðè çàêіí÷åííÿ -è âèðàæàє ãðàìàòè÷íå
çíà÷åííÿ íàçèâíîãî âіäìіíêà ìíîæèíè.

Îñíîâà – öå ÷àñòèíà ñëîâà áåç çàêіí÷åííÿ. НАПРИКЛАД:
äóá, äåðåâà, áëàêèòíèé, ïðî÷èòàëè.

Îñíîâà âèðàæàє ëåêñè÷íå çíà÷åííÿ ñëîâà.

 

Îñíîâà ñëîâà

ó ð

108.

109.

110.
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î ñ í î â à

 

âè
ðîç
ïåðå
çà
ïðî

ïðåôіêñ

 

êâіò
äóì
ïèñ
âîë
ìîâ

êîðіíü

 
ê
ë
àí
í

ñóôіêñ

 
à
èé
ÿ

çàêіí÷åííÿ

111. І. Запишіть слова у дві колонки: 1) зі звуковим закінченням; 2) з
нульовим закінченням. Позначте закінчення та основи.

Êàâóí, êàâóíè, çåëåíîãî, çåëåíü, âóëèöі, âóëèöü, íі÷,
íî÷àìè, ïåðåõіä, ïåðåéäó, áåðåæå, áåðåæó, âіòðþãàí, âі-
òðèñüêî, Êèїâ, Êèєâà.
ІІ. Визначте лексичні та граматичні значення першого й останнього 
слова.
ІІІ. Складіть і запишіть із трьома виділеними словами одне речення 
(закінчення у словах можна змінювати).

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Ñëîâà ç íóëüîâèì çàêіí÷åííÿì ïîòðіáíî âіäðіçíÿòè âіä 

ñëіâ, ó ÿêèõ íåìàє çàêіí÷åíü. Òàê, ñëîâà äóá , áóäèíîê  ìà-
þòü íóëüîâå çàêіí÷åííÿ, ÿêå ñòàє çâóêîâèì («âèäèìèì») 
ó ðàçі çìіíè ñëîâà (äóáèáá , çà áóäèíêîì). À ñëîâà êіíî, øâèä-
êî, ìåòðî çàêіí÷åíü íå ìàþòü, áî öå íåçìіííі ñëîâà. 

112. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розподіліть між собою групи слів. Ви-
пишіть послідовно зі своєї групи лише незмінні слова. Перевірте одне 
в одного виконання. 

111.

Çàêіí÷åííÿ ìàþòü ëèøå çìіííі ñëîâà. Íåçìіííі ñëîâà íå
ìàþòü çàêіí÷åíü (íàâіòü íóëüîâèõ). Íåçìіííі ñëîâà íå ìîæ-
íà çìіíèòè çà ðîäàìè, ÷èñëàìè, âіäìіíêàìè, îñîáàìè òà іí.

Íåçìіííèìè є:
 ïðèñëіâíèêè (çâåðõó, âíî÷і, âèñîêî, õîëîäíî);
 íåîçíà÷åíà ôîðìà äієñëîâà (õîäèòè, ÷èòàòè);
 äієñëіâíі ôîðìè íà -íî, -òî (çà÷èíåíî, âèìèòî);
 îêðåìі іìåííèêè іíøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ (êіíî,

ïîíі, æóðі, àòåëüє). 

Íåçìіííі ñëîâà

іі

óð

112.
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Ãðóïà 1. Óçèìêó, âåñåëêà, æóðі, 
ãîðòàòè, ãîðîáåöü, îáіäàòè, äàëå-
êèé, ðàíåíüêî, îáðàçíî, íàïèñà-
íèé, äàëåêî.

Ãðóïà 2. Óëіòêó, âåñíÿíêà, æó-
âàòè, ñîëîäêèé, ãîëîñíî, îáãîðî-
äèòè, âèáіãàþ, ðàäіòè, îïіâíî÷і, 
÷åðâîíèé, äèâíî.
КЛЮЧ. Підкресліть у кожному виписано-
му слові першу букву. Якщо завдання виконано правильно, то з під-
креслених букв можна прочитати назву міста, у якому розміщено
зображений на фото замок.

СИТУАЦІЯ. 

114. І. Прочитайте текст. Поміркуйте, чи можуть дитячі мрії вплинути
на розвиток цивілізації. Для підтвердження міркувань використайте
слова Річарда Бренсона (з тексту). 

ÊÎÑÌІ×ÍÈÉ ÒÓÐÈÇÌ
Ó 2021 ðîöі íàñòàëà íîâà

åðà â îñâîєííі êîñìîñó – åðà
òóðèçìó. Ïðèâàòíі êîìïàíії
âæå îòðèìàëè äîñòóï äî êîñ-
ìі÷íîãî ïðîñòîðó, і ìіæ íèìè
íàâіòü âèíèêëà êîíêóðåíöіÿ.

«Êîëèñü ÿ áóâ äèòèíîþ,
ÿêà ìðіÿëà, äèâëÿ÷èñü íà
çіðêè. Çàðàç ÿ äîðîñëèé íà
êîñìі÷íîìó êîðàáëі ç іíøè-

113. СИТУАЦІЯ. Уявіть, що після відвідин зоопарку вас попросили 
розповісти, що ви там бачили, яких тварин фотографували, біля 
якої затрималися найдовше. Складіть розповідь (4–6 речень), ви-
користавши 2–3 незмінні іменники – назви тварин.

 áàðâèñòèé êàêàäó
 êóìåäíèé øèìïàíçå
 øâèäêèé êåíãóðó
 âåñåëèé ïîíі
 ðîæåâèé ôëàìіíãî
 ëþòèé ãðіçëі
 âåëèêèé åìó

113.

114.
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ìè ÷óäîâèìè ëþäüìè, ÿêі äèâëÿòüñÿ íà íàøó ïðåêðàñíó 
Çåìëþ. ßêùî ìè çìîãëè çðîáèòè òàêå, òî ëèøå óÿâіòü, ùî
ìîæå çðîáèòè íàñòóïíå ïîêîëіííÿ ìðіéíèêіâ», – ñêàçàâ çà-
ñíîâíèê êîðïîðàöії «VirginGroup» Ðі÷àðä Áðåíñîí 11 ëèïíÿ
2021 ðîêó ïіä ÷àñ ïîëüîòó äî ìåæі êîñìîñó íà ðàêåòîïëàíі
VSS Unity.

Ïîêè ùî îðáіòàëüíі ëіòàêè ðîçðàõîâàíі ëèøå íà êіëüêà
îñіá і äîñòàâèòè áàãàòî ïàñàæèðіâ ó êîñìîñ îäíèì ðåéñîì 
íåìîæëèâî (Ç іíòåðíåò-äæåðåë). 
ІІ. Виконайте завдання до тексту. 

1.  Випишіть 6–8 слів, тематично пов’язаних з освоєнням космосу, і
позначте в них закінчення та основи. 

2.  Доберіть до виділених слів форми з нульовим закінченням і за-
пишіть. Позначте закінчення. 

3.  Використавши матеріали з інтернету, стисло розкажіть про вне-
сок українців в освоєння космосу (1–2 факти).

115. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Уявіть, що вам пощастило стати космічним ту-
ристом. Про що найбільше ви хотіли б дізнатися під час подорожі? Від 
чого хотіли б застерегти землян?

116. І. Випишіть незмінні слова. 

Þòóá, êàêàî, çâåðõó, âіêíî, àëîå, ÷èòàòè, âëіòêó, ïðèїõà-
ëè, êàëèíà, çðîáëåíî, âèáіãòè, ïåðåõîäèòè, çåëåíèé, êіíî,
ìåòðî, âìіëî, àâòîáóñ, ïðîñèòè, ïîâіëüíî, êàøíå, çîçëà, âіä-
÷èíèòè, ÷îòèðè.
ІІ. Складіть і запишіть речення з одним виписаним незмінним іменни-
ком (на вибір).

117. І. Розподіліть слова в три колонки й запишіть. 

Çі çâóêîâèì
çàêіí÷åííÿì

Ç íóëüîâèì
çàêіí÷åííÿì

Áåç
çàêіí÷åííÿ

Äàëåêî, äàëåêèé, äàëü, âèñîêî, âèñü, âèñîêèé, êåíãóðó,
çîîïàðê, ÿùіðêà, âîñåíè, îñіíü, îñіííіé, øîñå, òðîòóàð, åñ-
òàêàäà, ïþðå, áîðù, ñìåòàíà.
ІІ. Доберіть чотири синоніми до виділеного слова та позначте в них 
закінчення. За потреби скористайтеся словником синонімів у додатках. 

115.

116.

117.
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11. ÊÎÐІÍÜ ÑËÎÂÀ. 
ÑÏІËÜÍÎÊÎÐÅÍÅÂІ ÑËÎÂÀ ÒÀ ÔÎÐÌÈ ÑËÎÂÀ

Ïðî òå, ÿê âèçíà÷èòè êîðіíü ó ñëîâі, ïðî ñëîâà çі ñïіëüíèì
êîðåíåì, à òàêîæ ïðî ôîðìè, ÿêі ðіçíÿòüñÿ ëèøå çàêіí÷åííÿìè 

ПРИГАДАЙМО. Що таке лексичне значення слова?

118. А. Визначте, чи є щось спільне в лексичному значенні слів пер-
шої групи. Чому їх можна вважати спільнокореневими? 

1. Ãîðå – ãîðþâàòè.  2. Ãîðіòè – ãîðèùå – çàãîðíóòè .
Б. Чому слова другої групи не є спільнокореневими, хоч і мають спіль-
ну звукову частину?
В. Зробіть висновок, про особливості спільнокореневих слів. 

НАПРИКЛАД

НАПРИКЛАД:

НАПРИКЛАД:

118.

Êîðіíü ñëîâà – öå ãîëîâíà çíà÷óùà ÷àñòèíà ñëîâà, ÿêà 
ñïіëüíà äëÿ âñіõ ñïіëüíîêîðåíåâèõ ñëіâ і âèðàæàє їõíє çà-
ãàëüíå ëåêñè÷íå çíà÷åííÿ. НАПРИКЛАД, ñëîâà ëіòî, ëіòå÷êî,
ïî-ëіòíüîìó, âëіòêó, ëіòóâàòè çâ’ÿçàíі çàãàëüíèì ëåêñè÷-
íèì çíà÷åííÿì (âіäíåñåíіñòü äî ïîðè ðîêó, ùî íàñòàє ïіñëÿ 
âåñíè) і ìàþòü ñïіëüíó çâóêîâó ÷àñòèíó -ëіò-. Öÿ ÷àñòèíà і 
є êîðåíåì.

ßê âèçíà÷èòè
êîðіíü?

Çіñòàâëÿєìî ñïіëüíîêîðåíåâі
(ñïîðіäíåíі) ñëîâà (à íå ôîðìè

òîãî ñàìîãî ñëîâà)

НАПРИКЛАД:
ðîäèíà ðіäíèé íàðîä
ðіä ðîäîâіä íàðîäíіñòü
ðіäíÿ ðîäè÷êà ïîðіäíèòèñÿ

Ñëîâà, ÿêі ìàþòü ñïіëüíèé êîðіíü і áëèçüêі çà çíà÷åí-
íÿì, íàçèâàєìî ñïіëüíîêîðåíåâèìè. НАПРИКЛАД: 1) ìîðîç, 
ìîðîçèâî, çàìîðîæåíèé; 2) õîäèòè, ïåðåõіä, âèõіä; 3) ó÷åíè-
öÿ, ó÷èòè, ó÷èòåëü. 

Ïîòðіáíî ðîçðіçíÿòè ñïіëüíîêîðåíåâі ñëîâà é ôîðìè 
ñëîâà .

Êîðіíü ñëîâà

і і
і і і

Ñïіëüíîêîðåíåâі ñëîâà

Ôîðìè ñëîâà 
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ПОРІВ-
НЯЙМО:

Ñïіëüíîêîðåíåâі 
ñëîâà 

Ôîðìè ñëîâà 

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Ó ðåçóëüòàòі ÷åðãóâàííÿ çâóêіâ êîðіíü ìîæå âèäîçìіíþ-

âàòèñÿ (ìàòè ðіçíèé çâóêîâèé ñêëàä). НАПРИКЛАД: 1) äðóã –
äðóçі – äðóæíèé; 2) ñèäіòè – ñèäæó; 3) âіòåðå – âіòðò ó.

119. І. Згрупуйте спільнокореневі слова й запишіть. Доберіть до кож-
ної групи слів ще по одному спільнокореневому. Позначте в усіх сло-
вах корені, закінчення. 

Ìîðñüêèé, âîäÿíèé, âîäèòè, òåïëèé, çàâîäèòè, ìîðÿê,
ïðèìîð’ÿ, íàâîäèòè, ïіäâîäíèê, ìîðå, òåïëî, âîäÿíèñòèé,
ïîòåïëіòè.
ІІ. Визначте корені в словах дорога, придорожній. Чи є ці слова спіль-
нокореневими? 

120. І. ТРЕТЄ ЗАЙВЕ. Випишіть з кожної групи 
слів одне, яке не є спільнокореневим до інших.
Обґрунтуйте свій вибір. 

1. Íàãіðíèé, ãîðіòè, ãîðà.
2.  Áåðåæó, áåðåæëèâèé, ïðèáåðåæíèé.
3. Íîñèëêè, íîñèê, íîñèòè.
4. Ãîðåíüêî, îáãîðіëèé, çàãîðіëèé.

ІІ. Доберіть до виписаних слів спільнокореневі та 
позначте корені.

Ôîðìè ñëîâà âèðàæàþòü òå ñàìå ëåêñè÷íå çíà÷åííÿ, ìà-
þòü òó ñàìó îñíîâó, àëå ðіçíі çàêіí÷åííÿ. Ôîðìè ñëîâà ðіç-
íÿòüñÿ ìіæ ñîáîþ ëèøå ãðàìàòè÷íèìè çíà÷åííÿìè (îäíèíà
÷è ìíîæèíà; íàçèâíèé ÷è ðîäîâèé âіäìіíîê òîùî). ПОРІВ-
НЯЙМО:

Ñïіëüíîêîðåíåâі
ñëîâà

(ðіçíі ñëîâà)
ëіòî

ëіòíіé

óëіòêóó êóі

Ôîðìè ñëîâà
(îäíå ñëîâî ç ðіçíèìè

çàêіí÷åííÿìè)
ëіòî

ëіòîì

ëіò

î

à

ä
ä ä

119.

Ñïіëüíîêîðåíåâі
ñëîâà

а

ліс

лі
со
клісовий а

ом
е у

і

120.
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121. І. Прочитайте текст. Що нового для себе ви дізналися? 

ÅÊÑÒÐÅÌÀËÜÍÈÉ ÑÏÎÐÒ
Ïî÷óâøè ñëîâî «åêñòðèì», áàãàòî õòî âіäðàçó äóìàє ïðî

ïàðàøóòíèé ñïîðò. Ïåðøі ñòðèáêè ç ïàðàøóòîì âè ðîáèòè-
ìåòå ç íåâåëèêîї âèñîòè ðàçîì ç іíñòðóêòîðîì. Çãîäîì âàì
äîçâîëÿòü âіä÷óòè äóõ âіëüíîãî ïàäіííÿ ñàìîñòіéíî.

Áіëüø íåáåçïå÷íèé âèä ñïîðòó – ñïëàâ ãіðñüêèìè ðі÷-
êàìè. Ïîðîãè, íåñïîäіâàíі òå÷ії ïіäñòåðіãàþòü ñìіëèâöіâ íà
їõíüîìó øëÿõó. Êðіì òîãî, ñïîðòñìåíó ïîòðіáíî ìàòè ÿêіñíå
ñïîðÿäæåííÿ.

Íå ìîæíà çàëèøèòè áåç óâàãè àëüïіíіçì. Âіí íåáåçïå÷-
íèé íàâіòü çі ñòðàõîâêîþ – äóæå ÷àñòî àëüïіíіñòè îòðè-
ìóþòü âàæêі òðàâìè. Àëå ïіñëÿ ëіêóâàííÿ ñìіëèâöі çíîâó
éäóòü ó ãîðè.

Ãîëîâíå – äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë åëåìåíòàðíîї áåçïåêè.
Íå ïðàãíіòü ñïðîáóâàòè âñå é âіäðàçó; ïî÷èíàéòå ç àçіâ, і
òîäі ó âàñ áóäå ìîæëèâіñòü ñòàòè ïðîôåñіîíàëîì (Ç äîâіä-
íèêà). 
ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1. Знайдіть спільнокореневі слова.
2. Знайдіть форми слів спорт і сміливець.
3.  З’ясуйте, які спільнокореневі слова допомагають зв’язати за зміс-
том перше й друге речення. 

4.  З’ясуйте, які спільнокореневі слова допомагають зв’язати за зміс-
том речення другого абзацу. 

5.  Поясніть лексичні значення виділених слів, скориставшись за по-
треби тлумачним словником. Доберіть до цих слів спільнокоре-
неві.

122. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи хотіли б ви займатися екстремальним ви-
дом спорту? Якщо так, то яким саме. Що для цього потрібно?

121.

122.
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123. Запишіть пари слів у колонки.

Ðіçíå ëåêñè÷íå
çíà÷åííÿ, ðіçíі îñíîâè,

ñïіëüíèé êîðіíü

Ñïіëüíîêîðåíåâі ñëîâà

Òå ñàìå ëåêñè÷íå
çíà÷åííÿ, òà ñàìà îñíîâà,

àëå ðіçíі çàêіí÷åííÿ

Ôîðìè ñëîâà

ëіòàê – ëіòàòè ëіòàê – ëіòàêè

Êíèæêà – êíèãàðíÿ; êíèæêà – êíèæêîþ; àêàóíò – 
àêàóí òè; çèìîâèé – çèìóâàòè; çèìîâèé – çèìîâà; òðåòіé –
ïîòðîїòè; ïèñàòèìó – ïèñàòèìå; âîäè÷êà – âîäÿíèé; ïåðå-
ïіëêà – ïåðåïіëêîþ; ðóêà – ðó÷íèé.

124. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Хтось із вас має виписати спільнокоре-
неві слова до іменника вода, а хтось – форми слова іменника вода.
Зіставте свої записи й виявіть помилки,
якщо такі є. 

Âîäÿíèé, âîäîþ, âîäîïіé,
âîäè, âîäÿíèñòèé, áåçâîäíèé, ó 
âîäі, ïіäâîäíèé, âîäîéìèùå, âî-
äàìè, âîäè÷êà. 
ІІ. Складіть невелику усну розповідь 
(3–5 речень), використавши лише два 
слова з коренем -вод-. 

125. Хто швидше знайде «приховані» на малюнках спільнокореневі 
слова до кожного з поданих іменників? 

Ãîäèíà,
ñòþàðä, ñâіòëî.

Áäæîëÿð, äçâіíêèé,
çàìîðîæåíèé, ïîâîäèð.

123.

124.

125.
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Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Íåâèïðàâäàíå íàêîïè÷åííÿ ñïіëüíîêîðåíåâèõ ñëіâ ó ðå-

÷åííі ÷è çàãàëîì ó òåêñòі є íåäîëіêîì ìîâëåííÿ.

126. Прочитайте речення. Знайдіть у них помилки, пов’язані з неви-
правданим уживанням спільнокореневих слів. Запишіть речення, уни-
каючи помилок. Скористайтеся поданою нижче рубрикою «Культура 
мовлення».

1. Ðі÷íі îöіíêè çà ðіê ó ìåíå íàéêðàùі. 2. Ìè çðîáèëè 
ç ïàïåðó ïàïåðîâèõ ïòàõіâ. 3. Ùîðàíêó ÿ ðîáëþ ðàíêîâó 
çàðÿäêó. 4. Áàáóñÿ íàçáèðàëà ìàëèíè і çâàðèëà ìàëèíîâå 
âàðåííÿ. 5. Íîâі ðîáіòíèêè òà ðîáіòíèöі øâèäêî âèêîíàëè 
ðîáîòó.

Культура мовленняКультура мовлення

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО

òðàíñïîðòîì
ïðîїçä ïàñàæèðіâ
ïàñàæèðñüêèì òðàíñïîðòîì

ïîáóäóâàëè áóäèíîê
іç öåãëè

ïîáóäóâàëè öåãëÿíèé
áóäèíîê іç öåãëè

ïðàöіâíèêè âçÿëèñÿ
äî ðîáîòè

ðîáіòíèêè âçÿëèñÿ äî ðîáîòè

127. І. Заповніть у зошиті таблиці, дібравши спільнокореневі слова та 
форми слів.

ÁÓÄÈÍÎÊ ÑÀÄ

Ñïіëüíî-
êîðåíåâі

Ôîðìè 
ñëîâà

Ñïіëüíî-
êîðåíåâі

Ôîðìè
ñëîâà

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

ІІ. Скориставшись лише 2 дібраними прикладами (на вибір), складіть і 
запишіть мінітекст «Мій будинок» або «Прогулянка в саду» (3–4 речен-
ня). Увага! Уникайте невиправданого вживання спільнокореневих слів 
чи повторення того самого слова. 

126.

127.
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128. Запишіть слова, позначте в них корені. 
Òâіòòåð, ÿáëóíÿ, äîâêîëà, ïðèëàäè, ïîðàäíèê, íàäëèø-

êîâèé, êðèæàíèé, ïîäÿêà.

129. І. Прочитайте текст (цифрами пронумеровано речення). З’ясуйте,
які речення зв’язано за змістом спільнокореневими словами йогурт і 
йогуртовий.

(1) ß äóæå ëþáëþ íàòóðàëüíі éîãóðòè, ÿêі ìіé áðàò ãîòóє
â äîìàøíіõ óìîâàõ. (2) Âіí âèêîðèñòîâóє ëèøå ìîëîêî òà
ñïåöіàëüíó çàêâàñêó, à òàêîæ äîäàє çà ñìàêîì ôðóêòè, ìþñ-
ëі, ìåä, âàðåííÿ, ãîðіõè, âàíіëіí. (3) Ó òàêîìó ñìàêîëèêó 
íåìàє íі øòó÷íèõ áàðâíèêіâ, íі êîíñåðâàíòіâ, íі çàãóùóâà-
÷іâ. (4) À ÿêі ñìà÷íі éîãóðòîâі òîðòè ãîòóє íàøà ìàìà!
ІІ. Складіть і запишіть текст із чотирьох речень так, щоб у першому 
реченні було слово чай, а в останньому – спільнокореневе до нього. 
Не повторюйте в 2 і 3 реченнях спільнокореневі до слова чай, щоб не
зашкодити досконалості вашого тексту.

130. І. Запишіть слова та доберіть до них по 2–3 спільнокореневих. 
Позначте корені та закінчення. 

Áàðàáàí, ïðîëіñîê, çåëåíèé, øіñòü, êíèãà, ïåðåõіä, ïòà-
øå÷êà, âåðõîâèíà, çàìîðñüêèé, íåâåëèêèé.
ІІ. Складіть і запишіть одне речення з двома виділеними словами. Ці
слова можна замінювати спільнокореневими.

12. ÏÐÅÔІÊÑ ßÊ ÇÍÀ×ÓÙÀ ×ÀÑÒÈÍÀ ÑËÎÂÀ
Ïðî ÷àñòèíó ñëîâà, ÿêà ñëóæèòü äëÿ óòâîðåííÿ íîâèõ ñëіâ, 

à òàêîæ ïðî òå, ÿê âèçíà÷èòè öþ ÷àñòèíó

ПРИГАДАЙМО. 1. Які слова називають спільнокореневими? 2. Які пре-
фікси ви знаєте? 

131. А. Визначте лексичне значення розміщеного в центрі схеми слова. 

бігтипри

за допо

на
в

з

від

ви

пере
обпід

128.

129.

130.

131.
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Б. Додайте почергово до дієслова бігти префікси. Які додаткові зна-
чення вносять вони в лексичне значення дієслова? 
В. Поміркуйте, як префікси допомагають збагатити мову.

НАПРИКЛАД: 

НАПРИКЛАД:

132. ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому можна стверджувати, що лише в пер-
шому слові кожної пари слів є префікс. 

Ðîçêіøíèé – ðîñòîâèé; ñóöâіòòÿ – ñóõîñòіé; ïðîëіñîê  –
ïðîãíîç; ïåðåõîäèòè – ïåðå÷èòè.

133. І. Спишіть слова, позначте в них корені й префікси. 

Íåâåëèêèé, ïðåäîáðèé, äîáóäóâàòè, ïåðåáóäóâàòè, ïðè-
ñèïàòè, ïåðåäîñіííіé, ïðî÷èòàòè, áåççåìåëüíèé, ñóïðîâіä.
ІІ. Складіть і запишіть речення з одним поданим словом (на вибір). 

134. І. Знайдіть пари слів з однаковим префіксом і запишіть.

Íàäçåìíèé, íàäіë, ïåðåõîïëþâàòè, íàäіñëàòè, ïåðåä-
ïëі÷÷ÿ, íàäіðâàòè, íàäçâóêîâèé, ïåðåäíîâîðі÷íèé, íàäóâ-
íèé, ïåðåïèñàòè.

Ïðåôіêñ (âіä ëàò. prae – ïîïåðåäó і fixus – ïðèêðіïëå-
íèé) – öå çíà÷óùà ÷àñòèíà ñëîâà, ÿêà ñòîїòü ïåðåä êîðåíåì
і ñëóæèòü äëÿ óòâîðåííÿ íîâèõ ñëіâ. НАПРИКЛАД: ÷óäîâèé –
ïðå÷óäîâèé, їõàòè – âèїõàòè, ïëàòà – ïåðåäïëàòà, õìàð-
íèé – áåçõìàðíèé.

Ñëîâî ìîæå ìàòè ïåðåâàæíî îäèí ïðåôіêñ, àëå іíîäі ó
ñëîâі áóâàє äâà àáî áіëüøå ïðåôіêñіâ. НАПРИКЛАД: äî-ïî-ìîãà,
íà-ïî-ãîòîâі, íà-â-ç-äî-ãіí.

Îêðåìі ïðåôіêñè ìîæóòü íàäàâàòè ñëîâàì îñîáëèâîї åêñ-
ïðåñії, âіäòіíêó óðî÷èñòîñòі.

Ïðåôіêñè Âіäòіíî ê Ïðèêëàäè ñëіâ

ïî- + ïî- åêñïðåñіÿ ïîïîїñòè, ïîïîëîõàòè

ïî- + іíøèé
ïðåôіêñ

åêñïðåñіÿ ïîðîçõîäèòèñÿ

ïà-, ïðà-, óç- óðî÷èñòіñòü ïàìîðîçü, ïàãіííÿ, ïðàäàâíіé,
ïðàëіñ, óçâèøøÿ

Ïîíÿòòÿ ïðåôіêñà

á

Åìîöіéíå çàáàðâëåííÿ 

ä

132.

133.

134.
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ІІ. До кожної пари слів доберіть по одному слову з тим самим префік-
сом. За потреби скористайтеся словником. 

135. І. Прочитайте текст. Поміркуйте, навіщо складають карти автомо-
більних шляхів. Чи доводилося вам користуватися такими картами?

ÓÂÅÑÜ ÑÂІÒ ÍÀ ÊÀÐÒІ
Êîðïîðàöіÿ «Google» ñòâî-

ðèëà áåçêîøòîâíèé êàðòîãðà-
ôі÷íèé âåáñåðâіñ, à òàêîæ íàáіð
çàñòîñóíêіâ, ïîáóäîâàíèõ íà
éîãî îñíîâі. Їõ ìîæíà âèêîðèñ-
òîâóâàòè íà êîìï’þòåðі, ñìàðò-
ôîíі àáî ïëàíøåòі, ùîá øóêàòè
é äîñëіäæóâàòè öіêàâі ìіñöÿ.

Íà êàðòàõ Google ïðîêëà-
äàþòü ìàðøðóòè ïîїçäîê íà

ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðòі, íà âëàñíîìó àâòîìîáіëі ÷è âåëî-
ñèïåäі àáî äëÿ ïðîãóëÿíîê ïіøêè. Íàéçðó÷íіøèé ç íèõ çà-
âæäè âèäіëÿþòü íà êàðòі ñèíіì êîëüîðîì, à ðåøòó – ñіðèì.

Óòіì, áóäüòå îáåðåæíèìè, êîðèñòóþ÷èñü êàðòîãðàôі÷íè-
ìè âåáñåðâіñàìè. Çàâæäè ñòåæòå çà òèì, ùî âіäáóâàєòüñÿ
äîâêîëà, äáàéòå ïðî ñâîþ áåçïåêó é áåçïåêó іíøèõ. ßêùî ó
âàñ âèíèêàþòü ñóìíіâè, çâіðÿéòå іíôîðìàöіþ ç äîðîæíіìè 
çíàêàìè (Ç іíòåðíåò-äæåðåë).
ІІ. Виконайте завдання до тексту. 

1.  Поясніть лексичні значення виділених слів. За потреби скорис-
тайтеся довідковими джерелами. 

2.  Випишіть 5 слів із префіксами (на вибір) і доберіть до кожного з 
них одне спільнокореневе. 

3.  Знайдіть у першому абзаці дієслово без префікса. Доберіть до 
цього слова два спільнокореневі з префіксами. 

136. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Як завдяки картографічним вебсервісам мож-
на досліджувати цікаві місця, розповідати про життя свого міста чи
села, а також допомагати іншим?

137. І. Спишіть слова, позначте в них префікси. 

Íàäëèøêîâèé, ñêàçàòè, ïðèìàçàòè, ïðîòèòàíêîâèé, 
ìіæìіñüêèé, ïðî÷èòàòè, çàïèñàòè, ïåðåäîñіííіé, ñïіâó÷àñ-
íèê, ïðàáàáóñÿ.
ІІ. Доберіть до кожного зі слів інше з тим самим префіксом. Складіть і 
запишіть одне речення з дібраним словом (на вибір).

135.

136.

137.
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СИТУАЦІЯ. 

139. І. Запишіть слова та доберіть до кожного з них спільнокореневе, 
додаючи або замінюючи префікси. У всіх словах позначте префікси й 
корені. 

Ðîçâ’ÿçàòè, âіäâ’ÿçàíèé, âìèêàòè, ïåðåâàíòàæèòè, ïіä-
ïèñàíèé, çà÷èíèòè, âõîäèòè, ïëàòíèé, ãðàìîòíèé, õìàð-
íèé, ïðèõèëèòèñÿ.
ІІ. Доберіть усно, де можливо, до поданих слів антоніми. Складіть і за-
пишіть мінітекст (2–3 речення) з однією дібраною парою антонімів (на 
вибір). 

13. ÑÓÔІÊÑ ßÊ ÇÍÀ×ÓÙÀ ×ÀÑÒÈÍÀ ÑËÎÂÀ
Ïðî ÷àñòèíó ñëîâà, ÿêà ñëóæèòü äëÿ óòâîðåííÿ

íîâèõ ñëіâ, ïðî òå, ÿê âèçíà÷èòè öþ ÷àñòèíó, à òàêîæ 
ïðî åìîöіéíî çàáàðâëåíі ñëîâà 

ПРИГАДАЙМО. Які суфікси ви знаєте?

140. А. Порівняйте лексичні значення слів у групах.

1. Âіòåð – âіòåðåöü, âіòðèñüêî.
2. Âåäìіäü – âåäìåäèê, âåäìåäèùå. 

Б. Які зі слів мають відтінок пестливості, а які – згрубілості?
В. Зробіть висновок про те, яка значуща частина слова може надати 
словам різних відтінків у значенні. 

138.СИТУАЦІЯ. Уявіть, що вам потрібно пояснити комусь, як діс-
татися до школи (поліції, лікарні, магазину, вокзалу тощо). Опишіть
детально маршрут: якою вулицею іти, куди повернути, де перейти
дорогу тощо. За потреби скористайтеся картографічними вебсерві-
сами. Використайте 3–4 дієслова з префіксами.

 äîїõàòè 
 ðîçâåðíóòèñÿ
 ïåðåñіêòè
 îìèíóòè
 ïðîéòè
 ïîâåðíóòè
 çóïèíèòèñÿ
 ïåðåéòè

138.

139.

140.
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НАПРИКЛАД:

НАПРИКЛАД:

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Íåçìіííі ñëîâà íå ìàþòü çàêіí÷åíü, ïіñëÿ êîðåíіâ ó íèõ

ìîæóòü áóòè ëèøå ñóôіêñè. НАПРИКЛАД: øâèäêî, õîäèòè.

141. ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в словах першої групи виділені час-
тини – це закінчення, а в словах другої – суфікси. 

1. Ìîëîê î , êâіòè , âіòð ó . 2. Ãëèáîêî, ùîðàíêó, ÷èòàòè.

142. І. Запишіть слова у три колонки: 1) іменники; 2) прикметники;
3) дієслова.

Ìàòóñÿ, ñàäîê, ïåðå÷èòàòè, âіäëіòàòè, êðàñèâèé, ñіëü-
ñüêèé, øàõòàð, ìóäðіñòü, áóäóâàòè, áåòîííèé.
ІІ. Виділіть суфікси й закінчення (де вони є).

143. І. Спишіть слова, позначте в них корені, суфікси, закінчення. 

Âåñíÿíèé, çèìîâèé, ëіòíіé, îñіííіé, ïëàçìîâèé, ÷èòà÷,
ñíіæîê, îäåñèò, õåðñîíñüêèé, ïîäîðîæíіé, êîìï’þòåðíèé.
ІІ. Складіть і запишіть речення з одним з поданих слів (на вибір).

Ñóôіêñ (âіä ëàò. sufficus – ïðèêðіïëåíèé) – öå çíà÷ó-
ùà ÷àñòèíà ñëîâà, ÿêà ñòîїòü ïіñëÿ êîðåíÿ òà ñëóæèòü äëÿ 
óòâîðåííÿ íîâèõ ñëіâ àáî ôîðì ñëіâ. НАПРИКЛАД: ïàëåöü, 
áіäíèé, äîðіæêà, çóá÷èê, ñóøåíèé, ñіëüñüêèé, äіâ÷èíà.

Ó ñëîâі ìîæå áóòè äâà é áіëüøå ñóôіêñіâ: âèñî÷èíà, çà-
ïèñàëè, íàïèñàíèé, ñêàçàòè, äîñòèãàþ÷è, âèìèòî.

Äëÿ óòâîðåííÿ ñëіâ òієї ÷è òієї ÷àñòèíè ìîâè âèêîðèñòî-
âóþòü ïåâíі ñóôіêñè. НАПРИКЛАД:

Іìåííèêîâі
ñóôіêñè

-àð(-ÿð), -èö, -èñò,
-іñò, -òåëü, -ê-

áäæîëÿð, øàõіñò, 
ó÷èòåëü, þðèñòêà

Ïðèêìåòíèêîâі
ñóôіêñè

-í-, -èâ-, -ñüê-, -åíüê- îñіííіé, êðàñèâèé, 
ìîðñüêèé

Äієñëіâíі
ñóôіêñè

-è-, -à-, -âà-, -óâà-, 
-òè-

ïèñàòè, ïðîñèòè, 
çèìóâàòè

Ïîíÿòòÿ ñóôіêñà

Ñóôіêñè äëÿ ÷àñòèí ìîâè

141.

   

142.

143.



69

НАПРИКЛАД:

НАПРИКЛАД: 

144. І. Спишіть слова, позначте в них суфікси. Якого значення нада-
ють словам ці суфікси? 

Áåðіçêà, áåðіçîíüêà, ÿëèíêà, âåðáèöÿ, âåðáè÷åíüêà, âè-
øåíüêà, êëåíî÷îê, òîïîëüêà, òîïîëèíêà, ÿñåíîê, ÿñåíî÷îê.
ІІ. Доберіть до кількох слів відповідники з відтінком збільшеності. Скла-
діть і запишіть речення з одним дібраним словом (на вибір).

145. Перебудуйте подані речення, посиливши їх емоційне забарвлен-
ня та виразність. Для цього замініть виділені слова спільнокореневими
емоційно забарвленими. 

ÇÐÀÇÎÊ.
Çäàëîñÿ, ùî äåñü áëèçüêî ïðîëåòіëà ñîâà. – Çäàëîñÿ, ùî 

äåñü áëèçåíüêî ïðîëåòіëà ñîâà.
1. Ïîñіÿâñÿ ðÿñíèé äîù. 2. Ïåðåä íàìè ïðîñòÿãàâñÿ ëіñ.

3. Âîâê ïîâіëüíî ïіäêðàäàâñÿ äî ñåëà. 4. Ç-ïіä òîðіøíüîãî
ëèñòÿ ïðîáèëàñÿ ïåðøà òðàâà. 5. Âіòåð âèє ãîëîäíèì âîâ-
êîì.

146. І. Прочитайте текст. Обґрунтуйте написання виділених слів. На-
пишіть текст під диктовку. Написане уважно звірте з надрукованим. 

Îêðåìі ñóôіêñè ìîæóòü íàäàâàòè ñëîâàì åìîöіéíîãî çà-
áàðâëåííÿ.

Çà äîïîìîãîþ ñóôіêñіâ ìîæíà óòâîðèòè ñëîâà ç âіäòіíêà-
ìè çäðіáíіëîñòі, ïåñòëèâîñòі, íіæíîñòі. НАПРИКЛАД:

-åí-, -àòê- -åöü-, -ö- -îê-, -ê-

êà÷åíÿ, âåäìåæàòêî êîìіðåöü, 
äåðåâöå

ñèíîê, ðèáêà, 
ëè÷êî

-èê-, -èíê-, -èö- -î÷îê-, -å÷îê-, -è÷ê-, -å÷ê-, -îíüê-,
-åíüê-, -åñåíüê- 

êîíèê, õàòèíêà, 
ñåñòðèöÿ

ãàéî÷îê, ñåñòðè÷êà, ãîëіâîíüêà, 
ðó÷åíüêà, òîíåñåíüêèé

Ñóôіêñè -èù-, -èñüê-, -þð-, -þã- ïåðåäàþòü çíåâàãó, çáіëü-
øåíіñòü, çãðóáіëіñòü. НАПРИКЛАД: âіòðèùå, êîòèùå, õëîï-
÷èñüêî, ñîáàöþðà, ëåäàöþãà.

Åìîöіéíî çàáàðâëåíі ñëîâà 

ööö ððð

144.

145.

146.
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ÑÒÅÆÈÍÀ
ßêùî äðóæèòè çі ñòåæèíîþ, âîíà áàãàòî öіêàâîãî ðîçïî-

âіñòü. Òåòÿíêà âèéøëà íà ґàíîê, à ñòåæèíêà íåíà÷å âçÿëà її
çà ðóêó і ïîâåëà çà ñîáîþ.

Äîâêîëà êàðòîïåëüêà öâіòå áіëî-ðîæåâî, ñîíÿõè â çîëî-
òі áóáíè âèãóïóþòü. Çåëåíèé îãіðî÷îê âèïîâç іç ãðÿäêè íà
ñòåæêó. Êâàñîëÿ-ïîâèòèöÿ ïèøàєòüñÿ íà âèñîêèõ òè÷êàõ, 
їé çâіäòіëÿ âñå âèäíî. À ãàðáóç òà ãàðáóçèõà ç ãàðáóçåíÿ-
òàìè ñõîâàëèñÿ ïіä ëàïàòèì ëèñòÿì, ùîá ñîíöå íå íàïåêëî
(Çà Â. ×óõëіáîì). 
ІІ. Випишіть іменники, яким суфікси надають зменшувально -пестливого 
відтінку. З якою метою ці слова використано в тексті? Позначте в них 
суфікси.
ІІІ. Доберіть з тексту по одному слову до поданих схем.

1.   2.   3.

147. І. Доповніть кожний рядок слів своїм прикладом. Запишіть дібрані 
слова, позначте в них указані суфікси. 

Ñóôіêñè Ïðèêëàäè

-åíüê- ìîëîäåíüêèé, çåëåíåíüêèé, 

-ñüê- êèїâñüêèé, ãіðñüêèé, 

-îâ- ìåäîâèé, êàçêîâèé, 

-í- ñåíñîðíèé, õìàðíèé,

-ê- êâіòêà, âåñåëêà, 

-іñòü- âіðíіñòü, íіæíіñòü, 

-îê- äóáîê, ëèñòîê, 

ІІ. Складіть і запишіть одне речення з двома словами будь-якого рядка 
(на вибір). 
ІІІ. Розберіть по одному слову кожного рядка (на вибір) за будовою. 
Скористайтеся поданим нижче зразком.

Ðîçáіð ñëîâà çà áóäîâîþ
Ïîñëіäîâíіñòü ðîçáîðó

1. Âèçíà÷èòè çàêіí÷åííÿ òà îñíîâó.
2. Âèçíà÷èòè êîðіíü, äіáðàâøè ñïіëüíîêîðåíåâі ñëîâà.
3. Âèçíà÷èòè ïðåôіêñ (ïðåôіêñè), ñóôіêñ (ñóôіêñè).

147.
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Çðàçîê óñíîãî ðîçáîðó
Ëèïåíü. Ñëîâî ìàє íóëüîâå çàêіí÷åííÿ. Îñíîâà ñëîâà – 

ëèïåíü. Ä îáèðàþ÷è ñïіëüíîêîðåíåâі ñëîâà (ëèïà, ëèïíå-
âèé, ëèïîâèé), âèäіëèìî êîðіíü -ëèï-. Ïіñëÿ êîðåíÿ є
ñóôіêñ -åíü. 

Çðàçîê ïèñüìîâîãî ðîçáîðó

ëèïåíü

148. І. Прочитайте текст. Визначте його основну думку. 
Ç ïåðøèõ ðîêіâ æèòòÿ ïîòðіáíî ïðèâ÷àòè äіòåé äî ÷è-

òàííÿ.
Êíèæêè çáàãà÷óþòü ñëîâíèêîâèé çàïàñ ëþäèíè, ðîçâè-

âàþòü ïàì’ÿòü, à òàêîæ äîïîìàãàþòü ìîçêó âіäïî÷èòè ïіñëÿ
ñòðåñîâèõ ñèòóàöіé. Òîé, õòî іç çàäîâîëåííÿì ïðîâîäèòü ÷àñ
íàîäèíöі ç êíèæêîþ, çàâæäè ìàє öіêàâі òåìè äëÿ ðîçìîâ
ç äðóçÿìè. Ç êîæíîþ íîâîþ іñòîðієþ ÷èòà÷ çàíóðþєòüñÿ â
іíøèé ñâіò, ðîçøèðþє ñâіé êðóãîçіð.
ІІ. З’ясуйте, які спільнокореневі слова допомагають зв’язати за змістом
перше й останнє речення. 
ІІІ. Випишіть виділені слова та розберіть їх за будовою.

149. Виконайте завдання одного з варіантів.
Варіант А. Запишіть не менше як 8 слів – назв різних овочів і

фруктів – із суфіксами, які надають позитивного емоційного забарвлен-
ня. Складіть і запишіть п’ять речень з дібраними словами.

Варіант Б. Запишіть не менше як 8 слів – назв різних овочів і
фруктів – із суфіксами, які надають позитивного емоційного забарвлен-
ня. Напишіть невеликий текст (5–7 речень) на тему «Улітку на городі»,
використавши деякі з дібраних слів.

14. ÏÐÀÂÎÏÈÑ ÇÍÀ×ÓÙÈÕ ×ÀÑÒÈÍ ÑËÎÂÀ 
(ÏÎÂÒÎÐÅÍÍß). ÎÐÔÎÃÐÀÌÀ

Ïðî ïðàâèëüíå íàïèñàííÿ áóêâ ó ïðåôіêñàõ, 
êîðåíÿõ, ñóôіêñàõ і çàêіí÷åííÿõ

ПРИГАДАЙМО. Як перевірити написання сумнівних голосних е, и в ко-
рені слова?

150. Наведіть приклади слів з поданими префіксами. Укажіть, які кін-
цеві приголосні в цих префіксах.

148.

149.

150.
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ÍÀÄ- ÁÅÇ- ÏІÄ-

ÏÎÍÀÄ- ÎÄ- Ç- (Ñ-)

ÐÎÇ- ÂІÄ-  ÏÅÐÅÄ-

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Ïðåôіêñè ïåðåä-, íàä-, ïіä-, âіä- çàâæäè ïèøåìî ç áóê-

âîþ ä. НАПРИКЛАД: âіäïî÷èòè, ïіäïèñàòè, íàäðіçàòè.ä

151. Доберіть до кожного з поданих слів префікс із довідки й запишіть 
утворені слова. Позначте префікси. 

Áèòè, äàòè, ç’єäíàòè, çåìåëüíèé, äàðóâàòè, áіãòè, íå-
âіëüíèé, äіëèòè, çâó÷íèé.

ДОВІДКА. Áåç-, âіä-, îá-, âîç-, ïіä-.

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
•  Áóêâó è ïèøåìî â ñóôіêñàõ -èê, -èö(ÿ), -÷èê, -èâ(î), 

-èù(å). НАПРИКЛАД: áðàòèê, âàãîí÷èê, ìîðîçèâî, âîãíèùå.
Àëå: ìàðåâî, çàðåâî. 

•  Áóêâó å ïèøåìî â ñóôіêñàõ -å÷ê-, -åíüê-, -åñåíüê-, ó ñëîâàõ
çі çìåíøóâàëüíî-ïåñòëèâèì çíà÷åííÿì. НАПРИКЛАД: äîíå-
÷êà, ðó÷åíüêà, ñåðäåíüêî, áіëüøåíüêèé, ìàëåñåíüêèé.

152. І. Напишіть слова під диктовку вчителя (вчительки). Написане
уважно звірте з надрукованим. 

Ïàëèöÿ, ãàðíåñåíüêèé, ñòðі÷å÷êà, íі-
æåíüêà, ïðîìіí÷èê, ìåíøåíüêèé, êîðіí-
÷èê, ïðàöіâíèöÿ, ïå÷èâî, ðіâíåñåíüêèé, 
êëþ÷èê, òîíåñåíüêèé, äîðіæåíüêà.
ІІ. Позначте суфікси й обґрунтуйте написання в них 
букв е, и.
ІІІ. Доберіть до виділених слів спільнокореневі й 
запишіть. 

153. Спишіть слова, уставляючи на місці пропуску букву е або и. Об-
ґрунтуйте написання. 

Êîò..ê, âàð..âî, êîíè÷..íüêî, ðó÷..÷êà, ñòîë..ê,
íіæ..íüêà, ïðîìіí÷..ê, õìàð..ùå, ãëàäåñ..íüêèé, êíèæ..÷êà,
ñåðä..íüêî, çãàð..ùå, ïå÷..âî, òîïîë..íüêà, äîáð..âî,
ìåðåæ..âî, ìàð..âî, äіæ..÷êà, òîíåñ..íüêèé.

151.

ïå÷èâî
ìåðåæèâî
ìàðåâî
êíèæå÷êà
òîíåñåíüêèé
òîïîëåíüêà

152.

153.
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НАПРИКЛАД

Îðôîãðàìà 
ó ïðåôіêñі

Îðôîãðàìà 
â êîðåíі

Îðôîãðàìà 
â çàêіí÷åííі

Îðôîãðàìà 
 â ñóôіêñі

154. Запишіть слова в три колонки залежно від місця орфограми: 1) у
префіксі; 2) у корені; 3) у суфіксі. Підкресліть орфограми.

Ïіäïèñàíèé, áåðåçíåâèé, íàäõîäèòè, ìàòóñåíüêà, ñåëÿ-
íè, ïøåíè÷íèé, ðîçïîâіñòè, ñåðäåíüêî, ìîðîçèâî.

155. І. Спишіть слова, розкриваючи дужки. Підкресліть вивчені орфо-
грами. За потреби скористайтеся орфографічним словником. 

Ïі(ä,ò)ñàäèòè, (ç,ñ)ïèñàíèé, (ç,ñ)êàçàòè, áå(ç,ñ)òàêòíèé,
(ç,ñ)äàâàòè, âі(ä,ò)ïî÷èíîê, âі(ä,ò)õîäèòè, ïø(å,è)íèöÿ,
ç(å,è)ìåëüíèé, ìîðñ(ü)êèé, ïіä ïëàù(å,î)ì, àðêóø(å,î)ì,
íà(ä,ò)ïèëþâàòè, âіêîí(í)èé, óçëіñ(ñ)ÿ, õåðñîíñ(ü)êèé.
ІІ. Виділені слова розберіть за будовою.
ІІІ. Складіть і запишіть речення з двома словами (на вибір).

156. І. ТРЕТЄ ЗАЙВЕ. Прочитайте слова, правопис яких ви вивчали в
початкових класах. Знайдіть у кожній групі одне слово з орфографіч-
ною помилкою та запишіть його правильно.

1. Ëåëåêà, àïèëüñèí, ãîðèçîíò.
2. Ñåëî, âåñåëèé, çåìîâèé.
3. Ðîçïîâіäàòè, áåçõìàðíèé, ðîñõèòàíèé.
4. Ñîíå÷êî, ìîðîçåâî, âіêîíå÷êî.
5. Ãðóøîþ, çåìëåþ, áîðùåì.

ІІ. Виписані слова розберіть за будовою. Укажіть, де саме було допу-
щено помилку: у корені, префіксі, суфіксі чи закінченні.

Ïðàâèëüíå íàïèñàííÿ çà âіäïîâіäíèì ïðàâèëîì àáî çà
òðàäèöієþ, ÿêå îáèðàєìî ç êіëüêîõ ìîæëèâèõ, íàçèâàþòü 
îðôîãðàìîþ. НАПРИКЛАД, ó ñëîâàõ íàäïèñàòè, ìåðåæèâî,
ðîçïîâіäü ìîæíà ïîìèëèòèñÿ â íàïèñàííі ïіäêðåñëåíèõ
áóêâ. Öå і є îðôîãðàìè.

Ùîá ïðàâèëüíî ïèñàòè ñëîâà, ïîòðіáíî çíàòè ïðàâèëà
àáî ñêîðèñòàòèñÿ âіäïîâіäíèì ñëîâíèêîì.

Îðôîãðàìà
ó ïðåôіêñі
ðîçïîâіñòè
âіäïî÷èòè

Îðôîãðàìà 
â êîðåíі

êëåíîâèé
ñåìèðі÷íèé

Îðôîãðàìà
â çàêіí÷åííі

äîùåì 
ëіíієþ 

Îðôîãðàìà
 â ñóôіêñі

ïëåòèâî
òîíåñåíüêèé

Äîâіäíèêîì ïðàâèëüíîãî íàïèñàííÿ ñëіâ є îðôîãðàôі÷-
íèé ñëîâíèê.

Îðôîãðàìà

154.

155.

156.
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157. І. Прочитайте вірш. Якою ви уявляєте кобзу, зроблену вітром? Які 
почуття викликає у вас вітер? Як потрібно читати його слова? 

ÂÅÑÍßÍÈÉ ÂІÒÅÐ
Âіòåð çðîáèâ ñîáі êîáçó,
êîáçó âåëèêó äóæå: 
ñòіëüêè â íіé ñòðóí âåëèêèõ, 
ñêіëüêè äåðåâ ó ëіñі,
ñòіëüêè â íіé ñòðóí ìàëåíüêèõ,
ñêіëüêè â ñòåïó òðàâèíîê.
Âіòðîâі ãðіì ñìіÿâñÿ:
– Íó òà é ìóçèêà ç òåáå!
Îí ÿêó êîáçó ìàєø,
òіëüêè íå ÷óòü, ÿê ãðàєø!
Âіòåð øóìіâ òèõåíüêî: 
– ß íå äëÿ òåáå, ãðîìå,
òó ñâîþ êîáçó ìàþ,
òó ñâîþ ïіñíþ ãðàþ.
Ãðàþ ÿ ïòèöÿì ðàííіì,
ãðàþ âіòðèëàì áіëèì,
ãðàþ ÿ òèõî-òèõî,
ÿ æ áî – âåñíÿíèé âіòåð.

Є. Ãîðåâà

ІІ. Випишіть виділені слова, позначте в них корені та підкресліть орфо-
грами. 
ІІІ. Випишіть слова, яким суфікси надають емоційного забарвлення.
Розберіть ці слова за будовою.

158. І. Спишіть речення, уставляючи пропущені букви. Підкресліть ви-
вчені орфограми.

1. Äçâîíèòü ëіòî ñòèãëîþ ïø(å,è)íèö..þ, õîäèòü ñòåïîì
â æîâòîìó áðèëі, â ïіäíåáåññÿ çëіòàє ïòèö(å,è)þ, ñîíÿøíè-
êè õèëèòü äî ç(å,è)ìëі (Ã. Äîíåöü). 2. Çäàєò(ü)ñÿ, öÿ іñòîðіÿ 
ðî(ç,ñ)ïî÷àëàñÿ ùå òîäі, êîëè â Òàíі ç’ÿâèëàñÿ òàєìíèöÿ 
(І. Öіëèê). 3. Êîìï(’)þòåð ò(å,è)õåíüêî çàãóâ, çàâàíòàæóþ-
÷è ñâîї åë(å,è)êòðîííі ìіçêè (Ñ. Ãðèäіí). 4. Íå ëþáëþ ñïî-
êіéíîãî ìîðÿ. Ùî çà ìîðå, (ç,ñ)êàæіòü, ó øòèëü? (Ã. Äóäêà).
ІІ. Розберіть за будовою виділені слова. 

157.

158.
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15. ÍÀÏÈÑÀÍÍß ÏÐÅÔІÊÑІÂ ÏÐÅ-, ÏÐÈ-, ÏÐІ-
Ïðî òå, ÿê óòâîðèòè íîâі ñëîâà äëÿ âèðàæåííÿ íàéâèùîãî 
ñòóïåíÿ îçíàêè ÷è íàáëèæåííÿ, ïðèєäíàííÿ, ðåçóëüòàòó äії 

159. А. Прочитайте подані парами слова. Чи виразно в них звучать
ненаголошені е, и в префіксах?

Ïðåäîáðèé – ïðèäîáðèòèñÿ.  Ïðåòèõèé – ïðèòèõíóòè.
Б. У яких словах замість префікса можна використати слово дуже?
В. Зробіть висновок, як можна перевірити написання префіксів пре-, при-.

159.

Ïðåôіêñ ïðå- ïèøåìî:

 ó ïðèêìåòíèêàõ і ïðèñëіâíè-
êàõ äëÿ âèðàæåííÿ íàéâèùîãî
ñòóïåíÿ âèÿâó îçíàêè. Öåé ïðå-
ôіêñ çà çíà÷åííÿì âіäïîâіäàє 
ñëîâó äóæå

ïðåìóäðèé (äóæå ìó-
äðèé), ïðåçàâçÿòèé, 
ïðåâèñîêî (äóæå âèñî-
êî), ïðåïîãàíî, ïðå÷óäî-
âî

 ó ñëîâàõ ñòàðîñëîâ’ÿíñüêîãî
ïîõîäæåííÿ

ïðåîñâÿùåííèé, ïðåïî-
äîáíèé, ïðåñòîë

 ó ñëîâàõ ïðåçèðñòâî, ïðåçèðëèâèé

Ïðåôіêñ ïðè- ïèøåìî â ñëîâàõ, ùî îçíà÷àþòü:

 íàáëèæåííÿ, ïðèєä-
íàííÿ, ðåçóëüòàò äії, 
÷àñòêîâіñòü äії ÷è îçíàêè

ïðèїõàòè, ïðèáіãòè, ïðèáóäó-
âàòè, ïðèáîðêàòè, ïðèøâèä-
øèòè, ïðèñіñòè, ïðèáóäîâàíèé,
ïðèìîðîæåíèé, ïðèêëåєíèé 

 ó ïðèêìåòíèêàõ òà 
іìåííèêàõ, ùî îçíà÷àþòü 
ðîçìіùåííÿ áіëÿ ÷îãîñü

ïðèêîðäîííèé, ïðèáåðåæíèé,
ïðèãіðîê (ïðè ãіðöі), ïðèÿðîê 
(ïðè ÿðі)

Ïðåôіêñ ïðі- ïèøåìî:

 ëèøå â òðüîõ ñëîâàõ ïðіçâèùå, ïðіçâèñüêî, ïðіðâàі

Ïðåôіêñ ïðå-

Ïðåôіêñ ïðè-

Ïðåôіêñ ïðі- 
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ÎÐÔÎÃÐÀÌÀ
Áóêâè å, è, і â ïðåôіêñàõ ñëіâ

160. ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в першому слові кожної пари в пре-
фіксі пишемо букву и, а в другому – букву е.

1. Ïðèêðàñà – ïðåêðàñíèé. 2. Ïðèñâÿòà – ïðåñâÿòèé.

161. І. Прочитайте виразно слова вголос. Обґрунтуйте написання пра-
вилом.

Ïðèøèòè, ïðèñàäèáíèé, ïðåäîâæåëåçíèé, ïðèáóäóâàòè,
ïðåçàâçÿòèé, ïðèùåïëþâàòè, ïðèäîðîæíіé, ïðåçëèé, ïðè-
áåðåæíèé, ïðèçåìëèòèñÿ, ïðèâîêçàëüíèé, ïðåìóäðèé, ïðè-
їçäèòè, ïðèêîâóâàòè, ïðåíіæíèé.
ІІ. Запишіть слова в три колонки залежно від значення префікса.

Íàáëèæåííÿ,
ïðèєäíàííÿ

Ðîçìіùåííÿ
áіëÿ ÷îãîñü

Íàéâèùèé ñòóïіíü
âèÿâó îçíàêè

162. І. Спишіть слова, уставляючи пропущену букву е, и або і. Обґрун-
туйте написання. Правильність написання перевірте за орфографіч-
ним словником. 

Ïð..âіòàòè, ïð..ùåäðèé, ïð..çâèùå, ïð..ëþòèé, ïð..ïî-
ðîøåíèé, ïð..ïðàâëåíèé, ïð..çäîðîâèé, ïð..òàíöüîâóâàòè, 
ïð..ñîëîäêèé, ïð..ñіñòè, ïð..çåìëåíèé, ïð..äîðîãî, ïð..ãàëü-
ìóâàòè, ïð..ãîðіòè, ïð..÷óäîâî, ïð..ðâà, ïð..ã¾ðêëèé, ïð..ãіð-
êèé.
ІІ. Складіть і запишіть по одному реченню з кожним виділеним словом. 

СИТУАЦІЯ. 

160.

161.

162.

163. І. СИТУАЦІЯ. Уявіть, що вам потрібно попросити дорослих про 
допомогу. Замініть подані сполучення слів словом-синонімом. 

Ïðîñèìî òàòà (ìàìó) Ïðîñèìî äіäóñÿ (áàáóñþ)
1) ïðèєäíàòè ùîñü çà äî-
ïîìîãîþ ãâèíòà;

1) ïðèєäíàòè ùîñü çà äî-
ïîìîãîþ ìîòóçêè;

2) ïðèєäíàòè ùîñü çà äî-
ïîìîãîþ ìîëîòêà і öâÿõіâ

2) ïðèєäíàòè ùîñü çà äî-
ïîìîãîþ ãîëêè ç íèòêàìè

ІІ. Складіть усно одне речення-прохання з утвореним словом (на 
вибір ). 

163.
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164. Доберіть до поданих слів спільнокореневі з префіксами пре-, при-. 
Запишіть дібрані слова, підкресліть та поясніть орфограму в префіксах. 

Äíіïðî, ïîãàíèé, ñîëèòè, çâàòè, êîëîòè, äîðîãà, ñîëîä-
êèé, êîïàòè, ñâÿòèé, ÷óäîâèé, ëàøòóâàòè, ñüîðáàòè, ÷іïëÿ-
òè, çà÷èíÿòè, çãàäàòè, çàõîâàòè, ìóäðèé.

165. ТРЕТЄ ЗАЙВЕ. У кожній групі слів знайдіть одне, яке відрізня-
ється від інших двох відтінком у значенні, якого надає йому префікс 
при-.

1. Ïðèñîëèòè, ïðèãàñèòè, ïðèêëåїòè.
2. Ïðèêîðäîííèé, ïðèïå÷åíèé, ïðèøêіëüíèé.
3. Ïðèїõàòè, ïðèïåð÷èòè, ïðèáіãòè.
4. Ïðèáåðåæíèé, ïðèìіñüêèé, ïðèêëåєíèé.

166. І. Випишіть слова, які можна використати як комплімент. Подаруй-
те комплімент однокласнику (однокласниці). 

Ïðåáіäíèé, ïðåäîáðèé, ïðåäîðîãèé, 
ïðåëþòèé, ïðåïîâàæíèé, ïðåáàãàòèé, 
ïðåêóìåäíèé, ïðåïîãàíèé, ïðåõîðîøèé , 
ïðåñëàâíèé, ïðåäèâíèé, ïðå÷óäîâèé, 
ïðåçëþùèé, ïðåõèòðèé, ïðåìèëèé, ïðå-
íіæíèé, ïðåñòàðàííèé, ïðåâåñåëèé.

167. ІІ. Складіть 2–3 речення-компліменти (для привітання з днем на-
родження, святом), використавши слова з префіксом пре-.

168. Виконайте завдання одного з варіантів.
Варіант 1. Користуючись відповідними технічними засобами, ство-

ріть аудіо-, фото- чи відеорекомендації (постер, слайди, відеоролик 
тощо) для соцмереж про правила написання префіксів пре-, при-, прі-. 
За можливості розмістіть його на своєму каналі, поширте серед друзів. 

Варіант 2. Намалюйте «хмару» з 10–12 слів, які мають префікси 
пре-, при-, прі- («хмара» може нагадувати якийсь предмет, тварину тощо). -

169. І. Спишіть слова, уставляючи на місці пропуску букву е, и або і.
Ïð..áóòîê, ïð..÷óäîâèé, ïð..õâîðіòè, 

ïð..çàâçÿòî, ïð..âàáëþâàòè, ïð..ìіñüêèé, 
ïð..çâèùå, ïð..÷îðíіëèé, ïð..äíіïðîâñü-
êèé, Ïð..êàðïàòòÿ, ïð..çèðñòâî, ïð..ãіðîê,
ïð..îñâÿùåííèé, ïð..êðàñíèé, ïð..êðàøå-
íèé.
ІІ. Доберіть синоніми до виділених слів. За потреби скористайтеся 
словником синонімів. 

164.

165.

166.

167.

168.

ïðåêðàñíèé
ïðèêðàñèòè
Ïðèêàðïàòòÿ
ïðèìіñüêèé
ïðіçâèùå

169.



78

170. Хто за 1 хвилину зможе дібрати й записати якнайбільше слів із
префіксами пре-, при- за поданими світлинами? 

171. І. Спишіть речення, уставляючи пропущену букву е або и. Обґрун-
туйте свій вибір.

1. Ïð..äîðîæíі áåðåçè ñòðóøóâàëè õîëîäíó ðîñó
(Ì. Ñòåëüìàõ). 2. Ëіñ ïð..áðàâñÿ â іíіé òà îæåëåäü (Ã. Òþ-
òþííèê). 3. Ñïëÿòü ó ëèñòі ïð..ìóäðі ñîâè, îçèâàþòüñÿ
áäæîëè õîðîì (Ã. Äóäêà). 4. Ñòîÿòü äåðåâà, ìîâ çåëåíі êîíі,
ùî â ëіòî ïð..ñêàêàëè іç âåñíè (Â. Ìàëèøêî). 5. Òèõî ñіÿâ 
íà ïð..â’ÿëå ëèñòÿ, íà ïð..ñìàæåíі òðàâè і õëіáà äðіáíèé, ÿê
ðîñà, õîëîäíèé äîù (Ñ. Âàñèëü÷åíêî). 
ІІ. Розберіть за будовою виділені слова.

Ï ð î є ê ò
Îá’єäíàéòåñÿ â ãðóïè. Îáåðіòü îäíå іç çàâäàíü і ïіñëÿ âè-

êîíàííÿ ïðåçåíòóéòå îäíîêëàñíèêàì òà îäíîêëàñíèöÿì.
1. Âèïèøіòü ç òåêñòіâ êàçîê 40–50 ñëіâ іç ïðåôіêñàìè.

Îá’єäíàéòå öі ñëîâà â ãðóïè çà íàëåæíіñòþ äî òієї ÷è òієї 
÷àñòèíè ìîâè. Çðîáіòü âèñíîâîê ïðî òå, ñëîâà ÿêîї ÷àñòèíè
ìîâè íàé÷àñòіøå «êîðèñòóþòüñÿ» ïðåôіêñàìè.

2. Ñêëàäіòü ïåðåëіê óêðàїíñüêîìîâíèõ ïіñåíü çі ñëîâàìè,
ÿêèì ñóôіêñè íàäàþòü ïîçèòèâíîãî åìîöіéíîãî çàáàðâëåííÿ
(10–15 ïіñåíü). Çàçíà÷òå áіëÿ êîæíîї ç íèõ öі ñëîâà. Ñêëà-
äіòü íåâåëèêó ïіñíþ àáî âіðø, âèêîðèñòàâøè ïîäіáíі ñëîâà.

170.

171.
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16. ÓÇÀÃÀËÜÍÅÍÍß ÂÈÂ×ÅÍÎÃÎ Ç ÐÎÇÄІËÓ 
«ÁÓÄÎÂÀ ÑËÎÂÀ. ÎÐÔÎÃÐÀÔІß»

172. І. Прочитайте текст. Визначте його тему й мікротеми. Що нового 
ви дізналися?

ÓÊÐÀЇÍÖІ – ÇІÐÊÈ ÑÂІÒÎÂÎÃÎ ÁÀËÅÒÓ
Óðîäæåíöі Êèєâà Âàöëàâ Íіæèíñüêèé і Ñåðãіé Ëèôàð 

ñòàëè îäíèìè ç íàéÿñêðàâіøèõ çіðîê çà âñþ іñòîðіþ ñâіòî-
âîãî áàëåòó.

«Áîã òàíöþ» Âàöëàâ Íіæèíñüêèé íà ñöåíі ïîâíіñòþ ïå-
ðåâòіëþâàâñÿ – ãëÿäà÷іâ âðàæàëè éîãî ëåãåíäàðíèé ñòðèáîê
і çäàòíіñòü çàâèñàòè â ïîâіòðі, âèòîí÷åíà ãðàöіÿ, àáñîëþòíå 
ðîçóìіííÿ ñòèëþ.

Ñåðãіÿ Ëèôàðÿ íàçèâàëè «äîáðèì ãåíієì áàëåòó ÕÕ ñòî-
ëіòòÿ». Ó þíîñòі âіí ñïіâàâ ó öåðêîâíîìó õîðі Ñîôіéñüêîãî 
ñîáîðó, âіäâіäóâàâ êëàñ ôîðòåïіàíî â Êèїâñüêіé êîíñåðâàòî-
ðії. Ïîíàä òðèäöÿòü ðîêіâ áóâ ñîëіñòîì, õîðåîãðàôîì, êåðіâ-
íèêîì áàëåòíîї òðóïè «Ãðàíä-îïåðà» ó Ôðàíöії. Âіäіðâàíèé 
âіä áàòüêіâùèíè, âіí äî êіíöÿ æèòòÿ äóìêàìè ëèíóâ íà áå-
ðåãè Äíіïðà. І íà ñâîїé ìîãèëі íà ïàðèçüêîìó êëàäîâèùі 
çàïîâіâ íàïèñàòè ëèøå ÷îòèðè ñëîâà: «Serg Lifar de Kiev» – 
«Ñåðæ Ëèôàð ç Êèєâà».

Í. Âіëëîí. Áàëåò

172.



80

Åñòàôåòó Â. Íіæèíñüêîãî é Ñ. Ëèôàðÿ ïіäõîïèâ óêðàїí-
ñüêèé òàíöіâíèê, âèõîâàíåöü Êèїâñüêîãî õîðåîãðàôі÷íîãî 
ó÷èëèùà Іâàí Ïóòðîâ – îäíà ç íàéÿñêðàâіøèõ çіðîê ñâіòîâîãî 
áàëåòó. Íà éîãî âèñòàâè â Ëîíäîíі ïðèїæäæàëè øàíóâàëü-
íèêè ç Àìåðèêè, ßïîíії, Àâñòðàëії, ç óñієї Єâðîïè. 

Íåìîæëèâî óÿâèòè ñâіòîâèé áàëåò áåç ïëåÿäè* ÿñêðàâèõ
òàëàíòіâ ç Óêðàїíè (Іç æóðíàëó). 
__________

* Ïëåÿäà – ãðóïà âèçíà÷íèõ äіÿ÷іâ ó ÿêіéñü ãàëóçі.
ІІ. Виконайте завдання до тексту. 

1.  Випишіть по три слова зі звуковим і нульовим закінченням. Які 
граматичні значення виражають ці закінчення?

2.  Випишіть три слова, які стосуються музичного чи хореографічно-
го мистецтв. Доберіть до них спільнокореневі. Виділіть корені.

3. Виконайте письмово розбір за будовою виділених слів. 
4.  Випишіть 3–4 дієслова з префіксами. Якого значення надали ці 
префікси словам?

5.  Доберіть дві форми іменника балет та два спільнокореневих 
слова до нього. З одним дібраним спільнокореневим словом (на 
вибір) складіть і запишіть речення.

173. І. Оберіть одну з поданих груп слів. Доберіть усно до кожного сло-
ва два спільнокореневих.

1. Êâіòíèêàðêà, íàøàðóâàííÿ, ïåðåäîñіííіé, ïîðîçãîðî-
äæóâàëè, ïåðåðîçïîäіë, ïåðåääåíü.

2. Ïðåìóäðèé, Îäåñà, çàäíіïðîâñüêèé, çàñïіâàëè, ïðîëі-
ñîê, çìóæíіëіñòü, ñíіæå÷îê.
ІІ. Складіть і запишіть з двома поданими словами (на вибір) одне ре-
чення.

174. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть кожен (кожна) словниковий
диктант (по 8 слів) на правопис префіксів пре-, при-, прі-, над-, під-.
Продиктуйте одне одному дібрані слова та перевірте правильність на-
писання. 

175. Виконайте завдання. 
1. Напишіть назви трьох частин мови, які мають спільний корінь.
2. Напишіть назви трьох частин мови, які мають однаковий префікс. 
3.  Поміркуйте, чи є спільнокореневими слова підводити і підвод-
ник, перенісся (іменник) і я перенісся (дієслово).я

4. Позначте префікси у словах склад, скоса, скувати.
5.  Наведіть приклади 2–3 дієслів із суфіксами пестливості.
6.  Доберіть чотири прикметники з префіксом пре-, які вказують на 
позитивні внутрішні якості людини. 

173.

174.

175.
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176. І. Запишіть слова у дві колонки залежно від лексичного значення
кореня: 1) відчувати радість від чогось; 2) давати пораду, пропозицію.

Ðàäіñòü, ïîðàäíèê, ðàäіòè, ðàäà, ðàäèòè, çðàäіëèé, ðàä-
íèê, ïîðàäóâàòè, ðàäіñíèé, ðîçðàäèòè, ðàäèé, ïîðàäà.
ІІ. Розберіть за будовою виділені слова.

177. І. Установіть відповідність між словами та схемами до них.

Ñëîâî Ñõåìà

À ïåðåäïëàòà 1.    .

Á îñіííіé 2.  .

Â äîâі÷íèé 3.  .

Ã áіæó 4.  .

Ä ïþðå 5.

ІІ. Доберіть до кожної схеми власне слово. 

178. Хто найшвидше добере слова до поданих схем?

1.  . 2.   . 3.  . 4.  .

2.  .

179. Накресліть «східці» в зошиті та заповніть їх спільнокореневими
словами.

ë і ñ õ і ä

180. І. Запишіть слова у дві колонки: 1) з префіксами; 2) без префіксів.
Поясніть лексичні значення слів другої колонки. 

Ïðåçåíòàöіÿ, ïðèâіëåé, ïðåäêіâñüêèé, ïðåêðàñíî, ïðіîðè-
òåò, ïðåñòèæ, ïðåì’єðà, ïðåçëþùèé, ïðèáåðåææÿ, ïðåçè-
äåíò, ïðåñòðàøåííèé, ïðåàìáóëà, ïðåäâі÷íèé.
ІІ. Випишіть із тлумачного словника або словника іншомовних слів 
п’ять слів з початковою частиною пре, яка входить до складу кореня.

176.

177.

178.

179.

180.
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181. І. Прочитайте виразно текст, виділяючи найважливіші за змістом
слова підвищенням голосу. Знайдіть речення, у якому виражено основ-
ну думку прочитаного. 

Áàòüêіâùèíà – öå äіì. Äіì, äå
òè íàðîäèâñÿ, âèðіñ, ç ÿêîãî ùî-
ðàíêó áіæèø ó øêîëó і êóäè ïî-
âåðòàєøñÿ. Äіì, ó ÿêîìó ëåãêî é 
ðàäіñíî æèòè. І áàéäóæå, ÷è áóäå
òî õàòèíà â òàéçі, ÷è øіñòíàäöÿ-
òèïîâåðõîâèé êðàñåíü íà áåðåçі 
âåëèêîї ðі÷êè, ÷è þðòà âї äàëåêіé
òóíäðі... (Ë. Çàõàð’їí). 
ІІ. До яких частин мови належать виділені слова?
ІІІ. Виконайте усний і письмовий розбір за будовою виділених слів.

182. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Що, на вашу думку, означає любити рідну
землю?

183. САМООЦІНКА. Продовжте усно фрази.

1. Ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ òåìè «Áóäîâà ñëîâà. Îðôîãðàôіÿ» ÿ 
äіçíàâñÿ (äіçíàëàñÿ) áàãàòî íîâîãî. Íàïðèêëàä, ÿê...

2. Íàéëåãøèì ïіä ÷àñ îïðàöþâàííÿ ìàòåðіàëó äëÿ ìåíå
áóëî...

3. Ñâîї çíàííÿ ç òåìè ÿ á îöіíèâ (îöіíèëà) íà...

Ãîòóєìîñÿ äî òåìàòè÷íîãî îöіíþâàííÿ

Виконайте завдання. Перевірте виконання, користуючись відповідями
в додатках.

1. Íóëüîâå çàêіí÷åííÿ ìàþòü óñі ñëîâà â ðÿäêó
À âіòåð, êіíü, ïëà÷ Â іäóòü, іäåø, іäåìî
Á âåñíà, ïðîõîëîäà, âіõîëà  Ã ïîâіëüíî, äàëåêî, âçèìêó 

2. Ôîðìàìè îäíîãî ñëîâà є âñі ñëîâà â ðÿäêó
À íі÷, íі÷íèé, íі÷íèê Â ðóêà, íàðóêàâíèê, ðóêàâèöÿ
Á äåíü, äíÿìè, äíåì  Ã äíþâàòè, äåííèé, óäåíü 

3. Ñïіëüíîêîðåíåâèìè є âñі ñëîâà â ðÿäêó
À ÷èòàòè, ÷èòàííÿ, ÷èñòèòè
Á ÷èòàâ, ÷èòàëè, ÷èòàëà
Â ïåðåõîäèòè, õîäóëі, âèõіä
Ã áóäóâàòè, áóäèëüíèê, çáóäèòè 

181.

182.

183.
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4. Ç-ïîìіæ ñëіâ âèñîòà, âèñîêî, ïîíі, âå÷іð íåçìіííèìè є
À ïåðøå é äðóãå Â òðåòє é ÷åòâåðòå
Á äðóãå é òðåòє Ã óñі ñëîâà

5. Ïðåôіêñ ïðè- є â ñëîâі 
À ïð..õîðîøèé Â ïð..çèäåíò
Á ïð..êóìåäíèé Ã ïð..àçîâñüêèé

6. Áóêâó å òðåáà ïèñàòè íà ìіñöі ïðîïóñêó â êîæíîìó ñëîâі ðÿäêà 
À ïð..їõàòè, ïð..áіãòè, ïð..íåñòè
Á ïð..êðàñíèé, ïð..õîðîøèé, ïð..òèõèé 
Â ïð..÷óäîâèé, ïð..âåëèêèé, ïð..ìіñüêèé
Ã ïð..ãàñèòè, ïð..ìèëèé, ïð..÷èñòèé 

7. Ñïіëüíîêîðåíåâèìè є ñëîâà â óñіõ ðÿäêàõ, ÎÊÐІÌ
À òðàâà, òðàâ’ÿíèé, ðіçíîòðàâ’ÿ
Á áóêâà, áóêâåíèé, áóêâîїä 
Â íàâåñíі, âåñíÿíèé, âåñíÿíêà
Ã âå÷іð, âå÷îðîì, âå÷îðàìè

8. Ïðåôіêñè є â îáîõ ñëîâàõ êîæíîãî ðÿäêà, ÎÊÐІÌ
À âіäáіãòè, çіéòè Â ðîñòèòè, âè÷èòàòè
Á çіáðàòèñÿ, ñõèáèòè Ã âіäðіçàòè, îáêîïàòè 

9. Îðôîãðàôі÷íó ïîìèëêó äîïóùåíî â ñëîâі
À ìîðîçèâî Â ïå÷åâî
Á ñòåæå÷êà Ã êðèíè÷åíüêà

10. Ñóôіêñè є â îáîõ ñëîâàõ ðÿäêà
À ÷óæèíà, áåðåçà Â ìîíіòîð, êíèãà
Á ãàðáóçèê, êíèæêà Ã ïòàøåíÿ, ëèñòîïàä

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
1.  Які є значущі частини слова? Яка з них виражає граматичне зна-
чення?

2.  Що таке закінчення? Як його визначити в слові? Наведіть при-
клади слів з нульовим закінченням.

3.  Поясніть відмінність між змінними й незмінними словами. Чи 
одна кові за змістом твердження «Слово має нульове закінчення» 
і «Слово не має закінчення»?

4.  Які слова називають спільнокореневими? Чи однаковими є по-
няття спільнокореневі слова й форми слова? Проілюструйте 
відпо віді прикладами.

5.  Поясніть роль суфіксів і префіксів. Що спільного між префіксом і 
суфіксом, а що – відмінного?

6.  Розкажіть про особливості написання префіксів прі-, при-, пре-. 
Наведіть приклади.

7.  Чи може існувати слово без кореня? А без префікса? А без су-
фікса? Кожну відповідь ілюструйте прикладами.



ГОРОД
хВ Україні налічується понад 50 назв населених 

пунктів з коренем гîрод (д Сам городок, Вишгород,
Звенигородка). У період Київської Русі це слово означало огороджене по-
селення, укріплене товстими стінами та вежами.

СКОРОМОВКИ
Ой збирала Маргарита маргаритки на горі,
Розгубила Маргарита маргаритки на дворі.

У горішнику горішина горішками обвішана.
Тимошко й Оришка струшують горішки.

І. Прочитайте текст. Простежте, як слова із су-
фіксами здрібнілості, пестливості надають 
об’єктові зображення гумористичних відтінків.

ПЕТРУСИК
Лист синові

«Дорогий синочку Петрусику! Уже сьома днинка, як ти від нас ту-ту в 
табір відпочинку. Ми так хвилюємося, бо ж ти вперше без матусеньки й 
татусенька. Будь цяця, мий рученятка. А головне, не дружи з поганими, 
невихованими діт ками – вони навчать тебе всяких дурниць. Будь здо-
ровенький».

Лист батькам Петруся
«Шановні Петрусикові матусенько й татусеньку! 

Поспішаю потішити, що ваш синочок поки що жи-
венький та здоровень кий. Дуже жвавенький хлоп-
чинка. У перший же вечір він закоротив двигунчика, 
і ми досі сидимо без світла. Ремонтик обійдеться 
нам в одну тисячку. Має дуже великий потяг до при-
родоньки – у лісоч ку розпалив багаттячко, від якого 
згоріло 2,5 га сосничка, у результаті чого нам по-
дано рахуночок на три тисячки. Уранці намагався
провести з Петрусиком виховну бесіду... Після цієї
розмовоньки я написав заявочку про звільнення за 
власним бажаннячком.

Вашого посланнячка Петрусикові ще не від-
дав – він туп-туп з динамітиком на ставочок глушити рибоньку.

З табірним привітиком директор Давидюк-Вовченко».

ми и ІІ. Прочитайте текст, замінюючи емоційно забарвлені слова синонімами
з нейтральним значенням. Що, на вашу думку, втратить текст?

ЦІКАВО ЗНАТИ!

НА ДОЗВІЛЛІ

І ТАКЕ БУВАЄ



Î ìîâî ðіäíà! Çäàєøñÿ çâóêîì ñîïіëêè â ïîëі,
øåïòàííÿì çáіææÿ íà ðіçíèõ íèâàõ,

øåëåñòîì âåðá, êàëèíè, òîïîëі...
І. Êðàùóê

Фонетика. Графіка.
Орфоепія. 
Орфографія

 ВИ ЗНАТИМЕТЕ:
 çâóêè ìîâè і çâóêè ìîâëåííÿ;
 îñîáëèâîñòі âèìîâè ãîëîñíèõ і ïðèãîëîñíèõ çâóêіâ.

 ВИ ВМІТИМЕТЕ:
ðîçðіçíÿòè â ñëîâàõ òâåðäі é ì’ÿêі, äçâіíêі òà ãëóõі 
ïðèãîëîñíі, íåíàãîëîøåíі é íàãîëîøåíі ãîëîñíі;
âèìîâëÿòè çâóêè ó ñëîâàõ âіäïîâіäíî äî îðôîåïі÷íèõ 
íîðì;
âèçíà÷àòè îñíîâíі âèïàäêè ÷åðãóâàííÿ çâóêіâ;
ðîçïіçíàâàòè ó ñëîâàõ ÿâèùà óïîäіáíåííÿ, 
ñïðîùåííÿ, ÷åðãóâàííÿ çâóêіâ;
ïðàâèëüíî ïèñàòè ñëîâà ç âèâ÷åíèìè 
îðôîãðàìàìè.
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17. ÇÂÓÊÈ ÌÎÂÈ І ÇÂÓÊÈ ÌÎÂËÅÍÍß.
ÇÂÓÊÈ ÃÎËÎÑÍІ І ÏÐÈÃÎËÎÑÍІ

Ïðî òå, ÷îìó çâóêіâ ìîâëåííÿ áіëüøå, íіæ çâóêіâ ìîâè,
÷èì ãîëîñíі âіäðіçíÿþòüñÿ âіä ïðèãîëîñíèõ, 

à òàêîæ ïðî ôîíåòè÷íó òðàíñêðèïöіþ

ПРИГАДАЙМО. 1. Що таке мова й мовлення? 2. Із чого складаються
слова?

184. А. Прочитайте вголос слова, чітко й виразно вимовляючи кожен
звук.

1. Ãîðà – ïîðà – íîðà – êîðà.
2. Íåáî – íåáà – íåáó.

Б. З’ясуйте, якими звуками різняться слова першої групи, а якими –
форми слова другої групи?
В. Зробіть висновок про значення звуків мови.

185. І. Прочитайте текст. Доповніть його стисло інформацією про звуки
природи, мову тварин чи мовні органи людини.

ÇÂÓÊÈ ÍÀÂÊÎËÎ ÍÀÑ
Ó ñâіòі іñíóє íåîáìåæåíà êіëüêіñòü

ðіçíèõ çâóêіâ. Âіòåð øåëåñòèòü ëèñòÿì,
ãðàє ñêðèïêà, ïðàöþє ìîòîð, òüîõêàє ñî-
ëîâåé... Ñåðåä óñіõ çâóêіâ, ÿêі íàñ îòî-
÷óþòü, íåâåëèêó ãðóïó ñòàíîâëÿòü çâóêè
ëþäñüêîї ìîâè. Óòіì íå âñі çâóêè, ÿêі ìè
óòâîðþєìî ñâîїì ãîëîñîâèì àïàðàòîì, є 
çâóêàìè ìîâè. Ëþäèíà ìîæå ñâèñòіòè, 

êàøëÿòè, ñîïіòè òîùî. À çâóêàìè ìîâè є ëèøå òі, ÿêі ñëó-
æàòü äëÿ óòâîðåííÿ ñëіâ і ôîðì ñëіâ.

Ôîíåòèêà (âіä ãðåö. phonetikos – çâóêîâèé) – öå ðîçäіë 
ìîâîçíàâñòâà, ùî âèâ÷àє çâóêîâèé ñêëàä ìîâè.

Ãðàôіêà (âіä ãðåö. grapho – ïèøó) – öå ðîçäіë ìîâî-
çíàâñòâà, ùî âèâ÷àє ñèñòåìó óìîâíèõ çíàêіâ äëÿ ïåðåäà÷ і 
çâóêіâ íà ïèñüìі.

Îðôîåïіÿ (âіä ãðåö. orthos – ïðàâèëüíèé, epos – ìîâà, 
ìîâëåííÿ) – öå ðîçäіë ìîâîçíàâñòâà, ùî âèâ÷àє ïðàâèëà
ëіòåðàòóðíîї âèìîâè.

Îðôîãðàôіÿ (âіä ãðåö. orthos – ïðàâèëüíèé, grapho – 
ïèøó) – öå ðîçäіë ìîâîçíàâñòâà, ùî âèâ÷àє ïðàâèëà íà-
ïèñàííÿ ñëіâ.

184.

185.
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Óçÿòі îêðåìî, çâóêè ìîâè íå íàçèâàþòü íі ïðåäìåòіâ, íі
îçíàê, íі ÿâèù, íі äіé. Òіëüêè â ïåâíîìó ïîєäíàííі çâóêè
òâîðÿòü ñëîâà, ÿêі ìîæóòü ìàòè ëåêñè÷íå çíà÷åííÿ, òîáòî
áóòè íàçâàìè ïðåäìåòіâ, îçíàê òîùî. Îòæå, çі çâóêіâ ñêëà-
äàþòüñÿ ñëîâà. Íàïðèêëàä, ó ñëîâі íåáî є ãîëîñíі [å], [î] òà 
ïðèãîëîñíі [í], [á].

Êîëè ìè ãîâîðèìî, òî ç’ÿâëÿєòüñÿ âåëèêà êіëüêіñòü âè-
äîçìіí ãîëîñíèõ і ïðèãîëîñíèõ çâóêіâ. Íàïðèêëàä, ó ñëîâі
ñåëî çâóê [å] çâó÷èòü ç íàáëèæåííÿì äî [è], à ó ñëîâі ãіëêà
çâóê [ã] äåùî ïîì’ÿêøóєòüñÿ. Îòæå, çâóêіâ ìîâëåííÿ áіëü-
øå, íіæ çâóêіâ ìîâè.
ІІ. Поміркуйте над запитаннями.

1. Чим звуки людської мови відрізняються від звуків природи?
2.  Чи будь-який звук, який людина утворює голосовим апаратом, є
звуком мови? 

3. Чи називає щось узятий окремо звук мови?
4. Чи всяке поєднання звуків є словом?
5. Для чого ми використовуємо звуки мови? 
6. Чому звуків мовлення більше, ніж звуків мови?

НАПРИКЛАД: 

НАПРИКЛАД: 

38 çâóêіâ â óêðàїíñüêіé ìîâі

6 ãîëîñíèõ   

32 ïðèãîëîñíèõ (äèâ. ìàïó íà ôîðçàöі)

Çâóê – öå íàéìåíøà îäèíèöÿ ìîâè òà ìîâëåííÿ.
Çà äîïîìîãîþ çâóêіâ ìîâè ðîçðіçíÿþòü ñëîâà òà ôîðìè

ñëіâ. НАПРИКЛАД: øèòè – æèòè; òіñòå÷êî – òіñòå÷êà.

Çâóêè ïîäіëåíî íà ãîëîñíі і ïðèãîëîñíі.
Ãîëîñíèìè íàçèâàþòü çâóêè, â îñíîâі ÿêèõ ëåæèòü ãîëîñ .
Ãîëîñíі áóâàþòü íàãîëîøåíі (ÿêùî íà íèõ ïàäàє íàãî-

ëîñ) і íåíàãîëîøåíі (ÿêùî íà íèõ íå ïàäàє íàãîëîñ).
Ïðèãîëîñíèìè íàçèâàþòü çâóêè, â îñíîâі ÿêèõ ëåæèòü

ëèøå øóì àáî øóì іç ãîëîñîì. НАПРИКЛАД: [á], [÷], [í′].

Ïîíÿòòÿ çâóêà

Ãîëîñíі і ïðèãîëîñíі
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186. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи може один неправильно вимовлений звук 
змінити, «перекрутити» слово й призвести до спотворення інформації?
Можливо, ви потрапляли в такі ситуації або помічали їх? Розкажіть про 
одну з них.

187. І. Від поданих слів утворіть якомога більше нових, змінюючи лише 
один звук.

Áіé, ìàê, ìèð, ìàñà, êàøà, íîøà.
ІІ. Утворіть з букв слова перевесло якомога більше нових слів. 

188. Хто побудує більше слів з поданих цеглинок-звуків?

[б]
[н]

189. І. Прочитайте текст, визначте його тему й основну думку. Сфор-
мулюйте одне запитання за змістом прочитаного.

ÌÎÐÑÜÊÀ ÒÐÀÂÀ
Ìîðñüêà òðàâà – äóæå êîðèñíèé ïðîäóêò õàð÷óâàííÿ, áî 

ìіñòèòü áàãàòî âіòàìіíіâ. Іç íåї ìîæíà ãîòóâàòè ñàëàòè, âà-
ðèòè ñóï. Ëþäè, ùî æèâóòü íà óçáåðåææÿõ і їäÿòü äóæå
áàãàòî ñòðàâ іç öієї ðîñëèíè, ìàþòü і ìіöíå çäîðîâ’ÿ.

Êðіì òîãî, çі ñòåáåë ìîðñüêîї òðàâè íàâ÷èëèñÿ âèãîòîâ-
ëÿòè íèòêè òà ðîáèòè òêàíèíó, ÿê іç ëüîíó é áàâîâíè.

Êîðèñíîї òðàâè â ìîðі äóæå áàãàòî. Ðîñòå âîíà øâèäêî, і
ïðîòÿãîì ðîêó ìîæíà çáèðàòè äåñÿòü óðîæàїâ (À. Ëåëüєâð).
ІІ. Знайдіть у тексті приклади слів, які складаються з одного, двох і 
трьох звуків. Зі скількох звуків складаються підкреслені слова?
ІІІ. Запишіть окремо голосні та приголосні звуки, з яких складаються
виділені синім кольором слова. Вимовте ці звуки. Скористайтеся ма-
пою звуків, уміщеною на форзаці.

ÇÐÀÇÎÊ. Òðàâà: ãîë. – [à]; ïðèãîë. – [ò], [ð], [â].

186.

187.

188.

189.
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НАПРИ-
КЛАД: 

ÿ þ є ї ü ù

éà
ò

î

í′

á’

í′:
åè

І. Відтворіть і запишіть уривок вірша, уставивши пропущені букви
на позначення голосних звуків. Які слова з вірша, на вашу думку, своїм
звучанням немовби передають відчуття тепла, лагідності, доброти? 

Ïàõí.. õë..á,
ßê ò..ïëî ï..õí.. õë..á!
Ë..á..â’þ òð..äàð..â,
І ð..ä..ñòþ ç..ìí..þ,
І ñ..íö..ì, ùî âñìіõ..ë..ñ.. â..ñíî..,
І ù..ñò..ì í..øèõ íåï..âòîðí..õ äіá.
Ä..õìÿí.. ï..õí.. õë..á.

Ï. Âîðîíüêî

ІІ. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією.
ІІІ. Складіть усно невеликий текст (3–5 речень) про працю хлібороба,
використовуючи слова з вірша.

Ùîá ïåðåäàòè íà ïèñüìі çâó÷àííÿ ñëîâà, êîðèñòóþòüñÿ
çâóêîâèì çàïèñîì – ôîíåòè÷íîþ òðàíñêðèïöієþ. НАПРИ-
КЛАД: ÿáëóêî [éàáëóêî], âîëÿ [âîë′à].

Ó òðàíñêðèïöії: Ïðèêëàäè

çàïèñ áåðåìî ó êâàäðàòíі äóæêè [êàëèíà]

êîæåí çâóê ïîçíà÷àєìî îêðåìîþ áóê-
âîþ; ïðè öüîìó ÍÅ âèêîðèñòîâóєìî 
áóêâè ÿ, þ, є, ї, ü, ù òà âåëèêі áóêâè

ÿìà [éàìà]
Òàðàñ [òàðàñ]

ÿêùî ó ñëîâі äâà é áіëüøå ñêëàäіâ,
îáîâ’ÿçêîâî ïîçíà÷àєìî ìіñöå íàãîëîñó

[ïîäîðîæ]

ì’ÿêіñòü ïðèãîëîñíîãî ïîçíà÷àєìî ñêіñ-
íîþ ðèñî÷êîþ âãîðі [ ′ ]

äåíü [äåí′]

íàïіâïîì’ÿêøåíіñòü ïîçíà÷àєìî çíàêîì
ó âèãëÿäі êîìè âãîðі [ ’ ]

áіëêà [á’¾ëêà]¾¾

äîâãі çâóêè ïîçíà÷àєìî äâîêðàïêîþ çíàííÿ [çíàí′:à]
çâóê, äî ÿêîãî íàáëèæàєòüñÿ âèìîâà 
îñíîâíîãî çâóêà, ïîçíà÷àєìî ìàëåíüêîþ
áóêâîþ âãîðі

ñåëî [ñåèëî]

Ôîíåòè÷íà òðàíñêðèïöіÿ 

190.
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191. До кожного слова доберіть з таблиці звуковий відповідник. Запи-
шіть це слово, а поруч – його фонетичну транскрипцію. Вимовте звуки, 
з яких складаються слова. Які із цих звуків голосні, а які – приголосні?

Ñòàíü, ñòàí, ñóääÿ, ñþäè, ñóäè.

[ñòàí] [ñóäè] [ñòàí′] [ñ′óäè] [ñóä′:à]

192. Запишіть слова фонетичною транскрипцією. У яких словах звуків 
більше, ніж букв?

Îðãàíіçàöіÿ, єâðîïåéñüêèé, çàïîðіçüêèé, öіëþùèé.

193. Просканувавши QR-коди або перейшовши за посиланням, послу-
хайте спів птахів і дзюрчання струмка. Опишіть свої почуття. Чи заря-
дилися ви позитивною енергією? Як звучить довкілля? А як говорять 
люди? Визначте спільне й відмінне у звуках мови та звуках природи.

ttps://cutt.ly/XIiZRU9p y

Ðàíêîâèé ñïіâ ïòàõіâ

https://cutt.ly/5IiZv66p y

Äçþð÷àííÿ ñòðóìêà

194. І. Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Біля кожного слова
зазначте кількість букв і звуків у ньому. Назвіть букви, вимовте звуки.

ÇÐÀÇÎÊ. Äіäóñü [ä′іäóñ′] – 6 á., 5 çâ.
Ïàðîëü, äîïîìîãà, Õåðñîí, Ëóöüê, óêðàїíåöü, óðîæàé.

ІІ. Із двома поданими словами (на вибір) складіть і запишіть речення.

18. ÏÐÈÃÎËÎÑÍІ ÒÂÅÐÄІ І Ì’ßÊІ
Ïðî òå, ÿêі є ì’ÿêі ïðèãîëîñíі, ÿêі òâåðäі 

ïðèãîëîñíі íå ìàþòü ñïіââіäíîñíèõ ì’ÿêèõ, ïðî ãóáíі 
é øèïëÿ÷і ïðèãîëîñíі òà ïðî ïðàâèëüíó âèìîâó 

ПРИГАДАЙМО. Для чого на письмі використовують м’який знак? 

195. А. Вимовте виразно слова парами. Якими звуками відрізняються 
слова в кожній парі? 

1. Êàìіíü – êàìіí. 2. Ðèñ – ðèñü. 3. Ñàä – ñÿäü.
Б. Схарактеризуйте особливості вимови твердих і м’яких приголосних.
В. Зробіть висновок про те, чи вплинула заміна звуків на лексичне 
значення слів.

191.

192.

193.

194.

195.
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НАПРИКЛАД: 

НАПРИКЛАД: 

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
1. Ïðèãîëîñíèé [é] – ì’ÿêèé. Âіí íå ìàє ïàðíîãî òâåð-

äîãî.
2. Ïåðåä [і] ïðèãîëîñíі ì’ÿêі àáî íàïіâïîì’ÿêøåíі.

196. ТРЕТЄ ЗАЙВЕ. У кожній групі знайдіть
одне слово, у якому виділена буква позначає
м’який звук. 

1. Îíëàéí, ëіòîïèñ, ôëåøêà.
2. Îçèìèíà, Çàïîðіææÿ, çÿáëèê.
3. Êëàâіàòóðà, Æèòîìèð, ïðàöþþòü.

Òâåðäі ïðèãîëîñíі Ì’ÿêі ïðèãîëîñíі

[ä], [äç], [ò], [ç], [ñ],
[ö], [ë], [í], [ð]

[ä′], [äç′], [ò′], [ç′], [ñ′], 
[ö′], [ë′], [í′], [ð′]

– [é]

Ãóáíі: [á], [ï], [â], [ì], [ô]

Øèïëÿ÷і: [æ], [ø], [÷], [äæ] –

[ã], [ê], [õ], [ґ] –

Äåÿêі òâåðäі і ì’ÿêі ïðèãîëîñíі óòâîðþþòü ñïіââіäíîñíі
ïàðè. НАПРИКЛАД: [ñ] і [ñ′]; [ä] і [ä′].

Íå ìàþòü ïàðíèõ ì’ÿêèõ:
 ãóáíі çâóêè;
 øèïëÿ÷і çâóêè;
 çâóêè [ã], [ê], [õ], [ґ]. 
Öі çâóêè ìîæåìî ëèøå íàïіâïîì’ÿêøóâàòè. НАПРИКЛАД:

ãіëêà [ã’¾ëêà],¾¾ ïþðå [ï’óðå].

Ó òðàíñêðèïöії ì’ÿêі çâóêè ïîçíà÷àєìî ñêіñíîþ ðèñî÷-
êîþ âãîðі [ ′ ], à íàïіâïîì’ÿêøåíіñòü òâåðäèõ – çíàêîì [ ’ ].

Äçâіíêі ïðèãîëîñíі [äæ], [äç], [äç′] ó òðàíñêðèïöії ïîçíà-
÷àєìî äâîìà áóêâàìè ç äóæêîþ íàä íèìè: [äçèґà].

[é]

Ãóáíі: [á] [ï] [â] [ì] [ô] –[á] [ï] [â] [ì] [ô]Ãóáíі

é]

Íàïіâïîì’ÿêøåíі ïðèãîëîñíі 

Òðàíñêðèïöіÿ 

Ì’ÿêі çâóêè

196.
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Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Òâåðäі і ì’ÿêі ïðèãîëîñíі – öå ðіçíі çâóêè. Òîìó íå ìîæ-

íà, íàïðèêëàä, êàçàòè, ùî ñëîâà ñèí і ñіëü ïî÷èíàþòüñÿ îä-
íàêîâèì çâóêîì, àäæå â ïåðøîìó ñëîâі ìàєìî çâóê [ñ], à â 
äðóãîìó – [ñ′].

197. Прочитайте подані у звуковому записі слова та запишіть їх як зви-
чайно (буквами). Підкресліть букви на позначення м’яких приголосних. 

[ë′â’іâ] [ô’іí′іø] [ç′¾ðîí′êà] [ïîë′îâèé] [ö′іë′óø÷èé]

[äçâ’іí] [áäæîëà] [ð′іäåí′êî] [ïîâñ′óäè] [ê’іíîô’¾ë¾¾ ′ì]

198. До кожного слова доберіть з таблиці звуковий відповідник. Запи-
шіть це слово й поруч його відповідник. Вимовте звуки, з яких склада-
ються слова. Які із цих звуків м’які?

Ëþê, ëüîí, ëіíü, ëàí, ëàíü.

[ë′îí] [ë′іí’] [ëàí′] [ëàí] [ë′óê]

199. Випишіть послідовно слова з м’яким приголосним. 

Ñіâàëêà, ìіñòî, àðõіòåêòóðà, àíñàìáëü, òðàìâàé, ðîáіò-
íèê, Óìàíü, ðàííÿ, ñõîæі, Íіíà.
КЛЮЧ. Підкресліть у виписаних словах перші букви. Якщо ви правиль-
но виконали завдання, то з підкреслених букв складете назву планети.

СИТУАЦІЯ. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. 

197.

198.

199.

200.СИТУАЦІЯ. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Уявіть, що ви вдома
пригощаєте своїх рідних чи друзів. Складіть і розіграйте діалог,
можливий у цій ситуації. Використайте 3–4 наведені сполучення
слів. 

Óâàãà! Âèìîâëÿéòå òâåðäî çâóêè, ïîçíà÷åíі âèäіëåíè-
ìè áóêâàìè.

 ïðèãîùàéñÿ, áóäü ëàñêà
 àïåëüñèíîâèé êåêñ
 æåëåéíèé òîðò
 ãàðÿ÷èé êàïó÷èíî
 ÷àé ç ëèìîíîì
 ÷åðåøíÿ ç Ìåëіòîïîëÿ
 ñóôëå іç çåôіðîì
 áàíàíîâèé ÷èçêåéê

200.
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201. ЧОМУ ТАК? Поміркуйте, чому в українській мові немає жодного
слова з м’яким знаком після ж, ч, ш. А ще після яких букв ніколи не
пишемо м’який знак?

202. Випишіть з кожного слова окремо: 1) м’які приголосні; 2) тверді
приголосні. 

Áóëüéîí, äåñÿòü, äіäóñü, íÿíÿ, Íіíà.

203. І. Прочитайте текст. Визначте його тему й мікротеми. Що нового
ви довідалися?

ÊÀÇÊÀ ÂІÄ ØÅÍÁÎÐÍÀ

Çàìîê Øåíáîðíіâ

Ó ðîçêіøíîìó ïàðêó ñåëèùà ×èíàäіéîâî, ùî íà Çàêàð-
ïàòòі, õîâàєòüñÿ ñïðàâæíє êàçêîâå äèâî – çàìîê Øåíáîðíіâ.
Ñïî÷àòêó ç-çà êðîí äåðåâ ç’ÿâëÿєòüñÿ âèñîêà âåæà, ïðèêðà-
øåíà ãîäèííèêîì і ðîäèííèìè ãåðáàìè, à ïîòіì – íèæ÷і
áàøòè, ÷óäîâî îçäîáëåíі âіêíà òà âõîäè.

À ïî÷èíàëîñÿ âñå ç äåðåâ’ÿíîãî ìèñëèâñüêîãî áóäèíî÷êà
â ìàëüîâíè÷îìó óðî÷èùі, êóäè ãðàôè Øåíáîðíè ïðèїæäæà-
ëè íà ïîëþâàííÿ. Ó 1840 ðîöі íà ìіñöі öієї õàòèíêè âîíè
çâåëè ìóðîâàíèé çàìîê ó ðîìàíòè÷íîìó ñòèëі.

Öÿ ñïîðóäà íàãàäóє êàëåíäàð, àäæå â íіé 365 âіêîí (êіëü-
êіñòü äíіâ ó ðîöі), 52 êіìíàòè (êіëüêіñòü òèæíіâ) і 12 âõîäіâ
(êіëüêіñòü ìіñÿöіâ) (Ç äîâіäíèêà).

201.

202.

203.



94

ІІ. Виконайте завдання до тексту. 
1.  Випишіть по три слова: а) у яких є м’які приголосні; б) у яких не-
має приголосних звуків. Підкресліть букви на позначення м’яких
звуків.

2.  Випишіть три слова, у яких є тверді приголосні, що напівпом’якшу-
ються. Підкресліть букви на позначення цих звуків.

3.  Випишіть по два слова: а) з губним приголосним; б) із шиплячим 
приголосним. Підкресліть букви на позначення цих звуків.

4. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією.

204. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи любите ви подорожувати, ходити на екс-
курсії? Поділіться враженнями від замку (собору, річки, парку, міста, 
країни тощо), де довелося побувати останнім часом. 

205. І. Прочитайте чітко слова вголос. Запишіть їх фонетичною тран-
скрипцією. Підкресліть і вимовте м’які звуки.

Òåðíîïіëü, òåëåôîí, ëÿëüêà, їõàòè, Êàëèíіâêà, ëіçü, Ìè-
êîëàїâ, øêіëüíèé, æóðàâåëü.
ІІ. Виділене слово розберіть за будовою. 

Культура мовленняКультура мовлення

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
[÷]èñòî
[÷]èïñè
[÷]àøêà
[ø÷]àñòÿ

[÷’]èñòî
[÷’]èïñè
[÷’]àøêà
[ø÷’]àñòÿ

[õ]åðñîí
[ñ]åêòîð
[ò]åàòð
å[ë]åêòðèêà
æå[ë]å

[õ’]åðñîí
[ñ′]åêòîð
[ò′]åàòð
å[ë′]åêòðèêà
æå[ë′]å 

19. ÏÐÈÃÎËÎÑÍІ ÄÇÂІÍÊІ І ÃËÓÕІ
Ïðî òå, ÿêі ïðèãîëîñíі óòâîðþєìî ç ãîëîñó òà øóìó, 

à ÿêі – ëèøå іç øóìó, òà ïðî ïðàâèëüíó âèìîâó

206. А. Прочитайте виразно слова парами. Чи однакові слова в парах 
за лексичним значенням?

1. Õіä – õіò. 2. Âåçòè – âåñòè. 3. Áîðò – ïîðò.
Б. Вимовте звуки, якими відрізняються слова в кожній парі. Які із цих 
звуків дзвінкі, а які – глухі?
В. Поміркуйте про те, які звуки (дзвінкі чи глухі) утворені тільки із шуму 
(без голосу). 

204.

205.

206.
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Äçâіíêі á ä ä′ ç ç′ äç äç′ æ äæ ґ ã –

Ãëóõі ï ò ò′ ñ ñ′ ö ö′ ø ÷ ê õ ô

207. І. Прочитайте вголос слова. Знайдіть пару слів, які різняться лише 
одним звуком. 

Ãðèá, ãðèï, ôëåøêà, æîëóäü, äçåðêàëî, ïëîäè, äæàç,
ґàâà.
ІІ. У виділених словах замініть дзвінкі приголосні на парні їм глухі. Які 
слова утворилися?
ІІІ. Випишіть з кожного слова та вимовте спочатку дзвінкі приголосні, 
а потім – глухі.

ÇÐÀÇÎÊ. Çîøèò: äçâ. – [ç]; ãë. – [ø], [ò].

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Â óêðàїíñüêіé ìîâі ðîçðіçíÿєìî çâóêè [ґ] і [ã], ÿêі ïîçíà-

÷àєìî âіäïîâіäíî áóêâàìè ґ і ã. НАПРИКЛАД: ґðóíòґ , ґóäçèê, 
ãàé, ãîðіõ. Çâóê [ґ] âèìîâëÿєìî â íåâåëèêіé ãðóïі ñëіâ.

208. Спишіть слова. Зверніть увагу на їхню вимову та написання. По-
ясніть відмінність у вимові, написанні та значенні виділених слів.

Ãðàòè, ґðàòè, àґðóñ, ґíіò, ґóëÿ, äçèґà, ґàíîê, ґàâà, ґðå÷-
íèé*, ґðóíò, ґâàëò, ґåäçü, ґóäçèê.
__________

* Ґðå÷íèé – ââі÷ëèâèé, ÷åìíèé.

Çà ó÷àñòþ ãîëîñó é øóìó ïðèãîëîñíі çâóêè ïîäіëÿþòü íà 
äçâіíêі і ãëóõі.

Äçâіíêі ïðèãîëîñíі – öå çâóêè, óòâîðåíі ç ãîëîñó é øóìó 
(ç ïåðåâàãîþ øóìó).

Ãëóõі ïðèãîëîñíі – öå çâóêè, óòâîðåíі òіëüêè іç øóìó.

Äçâіíêі і ãëóõі ïðèãîëîñíі, êðіì [ô], óòâîðþþòü ïàðè.

Äçâіíêі á ä ä′ ç ç′ äç äç′ æ äæ ґ ã –

Ãëóõі ï ò ò′ ñ ñ′ ö ö′ ø ÷ ê õ ô

Çâóêè [â], [ì], [í], [ë], [ð], [é], à òàêîæ âіäïîâіäíі їì 
ì’ÿêі [í′], [ë′], [ð′] íå íàëåæàòü íі äî äçâіíêèõ, íі äî ãëóõèõ. 
Ó öèõ çâóêàõ ãîëîñ ïåðåâàæàє íàä øóìîì.

Äçâіíêі і ãëóõі

Çâóêîâі ïàðè

Çà ìåæàìè ãëóõèõ і äçâіíêèõ 

207.

208.
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209. Запишіть речення, уставляючи на місцях пропусків одне зі слів з
рамки в потрібній формі. Ви можете використати кожне слово лише 
один раз.

àґðóñ ґðàòè ãðàòè ґàòóíîê ґðóíò 

1. Äëÿ âèðîùóâàííÿ ñіëüãîñïêóëüòóð âèêîðèñòîâóþòü 
âåðõíіé øàð ... çàâòîâøêè 30 ñì.

2. Íà ôåñòèâàëі äіâ÷èíà ìàéñòåðíî ... íà áàðàáàíàõ.
3. Ðіçüáëåíі ... íà âіêíàõ ïðèêðàøàëè áóäіâëþ.
4. ßãîäè ... áàãàòі íà ñîëі êàëüöіþ, çàëіçà, ôîñôîðó.
5. Áîðîøíî âèùîãî ... âèãîòîâëÿþòü іç ì’ÿêèõ ñîðòіâ 

ïøåíèöі.

210. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розподіліть між собою пари слів. Ви-
мовте й схарактеризуйте усно звуки, якими різняться ваші слова. Ско-
ристайтеся мапою звуків, поданою на форзаці.

ÇÐÀÇÎÊ. Äіëî – òіëî.
[ä′] – ïðèãîëîñíèé, äçâіíêèé, ì’ÿêèé;
[ò′] – ïðèãîëîñíèé, ãëóõèé, ì’ÿêèé.

1. Ãîëîä – õîëîä. 2. Ïðîðіç – ïðîðіñ.

211. І. Прочитайте текст, визначте його тип мовлення. Обґрунтуйте по-
діл на абзаци.

ÇÈÌÎÂÅ ÑÂßÒÎ
Çèìà. Íàâêîëî áіëіþòü ñíіãè. Ìîðîç íіáè ïåíçëåì ðîç-

ìàëþâàâ âіêíà. Äåðåâà îáñèïàíі іíåєì і îáëіïëåíі ñíіãîì.
Ðàíîê. Íàä êîæíîþ õàòîþ ñòîâïîì â’єòüñÿ äèì. Òèõî.

Çäàєòüñÿ, ùî ñåëî ùå ñïèòü: íà âóëèöÿõ íåìà íіêîãî. Àëå â 
êîæíіé õàòі äàâíî êèïèòü ðîáîòà: ñіì’ÿ ãîòóєòüñÿ äî Ñâÿò-
âå÷îðà. Ãîñïîäèíÿ çàõîäèëàñÿ ãîòóâàòè äâàíàäöÿòü ïіñíèõ
ñòðàâ: íàñòàâèëà óçâàð, âàðèòü ãîðîõ, êâàñîëþ, ñìàæèòü êà-
ïóñòó, ðèáó, ëіïèòü âàðåíèêè, ãîòóє áàðàáîëþ, ãðèáè, êàøó
ãðå÷àíó ç ìîëîêîì, ãîëóáöі ç ïøîíîì, êîðæі ç ìàêîì òà 
êóòþ ç òîâ÷åíîї ïøåíèöі. Ãîñïîäàð íàïîїâ õóäîáó, ïіäñòå-
ëèâ ñâіæîї ñîëîìè, ïîòіì ïîîäêèäàâ ñíіã âіä õàòè é óâàæ-
íî îãëÿíóâ ãîñïîäàðñòâî. Ó âñüîìó їì äîïîìàãàþòü äіòè 
(Çà Î. Âîðîïàєì).

209.

210.

211.
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Îëüãà Ñìîëüíèöüêà. Ñâÿòâå÷іð – ùî òî çà ïðåäèâî...

ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1.  Випишіть три слова, які мають два й більше дзвінких приголос-
них.

2.  Випишіть з першого абзацу: 1) глухі приголосні; 2) приголосні, які
не належать ні до глухих, ні до дзвінких.

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

4.  Розгляньте ілюстрацію до тексту. Доберіть і запишіть 3–5 слів із
дзвінкими приголосними, щоб цими словами можна було пере-
дати красу зимової пори. Опишіть усно зображене на картині
(2–4 речення), використовуючи дібрані слова.

212. ТРЕТЄ ЗАЙВЕ. Виберіть з кожної групи одне слово, у якому
НЕМА Є глухих звуків.

1. Õàòà, ôîðìà, áàãàæ.
2. Äçèґà, êîñà, ÷àøêà.
3. Øàôà, äîáà, òіñòî.
4. ×àøêà, êîñà, çàáіã.

213. Відновіть і вимовте слова. Для цього оберіть з рамки поруч дзвін-
кий приголосний і вставте його на місці пропуску.

çà..èâàòè [æ] [ø] ìèìîõі..ü [ò′] [ä′]
êà..êà [ñ] [ç] ..îëüîâèé [á] [ï]

..îäèòè [õ] [ã] ..îëîäíèé [õ] [ã]

äîñâі.. [ä] [ò] ïî..óâàòè [ç] [ñ]

212.

213.
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214. І. Розгляньте фото. З якими звуками асоціюється у вас кожне з 
них? 

ІІ. Придумайте до кожного фото підпис із 1–3 слів, у яких має бути 
щонайменше по одному дзвінкому приголосному. Підкресліть букви на 
позначення цих звуків.

215. І. Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Підкресліть і ви-
мовте дзвінкі приголосні. Які приголосні м’які?

Æèòîìèð, Õàðêіâ, ×óãóїâ, äçâіíîê, ґóäçèê, çàãàäàòè,
áäæîëÿð.
ІІ. Випишіть зі слів: 1) губні приголосні; 2) шиплячі приголосні. Вимовте
ці звуки.
ІІІ. Виділені слова розберіть за будовою.

Культура мовленняКультура мовлення

Îðôîåïі÷íèé òðåíàæåð

Âèìîâòå ÷іòêî ñëîâà òà ðå÷åííÿ, äîòðèìóþ÷èñü ïîäàíèõ
іíñòðóêöіé.

1. Буквосполучення дж, дз вимовляйте як один звук [дж], [дз] у сло-
вах:

õîäæó, ñàäæó, ñàäæàíöі, äæåðåëî, áäæîëà, äæìіëü, 
ïіäæàê, äæàç, äçâîíèê, ïðîäçâåíіòè, äçâіíêèé, äçåíüêàòè,
äçåðêàëî, äçåðêàëüíèé, ґóäçèê, êóêóðóäçà, äçèґà.

2. Звук [р] у поданих словах вимовляйте твердо, не допускаючи
його пом’якшення:

Õàðêіâ, Іãîð, ëіêàð, áóêâàð, ïóñòèð, òåïåð, çâіð, ïîâіð,
ðåäüêà, êðåì, ðåáóñ, ñíіãóð.

3. Звуки [ч], [ш] вимовляйте твердо, не допускаючи їх пом’якшення:
÷èòàòè, ÷èïñè, ÷èçáóðãåð, ÷àñòî, êëþ÷, êëþ÷èê, ì’ÿ÷,

ì’ÿ÷èê, ÷àøêà, ÷àé, ÷èñòî, êàëà÷, ÷åìîäàí, áåðåø, ñèäèø,
ìàëþєø, ìèøêà, ôіíіø, ùóêà, ãóùà, ïëþù.

214.

215.

]
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4. Розрізняйте звуки [г] і [ґ]:
Ãàëÿ ãðàєòüñÿ íà ґàíêó äçèґîþ.
Íà ãîðîäі ðîñòå àґðóñ.
Çà ãðóøåþ ґåëґî÷óòü ãóñè.

20. ÏÎÇÍÀ×ÅÍÍß ÇÂÓÊІÂ ÍÀ ÏÈÑÜÌІ. ÀËÔÀÂІÒ
Ïðî òå, ÿêèìè áóêâàìè ïîçíà÷àєìî íà ïèñüìі çâóêè, 

÷îìó â äåÿêèõ ñëîâàõ êіëüêіñòü çâóêіâ і áóêâ ðіçíà, à òàêîæ 
ïðî çâóêîâå çíà÷åííÿ áóêâ ÿ, þ, є, є ї, ù

ПРИГАДАЙМО. Якими буквами можемо позначати два звуки?

216. А. Визначте, чи однакова кількість букв у поданих словах.

ßùіðêà [éàø÷’іðêà] – äæìіëü [äæì’іë′].
Б. Визначте, чи однакова кількість звуків у цих словах.
В. Чому в одному з поданих слів звуків аж на чотири більше, ніж в ін-
шому, хоча кількість букв однакова?

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Çâóêè ìè ÷óєìî é âèìîâëÿєìî, à áóêâè áà÷èìî é ïèøåìî .

СИТУАЦІЯ. 

216.

Íà ïèñüìі çâóêè ïîçíà÷àєìî áóêâàìè.
Ñóêóïíіñòü áóêâ, ðîçòàøîâàíèõ ó âñòàíîâëåíîìó äëÿ

ïåâíîї ìîâè ïîðÿäêó, íàçèâàþòü àëôàâіòîì (àçáóêîþ, àáåò-
êîþ). Â óêðàїíñüêîìó àëôàâіòі 33 áóêâè.

Çà àëôàâіòîì ðîçìіùóþòü ñëîâà ó ñëîâíèêàõ, ñêëàäàþòü
ñïèñêè, êàòàëîãè, äîâіäíèêè òîùî.

Àëôàâіò

217. І. СИТУАЦІЯ. Уявіть, що в бібліотеці треба розмістити в алфа-
вітному порядку книжки вказаних авторів й авторок. Запишіть, у якій 
послідовності ви розмістили б книжки. Скористайтеся алфавітом, 
уміщеним на форзаці. 

Øåâ÷åíêî Òàðàñ, Íåñòàéêî
Âñåâîëîä, Ïàâëåíêî Ìàðèíà,
Ñòåëüìàõ ßðîñëàâ, Ôðàíêî Іâàí,
Êîñòåíêî Ëіíà, Ñèìîíåíêî Âà-
ñèëü, Ãóöàëî Єâãåí, Âіíãðàíîâ-
ñüêèé Ìèêîëà, Âîðîíèíà Ëåñÿ.
ІІ. Визначте, з яких звуків складаються виділені імена, та назвіть 
букви, якими позначено на письмі ці звуки.

217.
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218. І. Поміркуйте: 1) для чого потрібно знати алфавіт; 2) чи є, на вашу 
думку, в алфавіті букви, без яких можна обійтися?
ІІ. Пригадайте 5–8 імен героїв улюблених мультфільмів. Запишіть ці
імена за алфавітом.

СИТУАЦІЯ. 

НАПРИКЛАД: 

Áóêâè ù ї äæ äç

Çâóêè [ø÷] [éі] [äæ] [äç]

Áóêâè ÿ þ є

Çâóêè [éà] [à] [éó] [ó] [éå] [å]

Áóêâè Ùî ïîçíà÷àþòü

ù ù ø÷

ї ї éѕ

ÿ, þ, є

ÿ
à

218.

219.СИТУАЦІЯ. Уявіть свій візит до лікаря-оку-
ліста, щоб перевірити зір. Для визначення го-
строти зору використовують спеціальні таблиці,
на яких зображено букви різного розміру. Лікар
пропонує вам сісти на певній відстані від таб-
лиці й назвати букви, які ви бачите. Назвіть ці
букви.

219.

Â óêðàїíñüêіé ìîâі çäåáіëüøîãî îäíіé áóêâі âіäïîâіäàє
îäèí çâóê. НАПРИКЛАД: áóäèíîê [áóäèíîê].

Àëå є áóêâè, ÿêі ìîæóòü ïîçíà÷àòè ïî äâà çâóêè. Àáî æ 
äâі áóêâè ïîçíà÷àþòü îäèí çâóê.

Áóêâè ù ї äæ äç

Çâóêè [ø÷] [éі] [äæ] [äç]

Áóêâè ÿ, þ, є ìîæóòü ïîçíà÷àòè äâà çâóêè àáî îäèí:

Áóêâè ÿ þ є

Çâóêè [éà] [à] [éó] [ó] [éå] [å]

ÑÏІÂÂІÄÍÎØÅÍÍß ÇÂÓÊІÂ І ÁÓÊÂ

Áóêâè Ùî ïîçíà÷àþòü

ù Äâà çâóêè [ø÷] : ùóêà [ø÷óêà]

ї Äâà çâóêè [éі] : їñòè [éѕñòè]ѕѕ

ÿ, þ, є 1. ÎÄÈÍ çâóê [à], [ó], [å] òà ì’ÿêіñòü (íàïіâïî-
ì’ÿêøåíіñòü) ïðèãîëîñíîãî, ßÊÙÎ ñòîÿòü ïіñ-
ëÿ áóêâè íà ïîçíà÷åííÿ ïðèãîëîñíîãî: ìàëÿ
[ìàë′à].

Áóêâè òà çâóêè
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ÿ éà є éå ÿ
éà ÿ éà

äæ
äç

äæ äæ
äç äç

äç äç

ü

220. Прочитайте подані у звуковому записі слова 
й запишіть їх як звичайно (буквами). Підкресліть 
букви на позначення губних приголосних.

[é¾æäæó], [éàáëóí′à], [ãóø÷àâ’іí′], 
[äç′îá], [éàø÷èåê], [áéå], [ò′óëåí′], [âéóí], 
[ë′àø÷], [éóë′à], [ðàä′¾éó], [çíàí′:à], 
[éіä′àò′], [éåèâðîïåéñ′êèé].

221. Випишіть спочатку слова, у яких букви я, ю, є позначають два 
звуки, а потім – слова, у яких ці букви позначають один звук.

Ðіëëÿ, ì’ÿòà, ÿñåí, єäíіñòü, äáàєø, ìіëüÿðä, îá’єêò, іñòî-
ðіÿ, öіëþùèé, ñèíє, êîìï’þòåð.

222. І. Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Визначте кількість 
звуків і букв.

ÇÐÀÇÎÊ. Äçþð÷àòè – [äç′óð÷àòè]; 8 á., 7 çâ.
Äçþäîїñò, ñëîâ’ÿíñüêèé, ðàäîùі, ñÿє, ìóëüòôіëüì, ÿñíî, 

âîїí, äæåðåëî, âіäæàòè.
ІІ. Вимовте перші звуки та назвіть перші букви у словах.

223. Запишіть слова в колонки залежно від співвідношення кількості 
букв і звуків.

çâóêè > áóêâè çâóêè < áóêâè çâóêè = áóêâè

Ñòîëèöÿ, Êèїâ, Ìàðіóïîëü, äåðæàâà, äæåì, ìðіÿ, òþ-
ëåíü, ÿ÷ìіíü, ùàñòÿ.

2. ÄÂÀ çâóêè [éà], [éó], [éå], ßÊÙÎ ñòîÿòü 
íà ïî÷àòêó ñëîâà, à òàêîæ ïіñëÿ áóêâè íà ïî-
çíà÷åííÿ ãîëîñíîãî, áóêâè é, àïîñòðîôà ÷è
ì’ÿêîãî çíàêà: ÿìà [éàìà], ìîє [ìîéå], ì’ÿ÷
[ìéà÷], ìіëüÿðä ÿ [ì’іë′éàðä]

äæ
äç

1. Çëèòі çâóêè [äæ], [äç]: õîäæó [õîäæó],
äçèґà [äçèґà].
2. Îêðåìі çâóêè [ä] і [æ], [ä] і [ç], ÿêùî [ä]
íàëåæèòü äî ïðåôіêñà, à [æ], [ç] – äî êîðåíÿ:
ïіäçåìíèé [ï’іäçåìíèé]

ü Ì’ÿêіñòü ïðèãîëîñíîãî: äåíü [äåí′]

220.

221.

222.

223.
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224. Запишіть слова фонетичною транскрипцією.

Íüþòîí, îáñàäæóâàòè, ґåäçü, ïіäçîðíèé, áîÿòüñÿ, îá’єä-
íàííÿ, ùіëüíåíüêî, іí’єêöіÿ.

225. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Визначте, який звук є спільним для
кожної групи слів. Зіставте свої відповіді. Обґрунтуйте свою думку.

1. Ëÿêàòè, ìèëüíèé, ëþáèòè, ïåðåëіê.
2. Áàòüêî, ñіÿòè, ÿáëóêî, êіñòêà.
3. ×àøêà, ïèùàòè, øîñòèé, ùіëèíà.
4. Ëіñîâèê, óїäëèâèé, їõàòè, ïіñíÿ.

226. Хто зможе правильно визначити, скільки разів у поданій групі слів 
ужито звук [д]?

Äîñâіä, äÿäüêî, äåøåâèé, äæåðåëî, äіæêà, äèâîñâіò, äè-
òèíñòâî, âіäçèìóâàòè, ñïåðåñåðäÿ, ãàíäáîë, áäæîëà.

227. І. Спишіть речення. Підкресліть однією рискою слова, у яких зву-
ків більше, ніж букв, двома – у яких букв більше, ніж звуків.

1. Ùåáå÷óòü і äæåðґîòÿòü ïòàøêè, òà øóðõîòÿòü ÿùіðêè
â òðàâі (Ìàðêî Âîâ÷îê). 2. Øåï÷å çàäóìëèâî ëèñòÿ, â’ÿíå,
æîâòіє, ñòðіïóє ðîñè ñðіáëÿñòі (Ì. Ðèëüñüêèé). 3. Ñïàäàëà
ñóòіíü ì’ÿêî ç äàëèíè (Á. Îëіéíèê). 4. Ìàëüâè çîðіþòü âå-
ñåëêîâèìè âіçåðóíêàìè (Î. Äîâãîï’ÿò).
ІІ. Схарактеризуйте письмово за зразком звуки у виділеному слові. 

ÇÐÀÇÎÊ. Äîù – [äîø÷].
[ä] – ïðèãîë., äçâіí., òâ., áóêâà ä;
[î] – ãîë., áóêâà î;
[ø] – ïðèãîë., ãëóõ., òâ., áóêâà ù;
[÷] – ïðèãîë., ãëóõ., òâ., áóêâà ù.
3 áóêâè, 4 çâóêè.

228. І. Запишіть в алфавітному порядку назви країн, де розміщено зо-
бражені на фото пам’ятки. За потреби скористайтеся інтернетом.

Áіã Áåí Çàìîê Îñàêà Åéôåëåâà âåæà

224.

225.

226.

227.

228.
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Ñîáîð Ñâÿòîãî Þðà Âåëèêèé Ñôіíêñ Áóõòà Õàëîíã

ІІ. Запишіть назви трьох визначених країн (на вибір) фонетичною тран-
скрипцією.
ІІІ. Складіть і запишіть одне речення, використавши 3–4 визначені на-
зви країн. Назви наведіть як перелік в алфавітному порядку. 

229. Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Зазначте кількість
звуків і букв. Підкресліть і вимовте дзвінкі приголосні.

Äçåðêàëî, äæåì, їæàê, ùåíÿòêî, ÿáëó÷êî, ґóäçèê, Єâãå-
íіÿ, ëþäèíà, ïіäçåìíèé, äçâіíêèé.
ІІ. Виділені слова запишіть і розберіть за будовою.

21. ÑÊËÀÄ. ÏÐÀÂÈËÀ ÏÅÐÅÍÎÑÓ
ÑËÎÂÀ Ç ÐßÄÊÀ Â ÐßÄÎÊ

Ïðî òå, іç ÷îãî óòâîðþþòüñÿ ñêëàäè, ÿêі ç íèõ âіäêðèòі, 
à ÿêі çàêðèòі, à òàêîæ ïðî òå, ÷îìó äåÿêі ñëîâà íå ìîæíà

ïåðåíîñèòè

ПРИГАДАЙМО. Чим префікс слова відрізняється від кореня?

230. А. Прочитайте слова, які поділено на склади.

Ìî-ðå-ïëà-âåöü, òâîð-÷èé, î-âåñ, ôà-ó-íà.
Б. Простежте, чи збігається у словах кількість голосних із кількістю
складів. Чи є склади без голосного? А без приголосного?
В. Зробіть висновок, із чого складаються склади та від чого залежить 
їхня кількість у слові.

НАПРИКЛАД: 

229.

230.

Ñêëàä – öå ÷àñòèíà ñëîâà, ÿêó âèìîâëÿþòü îäíèì
ïîøòîâõîì âèäèõóâàíîãî ïîâіòðÿ. НАПРИКЛАД: î-ëі-âåöü,
êíèæ-êà.

Ñêëàä óòâîðþєìî àáî òіëüêè ç îäíîãî ãîëîñíîãî çâóêà,
àáî ïîєäíàííÿì îäíîãî ãîëîñíîãî ç îäíèì ÷è êіëüêîìà ïðè-
ãîëîñíèìè.

Ïîíÿòòÿ ñêëàäó
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1 ãîëîñíèé

ÀÁÎ

1 ãîëîñíèé + 1 ÷è êіëüêà ïðèãîëîñíèõ

ÑÊËÀÄ

Âіäêðèòі
Çàêіí÷óþòüñÿ ãîëîñíèì

çâóêîì: ìî-ðå

Çàêðèòі
Çàêіí÷óþòüñÿ ïðèãîëîñíèì

çâóêîì: äàâ-íіé

Âèäè ñêëàäіâ

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Ó ñëîâі ñòіëüêè ñêëàäіâ, ñêіëüêè â íüîìó ãîëîñíèõ çâó-

êіâ. НАПРИКЛАД: ó ñëîâі Þëіÿ 3 ãîëîñíèõ: [ó], [і], [à]. Îòæå, 
ó öüîìó ñëîâі 3 ñêëàäè: Þ-ëі-ÿ.

231. Спишіть, поділяючи слова на склади (де можливо). Підкресліть 
відкриті склади. Позначте наголос. Які з поданих слів односкладові, а
які – двоскладові?

Ñâіòÿçü, òіêòîê, âіêіïåäіÿ, òðîëåéáóñ, îæåëåäü, ñіëü-
ñüêèé, òіíü, ôіçіîëîãіÿ, àðіÿ, âіõîëà, äåíü, âіòåð, Îäåñà.

232. Хто зможе дібрати слово, у складах якого «заховалося» щонай-
менше дві ноти? А хто добере три таких слова? А п’ять?

ÇÐÀÇÎÊ. Ïî-ìі-äî-ðè, ïå-ðå- -äî-âèé.

НАПРИКЛАД: 

231.

232.

×àñòèíè ñëіâ ç ðÿäêà â ðÿäîê ïåðåíîñèìî çà ñêëàäàìè. 
НАПРИКЛАД: êîì-áàéí, ñà-ìî-êàò, Õàð-êіâ. Ïðè öüîìó ïîòðіá-
íî äîòðèìóâàòèñÿ ïåâíèõ ïðàâèë.

Ïåðåíîñ ñëîâà 
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Ïðàâèëà ïåðåíîñó Ïðèêëàäè

Îäíó áóêâó íå çàëèøàєìî â ïîïåðåäíüî-
ìó ðÿäêó é íå ïåðåíîñèìî â íàñòóïíèé

îëî-âî,
à íå î-ëîâî

Íå ìîæíà ðîçðèâàòè áóêâîñïîëó÷åííÿ
äæ, äç, ÿêùî âîíè ïîçíà÷àþòü îäèí
çâóê – [äæ], [äç], [äç′]

ґó-äçèê,
à íå ґóä-çèê

Íå ìîæíà ðîçðèâàòè áóêâîñïîëó÷åííÿ
éî, üî

ðà-éîí; 
äàâíüî-ãî

Ì’ÿêèé çíàê, àïîñòðîô, áóêâó é çàëè-
øàєìî áіëÿ ïîïåðåäíüîї áóêâè (àëå íå
ðîçðèâàєìî áóêâîñïîëó÷åííÿ éî)

øіñòü-ìà;
ðîç’-ÿñíèòè;
áàé-êà,
à íå áà-éêà

Íå ìîæíà âіäðèâàòè âіä êîðåíÿ ïî÷àò-
êîâó áóêâó íà ïîçíà÷åííÿ ïðèãîëîñíîãî

äî-çðіâàòè,ç
à íå äîç-ðіâàòè-

Íå ðîçðèâàєìî îäíîñêëàäîâі ïðåôіêñè
ïåðåä ïðèãîëîñíèìè

íàä-çâè÷àéíèé,
à íå
íà-äçâè÷àéíèé

Ïіä ÷àñ ïåðåíîñó ñêëàäíèõ ñëіâ (ìàþòü
äâà êîðåíі) íå ìîæíà çàëèøàòè â ïî-
ïåðåäíüîìó ðÿäêó áóêâè äðóãîї ÷àñòèíè
ñëîâà, ÿêùî âîíè íå ñòàíîâëÿòü ñêëàäó

îâî÷å-ñõîâèùå,
à íå
îâî÷åñ-õîâèùå

Ó ðàçі çáіãó îäíàêîâèõ ïðèãîëîñíèõ
îäíó áóêâó çàëèøàєìî, à äðóãó ïåðåíî-
ñèìî â íàñòóïíèé ðÿäîê

çàêîí-íèé,
ðîçðіñ-ñÿ

Ó ðåøòі âèïàäêіâ, ÿêі íå ïіäõîäÿòü ïіä âèêëàäåíі âèùå 
ïðàâèëà, ìîæíà äîâіëüíî ïåðåíîñèòè ñëîâà çà ñêëàäàìè:

ðîç-îðàòè, ðîçî-ðàòè і ðî-çîðàòè;
ïåðå-ïðàöþâàòè і ïå-ðå-ïðàöþâàòè;
Îëå-êñàíäðà і Îëåê-ñàíäðà;
ñå-ñòðà і ñåñò-ðà;
Äíі-ïðî і Äíіï-ðî;
çåì-ëÿ і çå-ìëÿ;
ãàëè-öüêèé і ãàëèöü-êèé;
ñóñïіëü-ñòâî і ñóñïіëüñò-âî.

î ëîâî

ґóä-çèê

áà éêà

ä ç ðіâàòè

äçâè÷àéíè

÷åñ-õîâèùå
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ÑÄÎ-ÑÏІÂÀÒÈ

íå âіäðèâàєìî âіä êîðåíÿ

ÍÀÄ-ÇÂÈ×ÀÉÍÈÉ

íå âіäðèâàєìî âіä ïðåôіêñà

Íå ïîòðіáíî ïëóòàòè ïðàâèëà ïîäіëó ñëîâà íà ñêëàäè ç 
ïðàâèëàìè ïåðåíîñó. ПОРІВНЯЙМО:

Ïîäіë íà ñêëàäè ×àñòèíè äëÿ ïåðåíîñó

î – çå – ðî îçå – ðî

ÎÐÔÎÃÐÀÌÀ
Ïåðåíîñ ñëіâ ç ðÿäêà â ðÿäîê

233. Визначте, за яким правилом у кожній групі поділено слова на час-
тини для переносу. Доберіть до кожної групи один аналогічний при-
клад і запишіть.

1. Ñè-äæó, ґó-äçèê. 2. Áóëü-éîí, áðàòíüî-ãî. 3. Äàëü-íіé,
âіä’-єìíèé. 4. Âè-ïðàâäàííÿ, äî-ñêàêàòè. 5. Íàé-áіëüøèé,
ïіä-çàáóòè. 6. Ìîâî-çíàâñòâî, ñòàðî-ñëîâ’ÿíñüêèé. 7. Âіêîí-
íèé, îñіí-íіé.

234. ЧОМУ ТАК? 1. Поміркуйте, чому слово олія містить аж три скла-
ди, але перенести з рядка в рядок його не можна.
2. Поміркуйте, чому не можна перенести з рядка в рядок слова утиск,
ящик.

235. І. Поділіть слова на можливі частини для переносу й запишіть. 
Яке слово й чому не можна перенести?

ÇÐÀÇÎÊ. Іí-òåð-íåò.
Ïîòðèâîæèòè, ðàäæóñü, âіäæèòè, ïіäçåìíèé, ґóäçèê, 

çàâ’ÿçóâàòè, âèòâіð, êðàєçíàâñòâî, çåìëåòðóñ, âèòðà÷àòè, 
áóð’ÿí, äàëåêîñõіäíèé, Äåñíà, óêðàїíñüêèé, ï’ÿòèãðàííèé,
ðàéîí, ÷àéêà, âèçíàòè, ñîííèé, âçäîâæ.
ІІ. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. Укажіть кіль-
кість звуків і букв у кожному з них. 

233.

234.

235.
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236. ТРЕТЄ ЗАЙВЕ. У кожній групі слів знайдіть одне, яке неправиль-
но поділено для переносу. Запишіть його правильно. 

1. Âîñüìèã-ðàííèé, íàé-äîâøèé, øà-õòàð.
2. Äîðîæ-íіé, äîá-ðàòè, ïіâíі÷íî-ñõіäíèé.
3. Êî-ñìîñ, îá-êëàäåíèé, íà-äìіðíèé.
4. Âіä-çâó÷àòè, âè-ïðàâäàíèé, ñàä-æàíöі.
5. Âіä’-єäíàòè, åêðàíí-èé, ïàðèçü-êèé.

237. Запишіть слово для переносу стільки разів, скільки є можливих
варіантів.

Áåçóâàæíèé, ïåðåîáëàäíàòè, Äíіñòåð, ðîçіì’ÿòè.

238. І. Знайдіть і випишіть правильні варіанти переносу слів. Обґрун-
туйте свій вибір.

1. Íà-êðèòè – íàê-ðèòè. 2. Âіä-çåëåíіòè – âі-äçåëåíіòè.
3. Íàäõîä-æåííÿ – íàäõî-äæåííÿ. 4. Ïîñ-ïðèÿòè – ïî-
ñïðèÿòè. 5. Ðîçіá-ðàòè – ðî-çіáðàòè. 6. Øâèäêîñ-òèãëèé –
øâèäêî-ñòèãëèé. 7. Äàëåêî-ñõіäíèé – äàëåêîñ-õіäíèé.
8. Ìàéî-ðіòè – ìàé-îðіòè.
ІІ. У перших чотирьох виписаних словах позначте корені й префікси. 

239. Спочатку поділіть подані слова на склади, а потім – на частини
для переносу (де це можливо). Запишіть слова парами (за зразком).
Чи завжди збігається кількість складів у слові з кількістю частин, які
можна переносити? Чому?

ÇÐÀÇÎÊ. ß/ãî/äà – ÿãî-äà.
Îäåñà, ìðіÿ, çóìіþ, îëіâåöü, ìіñüêèé, ï’ÿòíàäöÿòèé,

Àçіÿ, âèøíÿ, îáåðіã.

Для вас, допитливіДля вас, допитливі

Удосконалити знання української мови допоможуть веселі кар-
тинки освітнього проєкту «Мова – ДНК нації». Його започаткували

у р

Павло Мельник-Крисаченко, Наталія Клименко й Олександр Кли-
менко.

Скориставшись посиланням https://ukr-mova.in.ua/library/nagolos/,//
ви можете ознайомитися із цим проєктом, зокрема переглянути 
меми щодо наголошування слів. Чи допомогли ілюстрації запам’ятати 
правильне наголошування?

236.

237.

238.

239.
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22. ÍÀÃÎËÎÑ
Ïðî òå, äëÿ ÷îãî ïîòðіáåí íàãîëîñ, ïðî íàãîëîøåíі ñêëàäè, 
à òàêîæ ïðî ñëîâà, ó íàãîëîøóâàííі ÿêèõ òðàïëÿþòüñÿ 

ïîìèëêè

240. А. Прочитайте пари слів. Простежте, як із зміною наголосу зміню-
ється лексичне значення слова.

Äîðîãà – äîðîãà, çàìîê – çàìîê, á¾ãîì – áіãîì, ñîðîê – 
ñîðîê.
Б. З кожним словом однієї з пар (на вибір) складіть усно речення.
В. Розкажіть про роль наголосу в мові.

НАПРИКЛАД

НАПРИКЛАД: 

241. Розгляньте опорні малюнки й запам’ятайте наголошування слів.

îëåíü

êîëåñî

íîâèé

÷åðãîâèé

çðó÷íèé êîñèé
îáðó÷

ðàçîì

240.

Âèìîâó îäíîãî çі ñêëàäіâ ç áіëüøîþ ñèëîþ ãîëîñó íàçè-
âàþòü íàãîëîñîì.

Ñêëàä, íà ÿêèé ïàäàє íàãîëîñ, íàçèâàþòü íàãîëîøåíèì, 
à ðåøòó ñêëàäіâ ó ñëîâі – íåíàãîëîøåíèìè. НАПРИКЛАД, 
ó ñëîâі âå-÷іð ïåðøèé ñêëàä – íàãîëîøåíèé, à äðóãèé – íå-
íàãîëîøåíèé.

Äåÿêі ñëîâà ìîæóòü ìàòè ïîäâіéíèé íàãîëîñ. НАПРИКЛАД: 
ïîìèëêà і ïîìèëêà; çàâæäè і çàâæäè; àëôàâіò і àëôàâѕòѕѕ .

Äîâіäíèêîì ïðàâèëüíîãî íàãîëîøóâàííÿ ñëіâ ñëóæèòü 
ñëîâíèê íàãîëîñіâ. Êðіì òîãî, íàãîëîñ ïîçíà÷àþòü і â іíøèõ
ñëîâíèêàõ, çîêðåìà â îðôîãðàôі÷íîìó, òëóìà÷íîìó, îðôî-
åïі÷íîìó.

Íàãîëîñ

Ñëîâíèê 

241.
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242. І. Прочитайте слова в таблиці, правильно наголошуючи їх. 

Іìåííèêè

Ïðèêìåòíèêè

Äієñëîâà íàãîëîñ
íà -èé

íàãîëîñ ó êîðåíі
àáî ñóôіêñі

ñïèíà
îáðó÷

ñåðåäèíà
ìåðåæà
ðóñëî
ñóäíî
êîëіÿ

æàëþç¾
äîâ¾äíèê¾¾
êіëîìåòð
÷îðíîçåì

íîâèé
ëåãêèé 
òîíêèé
òîâñòèé
òâåðäèé 
âóçüêèé
÷åðñòâèé
÷åðãîâèé 
÷àðіâíèé 
ïіëüãîâèé
ґðóíòîâèé 

çðó÷íèé
êîñèé

îäíàêîâèé
îäíîðàçîâèé
ïîðÿäêîâèé
âèçâîëüíèé

îïòîâèé 
êíèæêîâèé
øîâêîâèé
êëåíîâèé

ãåòüìàíñüêèé 

íåñòè
âåçòè
ìåñòè

âіäâåçòè
çàíåñòè
íåñåòå
âåçåòå
іäåòå

íåñåìî
âåçåìî
іäåìî

ІІ. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Випишіть кожен (кожна) з таблиці п’ять
слів (на вибір) і запропонуйте одне одному поставити наголоси в них. 
Перевірте, чи правильно виконано завдання.

243. Прочитайте вголос слова, чітко вимовляючи голосні та приголосні
звуки. Зверніть увагу на місце наголосу.

Âèãàäêà, âèïàäîê, ëèñòîïàä, ñòàòóÿ, æèâîïèñ, çàãàäêà,
öіííèê, ñàíòèìåòð, îáðó÷ (іìåííèê), äî÷êà, ñïèíà, âèìîâà,
çàêëàäêà (äëÿ êíèæêè), çàïèòàííÿ, çàâäàííÿ, íàâ÷àííÿ,
÷èòàííÿ, ç ä¾òüìè, ëåãêèé, íîâèé, ÷åðãîâèé, ÷àðіâíèé.

244. І. Cпишіть слова, позначте місце наголосу. За потреби скористай-
теся словничком наголосів, поданим у додатках.

Íîâèé, ãåòüìàíñüêèé, êîëåñî, ÷åðãî-
âèé, çðó÷íèé, âèðàçíèé, îëåíü, çàâäàííÿ,
óêðàїíñüêèé, ðóñëî, çàïèòàííÿ, îäèíàä-
öÿòü, êèäàòè, ðàçîì, äіàëîã, êіëîìåòð, 
ëåãêèé, ÷îòèðíàäöÿòü, êîðèñíèé, ñòîëÿð.
ІІ. Виділене слово запишіть фонетичною транскрипцією, а також поді-
літь на склади. Який із цих складів наголошений?

245. ТРЕТЄ ЗАЙВЕ. У кожній групі слів знайдіть одне, у якому наголо-
шений другий склад. За потреби скористайтеся словничком наголосів,
поданим у додатках.

242.

243.

244.

óêðàїà íñüêèéїї
îäèíàäöÿòü
÷îòèðíàäöÿòü
ðàçîì

245.
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1. Ëåãêèé, êіëîìåòð, îäèíàäöÿòü.
2. Ïіëüãîâèé, âèçâîëüíèé, ëüîäîâèé.
3. Ñåðåäèíà, äèõàííÿ, âèïàäîê.
4. Âіäâåñòè, ãîðîøèíà, íåñòè.

СИТУАЦІЯ. 

247. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть і розіграйте за особами діа-
лог (5–7 реплік) на шкільну тематику з використанням слів, у наголо-
шуванні яких часто трапляються помилки (наприклад: черговий, новий,
разом, випадок, запитання, завдання, навчання). 

248. Перегляньте слайди «Наголос» за наведеним QR-кодом або по-
силанням. Не дивлячись на екран, запишіть ті слова, які 
запам’ятали, поставте в них наголоси. Перегляньте слайди 
ще раз і так само запишіть слова, які пропустили. 

https://cutt.ly/gTGXFAM

249. За тлумачним словником і словником наголосів проаналізуйте на-
ведені парами слова. Що спільного та що відмінного ви помітили?

1. Ãîñïîäàðñüêèé // ãîñïîäàðñüêèé. 2. Çàêëàäêà // çà-
êëàäêà.

250. І. Спишіть речення, позначте наголоси у виділених словах. За по-
треби скористайтеся словником. 

1. Âіäãîìіí ïåðåëіòíèõ ïòàõіâ, ãëèáîêі êîëії íà ðîçìè-
òîìó äîùàìè ÷îðíîçåìі, ïåðøèé ïðèìîðîçîê, áàãðÿíå ëèñ-
òÿ, ñòðóøåíå ëèñòîïàäîì, – óñå öå îçíàêè ÷àðіâíîї îñåíі.
2. Äîíüêà ìîєї ïîäðóãè ïîîáіöÿëà ïðèíåñòè öіêàâèé æóð-
íàë. 3. ×åðãîâèé íіÿê íå ìіã ïіäíÿòè íîâі æàëþçі, òîìó
çëåãêà âіäõèëèâ їõ.
ІІ. Складіть усно одне речення з 2–4 словами, у наголошуванні яких 
трапляються помилки.

246. СИТУАЦІЯ. Уявіть, що ви прийшли в магазин, щоб купити
канцтовари. Зверніться до продавця і замовте товар відповідно до
поданого списку, правильно наголошуючи слова.

Ïîòðіáíî êóïèòè:
1) 11 îëіâöіâ; 5) ëіíіéêó
2) ìàðêåð (òîíêèé);  (20 ñàíòèìåòðіâ);
3) âóçüêèé ñêîò÷; 6) çàêëàäêè
4)  áëîêíîò іç òâåðäîþ   äëÿ êíèæîê;
 îáêëàäèíêîþ; 7) êëåéêó ñòðі÷êó

246.

247.

248.

249.

250.
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251. Виконайте завдання одного з варіантів. Завдання можна викону-
вати колективно (2–5 учнів, учениць).

Варіант А. Укладіть перелік часто вживаних слів, у наголошуванні 
яких трапляються помилки. Художньо оформте цей перелік і розмістіть 
у соціальних мережах або на сайті чи на стенді вашого навчального 
закладу. 

Варіант Б. Запишіть аудіоповідомлення для соцмереж про поши-
рені помилки в наголошуванні слів.

Варіант В. Створіть навчальний малюнок, колаж, мем або комікс 
з прикладами слів, у наголошуванні яких часто трапляються помилки. 

НАПРИКЛАД: 

252. І. Прочитайте речення кілька разів, почергово виділяючи голосом 
різні слова. Як змінюється при цьому зміст речення?

1. Âіí ðîçïîâіäàє ïðî öіêàâó ïðèãîäó. 2. Çàâòðà âіäáó-
äåòüñÿ ïåðøà çóñòðі÷. 3. ß ÷èòàâ öåé âіðø. 4. Òè ïîâåäåø 
ìåíå äî ëіêàðÿ?
ІІ. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Поставте одне одному по два різних за-
питання за змістом першого речення. Дайте відповіді на запитання од-
нокласника (однокласниці), виділяючи голосом потрібне слово.

253. І. Прочитайте текст перший раз мовчки. Визначте усно місця пауз, 
логічно наголошені слова, оберіть потрібний темп мовлення. Прочи-
тайте текст другий раз уголос із правильною інтонацією. 

ÄÀÂÍІÉ ÍÀØ ÇÂÈ×ÀÉ
Ðóøíèê íà ñòіíі. Äàâíіé íàø

çâè÷àé. Íå áóëî, çäàєòüñÿ, æîäíîї â 
Óêðàїíі îñåëі, ÿêîї íå ïðèêðàøàëè
á ðóøíèêàìè. Âîíè íàâ÷àëè ëþáèòè
ðіäíó çåìëþ і íå çàáóâàòè áàòüêіâ-
ñüêîї äîìіâêè. Õàòà áåç ðóøíèêіâ,
êàçàëè â íàðîäі, ùî ðîäèíà áåç äі-
òåé.

Ðóøíèê. Âіí ïðîéøîâ êðіçü âіêè, âіí і íèíі óñèìâîëі-
çîâóє ÷èñòîòó ïî÷óòòіâ, ãëèáèíó áåçìåæíîї ëþáîâі äî ñâîїõ 
äіòåé, äî âñіõ, õòî íå ÷åðñòâѕє ѕѕ äóøåþ (Çà Â. Ñêóðàòіâñüêèì).

251.

Ó ìåæàõ ðå÷åííÿ ìîæåìî âèäіëÿòè ãîëîñîì îäíå àáî 
êіëüêà ñëіâ. Òàêå âèäіëåííÿ ñëîâà íàçèâàþòü ëîãі÷íèì íà-
ãîëîñîì.

НАПРИКЛАД: 1. Íà ñüîãîäíі îáіöÿþòü ñíіã. 2. Íà ñüîãîäíі 
îáіöÿþòü ñíіã.

Ëîãі÷íèé íàãîëîñ 

252.

253.
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ІІ. 1. Хто знайде в тексті слово з найбільшою кількістю складів?
2. Хто знайде односкладове слово з п’яти букв?
ІІІ. Виконайте усно фонетичний розбір виділених слів за поданим зраз-
ком. Розбір двох з них (на вибір) запишіть.

Ôîíåòè÷íèé ðîçáіð ñëîâà
Ïîñëіäîâíіñòü ðîçáîðó

1. Çàïèñàòè ñëîâî ôîíåòè÷íîþ òðàíñêðèïöієþ (ïіä ÷àñ
ïèñüìîâîãî ðîçáîðó).
2. Âèçíà÷èòè, ñêіëüêè ó ñëîâі ñêëàäіâ і ÿêі ç íèõ âіä-
êðèòі, à ÿêі çàêðèòі.
3. Óêàçàòè ãîëîñíі çâóêè, äàòè їì õàðàêòåðèñòèêó (íà-
ãîëîøåíі ÷è íåíàãîëîøåíі) òà ïîÿñíèòè ïîçíà÷åííÿ íà
ïèñüìі.
4. Óêàçàòè ïðèãîëîñíі çâóêè, äàòè їì õàðàêòåðèñòèêó
(òâåðäі ÷è ì’ÿêі; äçâіíêі ÷è ãëóõі; ãóáíі; øèïëÿ÷і) òà
ïîÿñíèòè ïîçíà÷åííÿ íà ïèñüìі.
5. Âèçíà÷èòè êіëüêіñòü áóêâ і çâóêіâ ó ñëîâі.

Çðàçîê ïèñüìîâîãî ðîçáîðó
Äіäóñü – [ä′іäóñ′]; äі-äóñü: 2 ñêëàäè; І – âіäêð., ІІ – çàêð.

[і] – ãîë., íåíàãîë., áóêâà і; 
[ó] – ãîë., íàãîë., áóêâà ó;
[ä′] – ïðèãîë., äçâіí., ì’ÿê., áóêâà ä; 
[ä] – ïðèãîë., äçâіí., òâ., áóêâà ä; 
[ñ′] – ïðèãîë., ãëóõ., ì’ÿê., áóêâè ñ і ü.
6 á., 5 çâ.

Ãîòóєìîñÿ äî òåìàòè÷íîãî îöіíþâàííÿ

Виконайте завдання. Перевірте виконання, користуючись відповідями
в додатках.

1. Âèäіëåíà áóêâà ïîçíà÷àє òâåðäèé çâóê ó êîæíîìó ñëîâі ðÿäêà
À ùèðèé, åìáëåìà
Á ìîðñüêèé, ïðèðîäà
Â ëþáèòè, ãó÷íèé
Ã òåíіñ, êîðіíü

2. Óñі ïðèãîëîñíі äçâіíêі â îáîõ ñëîâàõ ðÿäêà
À ôàéë, çóá Â áàçà, ñêàéï
Á äóá, ґåäçü Ã äîù, äæàç
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3. Îäíàêîâà êіëüêіñòü çâóêіâ і áóêâ ó êîæíîìó ñëîâі ðÿäêà
À îíëàéíîâèé, òüìÿíèé Â êàâ’ÿðíÿ, ùèðіñòü
Á äçþäîїñò, ðîäþ÷èé Ã ÿáëóíüêà, äæàçîâèé

4. Íà äðóãèé ñêëàä ïàäàє íàãîëîñ ó êîæíîìó ñëîâі ðÿäêà
À íîâèé, ëèñòîïàä Â ðóñëî, äî÷êà
Á ÷îòèðíàäöÿòü, íåñòè Ã ñïèíà, ñåðåäèíà

5. Ïðàâèëüíî ïîäіëåíî äëÿ ïåðåíîñó êîæíå ñëîâî â ðÿäêó
À çíàéîì-ñòâî, âèò-âіð, ïðèðîäî-çíàâñòâî
Á Âіííè-öÿ, ïðî-öâіòàííÿ, âîä-æó
Â âîäîñ-ïàä, äåí-íèé, äåð-æàâà
Ã âè-çíàòè, áàòàëü-éîí, Äíі-ïðî

6. Çâóê [ò] òðåáà âèìîâëÿòè â îáîõ ñëîâàõ ðÿäêà
À òåëåôîí, ôåñòèâàëü Â òüìÿíèé, Òàðàñ
Á òþëåíü, òåàòð Ã Òåðíîïіëü, ïîòÿã

7. Âèäіëåíà áóêâà ïîçíà÷àє îäèí çâóê ó ñëîâі
À ïîùàñòèòè Â â’єòüñÿ
Á їñòіâíèé Ã ëþäíèé

8. Ïðàâèëüíó âèìîâó âіäîáðàæàє çâóêîâèé çàïèñ ñëîâà
À ïîëóì’ÿ [ïîëóì’à] Â ï’ÿòü [ïéàò′]
Á ïîëÿ [ïîëà] Ã áîÿãóç [áîàãóç]

9. Äîáåðіòü ñëîâî çі çâóêîì [äç] і ñêëàäіòü іç öèì ñëîâîì ðå÷åííÿ.

10. Âèêîíàéòå ôîíåòè÷íèé ðîçáіð ñëîâà òþëüïàí.

Ï ð î є ê ò
×ÅËÅÍÄÆ

Çàïðîøóєìî âàñ ñòàòè ó÷àñíèêàìè ÷åëåíäæó «Ó ñâіòі
çâóêіâ і áóêâ». Öå – ÷îòèðè òèæíі іìïðîâіçàöії, êðåàòèâó,
òâîð÷îñòі, öіêàâîї іíôîðìàöії.

ßê âіäáóâàєòüñÿ ÷åëåíäæ? Âè îòðèìóєòå çàâäàííÿ, âè-
êîíóєòå éîãî âïðîäîâæ òèæíÿ і äіëèòåñÿ ñâîїìè óñïіõàìè â 
ñïіëüíèõ ãðóïàõ. Ó÷èòåëü ìîæå îöіíèòè âàøó äіÿëüíіñòü.

ßêùî áàæàєòå, âèêëàäàéòå ìàòåðіàëè â ñîöіàëüíó ìåðå-
æó ç õåøòåãîì #çâóêèáóêâè. Äîïîìîæіòü іíøèì îïàíóâàòè
ìîâó!

×îòèðè òèæíі – ÷îòèðè çàâäàííÿ. Îäíå çàâäàííÿ – íà
îäèí òèæäåíü.

(Ïðîäîâæåííÿ íà ñ. 144)
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Íàøі çàâäàííÿ
 Ïåðøèé òèæäåíü. Ñêëàñòè àáî 

çíàéòè (íà âèáіð) âіðø, ïіñíþ, 
êàçêó, «âåñåëі» çàïèòàííÿ, çà-
ãàäêè ïðî çâóêè òà áóêâè.

 Äðóãèé òèæäåíü. Ïіäãîòóâàòè 
(íà âèáіð) ìàëþíîê, êîìіêñ, ïîñ-
òåð, ôîòîêîëàæ, ìàïó, ïëàêàò 
òîùî ïðî çâóêè òà áóêâè óêðàїíñüêîї ìîâè (ïðî ÿêóñü 
ãðóïó çâóêіâ ÷è áóêâ, îäèí çâóê ÷è áóêâó òîùî).

 Òðåòіé òèæäåíü. Ñêëàñòè íåâåëèêó òàáëèöþ ÷è ñõåìó 
«Ïðàâèëüíî // íåïðàâèëüíî» ïðî íàãîëîøóâàííÿ ñëіâ.

 ×åòâåðòèé òèæäåíü. Ïіäãîòóâàòè (íà âèáіð) êîðîòêå 
âіäåî, ôîòî, ñëàéä-øîó ïðî çâóêè ïðèðîäè ÷è òåõíіêè;
ôðàãìåíò âіäåî, ó ÿêîìó âè àáî õòîñü іç ðіäíèõ âèêîíóє-
òå ïіñíі. Ñêëàñòè ïіäïèñ äî öієї ðîáîòè (2–5 ðå÷åíü).

23. ÂÈÌÎÂÀ ÃÎËÎÑÍÈÕ. ÏÎÇÍÀ×ÅÍÍß 
ÍÀ ÏÈÑÜÌІ ÍÅÍÀÃÎËÎØÅÍÈÕ [Å], [È] 

Â ÊÎÐÅÍßÕ ÑËІÂ
Ïðî ÷іòêó âèìîâó íàãîëîøåíèõ ãîëîñíèõ, îñîáëèâîñòі 

âèìîâè íåíàãîëîøåíèõ çâóêіâ [å], [è], [î], à òàêîæ ïðî òå, 
êîëè â êîðåíі ïîòðіáíî ïèñàòè áóêâó å, à êîëè – è

ПРИГАДАЙМО. Які є значущі частини слова? Що таке корінь слова?

254. А. Вимовте вголос слова, звертаючи увагу на місце наголосу.
çèìà
âèñî÷¾íü
îçåðî

çèìîíüêà
âèñîêî
îçåð

Б. Простежте, чи чітко й виразно звучать голосні [е], [и] у словах пер-
шої колонки. А другої?
В. Зробіть висновок про особливості вимови звуків [е], [и] в наголоше-
них і ненаголошених складах.

НАПРИКЛАД: 

254.

Óñі íàãîëîøåíі ãîëîñíі âèìîâëÿєìî ÷іòêî é âèðàçíî.
Ãîëîñíі [à], [ó], [і] âèìîâëÿєìî ÷іòêî і â íåíàãîëîøåíèõ

ñêëàäàõ. НАПРИКЛАД: [ìàë′óíîê], [îñ′іí′], [ìåäó]. 

×іòêà âèìîâà 
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НАПРИКЛАД: 

НАПРИКЛАД: 

НАПРИКЛАД: 

255. Прочитайте вголос речення, правильно вимовляючи голосні зву-
ки. Запишіть фонетичною транскрипцією виділені слова. Поясніть ви-
мову наголошених і ненаголошених голосних у них.

1. Òîáі, ãîëóáêî, õî÷ âîäè íàïèòüñÿ (Ë. Êîñòåíêî).
2. Êðèøòàëåâії äæåðåëà äî âåñíè óêðèëà êðèãà (Ñ. Ôîìåíêî).
3. Ñëóõàéòåñü ìåíå, òî âàñ ëèõî íå ìèíå (Íàð. òâîð÷іñòü).

НАПРИКЛАД: 

Å È

• •

Íåíàãîëîøåíèé [î] ïåðåä ñêëàäîì ç íàãîëîøåíèì [ó]
âèìîâëÿєìî ç íàáëèæåííÿì äî [ó]. НАПРИКЛАД: [çîóçóë′à],
[ìîóòóç êà].

Íåíàãîëîøåíèé [å] ïåðåâàæíî âèìîâëÿєìî ç íàáëèæåí-
íÿì äî [è]. НАПРИКЛАД: [çåèðíî].

Íåíàãîëîøåíèé [è] ïåðåâàæíî âèìîâëÿєìî ç íàáëèæåí-
íÿì äî [å]. НАПРИКЛАД: [çèåìà].

Ïðîòå â çàêіí÷åííÿõ ñëіâ íåíàãîëîøåíі [å], [è] çâó÷àòü
âèðàçíî: [ìîðå], [ìàìè].

Íåíàãîëîøåíі

[î] ïåðåä íàãîëîøåíèì [ó] [îó]

[å] [åè]

[è] [èå]

Äîâіäíèêîì ïðàâèëüíîї âèìîâè є îðôîåïі÷íèé ñëîâíèê.

Íàáëèæåííÿ äî іíøîãî çâóêà 

255.

Íàïèñàííÿ áóêâ å, è íà ïîçíà÷åííÿ íåíàãîëîøåíèõ [å],
[è] â ÊÎÐÅÍßÕ ñëіâ ìîæíà ïåðåâіðèòè íàãîëîñîì. Äëÿ öüî-
ãî ïîòðіáíî çìіíèòè ñëîâî àáî äіáðàòè äî íüîãî ñïіëüíîêîðå-
íåâå òàê, ùîá íåíàãîëîøåíèé [å] àáî [è] ñòàâ íàãîëîøåíèì.
НАПРИКЛАД: âåëèêèé, áî âåëè÷.

ßêùî íàïèñàííÿ ñóìíіâíîãî ãîëîñíîãî íå ìîæíà ïåðåâі-
ðèòè íàãîëîñîì, òî êîðèñòóєìîñÿ òàêèìè ïðàâèëàìè:

Ó êîðåíÿõ ñëіâ ïèøåìî

áóêâó Å: áóêâó È:

•  ó ãðóïàõ -ÅÐÅ-, -ÅËÅ-:
î÷åðåò, ëåëåêà, øåëåñò

• ó ãðóïàõ -ÐÈ-, -ËÈ- ó âіä-
êðèòèõ ñêëàäàõ: ãðèã ìіòè, 
ãëèòàòè

Áóêâè å, è
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• •

•

ÎÐÔÎÃÐÀÌÀ
Áóêâè å, è íà ïîçíà÷åííÿ íåíàãîëîøåíèõ

ãîëîñíèõ ó êîðåíÿõ ñëіâ

256. Спишіть слова, уставляючи на місці пропуску букву е або и. По-
ряд напишіть перевірні слова з наголошеними [е], [и], позначте наго-
лос. Як вимовляємо ненаголошені [е], [и]?

ÇÐÀÇÎÊ. Ìåäîâèé – ìåä.
Áåçç..ìåëüíèé, ñ..ëÿíèí, çóï..íèòèñÿ, ïîð..íàòè, â..ñëî,

õ..ëèòèñÿ, ë..ïíåâèé, â..÷іðíіé, â..øíåâèé, ò..ïëèöÿ, ñò..áëî,
ø..ðîêèé, ç..ìóâàòè, ñò..ëèòè.

257. І. Доберіть до слів таку форму, щоб ненаголошений звук [е] ви-
пав. Запишіть слова парами, позначте орфограму.

•  ÿêùî â ðàçі çìіíè ñëîâà 
ñóìíіâíèé çâóê âèïàäàє:
âіòåðå , áî âіòðó

• ó äåÿêèõ äієñëîâàõ ïåðåä 
ð, ë, ÿêùî äàëі є íàãîëî-
øåíèé ñóôіêñ -à- (óñóïåðå÷ 
ïåðåâіðíîìó ñëîâó):
ñòèðè àòè, õî÷ ñòåðòèå ;
çàñòèëàòè (õî÷ ñòåëèø) 

•  ÿêùî â ðàçі çìіíè ñëîâà 
ñóìíіâíèé çâóê ÷åðãóєìî
ç [і]: îñåíі, áî îñіíü; ÷å-
êàòè, áî î÷іêóâàòè

Ïðàâîïèñ íåíàãîëîøåíèõ [å], [è] íå çàâæäè ìîæíà ïîÿñ-
íèòè ïðàâèëîì. Ó òàêîìó ðàçі íàïèñàííÿ ñëîâà ïåðåâіðÿєìî
çà ñëîâíèêîì і çàïàì’ÿòîâóєìî. Òðåáà çàïàì’ÿòàòè íàïèñàí-
íÿ ñëіâ:

Å

àïåëüñèí, áåíçèí, âåäìіäü, âåëîñèïåä, ãàëåðåÿ, å
ãåêòàð, äåðæàâà, åêñïå åðå èìåíò, êàëåíäàð, êî-
ëåêòèâ, ëåâàäà, ëåãåíäà, ìåëîäіÿ, ìåòàëåâèé, 
ìåòðî, ìåöåíàò, ïëåêàòè, ïðåçèäåíò, ïðåì’єðà,
ïøåíèöÿ, ðåàêòîð, ñåêóíäà, òåðå èòîðіÿ, ÷åìïіî-
íàò, ÷åïóðíèé, ÷åðíåòêà, ÿñå åí òà іí.

È
àáðèêîñà, âóëèöÿ, äèâàí, äèêòàíò, äèðåêòîð, è
êèøåíÿ, êîðèäîð, ëèìîí, ìèíóëèé, ìèñòåöòâî,
ïèðіãè òà іí.

Çàïàì’ÿòîâóєìî 

256.

257.
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ÇÐÀÇÎÊ. ×îâåí – ó ÷îâíѕ. ѕѕ
Ïіâåíü, âіòåð, òåðåí, ðіâåíü, òðà-

âåíü, ãðèâåíü, êàøåëü.
ІІ. Поясніть написання букви е в ненаголо-
шених складах поданих слів.

258. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розподі-
літь між собою слова. Змініть свої слова 
або доберіть до них спільнокореневі так, щоб ненаголошений звук [е] 
прочергувався з [і]. Перевірте одне в одного виконання завдання.

ÇÐÀÇÎÊ. Ëåòіòè – ëіòàòè.
1. Ñïëåñòè, ïðîìåíèñòèé, ïåêòè. 2. Çàòåêòè, äçâåíіòè,

ìåñòè.

259. І. Прочитайте вголос текст, дотримуючись норм правильної ви-
мови. Визначте його основну думку. Доберіть свій варіант заголовка.

ÌÓÆÍß ÓÊÐÀЇÍÊÀ
Ó äàâíі ÷àñè ïîòåðïàëà íàøà çåìëÿ âіä íàïàäіâ îðäèíöіâ. 

Çóïèíèëèñÿ ÿêîñü íàïàäíèêè áіëÿ ñòåïîâîї ðі÷êè íà ïåðå-
ïî÷èíîê. Іðæàëè êîíі, òóæèëè é ïëàêàëè ïîëîíåíі. І ëèøå 
îäíà êðàñèâà äіâ÷èíà ç-ïîìіæ áðàíöіâ ìîâ÷àëà, íå ïëàêàëà,
íå òóæèëà.

Ìóæíÿ óêðàїíêî! Íå ñêîðèëàñÿ òè âîðîãàì, íå õîòіëà, 
ùîá òâîї ñëüîçè їõ ïîòіøèëè. À ïðî âіäâàæíèõ ñêëàäàþòü 
ëåãåíäè...

Ïіäâåëà ïîëîíÿíêà ãîëîâó, ãëÿíóëà â ÿñíå íåáî. Òàì øè-
ðÿëè ñòåïîâі îðëè. І òóò ñòàëîñÿ äèâî. Ïåðåòâîðèëàñÿ äіâ÷è-
íà íà îðëèöþ і ïîëåòіëà âãîðó äî ïòàøèíîãî ãóðòó.

258.

259.
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Ïåðåëÿêàíі âîðîãè ïîâòіêàëè. Ïðèéíÿëè îðëè äіâ÷èíó
â ñâîþ ðîäèíó, і ñòàëà âîíà їõíüîþ ñåñòðîþ. À áðàíöі ðîçі-
éøëèñÿ Óêðàїíîþ òà ðîçïîâіëè çåìëÿêàì ïðî áà÷åíå äèâî
(Ëåãåíäà).
ІІ. Випишіть слова з ненаголошеними [е], [и] в коренях. Позначте орфо-
граму, поясніть написання.
ІІІ. Складіть і запишіть речення про героїчне минуле українського на-
роду, використовуючи одне із запропонованих слів: легендарний, ве-
личний, минулий, героїчний.

260. І. Спишіть слова, уставляючи пропущену букву е або и. Позначте
орфограму. 

Ñò..ïîâèé, ìàéñò..ð, ë..ëåêà, ïðèá..ðåæíèé,
çâ..ñåëèòè, òð..âîãà, ïî÷..êàòè, ì..ëîäіÿ, âîñ..-
íè, äçâ..íèòü, ÷..ðåøíÿ, ãð..ìіòè, ç..ðíîâèé, 
âåë..òåíü, êîë..ñàòè, òèæä..íü, äàë..÷іíü, 
ïðîì..íіє, âèò..ðàþ, ïø..íèöÿ.
ІІ. Виділені слова розберіть за будовою.

. Запишіть слова групами залежно від правила написання букв е,
и в корені: 1) [е] чергуємо з [і]; 2) [е] випадає; 3) сполуки -ере-, -еле-;
4) у корені перед наголошеним суфіксом -а-; 5) не можна пояснити 
правилом. Уставте пропущені букви.

Î÷..ðåò, ÷..ìïіîí, êàø..ëü, áåð..ãèíÿ, äîë..òіòè, âіäá..ðà-
òè, ë..âàäà, øåë..ñòіòè, ïàë..öü, ÷..êàòè, çàâì..ðàòè, ê..øåíÿ,
÷..ðåâèêè, â..ëîñèïåä, ñïðàâ..äëèâіñòü, çàïë..ñòè, ø..ðåíãà,
êîë..êòèâ.
ІІ. З одним поданим словом (на вибір) складіть і запишіть питальне 
речення.

261. Доберіть до поданих слів спільнокореневі з ненаголошеними [е], 
[и]. Складіть за кожним фото одне речення, використавши відповідні 
дібрані слова.

Âå÷іð, òåïëèé Çóïèíêà, î÷іêóâàòè

260.

ìèíóëèé
ïøåíèöÿ
ìåëîäіÿ
÷åêàòè

І. 

261.
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262. І. Об’єднайтеся в групи за рядами. Кожна група має записати по-
дані слова на дошці, уставляючи на місці пропуску букву е або и. Учас-
ники групи підходять до дошки по черзі. Визначте, яка група виконала
завдання найкраще. 

Â..ëîñèïåä, ñêð..ïіòè, âèò..ðàòè, ø..ðîêèé, çàì..ðçàòè,
êð..øèòè, çóï..íÿòè, ñë..âîâèé, ñï..êîòíèé, ñ..âèíà, ç..ðíèíà,
î÷..ðåòÿíèé, âåë..òåíü, êð..æèíà, êð..íèöÿ, ï..ðіã, ð..êëàìà.
ІІ. З одним поданим словом (на вибір) складіть і запишіть речення.

263. І. Спишіть, ставлячи на місці пропуску букву е або и. Правиль-
ність написання слів, щодо яких маєте сумнів, перевірте за словником.

Ãë..áèííèé, â..ñåëêîâèé, ñò..õàòè, á..íçèí, ñåðï..íü,
ïàë..öü, ø..ðîêèé, âіò..ð, ç..ë..íіþòü, ïîë..÷ó, çàì..ðçàòè,
âèá..ðàòè, ãð..ìіòè, äîâæ..ëåçíèé, ïø..íè÷íèé, ê..øåíÿ,
àï..ëüñèí.
ІІ. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. Підкресліть
букви, що позначають глухі приголосні.

– Ìè ïîñàäèëè áіëÿ øêîëè ãàðíèé 
êëèíîê*, – ðîçïîâіäàє ìàìі Ñâіòëàíà.

– І òè äóìàєø, ùî ç íüîãî ùîñü âè-
ðîñòå? Íàïåâíî, òè õîòіëà ñêàçàòè êëåíîê?

– Íі, îñü íàâіòü â îðôîãðàôі÷íîìó ñëîâíèêó íàïèñà-
íî – êëèíîê.
Поясніть, чому сталося непорозуміння. Чого не знала Світлана?

__________
*Êëèíîê – çíàðÿääÿ, ÿêèì ðіæóòü, êîëþòü àáî ðóáàþòü.

24. ÂÈÌÎÂÀ ÏÐÈÃÎËÎÑÍÈÕ ÇÂÓÊІÂ. 
ÓÏÎÄІÁÍÅÍÍß ÏÐÈÃÎËÎÑÍÈÕ

Ïðî òå, ÿê îäèí çâóê âïëèâàє íà іíøèé, ÿê ïðàâèëüíî 
íàïèñàòè ñëîâî ç ïðèãîëîñíèì, ÿêèé çâó÷èòü íåâèðàçíî, 

à òàêîæ ïðî ïðàâèëüíó âèìîâó

ПРИГАДАЙМО. Чим дзвінкі приголосні відрізняються від глухих?

264. А. Прочитайте чітко слова вголос, звертаючи увагу на глухі при-
голосні, позначені виділеними буквами.

ïðîñüáà [ïðîç′áà]
áîðîòüáà [áîðîä′áà]

ïðîñèòè [ïðîñèòè]
áîðîòèñÿ [áîðîòèñ′à]

Б. У яких словах ці звуки звучать чітко, виразно? А в яких – як парні їм
дзвінкі приголосні?

262.

263.

І ТАКЕ БУВАЄ

264.
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В. Зробіть висновок про особливості вимови глухих приголосних пе-
ред голосними та перед дзвінкими приголосними. 

НАПРИКЛАД: 

Д

Â óêðàїíñüêіé ìîâі ïðèãîëîñíі â êіíöі ñëіâ, à òàêîæ ó 
ñåðåäèíі ñëіâ ïåðåä ãîëîñíèìè âèìîâëÿєìî ÷іòêî, âèðàçíî.

Ïðèãîëîñíі, ùî ñòîÿòü ïîðó÷, ìîæóòü âïëèâàòè îäèí íà 
îäíîãî.

Íàáëèæåííÿ ó çâó÷àííі îäíîãî ïðèãîëîñíîãî çâóêà äî 
іíøîãî íàçèâàþòü óïîäіáíåííÿì. НАПРИКЛАД: ïèøåìî ôóò-
áîë, à âèìîâëÿєìî [ôóäáîë], áî ãëóõèé [ò] ïåðåä äçâіíêèì
[á] óïîäіáíèâñÿ äî íüîãî çà äçâіíêіñòþ.

[ ф   у   Д   б  о   л ]

глухий дзвінкий

Óïîäіáíåííÿ ïðèãîëîñíèõ çâóêіâ

Ãëóõі ïåðåä äçâіíêèìè óïîäіáíþєìî 
äî ïàðíèõ äçâіíêèõ

áîðîòüáà [áîðîä′áà]

Äçâіíêèé [ã] ïåðåä ãëóõèìè â äåÿêèõ 
ñëîâàõ (íіãòі, êіãòі, ëåãêî, âîãêî, 
äüîãòþ) îãëóøóєìî; éîãî âèìîâëÿє-
ìî ÿê [õ]

ëåãêî [ëåõêî]

Ïðåôіêñ ç- ïåðåä [ñ] âèìîâëÿєìî ÿê 
[ñ]

çñóíóòè [ñ:óíóòè] 

Êіíöåâèé ïðèãîëîñíèé ó ïðåôіêñàõ 
ðîç-, áåç- ïåðåä ãëóõèì âèìîâëÿєìî 
äçâіíêî (ó ïîâіëüíîìó òåìïі ìîâëåí-
íÿ) àáî ãëóõî (ó øâèäêîìó òåìïі)

ðîçïèñàâ 
[ðîçïèåñàâ] і
[ðîñïèåñàâ]

Òâåðäі ïðèãîëîñíі ïåðåä ì’ÿêèìè 
óïîäіáíþєìî äî ïàðíèõ ì’ÿêèõ 

ïіñíÿ [ï’¾ñ′í′à]

Çâóêè [ç], [ö], [ñ] ïåðåä øèïëÿ÷èìè 
[æ], [÷], [ø] çìіíþєìî íà øèïëÿ÷і

çæàòè [æ:àòè]
çøèòè [ø:èòè]
çàíіñøè [çàíіø′:è]

×іòêà âèìîâà 

Óïîäіáíåííÿ
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Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Äçâіíêі ïåðåâàæíî íå îãëóøóєìî. НАПРИКЛАД: êàçêà

[êàçêà ], ãðèá [ãðèá], âàæêî [âàæêî]. Äçâіíêі îãëóøóєìî
ëèøå â íàâåäåíèõ âèùå âèïàäêàõ.

265. Прочитайте правильно слова, користуючись транскрипцією. По-
ясніть вимову звуків, позначених виділеними буквами. 

Âèøãîðîä [âèæãîðîä]
áàñêåòáîë [áàñêåèäáîë] 
âîêçàë [âîґçàë]
áåðіçêà [áåèð′іçêà]
ëåãêèé [ëåèõêèé]
íà ôëåøöі [ôëåñ′ö′і]
íà äîðіæöі [äîð′іç′ö′і]
íà êâіòî÷öі [êâ’іòîö′:і] 
çñàäèòè [ñ:àäèòè]
çæèòèñÿ [æ:èòèñ′à]
ðàäіñòü [ðàä′іñ′ò′]

266. Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Зверніть увагу, що 
звуки, позначені виділеними буквами, уподібнюємо.

Ìîòóçêà, ðþêçàê, øâèäêèé, áîðîòüáà, ñàäæàíöі, ëåãêî, 
ïðîñüáà, çøèòè, âàæêî, Ìàðі÷öі, çäàєòüñÿ, óìèâàєøñÿ.

267. Випишіть слова, під час вимови яких відбувається уподібнення 
приголосних. Вимовте ці слова відповідно до норм орфоепії та запи-
шіть фонетичною транскрипцією. Скористайтеся орфоепічним слов-
ником.

ÇÐÀÇÎÊ. Ñëіä [ñ′ë′іä].
1. Ó ëóçі ïàõíå âîãêîþ òðàâîþ (Î. Ãîí÷àð). 2. Ç òóìàíó  

òèõî, ìîâ ðóñàëêè, іäóòü áåðіçêè äî âîäè (Ä. Іâàíîâ). 
3. ×îãî á òè íå íàâ÷àâñÿ, òè íàâ÷àєøñÿ äëÿ ñåáå (Ïåòðî-
íіé). 4. À íåáî çàñíіæåíå íіæíî òàê íіæèòüñÿ (Î. Ëÿùåí-
êî). 5. Ñîëîäêèé ìåä äóõìÿíî ïàõíå â íі÷ (Ã. Îâñієíêî). 

Øèïëÿ÷і [æ], [÷], [ø] ïåðåä [ç′], [ö′], 
[ñ′] çìіíþєìî âіäïîâіäíî íà [ç′], [ö′], [ñ′]

êíèæöі [êíèç′ö′і]
áіëî÷öі [á’¾ëî¾¾ ö′:і]

Ñïîëó÷åííÿ -òüñÿ âèìîâëÿєìî ÿê 
[ö′:à],
à -øñÿ âèìîâëÿєìî ÿê [ñ′:à] 

ïèøóòüñÿ
[ïèøóö′:à]
äèâèøñÿ [äèâèåñ′:à]

265.

266.

267.



1222

6. Æèòòÿ, êàæóòü, çæèòè – íå 
ïîëå ïåðåéòè (Ïàíàñ Ìèðíèé). 
7. Ãåí-ãåí ïîìіæ êóùіâ ìàëèíè
ïåðåïîâç ïî ñòåæöі âóæ (Є. Ãó-
öàëî). 8. Òåïëå ñëîâî і êіøöі 
ïðèєìíå (Íàð. òâîð÷іñòü). 

268. ЧОМУ ТАК? Поміркуйте, чому в 
усному мовленні можна сплутати подані нижче слова.

1. Ìèøöі – (ó) ìèñöі. 2. Êàçöі – (ó) êàñöі.

269. Прочитайте речення спершу так, щоб кінцевий звук у префіксах
виділених слів вимовлявся як [с], а потім – як [з]. Від чого це залежить?

ÇÐÀÇÎÊ. Áåçïå÷íèé – [áåèçïå÷íèé] і [áåèñïå÷íèé].
1. Òà ðàïòîì ïіñíÿ ç çàêóòêіâ íі÷íèõ ðîçñèïàëàñü, ÿê áі-

ñåð, êðàé äîðîãè (Þ. Âàâðèíþê). 2. Âåðáîâà ãіëêà íà ñòîëі ó 
ìåíå ðîçöâіëà... (Ì. Ðèëüñüêèé). 3. Áåçòóðáîòíèé і âіä âîäè
òîâñòіє (Íàð. òâîð÷іñòü).

270. Прочитайте речення, дотримуючись правил орфоепії. Визначте,
у якому з виділених слів префікс з вимовляємо як [ж], у якому – як [с], 
а в якому – як [з]. Від чого це залежить?

1. Çåðíî äî çåðíà òðåáà çæàòè ñïîâíà 2. Іç ÷óæîãî âîçà і 
ïîñåðåä äîðîãè çñàäÿòü. 3. Õòî çíàííÿ ìàє, òîé ìóð çëàìàє
(Íàð. òâîð÷іñòü).

СИТУАЦІЯ. 

268.

269.

270.

271. СИТУАЦІЯ. Уявіть, що вчитель фізкультури попросив вас по-
відомити (усно) ваших однокласників і однокласниць про проведен-
ня шкільних олімпійських ігор. Прочи-
тайте вголос оголошення, правильно 
вимовляючи назви видів спорту. У яких 
назвах уподібнюємо приголосні? 

Ó íàñòóïíó ñóáîòó íà ñòàäіîíі 
âіäáóäåòüñÿ âіäêðèòòÿ øêіëüíèõ 
îëіìïіéñüêèõ іãîð.

Äî ïðîãðàìè çìàãàíü âêëþ÷å-
íî òàêі âèäè ñïîðòó:

ëåãêà àòëåòèêà,  ñòðèáêè íà áàòóòі,
âàæêà àòëåòèêà,  ôóòáîë,
âіëüíà áîðîòüáà,  ãàíäáîë.

271.

Ïèøåìî Âèìîâëÿєìî
-òüñÿ
-øñÿ
-æöі
-÷öі
-øöі

[ö′:à]
[ñ′:à]
[ç′ö′і]
[ö′:і]
[ñ′ö′і]
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272. Знайдіть помилки у фонетичному записі та запишіть правильно.

Áîðîòüáà [áîðîò′áà], õîäüáà [õîä′áà], âîêçàë [âîêçàë], ëåã-
êî [ëåãêî], ãðÿäêà [ãð′àòêà], áàñêåòáîë [áàñêåèòáîë], äóæêà
[äóøêà], øâèäêèé [øâèåòêèé], áëèçüêî [áëèñ′êî], çøèâàòè
[çøèåâàòè], âіäõèëèòè [â’іòõèåëèòè].

273. Запишіть слова фонетичною транскрипцією. 

Øâèäêî, îòæå, ìîëîòüáà, áàñêåòáîë, êіãòèê, çëåãêà, ñå-
ðåæêà, ñíіäàíîê, êíèæöі, äîíå÷öі, çñóíóòè, äèâóєøñÿ, âіä-
íіìàєòüñÿ.

НАПРИКЛАД: 

НАПРИКЛАД: 

ÎÐÔÎÃÐÀÌÀ
Áóêâà, ùî ïîçíà÷àє ñóìíіâíèé ïðèãîëîñíèé çâóê

274. І. Прочитайте слова, вимовляючи дзвінко звуки, які позначено ви-
діленими буквами. Поясніть написання цих слів. Для цього усно змініть
слово або доберіть спільнокореневе так, щоб після сумнівного приго-
лосного був голосний звук.

ÇÐÀÇÎÊ. Âóäêà – âóäî÷êà.
Ãðÿäêà, ñîëîäêèé, ðåäüêà, áåðåã, ãðåáòè, ðèáêà, áëèçüêî,

âåçòè, ãðèçòè, ìîòóçêà, íіæêà, äóæêà, ìàæòå.
ІІ. Запишіть фонетичною транскрипцією два слова (на вибір).

275. І. Спишіть слова, розкриваючи дужки. Поряд запишіть перевірне
слово (де це можливо). Написання слів, до яких не можна дібрати пе-
ревірне слово, перевірте за словником.

Ëþ(ä,ò)ñüêèé, ôó(ä,ò)áîëüíèé, áîðî(ä,ò)üáà, ïåðåìî(ã,õ)òè,
ñêè(á,ï)êà, âà(æ,ø)êî, íè(ç,ñ)üêî, íі(ã,õ)òèê, áðè(ç,ñ)êè,
êі(õ,ã)òі, ïðè(ç,ñ)üáà, ìîëî(ä,ò)üáà, ñòå(æ,ø)êà, ó äі(æ,ç)öі,
äüî(ã,õ)òüîâèé, âî(ґ,ê)çàë, ó ëî(æ,ç)öі, ãàí(ä,ò)áîë.
ІІ. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. За потреби
скористайтеся орфоепічним словничком, поданим у додатках.

272.

273.

Ùîá ïðàâèëüíî íàïèñàòè ñëîâî іç ñóìíіâíèì ïðèãîëîñ-
íèì, ïîòðіáíî òàê çìіíèòè ñëîâî ÷è äіáðàòè äî íüîãî ñïіëü-
íîêîðåíåâå, ùîá ïіñëÿ öüîãî ïðèãîëîñíîãî áóâ ãîëîñíèé.
НАПРИКЛАД: êіãòі, áî êіãîòü; ëîæêà, áî ëîæå÷êà.

Íàïèñàííÿ äåÿêèõ ñëіâ íå ìîæíà ïåðåâіðèòè çà äîïî-
ìîãîþ ïðàâèëà. НАПРИКЛАД: âîêçàë, ôóòáîë òà іí.

Ñóìíіâíèé ïðèãîëîñíèé

274.

275.
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276. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розподіліть між собою групи слів. Про-
диктуйте одне одному слова, дотримуючись норм вимови глухих
і дзвінких приголосних. Перевірте написане.

1. Ëåãêèé, ïðîñüáà, äî÷öі, ðîçâіäêà, ïіäêàçêà, äîâіäêà,
õîäüáà, ëіæêî.

2. Âîãêèé, êіãòі, áîðîòüáà, ïîäðóæöі, ñîëîäêèé, ñìóæ-
êà, ðіäêî, áåðіçêà.

277. Спишіть слова, уставляючи пропущену букву.
Ó áîðî(ä,ò)üáі, ñòå(æ,ø)êà, ôó(ä,ò)áîëіñò, ðîçâі(ä,ò)êà, ïî-

ëå(ã,õ)êіñòü, íè(ç,ñ)üêî, ïіäêà(ç,ñ)êà, âі(ä,ò)ñèïàòè, áіã(ã,õ)òè,
êі(ã,õ)òèñòèé, õî(ä,ò)üáà, ïîëå(ã,õ)øåííÿ, ìåðå(ã,õ)òіòè, 
î(ä,ò)æå, ìàáó(ä,ò)ü.

278. Використовуючи технічні засоби, запишіть аудіопривітання. По-
слухайте свій запис і перевірте, чи дотримано правил орфоепії.

Культура мовленняКультура мовлення
Îðôîåïі÷íèé òðåíàæåð

Вимовте чітко слова, дотримуючись поданої інструкції.
Звуки [б], [д], [з], [ж] вимовляйте дзвінко, не допускаючи їх оглушен-

ня.
Äóá, ãîðá, ëіñîðóá, áóäêà, îáïіêñÿ, îáñèïàòè, øâèäêî,

êëàäêà, õіä, ðîçâіäêà, ïðóäêî, âіäïî÷èòè, áåðіçêà, ÷îðíîãóç, 
ãàðáóç, íèçêà, âåðáîëіç, êàçêà, áîÿãóç, â’ÿçêà, ñòåæêà, äî-
ðіæêà.

25. ÏÐÀÂÎÏÈÑ ÏÐÅÔІÊÑІÂ
Ç- (Ñ-, ÇІ-), ÐÎÇ- (ÐÎÇІ-), ÁÅÇ-

Ïðî òå, ïåðåä ÿêèìè áóêâàìè ïèøåìî ïðåôіêñ ç-,
à ïåðåä ÿêèìè ïîçíà÷àєìî éîãî áóêâîþ ñ, à òàêîæ ïðî

ïðåôіêñè, ÿêі çàâæäè ïèøåìî ç áóêâîþ ç íàïðèêіíöі

ПРИГАДАЙМО. 1. Як вимовляємо префікс з- перед дзвінкими приголос-
ними? 2. Як вимовляємо кінцевий приголосний префіксів роз-, без-
пере д глухими приголосними?

279. А. Визначте префікс у поданих словах.

Ñêîïіþâàòè, ñïèñàòè, ñòîïòàòè, ñôîòîãðàôóâàòè, ñõèòðó-
âàòè.
Б. Назвіть у наведених словах букви, перед якими вжито префікс.
В. Зробіть висновок про те, перед якими буквами пишемо в префіксі 
букву с.

276.

277.

278.

279.
ô
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ПО-
РІВНЯЙМО:

Ñ Ê, Ï, Ò, Ô, Õ 

НАПРИ-
КЛАД: 

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
ßêùî êîðіíü ñëîâà ïî÷èíàєòüñÿ êіëüêîìà ïðèãîëîñíèìè,

òî äëÿ ìèëîçâó÷íîñòі âæèâàєìî ïðåôіêñè çі-, ðîçі-. НАПРИ-
КЛАД: çіãðіòè, çіñòàâèòè, ðîçіãðіòè.

ÎÐÔÎÃÐÀÌÀ
• Áóêâè ç – ñ ó ïðåôіêñі ç- (ñ-)
• Áóêâà ç ó ïðåôіêñàõ ðîç-, áåç-

280. ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в першому слові в префіксі пишемо
букву з, а в другому – с, хоча в обох випадках префікс стоїть перед х.

Ðîçõâèëþâàâñÿ, ñõâèëþâàâñÿ.

281. Спишіть слова, уставляючи на місці пропуску букву з або с.

..êóøòóâàòè, ..ïëóòàòè, ðî..ñòåëèòè, ..òåðïіòè, áå..õà-
ðàêòåðíèé, ..äîëàòè, ..áåíòåæèòèñÿ, ïî..êëàäàòè, ..öіäèòè,
..÷îðíіëèé, áå..æàëüíèé, ..÷åïëåííÿ, ..ïèòàòè.

282. І. Прочитайте виразно текст уголос, правильно вимовляючи сло-
ва. Визначте його тему й основну думку.

Ó ÐÎÄÈÍІ ÂÑІ ÐІÂÍІ
Áóâàє, ùî â ðîäèíі âèíèêàþòü êîíôëіêòè, íàïðèêëàä,

Íà ïèñüìі ïåðåä áóêâàìè ê, ï, ò, ô, õ ïðåôіêñ ç- ïåðå-
äàєìî âіäïîâіäíî äî âèìîâè áóêâîþ ñ. Ïåðåä óñіìà іíøèìè
ïðèãîëîñíèìè ïðåôіêñ ç- ïåðåäàєìî íà ïèñüìі áóêâîþ ç. ПО-
РІВНЯЙМО:

ñêàçàòè
ñôîòîãðàôóâàòè

çøèòè
çíîñèòè

ïåðåä

Ñ     Ê, Ï, Ò, Ô, Õ

Ïðåôіêñè ðîç-, áåç- çàâæäè ïèøåìî ç áóêâîþ ç. НАПРИ-
КЛАД: ðîçêàçàòè, áåçïå÷íèé.

Ïðåôіêñіâ ðîñ- і áåñ- â óêðàїíñüêіé ìîâі íåìàє. 

Ïðåôіêñ ç- (ñ-)

ô

Ïðåôіêñè ðîç-, áåç-

280.

281.

282.
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ìіæ áàòüêàìè é äèòèíîþ, ìіæ îíóêîì і áàáóñåþ, ìіæ ñå-
ñòðîþ і áðàòîì òà іí. Óíèêíóòè öüîãî íå çàâæäè ìîæëèâî.
Òîìó ïîòðіáíî â÷èòèñÿ ðîçâ’ÿçóâàòè êîíôëіêò, äîìîâëÿòè-
ñÿ. À òàêîæ ïàì’ÿòàòè, ùî â ðîäèíі âñі ðіâíі ó ñâîїõ ïðàâàõ.

Ðîçãëÿíüìî ñèòóàöіþ. Ó äâîõ áðàòіâ ñïіëüíèé ñêåéòáîðä.
Âîíè ñâàðÿòüñÿ, áî õî÷óòü îäíî÷àñíî êàòàòèñÿ. ßê áóòè? 
Õëîï÷èêàì âàðòî äîìîâèòèñÿ і êàòàòèñÿ ïî ÷åðçі. Íàïðè-
êëàä, êîæåí ïî ãîäèíі. À ùîá âèðіøèòè, õòî ïî÷èíàє, ìîæ-
íà ïіäêèíóòè ìîíåòêó.

Ùå îäíà ñèòóàöіÿ. Äâі ñåñòðè ñâàðÿòüñÿ, áî ñòàðøà íå
äîçâîëÿє ìåíøіé áðàòè ñâîї ðå÷і. Ìåíøà äіâ÷èíêà ìàє çðî-
çóìіòè, ùî її ñåñòðà äіє òàê, ÿê äëÿ íåї ïðèéíÿòíî. Îòæå,
ïîòðіáíî äîìîâëÿòèñÿ. Ìåíøà ñåñòðà ìîæå çàïðîïîíóâàòè
ùîñü ñâîє ÷è ïîîáіöÿòè íå ïñóâàòè ÷óæèõ ðå÷åé. Àáî ñòàð-
øà ìîæå äîçâîëÿòè, àëå ëèøå ðàç íà ìіñÿöü, ÿêùî òàêà 
óìîâà її âëàøòîâóє (Ç іíòåðíåò-äæåðåë).
ІІ. Перекажіть усно другий або третій абзац тексту. Доповніть переказ 
висновком (2–3 речення) про те, як діяти загалом у конфліктних ситуа-
ціях. Використайте щонайменше 2 з наведених нижче словосполучень.

   

 ñïî÷àòêó âèñëóõàòè 
 çðîçóìіòè îäíå îäíîãî 
 ñêîðèñòàòèñÿ ïîðàäîþ 
 ñïðèéìàòè äóìêó іíøèõ
 ñòðèìóâàòè åìîöії
 ñïðîáóâàòè äîìîâèòèñÿ

283. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи є у вас родичі (бабуся, дідусь, брат, сестра 
ін.), які мешкають окремо від вас? Чи часто ви спілкуєтеся з ними? 
Чи любите приїжджати до них у гості?

284. І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Обґрунтуйте написання.

1. Íå (ç,ñ)òðèìàòè õâèëþ ×åðåìîøó, êîëè âіí çàíóðòóє,
(ç,ñ)êèäàþ÷è іç ñåáå çèìîâó îäіæ (І. Ïіëüãóê). 2. Íåäàëåêî
âіä ïå÷åðè êðèêíóëà (ç,ñ)ïîëîõàíî ñîâà, óäàðèëà êðèëüìè,
(ç,ñ)êîëèõíóâøè òèøó (І. Ïіëüãóê). 3. Ëþáëþ, êîëè â âі-
êíî ðî(ç,ñ)êðèòå øóìëÿòü áå(ç,ñ)æóðíî äåðåâà (Â. Ñîñþðà). 
4. Çàäèâèëàñÿ õìàðêà íà ñîíöå і âñÿ (ç,ñ)÷åðâîíіëà (Ì. Âîðî-
íèé). 5. Ãàðíå (ç,ñ)òâîðèòè âà(æ,ø)êî, à çіïñóâàòè ëå(ã,õ)êî 
(Íàð. òâîð÷іñòü).

283.

284.
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ІІ. Знайдіть в останньому реченні: 1) слово з префіксом зі-; 2) слово,іі
у якому приголосний уподібнюємо. 
ІІІ. Доберіть синоніми до виділених слів. За потреби скористайтеся
словником синонімів.

285. Уставте на місці пропуску префікс роз- (розі-) абоіі без- і запишіть
слова. Позначте корені й префікси.

..êàçàòè, ..øèòè, ..ùåïëåíèé, ..êіíå÷íèé, ..áîëіñíèé,
..ãðàòè, ..÷àðîâàíèé, ..ñóìíіâíèé, ..ïèòàòè.

286. ТРЕТЄ ЗАЙВЕ. Знайдіть у кожній групі одне слово, у якому на
місці пропуску треба писати букву з.

1. ..õîâàíêà, ..òâåðäæóâàòè, áå..ïå÷íèé.
2. Ïî..øèâàòè, ..êàëàìó÷åíèé, ..òîïòàíî.
3. ..õóäíóòè, ..öіäèòè, ..êóïàòèñÿ.
4. ..ïàëåíèé, ..ñàäèòè, ..ïàëàõíóòè.

287. Утворіть від поданих слів нові за допомогою префікса з-, (с-, зі-).іі
Запишіть утворені слова у дві колонки.

Áóêâà ç (çі) ó ïðåôіêñі Áóêâà ñ ó ïðåôіêñі

Õîâàòè, ôîðìóâàòè, ãàäàòè, õâàëèòè, ðâåòüñÿ, ñîõíóòè,
êîñèòè, ðіâíÿòè, òåðòè, ïëàíóâàòè, øèòè, öåìåíòóâàòè.

288. Виконайте завдання одного з варіантів.
Варіант А. Пригадайте й запишіть три прислів’я (приказки), у яких

є слова з префіксами роз-, без-, з- (с-, зі-). Розберіть ці слова за бу-іі
довою.

Варіант Б. Випишіть із художніх творів чотири речення, у яких є
слова з префіксами роз-, без-, з- (с-, зі-). Розберіть ці слова за будо-іі
вою.

289. І. Спишіть слова, уставляючи на місці пропуску букву з (зі) або с.

Ðî..õèòàòè, áå..ïåðåðâíèé, ..êîðîòèòè, ..øòîâõíóòè,
..òóðáîâàíèé, ..ïëàíóâàòè, íå..ïëàíîâàíèé, íå..ïðîñòà,
..÷åïëåíèé, áå..÷èíñòâî, ..õèáèòè, ..ñóíóòè, ..÷èñòèòè,
..êëèêàòè, ..ôàëüøèâèòè, ..öåìåíòóâàòè, ðî..éòèñÿ.
ІІ. Складіть і запишіть одне речення з двома поданими словами (на
вибір).

285.

286.

287.

288.

289.
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26. ÑÏÐÎÙÅÍÍß Â ÃÐÓÏÀÕ ÏÐÈÃÎËÎÑÍÈÕ
Ïðî òå, ÷îìó âèïàäàє ïðèãîëîñíèé, êîëè ìè òâîðèìî
÷è çìіíþєìî ÿêåñü ñëîâî, à òàêîæ ïðî òå, ÷è òðåáà 

ïèñàòè áóêâó, ÿêà ïîçíà÷àє öåé çâóê

290. А. Прочитайте вголос ланцюжки слів. Вимовте слова так, щоб 
прозвучали всі звуки, позначені буквами.

1. Ùàñòÿ → ùàñò+ëèâèé → ùàñëèâèé.
2. Âèїçä → âèїçä+íèé → âèїçíèé.

Б. Яке слово в кожному ланцюжку (друге чи третє) вимовляти легше? 
Чому?
В. На основі спостереження зробіть висновок про суть явища спро-
щення в групах приголосних.

НАПРИКЛАД

çä í

çäí ä

ä æí
ä çí

ò ñë
ò ñí

290.

Іíîäі ïіä ÷àñ òâîðåííÿ íîâîãî ñëîâà àáî éîãî çìіíè âè-
íèêàє ñêëàäíèé äëÿ âèìîâè çáіã ïðèãîëîñíèõ çâóêіâ. Òîäі
â öіé ãðóïі ïðèãîëîñíèõ îäèí іç çâóêіâ âèïàäàє – і âèìîâà 
ñòàє ëåãøîþ.

Âèïàäàííÿ îäíîãî іç çâóêіâ ó ãðóïі ïðèãîëîñíèõ íàçèâà-
þòü ñïðîùåííÿì. НАПРИКЛАД, âèìîâëÿєìî [ïðîїçíèé], à íå
[ïðîїçäíèéïðîїçäíèé], áî â ãðóïі [çäí] çâóê [ä] âèïàäàє.

ïðîїçä  +  í(èé)  =   ÏÐÎЇÇÍÈÉ

ñïîëó÷åííÿ [çäí]           [ä] âèïàâ

Ñïðîùåíèé ó âèìîâі ïðèãîëîñíèé, ÿê ïðàâèëî, íå ïè-
øåìî.

Ãðóïè, ó ÿêèõ
âіäáóâàєòüñÿ ñïðîùåííÿ

Ïðèêëàäè

[æäí] → [æí]
[çäí] → [çí]
[ñòë] → [ñë]
[ñòí] → [ñí]

òèæäåíü – òèæíåâèé
ïðîїçä – ïðîїçíèé
ùàñòÿ – ùàñëèâèé
ðàäіñòü – ðàäіñíèé

Ïîíÿòòÿ ñïðîùåííÿ

Âèìîâà é ïèñüìî
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Â
 È

 Í
 ß

 Ò
 Ê

 È
ò ò
ò

_____
!

ò ò
ò ò

ò ò
ò

_____
!

ÎÐÔÎÃÐÀÌÀ
Ñïðîùåííÿ â ãðóïàõ ïðèãîëîñíèõ

291. І. Замініть подані словосполучення на 
синонімічні з прикметником (за зразком). Утво-
рені словосполучення вимовте й запишіть. 
Позначте орфограму.

ÇÐÀÇÎÊ. Ðіäèíà äëÿ çàõèñòó – çà-
õèñíà ðіäèíà.

Ðîçïîðÿäîê íà òèæäåíü, äîêóìåíò 
íà ïðîїçä, ñëîâà çі çëіñòþ, â÷èíîê çà-
ðàäè êîðèñòі (íàæèâè), öåíòð îáëàñòі, ðåìіíåöü íà çàï’ÿñòÿ,
ÿìà äëÿ êîìïîñòó*, ëіíіÿ çàõèñòó, çàñіá äëÿ î÷èñòêè, ñëóæ-
áà íà àâàíïîñòàõ**.
__________

* Êîìïîñò – ïðèðîäíå äîáðèâî.
** Aâàíïîñò (ôîðïîñò) – ïåðåäîâèé ñòîðîæîâèé ïîñò, 

óêðіïëåíèé ïóíêò íà êîðäîíі.
ІІ. З одним утвореним словосполученням (на вибір) складіть і запишіть 
складне речення.

292. І. Прочитайте виразно текст уголос, звертаючи увагу на правиль-
ну вимову виділених слів. Висловте свою думку щодо дій кожного з 
хлопців.

ÏÐÈÃÎÄÀ ÍÀ ÊÎÂÇÀÍÖІ
Êàòàþ÷èñü íà êîâçàíàõ, Ãðèíü íåîáåðåæíî âèõîïèâñÿ 

ìàéæå íà ñåðåäèíó ðі÷êè, äå ëіä íàéòîíøèé. Àæ ðàïòîì 

Â
 È

 Í
 ß

 Ò
 Ê

 È
1. Íå âіäáóâàєòüñÿ
ñïðîùåííÿ â
òàêèõ ñëîâàõ:

ïåñòëèâèé, õâàñòëèâèé, 
êіñòëÿâèé
_____
! Ó öèõ ñëîâàõ âèìîâëÿєìî [ñòë]

2. Ñïðîùåííÿ ó
âèìîâі âіäáóâàєòüñÿ, 
ïðîòå áóêâó ò
ïèøåìî â òàêèõ
ñëîâàõ:

øіñòíàäöÿòü, çàï’ÿñòíèé,
êîíòðàñòíèé, áàëàñòíèé,
êîìïîñòíèé, àâàíïîñòíèé,
ôîðïîñòíèé
_____
! Ó öèõ ñëîâàõ âèìîâëÿєìî [ñí]

291.

292.
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âіí ïî÷óâ ïіä ñîáîþ çëîâіñíèé òðіñê – ïî÷óâ, ùî ïîðèíàє ó
êðèæàíó âîäó.

Â îñòàííþ õâèëèíó õëîïåöü óñòèã ùå âõîïèòèñÿ ðóêà-
ìè çà êðàé ëüîäó é íåñàìîâèòî çàêðè÷àòè. Àëå ëіä òîíêèé, 
ëîìèòüñÿ éîìó ïіä ðóêàìè. Ïî÷óâøè êðèê, äіòè íà÷å çà-
âìåðëè ç ïåðåëÿêó é æàëіñíî ïîäèâèëèñÿ íà Ãðèíÿ, à äåõòî 
ç áіëüøèõ õëîïöіâ êèíóâñÿ éîìó íà ðÿòóíîê. Òà ñïèíèâ їõ 
ñòàðøèé Àíäðіéêî:

– Ñòіéòå! Âè éîãî íå âðÿòóєòå, à ùå ñàìі ïîòîïèòåñü.
Âіí äåñü-òî ÷èòàâ àáî ÷óâ, ùî òîìó, õòî òîíå, òðåáà ïî-

äàòè ÿêóñü äîøêó ÷è æåðäêó, ùîá ìàâ çà ùî âõîïèòèñÿ...
Ïîãëÿä Àíäðіéêà âïàâ íà ÷îâåí ðèáàëêè. І ñÿéíóëà ùàñëè-
âà äóìêà:

– Ãåé, õëîïöі, ñóíüìî ÷îâåí ïî ëüîäó, óïîïåðåê ðі÷êè,
äî Ãðèíÿ.

Ìîâ ìóðàõè, âîíè âõîïèëè ÷îâíà é ïîñóíóëè ïî ëüîäó.
Ùî òî áóäå? Àíäðіéêî âñêî÷èâ ó ÷îâåí і ñòàâ ñïåðåäó, à ïî-
òіì ñõèëèâñÿ ç íüîãî é óõîïèâ çàêîñòåíіëі ðóêè Ãðèíÿ... Óñі 
äіòè ðàäіñíî çіòõíóëè é ïîõâàëèëè ðÿòіâíèêà çà éîãî áåç-
êîðèñëèâèé â÷èíîê (Çà Î. Öåãåëüñüêîþ).

ІІ. Випишіть з тексту чотири слова, у яких відбулося спрощення. Одне 
із цих слів (на вибір) запишіть фонетичною транскрипцією. Чи відпові-
дає вимова цього слова його написанню?
ІІІ. Знайдіть у тексті речення зі звертанням.

293. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Як уникнути нещасних випадків під час зимо-
вих розваг?

294. Спишіть слова, уставляючи, де потрібно, пропущену букву. По-
значте орфограми, поясніть написання.

293.

294.
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Ðàäіñ..íî, âіñ..íèê, ó÷àñ..íèê, ùîòèæ..íåâèé, çà çäðіñ..íèé, 
êіñ..ëÿâèé, õâàñ..ëèâî, øіñ..íàäöÿòü, áåçæàëіñ..íèé, âè-
їç..íèé, êîíòðàñ..íèé, øâèäêіñ..íèé, ñîâіñ..íèé, çàï’ÿñ..íèé, 
ïåðåõðåñ..íèé.
ІІ. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією.

295. І. Запишіть, уставляючи на місцях пропусків прикметники, які 
можна утворити від наведених у рамці іменників. 

îá’їçä

íàäÿãòè ... ðåìіíåöü çàï’ÿñòÿ

їõàòè ... òðàìâàєì øâèäêіñòü

ïіäãîòóâàòè ... çâіò òèæäåíü

ïðèéíÿòè ... äóø êîíòðàñò

ìіé ... íàâ÷àëüíèé ðіê ùàñòÿ

ІІ. З-поміж утворених прикметників виберіть ті, які співвідносні з пода-
ними ілюстраціями. Складіть усно речення з одним з них. 

296. Запишіть слова у дві колонки. 

Ñïðîùåííÿ
âіäáóâàєòüñÿ ó âèìîâі

Ñïðîùåííÿ
ÍÅ âіäáóâàєòüñÿ

Æàëіñëèâèé, áàëàñòíèé, øіñòíàäöÿòèé, õâàñòëèâèé, 
ïðèñòðàñíî, êіñòëÿâèé.

297. І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Підкресліть та обґрун-
туйте орфограми.

1. Íåìàє íà ñâіòі íі÷îãî ðàäіñ(ò)íіøîãî é ïðèєìíіøîãî, 
íіæ ëþ(ä,ò)ñüêà ïðàöÿ (Î. Äîâæåíêî). 2. Áåç ïðàöі ùàñ(ò)ëè-

295.

296.

297.



1322

âèé òіëüêè ëіíèâèé (Íàð. òâîð÷іñòü). 3. Ó ìіñòі çà äîáó âè-
ÿâèëè øіñ(ò)íàäöÿòü íîâèõ âèïà(ä,ò)êіâ іíôіêóâàííÿ êîðî-
íàâіðóñîì (Ç âèïóñêó íîâèí). 4. Ïіñëÿ êіëüêàòèæ(ä)íåâèõ
äîùіâ, òóìàíіâ òà ìðÿê óïåðøå ñòàëî ÿñíî (Î. Ãîí÷àð). 
5. Îí íà ñòðóíêіé òà â(å,è)ñîêіé îñè÷èíі ëèñòÿ ïåñ(ò)ëèâî
òð(å,è)ìòèòü (Ì. Ñòàðèöüêèé).
ІІ. В останньому реченні знайдіть слова, ужиті в переносному значенні.

298. І. Спишіть слова, розкриваючи дужки.

Ùîòèæ(ä)íåâèê, ïåñ(ò)ëèâî, ïðèñòðàñ(ò)íèé, óëåñ(ò)ëè-
âèé, õâàñ(ò)íóòè, õðåñ(ò)íèé, ó÷àñ(ò)íèê, çàï’ÿñ(ò)íèé,
ñîâіñ(ò)íèé, êіñ(ò)ëÿâèé, êîðèñ(ò)íèé, øіñ(ò)íàäöÿòèé,
ïðîїç(ä)íèé.
ІІ. Доберіть синоніми до виділених слів.

299. Напишіть невелике висловлення (5–7 речень) на тему «Вірний 
приятель – то найбільший скарб», використавши щонайменше три
слова з довідки.

ДОВІДКА. ×åñíèé, ñîâіñíèé, áåçêîðèñëèâèé, ðàäіñíî, ùàñ-
ëèâèé, óëåñëèâèé, çàçäðіñíèé, çàõèñíèê, äîáëåñíèé.

Для вас, допитливіДля вас, допитливі

Як ви знаєте, крім паперових, є й електронні словники. В Украї-
ні видано лазерний диск «Словники України», який об’єднує кілька 
словників, зокрема орфографічний, орфоепічний, фразеологічний,
словники синонімів і антонімів.

Легко скористатися порталом української мови та культури
«СЛОВНИК.ua» (https://slovnyk.ua). Тут можна перевірити напи-
сання понад 260 000 слів, наведено більш ніж 150 000 тлумачень 
слів. А сервіс «Звертання» містить понад 2600 імен і по батькові. 

27. ×ÅÐÃÓÂÀÍÍß ÃÎËÎÑÍÈÕ ÇÂÓÊІÂ
Ïðî òå, ÿê ïіä ÷àñ òâîðåííÿ ñëіâ ÷è çìіíè ôîðìè ñëіâ 

çàìіñòü îäíîãî ãîëîñíîãî ç’ÿâëÿєòüñÿ іíøèé

ПРИГАДАЙМО. 1. Що таке суфікс слова? 2. Який склад називають від-
критим? 

300. А. Прочитайте пари дієслів. 

ëåò¾òè – ëіòàòè  òåðòè – ñòèðàòè  êîòèòè – êàòàòè

298.

299.

300.

ààà àà àà
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Б. Якими звуками різняться корені слів у кожній парі?
В. Простежте, чи залежить чергування в цих словах від місця наго-
лосу та суфікса.

НАПРИКЛАД: 

і î і î å і
Примітка. 

å î å î
Примітка. 

î à î à
Примітка. 

å і å і
Примітка. 

å è å è
Примітка. 

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
×åðãóєìî çâóêè, à íå áóêâè.

Іíîäі ïіä ÷àñ òâîðåííÿ ñëîâà ÷è çìіíè éîãî ôîðìè çàìіñòü
îäíîãî çâóêà ç’ÿâëÿєòüñÿ іíøèé. НАПРИКЛАД: äðóã – äðóæè-
òè; ñòіë – ñòîëà. Òàêó çìіíó çâóêіâ íàçèâàþòü ÷åðãóâàí-
íÿì.

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

Çâóêè, ÿêі
÷åðãóєìî

Ïðèêëàäè 

[î] – [і]
[å] – [і]

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

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

[î] – [à]
â äієñëіâíèõ

êîðåíÿõ

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

[å] – [і]
â äієñëіâíèõ

êîðåíÿõ

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

[å] – [è]
â äієñëіâíèõ

êîðåíÿõ

ñòåðòè – ñòå èðè àòè, âèáåðó – âèáå èáá ðè àòè
Примітка. [è] ìàєìî ïåðåä íàãîëîøåíèì ñó-
ôіêñîì -à-

Ïîíÿòòÿ ÷åðãóâàííÿ

×åðãóâàííÿ ãîëîñíèõ
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301. І. Прочитайте пари слів. Визначте, які голосні звуки чергуємо в
кожній парі.

Ðîáîòà – ðîáіòíèê, ëåáåäèíèé – ëå-
áіäü, âå÷åðÿ – âå÷îðè, çàõîïèòè – õàïàòè, 
ñïëåñòè – ñïëіòàòè, çàâìåðòè – çàâìèðà-
òè, çàáåðó – çàáèðàòè.
ІІ. Виділені слова поділіть на склади та визнач-
те, які із цих складів відкриті, а які – закриті.

302. Доберіть до кожного з поданих слів його форму або спільнокоре-
неве слово, щоб відбувалося чергування голосних. Запишіть слова 
парами, а поряд – звуки, які чергуємо.

ÇÐÀÇÎÊ. Øêîëà – øêіë [î] – [і].
1. Íîãà, ñîêіë, ïі÷, ×åðíіãîâà, ïåðåõіä, ÷åòâåðòèé, ëîìè-

òè, äîïîìîãòè, çàìåñòè, âèòåðòè.
2. Êîðіíü, áäæîëà, Òåðíîïîëÿ, ëåòіòè, ÷åðíåòêà, êîòèòè,

ñõîïèòè, ïëåñòè, çäåðòè.

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

ïåðåõіä
2. Åêñêóðñіÿ äî ... áóëà öіêàâîþ. Òåðíîïіëü
3. Íå ïîñïіøàé ... çàõèñíå ïîêðèòòÿ. ñòåðòè
4. Âðàíöі ... çãðàÿ âіäëåòіëà. ëåáіäü
5. Óñå ëіòî Іííà ... áàòüêàì íà ãîðîäі. äîïîìîãòè
6. Ó÷îðà Äåíèñ ... ïîäâіð’ÿ. çàìåñòè

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Äåêîëè ÷åðãóâàííÿ [å] – [і] «ïðèõîâàíî» íà ïèñüìі áóê-

âàìè є – ї. НАПРИКЛАД: 

ó Êèїâ – äî Êèєâàєє

[êèéіâ] – [êèéåâà]

301.

302.

303.
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СИТУАЦІЯ. 

ÇÐÀÇÎÊ. 

305. І. Спишіть слова, уставляючи на місці пропуску букву е або и. По-
ясніть орфограми, покликаючись на правила написання е, и в коренях
слів та відомості про чергування голосних звуків.

1. Âèò..ðàòè, âèò..ðòè, âèñò..ëþ, âèñò..ëáòè. 2. Ñï..êòè,
ïîë..òіòè, ïî÷..ïèòè.
ІІ. Прокоментуйте чергування звуків у словах. 

Ìîæó – ìіãøè, âåëà – âіâøè, Âàñèëіâ – Âàñèëåâîãî, Ïåò-
ðіâ – Ïåòðîâîãî.

306. Знайдіть в інтернеті аудіозапис однієї з указаних нижче пісень.
Послухайте запис і випишіть на слух слова з можливими чергуваннями
голосних звуків. Хто з вас виписав найбільше та-
ких слів?

1. «Îé ëåòіëè äèêі ãóñè» (ìóç. І. Ïî-
êëàäà, ñë. Þ. Ðèá÷èíñüêîãî) ó âèêîíàííі
Òîíі àáî Íіíè Ìàòâієíêî.

2. «Íі÷êîþ òåìíîþ» (ìóç. і ñë. Í. Ìàé)
ó âèêîíàííі Íàòàëії Ìàé.

307. І. Спишіть, ставлячи подані в дужках слова в потрібній формі. Ви-
мовте звуки, які чергуємо.

1. Õî÷åø їñòè êàëà÷і – íå ñèäè íà (ïі÷). 2. Íà ãîðîäі

304. СИТУАЦІЯ. Уявіть, що ви з дорослими їдете до якогось міста 
і треба купити квитки. Прочитайте наведене речення-прохання, 
уставляючи почергово на місці пропуску подані назви міст у потріб-
ній формі. Які чергування звуків ви помітили?

Äàéòå, áóäü ëàñêà, òðè êâèòêè äî ... .

Õàðêіâ
Ìèêîëàїâ

Êàíіâ
Ëüâіâ
Òåòіїâ
×óãóїâ
Ôàñòіâ

Áîðèñïіëü

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

304.

305.

306.

307.
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áóçèíà, à â (Êèїâ) äÿäüêî. 3. Âіä (ñâіé) ñîâіñòі íå (âòіêàòè). 
4. Êîæíà òðàâè÷êà íà (ñâіé êîðіíü) ðîñòå. 5. Ç (âå÷іð) ïðè-
ãîæîãî àæ äî ðàíêó âèøèâàëà äіâ÷èíà âèøèâàíêó (Íàð. 
òâîð÷іñòü).
ІІ. Позначте та обґрунтуйте орфограму «Букви е, и на позначення не-
наголошених голосних у коренях слів». 

28. ×ÅÐÃÓÂÀÍÍß ÏÐÈÃÎËÎÑÍÈÕ ÇÂÓÊІÂ
Ïðî òå, ÿê ïіä ÷àñ òâîðåííÿ ñëіâ ÷è çìіíè їõíüîї ôîðìè
çàìіñòü çâóêіâ [ã], [ê], [õ] ç’ÿâëÿþòüñÿ іíøі ïðèãîëîñíі

ПРИГАДАЙМО. Які слова називають спільнокореневими?

308. А. Простежте, які звукові зміни відбулися в коренях слів кожної 
групи.

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

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

æ
ã

ç

ã æ
ã æ

ã ç

÷
ê

ö

ê ÷
ê ÷
ê ö

ø
õ

ñ

õ ø
õ ø

õ ø

ґ ç ґ
ç

ä äæ
çä æäæ

308.

Çâóêè, ùî
÷åðãóþòüñÿ

Ïðèêëàäè

[æ]
[ã]

[ç′]

 íіæêà
íîãà
 (íà) íîçі

áåðåãòè – áåðåæó, 
äðóã – äðóæå,
ïåðåìîãà – ïåðåìîçі

[÷]
[ê]

[ö′]

 ðó÷êà 
ðóêà
 (â) ðóöі

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

[ø]
[õ]

[ñ′]

 âóøêî 
âóõî
 (ó) âóñі

êîëèõàòè – êîëèøó,
ïàñòóõ – ïàñòóøå,
ïòàõ – ïòàøåíÿ

[ã] – [ç′] äçèґà – íà äçèçі; Ëîìàґà (ïðіçâèùå) – 
Ëîìàçі

[ä] – [äæ]
[çä] – [æäæ]

õîäèòè – õîäæó
їçäїї èòè – їæäæїї ó

×åðãóâàííÿ ïðèãîëîñíèõ
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Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Ïðèãîëîñíі [ã], [ê], [õ], [ґ] ÷åðãóєìî іç [ç′], [ö′], [ñ′] ïåðåä

ãîëîñíèì [і].

309. Прочитайте прислів’я, уживаючи подані в дужках слова в потріб-
ній формі. Які звуки чергуємо в цих словах?

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

310. Доберіть до поданих слів їхні форми або спільнокореневі слова із
чергуванням приголосних. Запишіть слова групами. Вимовте звуки, які
чергуємо, та підкресліть букви на позначення цих звуків .

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

Áåðåã, ïåðåìîãà, êàçàòè, ñåðâåòêà,
Êðåìåí÷óê, ãîðîõ, òèõî, çàõîäèòè, 
їçäèòè . 

311. ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому подані в парах слова вважаємо спіль-
нокореневими, хоча в їхніх коренях немає спільних звуків.

1. Ðі÷íèé – ó ðîöі.
2. Íîãà – íіæêà.

312. Запишіть іменники у формі зазначеного відмінка. Вимовте звуки,
які чергуємо.

1. Ó äàâàëüíîìó: Îëüãà, Ãàëèíêà, ó÷èòåëüêà.
2. Ó ìіñöåâîìó: ïіäëîãà, ãðÿäêà, ôóòáîëêà.
3. Ó êëè÷íîìó: äðóã, ïàðóáîê, êîçàê.

313. Простежте, чи відбувається чергування голосних або приголос-
них звуків під час зміни форми назви вашого населеного пункту, мікро-
району, вулиці, назви річки, озера тощо у вашій місцевості. Поділіться
своїми спостереженнями. 

314. І. Прочитайте гумореску Грицька Бойка. Випишіть слова, у яких
можливі чергування голосних або приголосних звуків. Хто знайде чоти-
ри таких слова? А хто шість? А хто сім?

ÍÅÊÓËÜÒÓÐÍІ ÕÀÇßЇ
Іç ãîñòèíè ïî ñíіæêó
Õëîï÷èêè âåðòàëèñü,
À òîâàðèø çàïèòàâ:

309.

310.

311.

Ðі
Í і

312.

313.

314.



1388

– ßê âàì ãîñòþâàëîñü?
– Òà íі÷îãî, âñå ÿê ñëіä...
Òіëüêè, áà÷èø, äðóæå,
Â òîìó äîìі õàçÿї
íåêóëüòóðíі äóæå.
Íàâіòü ç íàøèõ êîæóøèí
Ñíіãó íå ñòðóñèëè...
Òî ìè òàê, ÿê óâіéøëè,
І äî ñòîëó ñіëè.

ІІ. Поясніть, до яких видів мовленнєвої 
діяльності ви вдавалися, виконуючи цю 
вправу (аудіювання, читання, говоріння, письмо). 

315. І. Знайдіть в інтернеті аудіозапис пісні «Дух-
мяна ніч» (муз. П. Зіброва, сл. Ю. Рибчинського) у 
виконанні Катерини Бужинської. Послухайте запис 
і випишіть на слух слова з можливими чергування-
ми приголосних звуків. Хто з вас виписав найбіль-
ше таких слів?
ІІ. Поясніть, до яких видів мовленнєвої діяльності 
ви вдавалися, виконуючи цю вправу (аудіювання,
читання, говоріння, письмо).

316. Запишіть, уставляючи на місці пропуску потрібне слово. Для цього
змініть наведене в рамці біля речення слово або доберіть до нього 
спільно кореневе так, щоб відбулося чергування приголосних.

1. Çàéäó çà òîáîþ ïî ... . äîðîãà
2. Êîëè ïîâåðíóñÿ, ... ôîòî íà ãóãë-äèñêó. çáåðåãòè
3. Ó ïîõîäі ëþáëþ їñòè ... êàðòîïëþ. ïåêòè
4. Çàâòðà ÿ ... òåáå î ñüîìіé. çáóäèòè
5. Òåïåð ÿ ñàìà ... àâòîìîáіëü. âîäèòè
6. Ëþáëþ ñëóõàòè, ÿê ãðàþòü íà ... . ñîïіëêà
7. Ìè ïîáà÷èëè áàãàòî öіêàâîãî â ... . Ïðàãà

317. І. Доберіть і запишіть форми слів чи спільнокореневі слова, щоб 
відбулися позначені чергування звуків.

[ã] [ç′]  [ñ′] [ø]  [ã]

Äîòðèìóéòåñÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó! Áåðåæіòü ñåáå!

315.

316.

317.
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ІІ. Складіть усне висловлення за схемою, доповнивши її наведеною
поруч інформацією з Правил дорожнього руху. Що означають зобра-
жені дорожні знаки?

Ïіøîõîäàì

çàáîðîíåíîäîçâîëåíî

  âèõîäèòè íà ïðîїçíó ÷àñ-
òèíó, íå âïåâíèâøèñü ó 
âіäñóòíîñòі íåáåçïåêè 
äëÿ ñåáå òà іíøèõ ó÷àñ-
íèêіâ ðóõó

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

  ïåðåõîäèòè ïðîїçíó ÷àñòèíó ïî ïіøîõіäíèõ ïåðåõîäàõ, 
à â ðàçі їõ âіäñóòíîñòі – íà ïåðåõðåñòÿõ ïî ëіíіÿõ òðî-
òóàðіâ àáî óçáі÷

  ðàïòîâî âèõîäèòè, âèáіãàòè íà ïðîїçíó ÷àñòèíó, ó òîìó 
÷èñëі íà ïіøîõіäíèé ïåðåõіä

(Іç Ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó)

ІІІ. Знайдіть у наведених правилах слова, до яких можна дібрати фор-
ми чи спільнокореневі слова із чергуванням звуків. Запишіть дібрані
форми (слова). Чи є спільнокореневими виділені слова? 

318. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи любите ви кататися на велосипеді, само-
каті, скейтборді? Яких правил потрібно дотримуватися, коли рухаєтеся
на цих засобах по тротуарах? 

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

320. І. Спишіть речення, ставлячи подані в дужках слова в потрібній
формі. Підкресліть букви на позначення звуків, які чергуємо.

1. (Äðóã ó ìíîæèíі) çíàõîäèòü ùàñòÿ, à ïåðåâіðÿє áіäà.
2. Íå øóêàé ãðèáіâ ó âåäìåæîìó (áàðëіã). 3. І êîðîòêèé

318.

319.

320.
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õâіñò (ìóõà) íå ïîäîáàєòüñÿ (Íàð. òâîð÷іñòü). 4. Áëèçüêî 
ñîðîêà íîâèõ çіðîê ç’ÿâëÿєòüñÿ â íàøіé (Ãàëàêòèêà) êîæíî-
ãî ðîêó (Ç åíöèêëîïåäії). 
ІІ. Доберіть спільнокореневі слова із чергуванням звуків. Запишіть сло-
ва парами, позначте корені.

Äîïîìîãà, ñìàê, ïåêòè, ïðîїçä.

29. ×ÅÐÃÓÂÀÍÍß [Ó] – [Â], [І] – [É]
Ïðî òå, êîëè ïîòðіáíî âæèâàòè ïðèéìåííèê ó, 

à êîëè – â, êîëè ïîñëóãîâóєìîñÿ ñïîëó÷íèêîì і, à êîëè – é, 
à òàêîæ ïðî ïî÷àòêîâі áóêâè ó – â òà і – é

321. А. Прочитайте вголос подані парами сполучення слів.

1. Ïðàöþþòü ó íàñ
2. Âіòàþòü óñіõ

– ïðàöþþòü â íàñ.
– âіòàþòü âñіõ.

Б. Простежте, сполучення слів якої колонки вимовляти легше. Чому?
В. Зробіть висновок про те, як за допомогою чергування [у] – [в] до-
сягти милозвучності.

ПОРІВНЯЙМО:

ó ó
ó

â 

Ó
Ó 

Â 

321.

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

ïðàöþâàâ ó ïîëі ïðàöþâàëà â ïîëі

âіí іøîâ âîíà éøëà

×åðãóâàííÿ [ó] – [â]

Óæèâàєìî Ó: Óæèâàєìî Â:

ìіæ ïðèãîëîñíèìè:
âå÷іð ó ìіñòі; íàø ó÷è-
òåëü; Òàðàñ óâіéøîâ

ìіæ ãîëîñíèìè:
æèâå â Іâàíî-Ôðàíêіâñüêó

íà ïî÷àòêó ðå÷åííÿ ïåðåä
äâîìà ÷è òðüîìà ïðèãîëîñ-
íèìè: Óïððèòóë ïіäіéøëè...
Ó ñêëàäíèõ îáñòàâèíàõ.

íà ïî÷àòêó ðå÷åííÿ ïåðåä
ãîëîñíèì:
Â Îäåñі òåïëî.

ïåðåä â, ô, çâ, ñâ, äâ, òâ, 
õâ, ãâ, ëüâ і ïîä. (íåçàëåæ-

ïіñëÿ ãîëîñíîãî ïåðåä ïðè-
ãîëîñíèì (êðіì â, ô, çâ, ñâ,

Çàñіá ìèëîçâó÷íîñòі
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ó 
ó 

â â

â âó 

â 
â 

Ó Ó

Â Â

Â Â Â

і і é é 

І 

é 
é 

é
і і 

і і 

íî âіä êіíöÿ ïîïåðåäíüîãî
ñëîâà): çàéøëà ó ôôîє; æèâå
ó Ëüâîâі

äâ, òâ, õâ, ãâ, ëüâ і ïîä.):
ïіøëà â ñàäîê; íàøі â÷è-
òåëі;

***
à òàêîæ ïіñëÿ ãîëîñíîãî ïå-
ðåä â óæèâàєìî ïðåôіêñ â-:
ãîñòі ââіéøëè; Îëÿ ââàæàє

ïіñëÿ ïàóçè (íà ïèñüìі ïî-
çíà÷àєìî ðîçäіëîâèì çíà-
êîì) ïåðåä ïðèãîëîñíèì:
Çíàþ, ó ÷îìó ñåêðåò.

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

Íà ïî÷àòêó ðå÷åííÿ ïåðåä îäíèì ïðèãîëîñíèì ïåðåâàæíî
âæèâàєìî ó: Ó ëіñі áàãàòî ãðèáіâ; Óãîðі ñÿÿëî ñîíöå.
Ïðîòå ìîæíà âæèâàòè òàêîæ â (ÿêùî öå íå ñóïåðå÷èòü
іíøèì íîðìàì): Â ëіñі áàãàòî ãðèáіâ; Âãîðі ñÿÿëî ñîíöå.

îñіíü Â Îäåñі

ïðèãîëîñí.
ãîëîñí.

ëіòî Â Ñóìàõ

ãîëîñí.
ïðèãîëîñí.

âåñíà Â ÓæãîðîäÓÓ і

ãîëîñíі

×åðãóâàííÿ [і] – [é]

Óæèâàєìî І: Óæèâàєìî É:

ìіæ ïðèãîëîñíèìè:
ïðèéøîâ і çàïèòàâ; âіí іøîâ

ìіæ ãîëîñíèìè:
Îëüãà é Àíäðіé; îöå é óñå

íà ïî÷àòêó ðå÷åííÿ:
І íà òіì ðóøíè÷êîâі…

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

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

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

і 
і

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Ó õóäîæíüîìó òåêñòі òðàïëÿþòüñÿ âіäõèëåííÿ âіä ïðà-

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

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

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

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

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

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

Âåðáè-êðàñóíі íàä ñòàâîì – òðàäèöіéíà ïðèêìåòà óêðà-
їíñüêîãî ñåëà (Ç ïîñіáíèêà).
ІІ. Простежте, як у тексті досягається милозвучність мовлення завдяки 
чергуванню [у] – [в], [і] – [й]. Обґрунтуйте ці чергування.
ІІІ. Уявіть себе біля річки з вербами. Опишіть одним реченням, що ви 
бачите, використавши прийменник у або в.

323. І. Спишіть сполучення слів, розкриваючи дужки. Обґрунтуйте свій
вибір.

1. Âіäïî÷èëè (ó,â) àêâàïàðêó, âèõіä (ó,â) ìіñòî, êóïàâñÿ
(ó,â)ëіòêó, ÷èòàâ (ó,â)ëіòêó, çíèêëè (ó,â) ëіñі, çíàє (ó,â)ñå,

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

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

322.

323.
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çíàâ (ó,â)ñå, ñâіòëî (ó,â) ôîє, âîäà (ó,â) Ñâіòÿçі, çàïèñ (ó,â) 
àëüáîìі.

2. Äåíü (і,é) íі÷, Ñàøêî (і,é) Þðêî, äóáè (і,é) ÿëèíè, 
áàòüêè (і,é) äіòè, âåñåëîãî (і,é) äîáðîãî, ôіëüì (і,é)äå, äðóçі 
(і,é)äóòü.
ІІ. З одним сполученням слів (на вибір) складіть і запишіть питальне 
речення.

324. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Визначте назви соціальних мереж за 
логотипами. Утворіть по черзі за схемою словосполучення, викорис-
тавши назву мережі та вибравши прийменник у або у в (усно). Перевірте 
одне в одного виконання.

ôîòî

Ó
?

Â

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

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

Áàíê ... ñìàðòôîíі, òðîëåéáóñè ... Ðіâíîìó, êâàðòèðà ... 
Ôàñòîâі, åñêіìî ... ãëàçóðі, ìîðîçè ... Єâðîïі, ñèäіòè ... âà-
ãîíі, çèìà ... Êàðïàòàõ, Òàðàñ ... Ñóìàõ, àéñáåðã ... îêåàíі, 
çàðåєñòðóâàâñÿ ... òâіòòåðі.
КЛЮЧ. Підкресліть у виписаних словосполученнях першу букву пер-
шого слова. Якщо ви правильно виконали завдання, то з підкреслених 
букв прочитаєте назву річки, яка протікає в Європі.

326. Спишіть сполучення слів, розкриваючи дужки, щоб досягти ми-
лозвучності.

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

324.

325.

326.
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2. Øâèäêî (і,é)äè, ïî÷åêàéòå (і,é) éîãî, ïî÷åêàéòå (і,é)
íàñ, ÿ (і,é) íå çíàâ, öіíà (і,é) ÿêіñòü, âіéíà (і,é) ìèð, âèøíÿ 
(і, é) ÿáëóíÿ.

327. І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть свій вибір.

1. Ñàäîê (ó,â)æå îäöâіâñÿ (і,é) ãóñòî (ó,â)êðèâ çåìëþ áі-
ëèìè ïåëþñòêàìè (Ã. Òþòþííèê). 2. Ïëà÷óòü (і,é) ìîëÿòü-
ñÿ áіëі òðîÿíäè (Ë. Êîñòåíêî). 3. (Ó,Â) ñâîїì êðàї, ÿê (ó,â)
ðàї (Íàð. òâîð÷іñòü). 4. (Ó,Â) ñòåïó ùå äóæ÷å ðîçæåâðіëîñü,
(і,é) íà ãðÿäêàõ, (ó,â) êîãî (ó,â)æå çîðàíî, ÷åðâîíî âèáëèñ-
êóþòü ñêèáè*, à (ó,â) áîðîçíàõ, ÿê ñíіã (ó,â) ïðîâàëëі, áіëіє 
îïàëèé öâіò (Ã. Òþòþííèê). 5. Òàòî ùîñü ìàéñòðóє (ó,â) 
äâîðі (і,é) çàäîâîëåíî íà ãîéäàëêó ïîãëÿäàє (Â. ×óõëіá).
__________

* Ñêèáà – øàð çåìëі, ÿêèé âèâåðòàє ïëóã ïіä ÷àñ îðàíêè.
ІІ. До виділених слів доберіть їхні форми або спільнокореневі слова із 
чергуванням звуків. Дібрані слова запишіть.
ІІІ. Підкресліть у першому реченні іменники.

328. І. Розгляньте фото. Які рослини-символи на них зображено? Чи 
можете ви пригадати пісні, у яких змальовано ці рослини? 
ІІ. Складіть невелике повідомлення (5–8 речень) про рослини, які є 
символами українського народу, дотримуючись правил чергування 
[у] – [в], [і] – [й].

30. ÓÆÈÂÀÍÍß ÏÐÈÉÌÅÍÍÈÊÀ Ç 
ÒÀ ÉÎÃÎ ÂÀÐІÀÍÒІÂ ІÇ, ÇІ (ÇÎ)

Ïðî òå, ÿê ïіä ÷àñ óæèâàííÿ ïðèéìåííèêà ç 
óíèêíóòè âàæêîãî äëÿ âèìîâè çáіãó ïðèãîëîñíèõ 

ПРИГАДАЙМО. Які є шиплячі приголосні?

329. А. Прочитайте виразно вголос словосполучення під ілюстрація-
ми, звертаючи увагу на виділені прийменники.

327.

328.

329.
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ãóëÿòè Ç òàêñîþ ãóëÿòè ІÇ ÷àó-÷àó ãóëÿòè ÇІ ñïàíієëåì

Б. Вимовте друге та третє словосполучення, уживаючи замість при-
йменників із та зі прийменник з. Чи ускладнило це вимову? Чи зашко-
дило милозвучності? 
В. Зробіть висновок про те, з якою метою замість прийменника з ужи-
ваємо його варіанти із, зі.

НАПРИКЛАД: 

ІÇ іç іç 

Іç 
іç іç 

іç 

ÇІ çі çі 

çі 
Çі 

çі 

ÇÎ çî çî 

Ìè ÷àñòî âèêîðèñòîâóєìî ïðèéìåííèê ç. НАПРИКЛАД: äî-
ðîãà ç îäíієþ ñìóãîþ, äèêòàíò ç óêðàїíñüêîї, çóñòðіòèñÿ ç
äðóçÿìè, ïîòÿã ç Î÷àêîâà, ç óñіìà óçãîäèòè.

Óòіì çáіã ïðèéìåííèêà ç іç äåÿêèìè іíøèìè ïðèãîëîñ-
íèìè ìîæå óñêëàäíþâàòè âèìîâó. Íàïðèêëàä, âàæêî âè-
ìîâëÿòè ïðèéøîâ ç øêîëè. Òîìó ùîá óíèêíóòè âàæêèõ äëÿ
âèìîâè çáіãіâ ïðèãîëîñíèõ òà äëÿ äîñÿãíåííÿ ìèëîçâó÷íîñ-
òі, çàìіñòü ïðèéìåííèêà ç ìîæåìî âèêîðèñòîâóâàòè éîãî
âàðіàíòè іç, çі (çî).

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

çðîáëåíî іç çîëîòà; їäå іç
ñåëà;
Іç øîâêó âèãîòîâèëè âіòðè-
ëà; áіã іç áàð’єðàìè; çàìіñ іç 
òіñòà; ëèñò іç Áðàçèëії

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

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

ÇÎ âæèâàєìî
іç ÷èñëіâíèêàìè äâà, òðè

çî äâі ñîòíі; çî òðè ãîäèíè

Ïðèéìåííèê ç

Ïðèéìåííèêè іç, çі (çî)
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Примітка. 

ПОРІВНЯЙМО:

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Ó õóäîæíüîìó òåêñòі òðàïëÿþòüñÿ âіäõèëåííÿ âіä ïðà-

âèë óæèâàííÿ ïðèéìåííèêà ç òà éîãî âàðіàíòіâ іç, çі, ùî 
ñïðè÷èíåíî âèìîãàìè ðèòìîìåëîäèêè àáî ìîâíèìè âïîäî-
áàííÿìè àâòîðà.

330. Прочитайте виразно вголос сполучення слів. Обґрунтуйте вжи-
вання прийменника з та його варіантів із, зі (зо).

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

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

Çàïîðіææÿ
×åðíіâöі
Îäåñà
Äíіïðî
Æìåðèíêà
Ñêâèðà

Øåïåòіâêà
Ñàìáіð
Ëüâіâ
Âіííèöÿ
Öþðіõ
Ñòðàñáóðã

ÏÐÈЇÕÀËÈ

Ç
?

ІÇ
?

ÇІ

332. Спишіть, уставляючи на місці пропуску з, із, зі або зо.

Âіäåî ... þòóáó, ÷àé ... ëèìîíîì, âèëèòè ... ÷àøêè, ðèñ
... Êèòàþ, ïðèáðàòè ... ñòîëó, âïðàâè ... øòàíãîþ, ÿє÷íÿ ...
ñèðîì, ïðîñïàëè ... äâі ãîäèíè, ñàëàò ... îãіðêàìè, ñòîðіíêà
... çî øèòà, ... її ïðèїçäîì, âèïëèâàє ... ñêàçàíîãî, ïîòðàòèâ
... òðè ñîòíі, âèéøëà ... ìåòðî.

333. Розкажіть, у чому полягає милозвучність української мови. Ви-
значте з-поміж опрацьованих у цьому розділі тем ті, які пов’язані з
мило звучністю мови. Які слова з теми «Спрощення в групах приголос-
них» «порушують» милозвучність української мови?

Примітка. Ó ïîçèöії ïåðåä äåÿêèìè ñïîëó÷åííÿìè ïðè-
ãîëîñíèõ âàðіàíòè іç òà çі ìîæóòü áóòè âçàєìîçàìіííèìè.
ПОРІВНЯЙМО: Óñòàâ ðàçîì іç ñõîäîì ñîíöÿ. – Óñòàâ ðàçîì çі 
ñõîäîì ñîíöÿ.

330.

331.

332.

333.
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Ãîòóєìîñÿ äî òåìàòè÷íîãî îöіíþâàííÿ

Виконайте завдання. Перевірте виконання, користуючись відповідями
в додатках.

1. Áóêâó è òðåáà ïèñàòè íà ìіñöі ïðîïóñêó â óñіõ ñëîâàõ ðÿäêà
À ñò..õàòè, õâ..ëÿñòèé, ïø..íèöÿ
Á ÷îâ..í, ãð..ìіòè, íåâ..äèìêà
Â ø..ðîêèé, øåë..ñòіòè, ÷..ðåâèêè
Ã ñõ..ëÿòèñÿ, êð..õêèé, ì..íóëèé

2. Ïðàâèëüíó âèìîâó âіäîáðàæàє ôîíåòè÷íèé çàïèñ ñëîâà
À âóçüêî [âóç′êî] ′ Â ñîëîäêèé [ñîëîòêèé]
Á ëåãêî [ëåãêî] Ã âåðíåøñÿ [âåðíåèøñ′à]′

3. Óïîäіáíåííÿ ïðèãîëîñíèõ âіäáóâàєòüñÿ ïіä ÷àñ âèìîâè êîæíî-
ãî ñëîâà â ðÿäêó

À áîðîòüáà, ìèëіñòü Â çñóíóòè äîâіäêà
Á ãðàєøñÿ, øâèäêèé Ã âóçäå÷öі, êëàâіàòóðà

4. ×åðãóâàííÿ ïðèãîëîñíèõ ìîæëèâå â ðàçі çìіíè îáîõ ñëіâ ó
ðÿäêó

À ñîïіëêà, êàëèíà Â âåñåëêà, äîïîìîãà
Á ìóõà, âіòåð Ã ìîëîêî, Ïîëòàâà

5. Ïðàâèëüíî çàïèñàíî âñі ñëîâà â ðÿäêó
À ñïèòàòè, çíåñòè, çôàëüøèâèòè
Á çêîñèòè, çøèòè, ðîçòðèâîæèòè
Â ñïàëåíèé, ðîçïèòàòè, áåñõëіáíèé 
Ã ñïåêòè, ç÷èñòèòè, áåçïå÷íèé

6. Îðôîãðàôі÷íó ïîìèëêó äîïóùåíî â ðå÷åííі
À  Îðáіòó ëіòà äîïèñàâ ëèñòîê і ëіã íà ñòåæêó, ùî ïðÿìóє â

îñіíü (Ì. Áîðîâêî).
Á  ...Ïîëèíó â áåçìåæíîìó ïðîñòîðі, ëåãêèé, ÿê ïіð’їíà

(Ä. Òêà÷).
Â  Êîëè íà íåáі çàðîæåâіëà òîíåíüêà ñìóøêà, îçåðî ïî÷àëî

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

÷èáіñ (À. Øèÿí).
7. Áóêâó ò òðåáà ïèñàòè íà ìіñöі ïðîïóñêó â îáîõ ñëîâàõ ðÿäêà

À ÷åñ..íèé, êîíòðàñ..íèé  Â ïåñ..ëèâèé, ðàäіñ..íèé
Á çàï’ÿñ..íèé, øіñ..íàäöÿòèé Ã êіñ..ëÿâèé, î÷èñ..íèé

8. Ïðèéìåííèê â òðåáà ïîñòàâèòè íà ìіñöі îáîõ ïðîïóñêіâ ó ðÿäêó
À ÷îâåí ... î÷åðåòі, ãóëÿëè ... ñàäó
Á ñèäіòè ... âàãîíі, ñïіâàòè ... õîðі
Â çíіìêè ... ôîòîãðàôà, âіòðèíà ... ìàãàçèíі
Ã âåñíà ... ×åðíіâöÿõ, äóá ... ëіñі
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9. Óòâîðіòü і çàïèøіòü ïðèêìåòíèêè âіä іìåííèêіâ ùàñòÿ, òèæ-
äåíü.

10. Çàïèøіòü ôîíåòè÷íîþ òðàíñêðèïöієþ ñëîâà áîðîòüáà, âå-
÷іðíÿ.

Ï ð î є ê ò
Îá’єäíàéòåñÿ â ãðóïè é ïіäãîòóéòå âіêòîðèíó ç 8–10 çà-

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

Ïðîâåäіòü âіêòîðèíó äëÿ ó÷íіâ іíøèõ ãðóï.

31. ÏÎÇÍÀ×ÅÍÍß Ì’ßÊÎÑÒІ ÏÐÈÃÎËÎÑÍÈÕ 
ÍÀ ÏÈÑÜÌІ. ÏÐÀÂÈËÀ ÂÆÈÂÀÍÍß Ì’ßÊÎÃÎ ÇÍÀÊÀ 

Ïðî òå, ÿêèìè áóêâàìè ïîçíà÷àєìî íà ïèñüìі 
ì’ÿêі ïðèãîëîñíі çâóêè, êîëè ïèøåìî ì’ÿêèé çíàê, 

à òàêîæ ïðî ïðàâèëüíó âèìîâó

ПРИГАДАЙМО. З якою метою використовують на письмі м’який знак? 

334. ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в слові колодязні визначаємо три
м’які приголосні звуки, хоча в ньому немає жодного м’якого знака. На-
ведіть аналогічні приклади.

Ì’ÿêіñòü ïðèãîëîñíèõ íà ïèñüìі ïîçíà÷àєìî:

áóêâàìè ÿ, þ, є
õâèëÿ [õâèë′à]

áóêâîþ і
ëіòî [ë′ѕòî]

ì’ÿêèì çíàêîì (ü) 
äåíü [äåí′]

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Áóêâè ü, і, ÿ, þ, є ìîæóòü ïîçíà÷àòè ì’ÿêіñòü âіäðàçó äâîõ

ïðèãîëîñíèõ. НАПРИКЛАД: êàïіòàíñüêèé [êàï’іòàí′ñ′êèé],
òàíöі [òàí′ö′і].

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

ÐІÄÍÀ ÌÎÂÀ
Íàðîäèëàñÿ ÿ â Óêðàїíі,
äå ðі÷êè é ñâіòàíêè ñèíі-ñèíі.

334.

335.
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Çìàëêó ìåíå â÷èëà ìîÿ ìàòè
ìîâó é ðіäíå ñëîâî øàíóâàòè.

Ìîÿ ðіäíà óêðàїíñüêà ìîâî,
ÿ ëþáëþ òâîє ñïіâó÷å ñëîâî.
ß áåç íüîãî – íà÷å áåç ðîäèíè,
áî ÿ äîíüêà ðіäíîї Âêðàїíè.

Ñåðöå ìîє êâіòíå ÿê â îáíîâі,
êîëè ÷óþ óêðàїíñüêå ñëîâî.
À âîíî, ÿê ïòàõ, íåáåñ ñÿãàє.
Êðàùå ìîâè ðіäíîї íåìàє!

Î. Äîâãîï’ÿò

ІІ. Знайдіть слова з м’якими приголосними. Визначте, як позначено
м’якість цих звуків на письмі: 1) м’яким знаком; 2) буквою і; 3) буквами
я, ю, є.
ІІІ. Розгляньте ілюстрацію до вірша та складіть за нею речення, вико-
риставши щонайменше одне зі знайдених слів.

336. А. Прочитайте подані парами слова, звертаючи увагу на вживан-
ня м’якого знака. 

Ìіñöåâèé âіäìіíîê Íàçèâíèé âіäìіíîê
ó õàòèíöі
ó ñêðèíüöі
ïî ñòåæèíöі
ïî äîðіæåíüöі

–
–
–
–

õàòèíêà
ñêðèíüêà
ñòåæèíêà
äîðіæåíüêà

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

ü ü ü
ü ü

ÀËÅ: ü ü
ü ü ü

ü ü-
ü ü

336.

Ì’ÿêèé çíàê

ïèøåìî: ÍÅ ïèøåìî:

1) ó êіíöі ñëîâà òà ñêëàäó 
ïіñëÿ áóêâ, ÿêі ïîçíà÷àþòü
ì’ÿêі ïðèãîëîñíі:
êіíü, êіëüöå, ïàðèçüêèé,
ìàëåíüêèé, áóäüòå

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

ü ü

ü ü

ü ü-

Ë

ü ü ü

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
íàçèâíîãî âіäìіíêà

(íÿíüêà), òî çáåðіãàєìî ì’ÿêèé çíàê і â óñіõ іíøèõ âіäìіí-
êàõ (íÿíüöі), à òàêîæ â óòâîðåíîìó âіä öüîãî іìåííèêà ïðè-
êìåòíèêó іç ñóôіêñîì -èí (íÿíü÷èí). ПОРІВНЯЙМО:

Ïèøåìî Ü ÍÅ ïèøåìî Ü

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

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

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Çâóêè [ã], [ê], [õ], [ґ], ãóáíі òà øèïëÿ÷і ïðèãîëîñíі – 

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

337. ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому після виділеної букви в першому сло-
ві м’який знак пишемо, а в другому – не пишемо. 

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

2) ó ñóôіêñі -ñüê-:
ìîðñüêèé, ëþäñüêèé

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

3) ó äієñëîâàõ íà -òüñÿ, 
-äüñÿ: â÷àòüñÿ, ïîãîäüñÿ

ìіæ áóêâàìè íà ïîçíà÷åííÿ 
ì’ÿêèõ àáî íàïіâïîì’ÿêøå-
íèõ ïðèãîëîñíèõ (êðіì âè-
ïàäêіâ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 
2, 3, 4 ïåðøîї êîëîíêè):
âîëèíñüêèé, êóçíÿ, ïðîìіíööі 
Â è í ÿ ò î ê: òüìÿíèé, ðіçü-
áÿð і ïîõіäíі âіä íèõ ñëîâà

4) ïіñëÿ Ë ïåðåä áóêâîþ íà 
ïîçíà÷åííÿ ì’ÿêîãî ïðèãî-
ëîñíîãî:
ñіëüñüêèé, їäàëüíÿ, ïàëüöі

337.

ÎÐÔÎÃÐÀÌÀ
Ì’ÿêèé çíàê
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Ìîæíà ïåðåâіðèòè, çìіíèâøè ñëîâî

ó ÑÊÐÈÍÜÖІ, 
áî ñêðèíüêà

ó ÕÀÒÈÍÖІ, 
áî õàòèíêà

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

ÇÐÀÇÎÊ. Ëÿëüêà – ëÿëüöі, ëÿëü÷èí.
Âèõîâàòåëüêà, Òåòÿíêà, ÿáëóíüêà, Îëåíüêà, ìàòіíêà,

äîíüêà.

339. Спишіть слова, уставляючи, де потрібно, м’який знак. Підкресліть 
орфограму «М’який знак». 

1. Çìåí..øåííÿ, ïðîìіí..÷èê, íåí..÷èí, öâі-
ðіí..÷àòè, áðèí..÷àííÿ, ãîí..ùèê, êàìіí..öі,
Íàòàë..÷èí, ïіäâîä..ñÿ, ÷åðêàñ..êèé, áîїò..ñÿ,
êóç..íÿ, ðіç..áÿð.

2. Îëåí..÷èí, êàìіí..÷èê, äîí..÷èí, ó 
æìåí..öі, Îêñàí..öі, óìàí..ñüêèé, ïîäіë..-
ñüêèé, ç’ÿñóєò..ñÿ, ò..ìÿíèé, òîí..øèé, çà-
êіí..÷óâàòè, ïðîìіí..öі, êîëîäÿç..íèé.

340. І. Спишіть речення, уставляючи, де потрібно, м’який знак. Обґрун-
туйте своє рішення. 

1. Ñíіãó ìåí..øàє, ÷îðíèìè ëàòàìè êðèєò..ñÿ çåìëÿ
(Ó. Ñàì÷óê). 2. Ñòåï.. òà âîëÿ – êîçàö..êà äîëÿ (Íàð. òâîð-
÷іñòü). 3. Çëіâà, ïðè ìîêðіé äîëèí..öі, êіí..÷àëèñü æèòà é
ïî÷èíàëàñÿ ëóêà (Ì. Êîöþáèíñüêèé). 4. Іç ëåäâå ÷óòíèì
ùåáåòàííÿì íèçåí..êî ëàñòіâêà ëåòèòü (Ì. Ðèëüñüêèé).
5. Î ìàòåðèí..ñ..êå ñëîâî, ðіäíі î÷і, ìåíі âè íіæíіñ..ò.. і ëþ-
áîâ.. âëèâàëè (Â. Ãðіí÷àê).
ІІ. Підкресліть слова, під час вимови яких тверді приголосні змінюємо
на м’які (уподібнюємо).

341. Випишіть послідовно спочатку слова, у яких пишемо м’який знак,
а потім – у яких не пишемо.

Äіáðîâîí..öі, åäåë..âåéñ, õàòèí..öі, Îêñàí..÷èí, ðåìіí..-
÷èê, ñíіãóðîí..öі, îñâіò..íіé, íÿí..÷èòè, ëіêàð..íÿ, àðãåí-
òèíñ..êèé.

338.

339.

òîíøèé
ìåíøèé
êàìіí÷èê
ðіçüáÿð
òüìÿíèé

340.

341.
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КЛЮЧ. Якщо ви правильно виконали завдання, то з перших букв слів
кожної групи прочитаєте назви двох українських річок.

342. Запишіть, уставляючи на місцях пропусків наведені поруч слова в 
потрібному відмінку. 

äîëîíüêà
çáåðіãàòè ó ... ñêðèíüêà
íà ìàëåíüêіé ... âèøåíüêà
ïîäàðóâàòè ... Äàðèíêà
çàïèñàíî íà ... ñòîðіíêà
âåñåëêà â õîëîäíіé ... áóðóëüêà

343. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть кожен / кожна словниковий
диктант із шести слів на різні правила вживання м’якого знака. Про-
диктуйте свої диктанти одне одному, перевірте написання.

344. І. Хто правильно визначить, скільки м’яких звуків є в кожному
слові ?

1. Òàíöþâàëüíèé. 2. ßñíіñіíüêèé. 3. Ñõâèëüîâàíіñòü.
ІІ. Запишіть за одну хвилину якомога більше слів, у яких: 1) м’який знак 
пишемо в кінці слова; б) м’який знак пишемо після л.

СИТУАЦІЯ. 

342.

343.

344.

345. СИТУАЦІЯ. Уявіть, що ви почали відвідувати гурток. Відтак 
надсилаєте знайомим відповідне фото й додаєте текст повідомлен-
ня. За одним із поданих фото напишіть повідомлення (3–4 речення ). 
Використайте наведені словосполучення.

 òàíöþâàëüíèé ãóðòîê 
 çíàéîìëÿòüñÿ

ç ìèñòåöòâîì
 çìіöíþþòüñÿ ôіçè÷íî
 äóæå ïîäîáàєòüñÿ 

 ðіçüáëåííÿ ïî äåðåâó
  íàâ÷àþòüñÿ 

ïðîєêòóâàòè
 îðèãіíàëüíі âèðîáè
 äóæå ïîäîáàєòüñÿ 

345.
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346. Підготуйте за бажанням відеопам’ятку (постер, слайди, відеоро-
лик, схему) для соціальних мереж про вживання м’якого знака. У роботі  
не обов’язково розповідати про всі правила. Можна зосередитися на 
певній групі слів, на одному фрагменті правил тощо.

347. І. Спишіть слова, уставляючи, де потрібно, м’який знак. Підкрес-
літь орфограму й поясніть написання.

Ñÿä..ìî, êîâàë..ñ..êèé, Õàð..êіâ, âåëåòåí..ñ..êèé, ó÷è-
òåë..÷èí, Ìàðèí..÷èí, íà ÿáëóí..öі, íÿí..÷èòè, ñòàí..öіÿ, 
ðіç..áëåííÿ, áðèí..÷èòü, ìåí..øåí..êèé, ïîãîä..ñÿ, Õìåëü-
íèö..êèé, õâàëèò..ñÿ, ò..ìÿíіòè.
ІІ. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. Підкресліть 
м’які приголосні.

Культура мовленняКультура мовлення

Îðôîåïі÷íèé òðåíàæåð
Вимовте чітко слова, дотримуючись поданих інструкцій.
1. Вимовляйте [л] перед [е] твердо, не допускаючи пом’якшення.
Åëåêòðèêà, áàëåò, áіëåò, òåëåôîí, òåëåâіçîð, âîëåéáîë, 

ëåéòåíàíò, ëåáіäü, ëåêñèêà, ëåãåíäà, ëåãêî, êîëåñî, åëåãàíò-
íèé, êàëåíäàð, ïðîáëåìà, ïàëåöü.

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
áà[ë]åò
[ë]åêöіÿ
ïðîá[ë]åìà
òå[ë]åôîí

áà[ë′]åò
[ë′]åêöіÿ
ïðîá[ë′]åìà
òå[ë′]åôîí

2. Вимовляйте [з], [с] перед [е] твердо, не допускаючи пом’як-
шення.

Ãàçåòà, çåôіð, ðîçåòêà, çåðíî, îçåðî, ëàçåðíèé, çåáðà, 
çåìëÿ, ñåçîí, ñåìåðî, ñåëî, ñåñòðà, ñåêðåò, ñåêóíäà, ñåëå-
çåíü, êàñåòà, äåñåðò.

32. ÑÏÎËÓ×ÅÍÍß ÁÓÊÂ ÉÎ, ÜÎ
Ïðî òå, êîëè â ñëîâàõ ïèøåìî áóêâîñïîëó÷åííÿ éî, 

à êîëè – üî, à òàêîæ ïðî ïðàâèëüíó âèìîâó

ПРИГАДАЙМО. 1. Який склад називають відкритим, а який – закритим? 
2. Чи можна під час переносу слова розривати буквосполучення йо 
чи ьо?

346.

347.
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348. А. Знайдіть на упаковках слова зі сполученнями букв йо, ьо.

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

ÉÎ ÜÎ

ÎÐÔÎÃÐÀÌÀ
Áóêâîñïîëó÷åííÿ éî, üî

349. І. Спишіть слова, уставляючи на місці пропуску йо або ьо. Підкрес-
літь орфограму.

Ë..äÿíèé, ë..ò÷èê, ìà..íåç, ïîë..âèé, çíà..ìèòè, ïіä..ì,
òðåò..ãî, áî..âèé, áàä..ðèé, ìіëü..íåð, øàìïіíü..íè, ãà..ê, 
Âîðîá..â, ñèí..ãî, êóð..ç, äç..áèê, ñåð..çíî, âîë..âèé, 
Êîðîë..â, îáіäí..ãî.
ІІ. Виділені слова поділіть на склади та запишіть фонетичною тран-
скрипцією.

348.

Ïèøåìî ÉÎ Ïèøåìî ÜÎ

äëÿ ïîçíà÷åííÿ
çâóêîñïîëó÷åííÿ [é] + [î]:

éîä, éîãî, ìіëüéîí, ðàéîí,
áîéîâèé, Âîðîáéîá â

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

ñüîãîäíі, âñüîãî, ëüîí, 
òðüîõ, Êîâàëüîâ

ÉÎ ìîæå áóòè ëèøå íà ïî-
÷àòêó ñêëàäó àáî öіëèì ñêëà-
äîì: áóëü-éîí, ìà-éî-íåç

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

349.
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СИТУАЦІЯ. 

351. Об’єднайтеся в групи (за варіантами, рядами тощо). Доберіть до
кожного слова спільнокореневе з буквосполученням йо або ьо. Якщо
хтось із вашої групи правильно добере слово, то ваша група одержить
один бал.

Äëÿ ïåðøîї ãðóïè. Õâèëþâàòèñÿ, ñіì, ãàé, ïîëå, ëіä, ëі-
òàòè, çíàòè.

Äëÿ äðóãîї ãðóïè. Ïðàöþâàòè, òðè, áіé, âîëÿ, êîëіð, ìà-
ëþíîê, äіÿòè.

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

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

353. І. Cпишіть речення, уставляючи на місці пропуску буквосполучен-
ня йо або ьо та розкриваючи дужки. 

1. Òèõî ïë(å,è)âå áëàêèòíèìè ðі÷êàìè ë..í (Ì. Êîöþáèí-
ñüêèé). 2. Є òèñÿ÷і äîðіã, ìіëü..í âó(ç,ñ)üêèõ ñò(å,è)æèíîê,
є òèñÿ÷і ëàíіâ, àëå îäèí ëèø ìіé (Â. Ñèìîíåíêî). 3. Óñå
ëÿêàëî íàñ: òðàâà, ùî òèõî ìà..ðіëà, і ãàþ äàë(ü)í..ãî ñòіíà,
ùî â çàõîäі ãîðіëà (Ëåñÿ Óêðàїíêà). 4. Íàä ÿðîì ÿâіð òîí-
êîñòàííèé êàëèíі ñë..çè âèò(å,è)ðàâ (Ä. Іâàíîâ). 
ІІ. Визначте в першому реченні частини мови (запишіть скорочено над
словами).

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

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

350.

351.

352.

353.
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ІІІ. Знайдіть у першому реченні слово, яке вжито в переносному зна-
ченні. Складіть усно із цим словом речення.

33. ÓÆÈÂÀÍÍß ÀÏÎÑÒÐÎÔÀ
Ïðî òå, êîëè ïåðåä áóêâàìè ÿ, þ, є,є ї ïèøåìî àïîñòðîô, 

à êîëè íå ïèøåìî, à òàêîæ ïðî ïðàâèëüíó âèìîâó

ПРИГАДАЙМО. 1. Які є губні приголосні? 2. У яких випадках букви я, ю,
є позначають два звуки?

354. А. Прочитайте виразно вголос слова. У словах якої колонки є 
звук [й]?

áóð’ÿí
â’ÿçàòè

áóðÿê
ñâÿòî

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

ÀËÅ 

ÍÅ ïèøåìî

ÀËÅ 
ÍÅ ïèøåìî

354.

Àïîñòðîô ÏÈØÅÌÎ ïåðåä ÿ, þ, є, ї:

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

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

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

áóð’ÿí, ïіð’ÿ, ìіæãіð’ÿ

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

ïіñëÿ ïðåôіêñіâ, ùî çàêіí÷ó-
þòüñÿ òâåðäèì ïðèãîëîñíèì

âіä’їçä, ðîç’ÿñíåííÿ, ç’єä-
íàíèé, ìіæ’ÿðóñíèé 

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

äèò’ÿñëà, äієò’їäàëüíÿ

ó ñëîâі Ëóê’ÿí òà ïîõіäíèõ âіä 
íüîãî ñëîâàõ

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

ä

ä äі
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Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Áóêâàìè ÿ, þ, є, ї ïіñëÿ àïîñòðîôà

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

355. ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому перше слово кожної пари пишемо з
апострофом, а друге – без апострофа. Вимовте чітко слова. Скорис-
тайтеся наведеними нижче опорними схемами. 

1. Çâ’ÿçàòè – ñâÿòêóâàòè. 4. Ðîç’ÿñíåííÿ – ðîççÿâà.
2. Òîðô’ÿíèé – äóõìÿíèé.  5. Áóð’ÿí – áóðÿê.
3. Áåç’ÿäåðíèé – çÿáëèê. 6. Äèò’ÿñëà – äèòÿ÷èé.

ÏІÄÂ’ßÇÀÒÈ

îäèí ïðèãîëîñ-
íèé ó ïðåôіêñі
é îäèí ó êîðåíі

ÒÎÐÔ’ßÍÈÉ

äâà ïðèãîëîñ-
íèõ, àëå [ð] íå 

âðàõîâóєìî

ÐІÇÄÂßÍÈÉ

äâà ïðèãî-
ëîñíèõ ïîðó÷

ó êîðåíі

356. І. Спишіть слова, уставляючи на місці про-
пуску, де треба, апостроф. Обґрунтуйте напи-
сання. 

Ëüâіâ..ÿíèí, óï..ÿòüîõ, öâ..ÿøîê, âîç-
ç..єäíàòè, ìåäâ..ÿíèé, ðèá..ÿ÷èé, ð..ÿñíî,
ëë..єòüñÿ, ñâ..ÿòêîâèé, äèò..ÿñëà, ÷åð-
â..ÿê, âіäâ..ÿçàòè, ìіæãіð..ÿ, ç ìàòіð..þ, 
ïіä..їõàòè, ðіçüá..ÿð, Ëóê..ÿí.
ІІ. Виділені слова запишіть фонетичною транск-
рипцією.

357. Спишіть речення, уставляючи на місцях пропусків прикметники,
утворені від наведених поруч іменників за допомогою суфікса -ян-.

ÇÐÀÇÎÊ. Òðàâà – òðàâ’ÿíèé.

ñîëîìà
2. ... áіñêâіò – àëüòåðíàòèâà êðåìîâèì òîðòàì. ìîðêâà
3. Ó íàðîäíіé ìåäèöèíі âèêîðèñòîâóþòü ... ìîõ. òîðô
4. Ó Ëüâîâі ïðîéäå ôåñòèâàëü «Ñïàëàõ ... çіðêè». ðіçäâî
5. Ó Êèòàї є çàïîâіäíèê « ... îñòðіâ». ìàâïà
6. Ôіðìà ïðîєêòóє ñó÷àñíі ... áóäèíêè. äåðåâî

ÎÐÔÎÃÐÀÌÀ
Àïîñòðîô

355.

Àïîñòðîô

356.

357.
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358. Спишіть слова, уставляючи в усіх, крім одного, апостроф. Познач-
те префікси. У якому слові й чому не ставимо апостроф?

Ðîç..ÿñíèòè, ìіæ..ÿðóñíèé, îá..єäíàòè, ç..їçäèòè, ç..åêî-
íîìèòè, ïіäâ..ÿçàòè, çâ..ÿçêіâåöü, âіä..їæäæàòè, ðîçì..ÿê, 
áåç..ÿäåðíèé, ïåðåä..þâіëåéíèé.

359. ТРЕТЄ ЗАЙВЕ. У кожній групі слів знайдіть одне, у якому НЕ пи-
шемо апостроф. 

1. Ìàâï(’)ÿ÷èé, ÷åðâ(’)ÿê, îá(’)єäíàíèé.
2. Â(’)ÿ÷åñëàâ, Íàä(’)ÿðíå, äóõì(’)ÿíèé.
3. Âåðõіâ(’)ÿ, äç(’)þð÷àííÿ, ç(’)þðìèòèñÿ.

СИТУАЦІЯ. 

361. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть кожен / кожна словниковий
диктант із шести слів на правила вживання апострофа. Продиктуйте
диктант одне одному та перевірте написання.

362. Випишіть послідовно лише слова з апострофом. 

Ñëîâ..ÿíñüê, êð..ÿêàòè, òîðô..ÿíèê,
ðóì..ÿíåöü, òüì..ÿíèé, àðô..ÿðêà, ñîëî-
â..їíèé, ð..þêçàê, áåç..ÿçèêèé, óçãіð..ÿ,
ñâ..ÿ÷åíèé, ðîç..їõàòèñÿ, ãîëóá..ÿòêî.
КЛЮЧ. Підкресліть у виписаних словах першу
букву. Якщо ви правильно виконали завдання,
то з підкреслених букв прочитаєте назву євро-
пейського міста. У якій країні це місто?

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

1. Ïîëóì..ÿíі ÿçèêè âіäðèâàëèñÿ âіä ãіëîê, ïîâîëі ñïàäà-
ëè äî çåìëі é êðè÷àëè ïіä íîãàìè (Ó. Ñàì÷óê). 2. Áäæîëè

358.

359.

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

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

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

Наперед вдячні.

360.

361.

362.

363.
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ñîíÿ÷íèì äîùåì ïàäàþòü íà ìåäâ..ÿíèé ëàí (Ì. Ñòåëü-
ìàõ). 3. Ñìіþòüñÿ, ïëà÷óòü ñîëîâ..ї і á..þòü ïіñíÿìè â ãðó-
äè (Îëåêñàíäð Îëåñü). 4. Ìàþ ÿ ñâ..ÿòå ñèíіâñüêå ïðàâî ç
ìàòіð..þ ïîáóòü íà ñàìîòі (Â. Ñèìîíåíêî). 5. І îêåàíіâ òèõ
íåìàє, ùîá âіðíі ðîç..єäíàòü ñåðöÿ (Ì. Ðèëüñüêèé).
ІІ. Знайдіть два слова, у кожному з яких звуків більше, ніж букв. 

364. І. Випишіть спочатку слова з апострофом, а потім – без апост-
рофа. Написання слів, щодо яких виникли сумніви, перевірте за слов-
ником.

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

2. Ìîðêâ..ÿíèé, äèò..ÿñëà, ñâ..ÿùåí-
íèê, ìàòіð..þ, òîðô..ÿíèé, ïåðåäæíèâ..ÿ,
á..єòüñÿ, ìàâï..ÿ÷èé, Ñâ..ÿòîñëàâ, ðîçì..ÿê-
øèòè, ç..ÿñóâàòè, ïðîëë..þ, áàãð..ÿíèé,
âіä..єäíóâàòè, ïðèìîð..ÿ.
ІІ. Поміркуйте, які дві орфограми «заховалися» в кожному з виділених
слів.

365. Складіть невеликий опис (4–5 речень) на одну з тем: «Квіти – очі
природи», «Сонячний ранок», «Літні барви». Використайте якомога
більше слів з довідки. Поясніть написання слів, які ви обрали.

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

366. І. Виберіть із «хмари» слів ті, що міс-
тять помилки. Запишіть ці слова правиль-
но. Які дві орфограми об’єднано в цьому 
за вданні?

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

364.

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

365.

Ìàëþíîê 
Òåòÿíè Ïîïîâîї 

366.
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34. ÏÎÄÂÎЄÍÍß ÁÓÊÂ ÍÀ ÏÎÇÍÀ×ÅÍÍß 
ÇÁІÃÓ ÎÄÍÀÊÎÂÈÕ ÏÐÈÃÎËÎÑÍÈÕ

Ïðî òå, ÿê íà ìåæі ÷àñòèí ñëîâà çáіãàþòüñÿ 
îäíàêîâі ïðèãîëîñíі, òà ïðî ïîçíà÷åííÿ öèõ çâóêіâ 

äâîìà îäíàêîâèìè áóêâàìè

ПРИГАДАЙМО. Що таке корінь, префікс і суфікс слова?

367. А. Прочитайте вголос слова. Зверніть увагу на вимову звуків, які 
позначено двома однаковими буквами.

Îñіííіé, ñîííèé, îááіãòè, áåççâó÷íèé, ñïåööåõ.
Б. На межі яких частин слова збігаються ці приголосні?
В. Зробіть висновок, де у слові може бути збіг однакових приголосних.

НАПРИКЛАД: 

ää áá

íí ññ

íí íí

òò öö

Зверніть увагу!
Ç ïîäâîєíèìè áóêâàìè ïèøåìî 

òàêîæ ñëîâà ñâÿùåííèê, Âіííèöÿ,
Ãàííà, ññàâåöü, ëëÿíèé, îââà (äëÿ âè-
ðàæåííÿ çäèâóâàííÿ), áîââàíіòè (âè-
äíіòèñÿ).

367.

Ïðèãîëîñíі çâóêè â äåÿêèõ âèïàäêàõ âèìîâëÿєìî äîâøå, 
íіæ çâè÷àéíî. Íà ïèñüìі òàêі çâóêè ïîçíà÷àєìî ïîäâîєíè-
ìè áóêâàìè (äâîìà îäíàêîâèìè áóêâàìè), à â òðàíñêðèï-
öії – çíà÷êîì [ : ]. НАПРИКЛАД: îñіííіé [îñ′¾í′:іé].

Êîëè çáіãàþòüñÿ äâà îäíàêîâі ïðèãîëîñíі çâóêè, òî ïè-
øåìî äâі îäíàêîâі áóêâè. Ïðèãîëîñíі ìîæóòü çáіãàòèñÿ íà 
ìåæі:

 ïðåôіêñà òà êîðåíÿ âіääіëèòè, îááіãòè

 êîðåíÿ òà ñóôіêñà äåííèé, ðîçðіç ññÿ

 äâîõ ñóôіêñіâ ãëèáèííèé, ïèñüìåííèê

  ÷àñòèí ñêëàäíîãî ñëîâà 
(òàêі ñëîâà ìàþòü äâà êîðåíі)

ñïîðòòîâàðè, ñïåööåõ

Ïîäâîєííÿ áóêâ

Çáіã ïðèãîëîñíèõ

ÎÐÔÎÃÐÀÌÀ
Ïîäâîєíі áóêâè
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368. І. Запишіть слова у три колонки залежно від місця збігу приголос-
них. Яке слово й чому не треба виписувати? Обґрунтуйте подвоєння
букв. 

Çáіã íà ìåæі
ïðåôіêñà é êîðåíÿ

Çáіã íà ìåæі
êîðåíÿ і ñóôіêñà

Çáіã íà ìåæі ÷àñòèí
ñêëàäíîãî ñëîâà

Òóìàííèé, áåççóáèé, ìåääîïîìîãà, âіääàòè, çàêîííî,
âіä’їæäæàòè, îááèòèé, ñóïåððàêåòà, ñòіííèé.
ІІ. Виділені слова розберіть за будовою.

369. І. Прочитайте мовчки текст. Чи бували ви на гірських річках? Роз-
кажіть про свої враження.

ÏІÑÅÍÍÀ ÄÓØÀ ×ÅÐÅÌÎØÓ
Âіääàâíà ïåðåêàçóþòü, ùî äî ñõіä ñîíöÿ çëіòàþòüñÿ íàé-

äóæ÷і îðëè ïîëîñêàòè ñâîї äçüîáè і êðèëà â áèñòðèíі ×åðå-
ìîøó. Ðі÷êà öÿ íåñå âîäîãðàї, ùîá õèìåðíèìè çàêðóòèíàìè
îáіéìàòè çàäóìëèâі ãóöóëüñüêі ãîðè. Øóìèòü, âèðóє і ïі-
íèòüñÿ ×åðåìîø, îááèâàє áåççàõèñíі áåðåãè...

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

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

368.

369.
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ІІ. Виконайте завдання до тексту. 
1.  Знайдіть і випишіть слова, у яких є подвоєні букви. Обґрунтуйте 
написання.

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

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

áåç- âіä- îá- âîç- ïіä-

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

НАПРИКЛАД: 

í ПОРІВНЯЙМО:

íí
íí

íí

í
í

í

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

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

2. Áàáóñÿ íàâ÷èëà íàñ ãîòóâà-
òè ñìà÷íèé і íàäçâè÷àéíî êî-
ðèñíèé æóðàâëèííèé íàïіé.

370.

ßêùî îñíîâà ñëîâà çàêіí÷óєòüñÿ íà í і äî öüîãî ñëîâà
äîäàєìî ñóôіêñ -í-, òî ìàєìî ïîäâîєííÿ – íí. НАПРИКЛАД: 
ñîííèé. 

Ó ïðèêìåòíèêàõ, óòâîðåíèõ çà äîïîìîãîþ ñóôіêñіâ -àí- 
(-ÿí-), -èí-, -їí-, áóêâó í íå ïîäâîþєìî. ПОРІВНЯЙМО:

Ïèøåìî ÍÍ Ïèøåìî Í

åêðàÍ + Í = åêðàííèé 
ðîäèÍà + Í = ðîäèííèé 
ãëèáèÍà + Í = ãëèáèííèé 

ãëèíà + ÿí = ãëèíÿíèé
áäæîëà + èí = áäæîëèíèé
ñîëîâåé + їí = ñîëîâ’їíèé

Íàïèñàííÿ ÍÍ

ї

371.
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372. Утворіть і запишіть слова з подвоєними буквами, додаючи до 
поданих слів суфікс н. Підкресліть і поясніть орфограму.

ÇÐÀÇÎÊ. Ñåçîí – ñåçîííèé.
Ïîëóäåíü, òåëåôîí, ðіâíèíà, çìіíà, ìіëüéîí, іñòèíà, ñó-

äèíà, áàøòàí.

373. І. Спишіть словосполучення, уставляючи, де потрібно, букву н.

Öіí..èé ïîäàðóíîê, îñèí..å ãíіçäî, æóðàâëèí..èé êëè÷, 
æóðàâëèí..èé ÷àé, äâîõâèëèí..à çàòðèìêà, Ïіâäåí..èé Áóã, 
ùîäåí..å ìåíþ, îëîâ’ÿí..èé ñîëäàòèê, áäæîëèí..à ñіì’ÿ.
ІІ. З одним словосполученням складіть усно питальне речення. 

374. І. Спишіть слова, уставляючи, де треба, пропущену букву. Об-
ґрунтуйте написання.

Îõîðîí..èé, ðîñëèí..èé, ðîñëèí..іñòü,
îá..ðèçêàòè, â..і÷ëèâî, áóêâåí..èé, âіä..àâíà,
îðëèí..èé, âîçíіñ..ÿ, ãðå÷àí..èé, ïåðåä..åíü,
çàâ..èøêè, áåç..âó÷íî, æóðàâëèí..èé (âіä
æóðàâåëü), ïàñ..ÿ.
ІІ. Виділене слово запишіть фонетичною транскрип-
цією. 

375. Перегляньте відеоролики за наведеним QR-кодами або поси-
ланнями та знайдіть з-поміж них той, який стосується орфограми «По-
двоєні букви». Якщо бажаєте, підготуйте подібне відео та поділіться 
ним з однокласниками й однокласницями. 

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

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

Öіíà òîâàðó – öіííà ïîðàäà; õâèëèíà ìîâ÷àííÿ – õâè-
ëèííà ïåðåðâà; âіäîìà іñòèíà – іñòèííà ìóæíіñòü.
ІІ. З кожним словосполученням однієї пари (на вибір) складіть усно 
одне речення.

377. Чи правильним є твердження, що в слові віддзвеніти на межі 
префікса й кореня спостерігаємо збіг однакових приголосних? А под-
воєння букв? Обґрунтуйте відповідь, доберіть аналогічні приклади.

372.

373.

374.

òóìàííèé
òóìàííіñòü
òóìàííî
ââі÷ëèâèé
çàââèøêè
ñâÿùåííèê

375.

376.

377.
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378. І. Спишіть слова, уставляючи, де треба, пропущену букву. 
Äåðåâ’ÿí..èé, áäæîëèí..èé, áåçâèí..î, çàêîí..î, áåç-

ñîí..èé, âіä..àëåíî, ãëèáèí..èé, áåç..àõèñíèé, åëåêòðîí..èé,
ïіä..àâàòèñÿ, ãîäèí..èê, ðîçðіñ..ÿ, âіä..çâîíèòè, ðîç..áðîїòè,
ñïîðò..îâàðè, çàêîðäîí..èé.
ІІ. Виділене слово розберіть за будовою та запишіть фонетичною тран-
скрипцією. Чи знайдете ви в ньому три орфограми?

35. ÏÎÄÂÎЄÍÍß ÁÓÊÂ ÍÀ ÏÎÇÍÀ×ÅÍÍß 
ÏÎÄÎÂÆÅÍÈÕ ÏÐÈÃÎËÎÑÍÈÕ

Ïðî òå, êîëè ó ñëîâàõ ïîäîâæóєìî ïðèãîëîñíі çâóêè, 
òà ïðî ïîçíà÷åííÿ òàêèõ çâóêіâ íà ïèñüìі 

ПРИГАДАЙМО. Які є м’які приголосні?

379. А. Прочитайте вголос іменники жіночого роду. Визначте число та 
відмінок цих слів.

íі÷÷þ
ïàïîðîòòþ
ïàìîðîççþ

ðàäіñòþ
ùèðіñòþ
ëþáîâ’þ

Б. Між якими звуками (голосними чи приголосними) стоять звуки, по-
значені виділеними буквами?
В. Зробіть висновок про подвоєння букв в іменниках жіночого роду.

НАПРИКЛАД: 

í í

ëë ää
íí

øø

ò

ää ëë
ëë òò

378.

379.

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

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

ìіæ ãîëîñíèìè â òàêèõ âèïàäêàõ:
Ïðèêëàäè

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

ãіëëÿ, çíàðÿääÿ,
çíàííÿ, 
çàòèøøÿ

ó äåÿêèõ іìåííèêàõ ÷îëîâі÷îãî òà 
æіíî÷îãî ðîäó íà -ÿ.
Â è í ÿ ò î ê: ñëîâî ñòàòòÿ ó ôîðìі
Ðîäî âîãî âіäìіíêà ìíîæèíè – ñòàòåé 

ñóääÿ, Іëëÿ, 
ðіëëÿ, ñòàòòÿ

Ïîäîâæåííÿ ïðèãîëîñíèõ 



1655

ëë
÷÷

òò

ëë ëë

íí
íí

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
1. Ïðèãîëîñíі ïîäîâæóєìî, ÿêùî âîíè ñòîÿòü ìіæ ãîëîñ-

íèìè. НАПРИКЛАД: ìèòòþ, ÀËÅ: ðàäіñòþ, áåçñìåðòÿ.
2. Íå ïîäîâæóєìî ãóáíі ïðèãîëîñíі òà [ð]. НАПРИКЛАД: 

ëþáîâ’þ, ìàòіðі ’þ, ãëàçóðóó ’þ.

380. І. Прочитайте слова. Обґрунтуйте написання з подвоєними буква-
ми або без подвоєння. 

Çàïîðіææÿ, îáëè÷÷ÿ, ïî÷óòòÿ, ïî÷óòòєâèé, êà÷åíÿ, îñåð-
äÿ, êðîâ’þ, ðіëëÿ, ñòàòåé, Ðîññþ, ìåäàëëþ, ùåäðіñòþ, çà-
ëëєòüñÿ, çðàííÿ.
ІІ. Чи є в місцевості, де ви проживаєте, географічні об’єкти, назви яких 
пишемо з подвоєними буквами?

381. І. Спишіть слова, уставляючи, де треба, пропу-
щену букву.

Çíàðÿä..ÿ, óçáі÷..ÿ, ìîëîä..þ, ë..єòüñÿ, 
ñòàò..ÿìè, ñòàò..åé, âіäêðèò..ÿ, âіäêðèò..іâ, 
êóò..ÿ, òèãðåí..ÿ, ðîçïîâіä..þ, ÿñíіñò..þ, 
ãіë..ÿ÷êà, ïåðåõðåñò..ÿ, ñóä..ÿ, ñïðîñîí..ÿ.
ІІ. Виділені слова запишіть фонетичною транскрип-
цією. 

382. ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому перше слово в парі пишемо з подвоє-
ними буквами, а друге – без подвоєних букв. 

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

â îðóäíîìó âіäìіíêó (êèì? ÷èì?)
îäíèíè іìåííèêіâ æіíî÷îãî ðîäó, ÿêі
â íàçèâíîìó âіäìіíêó çàêіí÷óþòüñÿ
íà ïðèãîëîñíèé

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

ó ôîðìàõ äієñëîâà ëèòè òà ñïîðіäíåíèõ
äієñëîâàõ

ëëþ, çіëëÿòè

ó ïðèñëіâíèêàõ íà -ííÿ, -ííþ ñïðîñîííÿ, 
ïîïіäòèííþ

Ïîäîâæåííÿ çáåðіãàєìî і â óñіõ ïîõіäíèõ ñëîâàõ (æèò-
òÿ – æèòòєâèé, ãіëëÿ – ãіëëÿ÷êà).

380.

êóòÿ
ëëєòüñÿ
âèëëþ 
ãіëëÿ÷êà
ãіëëÿñòèé
óçáі÷÷ÿ

381.

382.
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383. І. Прочитайте текст. Визначте його тип мовлення. Чим приваблює 
відвідувачів заповідник «Асканія-Нова»?

ÀÑÊÀÍІß-ÍÎÂÀ
Є íà ïіâäíі Óêðàїíè çàïîâіä-

íèê «Àñêàíіÿ-Íîâà». Ùîðі÷íî
éîãî âіäâіäóþòü äåñÿòêè òèñÿ÷ 
ëþäåé. Õòîñü ïðèїçäèòü, ùîá 
îçíàéîìèòèñÿ іç ñèñòåìîþ çáå-
ðåæåííÿ äîâêіëëÿ, âèâ÷èòè ïðè-
ðîäíі ïðîöåñè. À õòîñü ïðîñòî 

íàñîëîäæóєòüñÿ ïîäîðîææþ, ïðÿìóþ÷è äî ìіñöü âіäïî÷èí-
êó íà óçáåðåææÿõ ×îðíîãî é Àçîâñüêîãî ìîðіâ...

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

Íåïîâòîðíі êðàєâèäè ñòåïó çі ñòàäàìè åêçîòè÷íèõ òâà-
ðèí, ìіñöèíè ç áóéíîþ ðîñëèííіñòþ ñòâîðþþòü äèâîâèæíå 
âіä÷óòòÿ áåçìåææÿ і äîïîìàãàþòü ëþäèíі çðîçóìіòè ñâîє
ìіñöå íà ïëàíåòі Çåìëÿ (Іç æóðíàëó).
ІІ. Випишіть слова з подвоєними буквами. Поясніть вимову й написання .
ІІІ. Зіставте зміст прочитаної статті з наведеним на с. 167 реченням. 
Знайдіть у цьому реченні хибну інформацію.

Çà іíôîðìàöієþ çі ñòàòòі «Àñêàíіÿ-Íîâà», ùîðі÷íî òè-
ñÿ÷і ëþäåé âіäâіäóþòü çàïîâіäíèê «Àñêàíіÿ-Íîâà», áî òàì 
íàäçâè÷àéíі êðàєâèäè, ÷óäîâà ïðèðîäà, òîìó íå õî÷óòü 
їçäèòè äî áóäü-ÿêèõ іíøèõ ìіñöü âіäïî÷èíêó â Óêðàїíі.

384. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. З якою метою люди створюють заповідники
та що там можна побачити? Що зображено на фото до попередньої
вправи?

385. І. Запишіть іменники у формі орудного відмінка однини. Які два з
них треба писати з апострофом? 

ÇÐÀÇÎÊ. Ìîëîäü – ìîëîääþ.
Çàìåòіëü, íі÷, ÷åñòü, Âîëèíü, Ñі÷, ëþáîâ, ãóàø, ïîäîðîæ,

ìіäü, ùåäðіñòü, ãëàçóð, ïàìîðîçü.
ІІ. Вимовте записані слова, дотримуючись правил орфоепії.

383.

384.

385.
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386. ТРЕТЄ ЗАЙВЕ. У кожній групі слів знайдіть одне, у якому немає 
подвоєння букв.

1. Ë..єòüñÿ, ïåðåäãðîç..ÿ, ñòàò..åé. 2. Ëþò..þ, õèòðіñò..þ,
âóãіë..ÿ. 3. Äîçâіë..ÿ, âîâ÷åí..ÿ, ìèò..þ.

387. Користуючись електронним словником, розгляньте відмінювання 
іменників обличчя, узвишшя. Чи в усіх відмінках однини
зберігається подвоєння букв? А у формах множини? 
Розкажіть про свої спостереження. Ви можете скориста-
тися наведеним QR-кодом або посиланнями. 
https://cutt.ly/dYkVCft   https://lcorp.ulif.org.ua/dictua/

388. І. Спишіть речення, уставляючи, де треба, пропущену букву. Під-
кресліть вивчені орфограми.

1. Іñòèí..à ââі÷ëèâіñòü ïîëÿãàє â äîáðîçè÷ëèâîìó ñòàâ-
ëåí..і äî ëþäåé (Æ.-Æ. Ðóññî). 2. Êîñìі÷íå àãåíòñòâî ðîç-
ðîáèëî ñóïåð..àêåòó äëÿ ïîëüîòó àñòðîíàâòіâ íà Ìіñÿöü 
(Ç âèïóñêó íîâèí). 3. Ñîíöå ñòîїòü âèñîêî, ñèïëå ðÿñíèì 
ïðîìií..ÿì ó âiäêðèòi þíi îáëè÷..ÿ (Î. Ãîí÷àð). 4. Êîëèñàâ 
ìîþ êîëèñêó âіòåð ðіäíîãî Ïîäіë..ÿ і çëèâàâ íà ñîí..і âії 
ñòåïîâîãî çàïàõ çіë..ÿ (Îëåêñàíäð Îëåñü).
ІІ. Доберіть антоніми до виділених слів.

389. І. Розподіліть подані в рамці слова до малюнків, зважаючи на лек-
сичне значення та написання. Обґрунтуйте свій вибір. 

Ñóä

ñóääіâ
ñóäіâ

ñóäàìè
ñóääÿìè
ñóäîâèé

ñóääіâñüêèé Ñóääÿ

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

390. Спишіть слова, уставляючи, де треба, пропущену букву. Позначте 
корені у виділених словах.

Ñóä..іâñòâî, íàøåñò..ÿ, ïîïіäòèí..þ, ç êóò..åþ, ëàòàò..ÿ, 
ðîçêіø..þ, ïіäґðóíò..ÿ, ìèò..єâî, ñòîðі÷..ÿ, ðіë..åþ. íà 
óçâèø..і, ðîçіë..þòüñÿ, ïåðåäãðîç..ÿ, ìåæèðі÷..ÿ,

391. І. Спишіть слова, уставляючи, де треба, пропущену букву. Об-
ґрунтуйте написання.

386.

387.

388.

389.

390.

391.
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Ïëàâàí..ÿ, çі ñòàë..і, ñòàë..þ, Çàêàðïàò..ÿ, çàë..єòüñÿ , 
ãіë..ÿñòèé, ëþáîâ..þ, ãóñåí..ÿ, Іë..ÿ, ç Іë..åþ, êîëîñ..ÿ, áåç-
ñìåðò..ÿ, âіäêðèò..ÿ, ñóä..ÿ, ñòàò..ÿ, ñòàò..åé, ñâіæіñò..þ,
íàâìàí..ÿ.
ІІ. До виділених слів доберіть спільнокореневі з подвоєними буквами.

Ï ð î є ê ò
Çáіðíèê òâîð÷èõ ðîáіò

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

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

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

îðôîåïії», «Ïðèãîäà â êðàїíі Çâóêіâ», «ßê ïîäðóæèëèñÿ ãî-
ëîñíі і ïðèãîëîñíі çâóêè», «Áóêâè â ãîñòÿõ ó çâóêіâ», «Îñò-
ðіâ Ôîíåòèêè», «Ñåêðåòè îðôîãðàôії», «Öàðіâíà Îðôîåïіÿ»,
«Áóêâè òà çâóêè â òóðèñòè÷íîìó ïîõîäі».

36. ÓÇÀÃÀËÜÍÅÍÍß ÂÈÂ×ÅÍÎÃÎ Ç ÐÎÇÄІËÓ 
«ÔÎÍÅÒÈÊÀ. ÃÐÀÔІÊÀ. ÎÐÔÎÅÏІß. ÎÐÔÎÃÐÀÔІß»

392. І. Прочитайте вголос текст, дотримуючись орфоепічних правил. 
Визначте його тему й основну думку. Що корисного для себе ви дізна-
лися?

ÑÍІÄÀÉÒÅ Â×ÀÑÍÎ
Ñíіäàíîê – íàéâàæëèâіøà ÷àñòèíà íàøîãî ùîäåííîãî 

ìåíþ. Âіä òîãî, ùî ìè ç’їëè âðàíöі, áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü 
íàøå ñàìîïî÷óòòÿ ïðîòÿãîì äíÿ.

Ó÷åíі äîâåëè, ùî ëþäè, ÿêі íåõòóþòü ñíіäàíêàìè, áіëü-
øå ñõèëüíі äî ñòðåñіâ, ñóäèííèõ çàõâîðþâàíü, äåïðåñії òà 
îñëàáëåííÿ іìóíіòåòó. Êðіì òîãî, ÿêùî âðàíöі âè íå ïîїëè,
áóäüòå ïåâíі, ùî çà îáіäîì ç’їñòå ìіíіìóì ó äâà ðàçè áіëüøå,
íіæ çàçâè÷àé.

392.
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Ïðèâ÷іòü ñåáå їñòè íå ðàíіøå, íіæ ÷åðåç ïіâ ãîäèíè ïіñëÿ 
ïðîáóäæåííÿ. Óñòàâøè ç ëіæêà, âèïèéòå ïіâ ñêëÿíêè òåïëåíü-
êîї âîäè. Öå àêòèâіçóє ïðîöåñè æèòòєäіÿëüíîñòі â îðãàíіçìі. 
Ìîæíà äîäàòè ó âîäó êіëüêà êðàïåëü ëèìîííîãî ñîêó. Ïî-
òіì çàéìіòüñÿ çâè÷íèìè ñïðàâàìè: ïðèéìіòü äóø, îäÿãíіòüñÿ, 
çáåðіòü ñóìêó. Çà öåé ÷àñ øëóíîê ïî÷íå ïðàöþâàòè – і âè âіä-
÷óєòå ëåãêèé ãîëîä. Îñü òåïåð – ñíіäàéòå (Іç æóðíàëó).
ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1.  Знайдіть по одному слову з двома: а) м’якими приголосними; 
б) дзвінкими; в) глухими.

2.  Запишіть виділені слова фонетичною транскрипцією. 
3.  Знайдіть три слова, під час вимови яких приголосні уподібнюємо.
4.  Знайдіть два слова, які можна змінити або до яких можна дібра-
ти спільнокореневі слова так, щоб відбулося чергування звуків.

5. Поясніть доцільність чергування [у] – [в].
6.  Випишіть п’ять слів з вивченими орфограмами, обґрунтуйте на-
писання.

7. Виконайте фонетичний розбір слова сніданок.

393. І. Спишіть прислів’я, розкриваючи дужки. Підкресліть вивчені 
орфограми, поясніть написання.

1. Áåç íàøîãî Ãðèöÿ âîäà íå îñâ(’)ÿòèò(ü)ñÿ. 2. Â(å,è)ëè-
êå äåð(å,è)âî ïîâîëі ðîñòå. 3. Ïіä ë(å,è)æà÷èé êàìіíü âîäà íå 
ò(å,è)÷å. 4. Õî÷ áëè(ç,ñ)üêî, òà ñëè(ç,ñ)üêî. 5. ßêå êîðіí(í)ÿ,
òàêå é íàñіí(í)ÿ. 6. Ëîáîì ìóðó íå ïðîá(’)єø(ü). 7. (І,É) 
áóä(å,è)íü, і í(å,è)äіëÿ – (ó,â)ñå ëіíèâîìó áåçäіë(ë)ÿ.
ІІ. Вивчіть напам’ять два з поданих прислів’їв (на вибір).

394. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чому в народі кажуть, що вдома й стіни допо-
магають? 

395. Перегляньте слайди «Наголос» за наведеним QR-кодом або по-
силанням. Не дивлячись на екран, запишіть ті слова, які
запам’ятали, поставте в них наголоси. Перегляньте слай-
ди ще раз і так само запишіть інші слова, які пропустили. 
https://cutt.ly/gTGXFAM

393.

394.

395.
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396. І. Спишіть слова, розкриваючи дужки.

1. Ò(å,è)ìàòè÷íèé, îæ(å,è)ëåäèöÿ, ãðÿ(ä,ò)êà, øâè(ä,ò)-
êèé, òèæ(ä)íåâèé, áàðàáàí(ü)ùèê, âіêîí(ü)öÿ, ëüâіâ(’)ÿíèí,
ïðîë(ë)єòüñÿ, ëë(‘)þ, íåçìіí(í)èé, Іë(ë)ÿ, ñóìіø(ø)þ.

2. Äð(å,è)æàòè, ìîòó(ç,ñ)êà, ñîëî(ä,ò)êèé, ïåñ(ò)ëèâèé, 
÷åñ(ò)íèé, âèøåí(ü)öі,ðіçäâ(’)ÿíèé, ðîçì(’)ÿêøèòè, òîðô(’)ÿ-
íèñòèé, äàë(ë)þ, ðàäіñò(ò)þ, áåç(ç)àõèñíèé, äîçâіë(ë)ÿ.
ІІ. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією.

397. І. Спишіть слова, розкриваючи дужки.

Óìàí(ü)ùèíà, âіí(ü)÷àííÿ, âîç(ç)’єäíàòè, íàä Áіëî-
ãіð(’)ÿì, âіäêðèò(ò)іâ, ñ(ñ)àâöі, ïîïіäâіêîí(í)þ, áîâ(â)àíі-
òè, ðîñëèí(í)іñòü, âèøóêàí(í)іñòü, çàâ(â)èøêè, â(â)і÷ëèâèé,
âіí(í)è÷àíè, ðîç(ç)ÿâà.

398. САМООЦІНКА. Продовжте усно фрази.

1. Ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ òåìè «Ôîíåòèêà. Îðôîåïіÿ. Ãðàôі-
êà. Îðôîãðàôіÿ» ÿ äіçíàâñÿ / äіçíàëàñÿ áàãàòî íîâîãî. Íà-
ïðèêëàä, ÿê...

2. Íàéëåãøèì ïіä ÷àñ îïðàöþâàííÿ ìàòåðіàëó äëÿ ìåíå
áóëî...

3. Ñâîї çíàííÿ ç òåìè ÿ á îöіíèâ / îöіíèëà íà...

Ãîòóєìîñÿ äî òåìàòè÷íîãî îöіíþâàííÿ

Виконайте завдання. Перевірте виконання, користуючись відповідями
в додатках.

1. Âèäіëåíà áóêâà ïîçíà÷àє òîé ñàìèé çâóê â óñіõ ñëîâàõ ðÿäêà
À Òåðíîïіëü, ìîíіòîð, ðіøåííÿ Â êóïàòèñÿ, Òèñà, òÿìóùèé
Á ñіëü, Íîâîâîëèíñüê, ñþїòà Ã äèñïëåé, Äðîãîáè÷, Äíіñòåð

2. Àïîñòðîô òðåáà ïèñàòè íà ìіñöі ïðîïóñêó â óñіõ ñëîâàõ ðÿäêà
À ðіçäâ..ÿíèé, ïіä..єäíàòè, ëàñòіâ..ÿ
Á òüì..ÿíèé, ñóá..єêòèâíèé, ç..їäàòè
Â àðô..ÿðêà, çâ..ÿçêіâåöü, áàð..єð
Ã ñâ..ÿùåííèê, ðîçâ..ÿçàòè, áåçâіð..ÿ

3. Ì’ÿêèé çíàê òðåáà ïèñàòè íà ìіñöі ïðîïóñêó â óñіõ ñëîâàõ ðÿäêà
À ïîëòàâñ..êèé, áàëêîí..÷èê, çäàєò..ñÿ
Á áðèí..÷àòè, ñіë..ñüêèé, âíó÷åí..öі
Â ñіì..äåñÿò, ìàëåñåí..êèé, çіðîí..öі
Ã íà ñòåáëèí..öі, ÷åðêàñ..êèé, äç..îáàòè

396.

397.

398.
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4. Ïîäâîєíі áóêâè òðåáà ïèñàòè â óñіõ ñëîâàõ ðÿäêà
À ãóàø..þ, ðàäіñò..þ, çóñòðі÷..þ
Á ìàç..þ, íåäáàëіñò..þ, çàìåòіë..þ
Â àêâàðåë..þ, ïîäîðîæ..þ, ìèò..þ
Ã ìіä..þ, ìàòіð..þ, òіí..þ

5. Áóêâó í òðåáà ïèñàòè íà ìіñöі ïðîïóñêó â îáîõ ñëîâàõ ðÿäêà
À äåðåâ’ÿí..èé, ùîäåí..èê Â ãëèáèí..èé, áäæîëèí..èé
Á ÿ÷ìіí..èé, ãëèíÿí..èé Ã ðàéîí..èé, ìіëüéîí..èé

6. Áóêâó é òðåáà ïèñàòè íà ìіñöі ïðîïóñêó â îáîõ ñëîâàõ ðÿäêà
À ñü..îãîäíі, ìåäàëü..îí Â áàòàëü..îí, ëü..îäîâèé
Á áóëü..îí, ìіëü..îí Ã ïîëü..îâèé, ìà..îðіòè

7. Îðôîãðàôі÷íó ïîìèëêó äîïóùåíî â ðå÷åííі
À  Äåðåâî ñòîÿëî ùå ãîëå, îäíàê íà âіòòі éîãî âæå ïî÷èíàëîñÿ 

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

(Â. Ñòóñ).
8. Ïðàâèëüíó âèìîâó âіäîáðàæàє çâóêîâèé çàïèñ ñëîâà

À çâ’ÿçîê [çâ’àçîê] Â ëàòàòòÿ [ëàòàò′à]′
Á â’єòüñÿ [âéåö′:à] Ã êàíüéîí [êàíéîí]

9. Äîáåðіòü ñëîâî ç ïîäâîєíèìè áóêâàìè òà ñêëàäіòü ç íèì ðå÷åííÿ .

10. Çàïèøіòü іìåííèêè ëþáîâ, þíіñòü, ñіëü â îðóäíîìó âіäìіíêó 
îäíèíè.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 
ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Що вивчає фонетика, орфоепія та орфографія?
2.  У чому полягає відмінність у творенні приголосних і голосних зву-
ків? Наведіть приклади дзвінких і глухих, м’яких і твердих приго-
лосних.

3.  Як правильно перенести слово з рядка в рядок? Наведіть при-
клади.

4. Які звуки та за яких умов уподібнюємо? Наведіть приклади.
5.  Що таке спрощення? У яких групах приголосних воно відбува-
ється?

6.  Які чергування голосних і приголосних характерні для української 
мови? Наведіть приклади.

7.  Як позначають м’якість приголосних на письмі? Наведіть при-
клади.

8. Розкажіть про правила вживання апострофа. 
9.  Наведіть приклади подвоєння букв на межі різних значущих час-
тин слова. 

10. Які приголосні та за яких умов подовжуємо? Наведіть приклади.



ЗВУКИ, ЯКІ КВАКАЮТЬ
Майже в усіх мовах світу звуки творяться шля-
хом видихання повітря, а в бушменських мовах 

(племена Південної Африки) – навпаки. Їхні звуки називаються клацаю-
р у

чими, або кліксами. Наприклад, є звук «квакаючий». Є звук, що нагадує 
бухкання корка. В одній з бушменських мов кількість кліксів становить 
60 %. Мовлення такою мовою створює дивне враження якогось клацання, 
квакання, звуків поцілунків.

ЧИ РОЗМОВЛЯЮТЬ ТВАРИНИ?
Свою мову мають і тварини, і рослини. Бджола, наприклад, повер-

нувшись до вулика, виконує своєрідний «танець»: він сигналізує іншим, 
куди потрібно летіти.

Здатність папуг досить точно наслідувати людське мовлення зовсім 
не означає, що вони можуть свідомо володіти людською мовою. Отже, 
набір звукових сигналів у тварин лише зі значними застереженнями 
можна назвати мовою тварин (Із довідника).

СКОРОМОВКИ
1. Через грядку гріб тхір ямку.
2. Ніс Гриць пиріг через поріг, став на горіх, упав на поріг.
3. Пиляв Пилип поліна з лип, притупив пилку Пилип.

ЧАРІВНЕ КОЛЕСО
Знайдіть слова, які заховалися в колесі. Чи-

тати можна в будь-якому напрямку, але не про-
пускаючи букв.

ПЕРЕТВОРЕННЯ
1. Перетворіть козу на у вовка. Для цього, за-

мінюючи щоразу одну букву, утворюйте нове
слово, поки не «дійдете» до слова вовк.

2. Так само перетворіть море на поле.

Дайте відповіді на запитання.
1. Яке слово об’єднує 33 букви?
2.  Який звук потрібно додати до слова іду, щоб швидше дістатися
до якогось місця?

3.  Що слід зробити з кладом -, щоб знайти приміщення для його збе-
рігання?

4. Як за допомогою звуків перетворити джмеля на рослину?я

ЦІКАВО ЗНАТИ

ТРЕНУЙМО ВИМОВУ

НА ДОЗВІЛЛІ

ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА



 ВИ ЗНАТИМЕТЕ:
 ùî âèâ÷àє ñèíòàêñèñ і ïóíêòóàöіÿ;
 âèäè ðå÷åíü çà ìåòîþ âèñëîâëåííÿ.

 ВИ ВМІТИМЕТЕ:
 ïðàâèëüíî âèäіëÿòè ñëîâîñïîëó÷åííÿ, ãîëîâíі é äðóãîðÿä-

íі ÷ëåíè ðå÷åííÿ;
 áóäóâàòè ðå÷åííÿ ç îäíîðіäíèìè ÷ëåíàìè, çâåðòàííÿìè, 

âñòàâíèìè ñëîâàìè, ñêëàäíі ðå÷åííÿ òà ðå÷åííÿ ç ïðÿìîþ 
ìîâîþ;

 ïðàâèëüíî іíòîíóâàòè ðå÷åííÿ ðіçíèõ âèäіâ;
 ðîçñòàâëÿòè òà îáґðóíòîâóâàòè ðîçäіëîâі çíàêè;
 âèêîðèñòîâóâàòè â ìîâëåííі ñèíîíіìі÷íі ñëîâîñïî ëó÷åííÿ, 

ðіçíі âèäè ðå÷åíü, âèðàæàëüíі ìîæëèâîñòі äðóãîðÿäíèõ 
÷ëåíіâ ðå÷åííÿ.

Відомості 
із синтаксису 
та пунктуації

ìàє äíà Ìîâà – öå ìîðå, ó ÿêîãî íåìà
ðïíå.і áåðåãіâ, ÿêå áàãàòîìàíіòíå і íåâè÷åðïíі áåðåãіâ, ÿêå áàãàò

óêÂàëåðіé Øåâ÷óê
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37. ÑËÎÂÎÑÏÎËÓ×ÅÍÍß
Ïðî òå, ÷èì ñëîâîñïîëó÷åííÿ âіäðіçíÿєòüñÿ 

âіä ñëîâà é ðå÷åííÿ, à òàêîæ ïðî ãîëîâíå é çàëåæíå ñëîâî 
ó ñëîâîñïîëó÷åííі

ПРИГАДАЙМО. 1. Які є частини мови? 2. Що таке лексичне значення
слова?

399. А. Прочитайте, укажіть іменники та службові частини мови. 

áіëÿ òåàòðó
çà ïåðåõîäîì

ëÿëüêîâèé òåàòð
ïіäçåìíèé ïåðåõіä

òåàòð і âèñòàâêà
ïåðåõіä і çóïèíêà

Б. Скористайтеся поданим нижче алгоритмом і визначте, у якій колон-
ці записано словосполучення. 
В. Зробіть висновок про особливості словосполучення.

òàê

òàê

íі

íі

Âіä îäíîãî ñëîâà äî іíøîãî
ìîæíà ïîñòàâèòè ïèòàííÿ?

Öå íå
ñëîâîñïîëó÷åííÿ

Öå ñëîâîñïîëó÷åííÿ Öå íå ñëîâîñïîëó÷åííÿ

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

НАПРИКЛАД:

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

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

399.

Ñëîâîñïîëó÷åííÿ – öå ùîíàéìåíøå äâà ñàìîñòіéíèõ ñëî-
âà, îäíå ç ÿêèõ ãîëîâíå, à іíøå – çàëåæíå. НАПРИКЛАД: äæå-
ðåëüíà âîäà, ïðàöþâàòè çà êîìï’þòåðîì, çáèðàòè ãðèáè . 

Ñëîâîñïîëó÷åííÿ

çàëåæíå ñëîâîãîëîâíå ñëîâî

Ïîíÿòòÿ ñëîâîñïîëó÷åííÿ
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НАПРИКЛАД

НАПРИКЛАД: 

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
1. Íà âіäìіíó âіä ñëîâà, ñëîâîñïîëó÷åííÿ òî÷íіøå íàçè-

âàє ïðåäìåò, îçíàêó, äіþ, ÿâèùå.
2. Âіä ðå÷åííÿ ñëîâîñïîëó÷åííÿ âіäðіçíÿєòüñÿ òèì, ùî

íå âèðàæàє çàêіí÷åíîї äóìêè.

400. І. Прочитайте словосполучення та поставте усно питання від го-
ловного слова до залежного. 

        ÿê?

ÇÐÀÇÎÊ. Їõàòè øâèäêî.

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

Çàëåæíèì íàçèâàєìî ñëîâî, ÿêå âіäïîâіäàє íà ïîñòàâëå-
íå ïèòàííÿ.

НАПРИКЛАД, ó ñëîâîñïîëó÷åííі äæåðåëüíà âîäà ãîëîâíå
ñëîâî – âîäà, áî âіä íüîãî ñòàâèìî ïèòàííÿ, à çàëåæíå ñëî-
âî – äæåðåëüíà (âîíî âіäïîâіäàє íà ïèòàííÿ ÿ ê à ? ).

Öå ñëîâîñïîëó÷åííÿ ìîæíà çîáðàçèòè çà äîïîìîãîþ òà-
êîї ñõåìè:

 ÿêà?

äæåðåëüíà âîå äà

Íà ñõåìàõ âіä ãîëîâíîãî ñëîâà äî çàëåæíîãî êðåñëèìî
ñòðіëêó, íàä ÿêîþ ïèøåìî ïèòàííÿ. Çíàêîì  ïîçíà÷àєìî
ãîëîâíå ñëîâî.

  ÷èї?

òàòîâі ñëîâà

    ùî?

ðîçêàçóâàòè âіðø

    êîëè?

ïðèїõàòè âðàíöі

Ñëîâà ó ñëîâîñïîëó÷åííі ïîâ’ÿçàíі çà çìіñòîì і ãðàìà-
òè÷íî (çà äîïîìîãîþ çàêіí÷åíü). Äëÿ ïîєäíàííÿ ãîëîâíîãî
é çàëåæíîãî ñëіâ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ïðèéìåííèêè (íà,
áіëÿ, çà, ïåðåä, äî, âіä, â, ó, ç, íàä, ïіä, äëÿ òà іí.). НАПРИКЛАД:
ïіøîâ çà áðàòîì, ñèäіëè ïіä äåðåâîì, ðîñëî íà ãîðîäі, ðîç-
âàãè äëÿ äіòåé).

Ïîєäíàííÿ ñëіâ

400.
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Ñïîðòèâíèé çàë, ñõîæèé íà áàòüêà, áіãàòè íàââèïåðåä-
êè, ìіêðîõâèëüîâà ïі÷, ïîâåðíóòèñÿ ââå÷åðі, ïîñàäèòè â 
ñàäó, òëóìà÷íèé ñëîâíèê, ãîòóâàòèñÿ äî æíèâ.
ІІ. Оберіть будь-яких чотири словосполучення та запишіть їх за зразком . 

401. І. Розподіліть словосполучення на дві групи й запишіть: 1) з голов-
ним словом – дієсловом; 2) з головним словом – іменником. Яке сло-
восполучення виписувати не треба? Чому?

Äîáðå â÷èòèñÿ, çóñòðіòèñÿ ç òîâàðèøåì, öіêàâі àòðàê-
öіîíè, íåòëіííà êðàñà, ïðàöåëþáíі ìóðàøêè, çáèðàòè ïîëó-
íèöþ, äàëåêî âіä ñåëà, îñòàííіé ìіñÿöü, âèõîäèòè ç õàòè, 
ïèøàòèñÿ óñïіõàìè.
ІІ. Складіть усно речення з одним поданим словосполученням.

__________
* Ôðàçåîëîãѕçì ѕѕ – ñòіéêå ñïîëó÷åííÿ ñëіâ, ÿêå çà çíà÷åí-

íÿì äîðіâíþє îäíîìó ñëîâó (íàêèâàòè ï’ÿòàìè – óòåêòè; 
çàðóáàòè íà íîñі – çàïàì’ÿòàòè).

401.

402.СИТУАЦІЯ. Уявіть, що дідусь і бабуся поцікавилися, як ваші
однолітки проводять вільний час, чим захоплюються сучасні п’яти-
класники та п’ятикласниці. Розкажіть про це (3–5 речень), викорис-
тавши не менше як три поданих словосполучення (форми слів
можна змінювати).

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

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

402.

Äî ñëîâîñïîëó÷åíü íå íàëåæàòü:
 ïіäìåò іç ïðèñóäêîì (ìàìà óñìіõíóëàñÿó ó );
  іìåííèê ÷è çàéìåííèê іç ïðèéìåííèêîì (äî ìàãàçèíó, çà

ìíîþ);
  îäíîðіäíі ÷ëåíè ðå÷åííÿ (äîù і âіòåð);
  ñòіéêі ñïîëó÷åííÿ ñëіâ (ôðàçåîëîãіçìè*) (íàêèâàòè ï’ÿ-

òàìè, çàðóáàòè íà íîñі).

Ò á іÒðåáà ðîçðіçíÿòèð ð
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403. ЧОМУ ТАК? Поміркуйте, чому поєднання слів у першій колонці є
словосполученнями, а в другій – ні. 

ëþáëþ ìàëþâàòè
íàïèøó áðàòîâі

ìàëþþ і âèøèâàþ
áðàò ïèøå

404. Випишіть з поданих сполучень слів словосполучення. Обґрунтуй-
те свій вибір. 

Øòó÷íèé іíòåëåêò, ôàíòàçіÿ òà іíòåëåêò, іíòåëåêò äè-
òèíè, äèòèíà ôàíòàçóє, íà âèñòàâöі, ñïіëêóâàòèñÿ ç ðîâåñ-
íèêàìè, áèòè áàéäèêè, ñó÷àñíà òåõíіêà, ïîçèòèâíі åìîöії,
îáðó÷ і ñòðі÷êà, çàíÿòòÿ íà âóëèöі, ïðàöþâàòè íà ãîðîäі. 

405. І. Випишіть з речень 5–6 словосполучень. Поставте питання від 
головного слова до залежного (за зразком). 

           ÿêі?

ÇÐÀÇÎÊ. Òåàòðàëüíі ôåñòèâàëі.

1. Ó âåëèêèõ і ìàëåíüêèõ ìіñòàõ äëÿ äîðîñëèõ і äіòåé
îðãàíіçîâóþòü òåàòðàëüíі ôåñòèâàëі, êíèæêîâі âèñòàâêè.
2. Íà ëіòåðàòóðíèõ ôåñòèâàëÿõ ïèñüìåííèêè ÷èòàþòü âëàñ-
íі ïîåòè÷íі òà ïðîçîâі òâîðè. 3. Êíèæêè çáіëüøóþòü íàø
ñëîâíèêîâèé çàïàñ, ðîçøèðþþòü ñâіòîãëÿä.
ІІ. Розберіть за будовою виділене слово.
ІІІ. Складіть висловлення (3–4 речення) з використанням опорних
слово сполучень: улюблені книжки, відповіді на питання, запам’ятаю
назавжди. 

406. Хто зможе за одну хвилину утворити й записати 7 словосполу-
чень з поданих слів? А хто ще більше? Форму слів можна змінювати.
Для поєднання окремих слів можна використовувати прийменники. 

Äåíü, ñîðî÷êà, ïîâіëüíî, ñîíÿ÷íèé, 
ñîíöå, áóäèíîê, âå÷іð, ïіçíî, ñåëî, áà-
áóñèí, ïëàâàòè, ðі÷êà, äîðîãà, ðîáîòà,
âðàíöі, êëàñ, âåëèêèé, õîäèòü, ÷åðâî-
íèé, õëîï÷èê, âåñåëèé, ìðіÿòè.

Ïðèéìåííèêè
íàä, ïðî, ç,

ó, äî, áіëÿ, çà,
ïіä (ïіäі), íà

407. Утворіть з кожної пари слів словосполучення, а потім доберіть до
нього синонімічне. За потреби для поєднання слів використовуйте при-
йменники.

ÇÐÀÇÎÊ. Êàðòîí, êîðîáêà – êàðòîííà êîðîáêà – êîðîá-
êà ç êàðòîíó.

403.

404.

405.

406.

407.
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Áóäèíîê, öåãëà; äіòè, іãðàøêè; êîìï’þòåð, ïðîãðàìà; 
åêîíîìіêà, ðîçâèòîê; çåìëÿ, Óêðàїíà; ñіê, ÿáëóêà; áåðåã, 
ìîðå.

408. І. Спишіть текст, замінюючи виділені словосполучення синоніміч-
ними. Простежте, чи допомогла така заміна посилити виразність та
емоційність.

ÏÈÑÀÍÊÀ – ÑÈÌÂÎË ÆÈÒÒß
Êóëüòóðíèé íàáóòîê íàðîäó Óêðàїíè äàâíî óâіéøîâ äî

ñêàðáíèöі öèâіëіçàöії ñâіòó. Îäíå ç íàéïî÷åñíіøèõ ìіñöü ó 
íüîìó íàëåæèòü ïèñàíêàðñòâó.

Ìóçåé ïèñàíêè â ì. Êîëîìèї

Êîæåí ðåãіîí Óêðàїíè ìàє ñâîї òðàäèöії ó âèãîòîâëåí-
íі ïèñàíîê. Íà Íàääíіïðÿíùèíі ïåðåâàæàє îðíàìåíò іç 
ðîñëèí; íà Ïîäіëëі âèêîðèñòîâóþòü ãåîìåòðè÷íі ôіãóðè; 
ó Ñõіäíèõ Êàðïàòàõ ìàëþþòü òîíêèìè æîâòèìè é áіëèìè 
êîíòóðàìè.

Ïèñàíêà âèïðîìіíþє ðàäіñòü, êðàñó, òåïëî ðóê ëþäèíè
(Çà Ò. Ãëóøåíêîì).
ІІ. Складіть і запишіть три словосполучення, які можна було б викорис-
тати для опису поданого фото. 

Ñèíòàêñè÷íèé ðîçáіð ñëîâîñïîëó÷åííÿ
Ïîñëіäîâíіñòü ðîçáîðó

1. Âèçíà÷èòè ãîëîâíå é çàëåæíå ñëîâî.
2. Ïîñòàâèòè ïèòàííÿ âіä ãîëîâíîãî ñëîâà äî çàëåæíîãî.

408.
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3.  Âèçíà÷èòè, ÿêèìè ÷àñòèíàìè ìîâè âèðàæåíî ãîëîâíå
é çàëåæíå ñëîâî.

4.  ßêùî âèêîðèñòàíî ïðèéìåííèê, òî âêàçàòè ïðî öå 
(ëèøå äëÿ óñíîãî ðîçáîðó).

Çðàçîê óñíîãî ðîçáîðó
øóêàòè íà ñàéòі

Ó ñëîâîñïîëó÷åííі øóêàòè íà ñàéòі ãîëîâíå ñëîâî – 
øóêàòè, çàëåæíå – ñàéòі. Øóêàòè (äå?) íà ñàéòі. Ãî-
ëîâíå ñëîâî âèðàæåíî äієñëîâîì, çàëåæíå – іìåííèêîì. 
Äëÿ ïîєäíàííÿ ãîëîâíîãî і çàëåæíîãî ñëîâà âèêîðèñòà-
íî ïðèéìåííèê íà.

Çðàçîê ïèñüìîâîãî ðîçáîðó
äå?

øóêàòè íà ñàéòі
    (äієñë.)     (іì.)

409. І. Виконайте письмово синтаксичний розбір словосполучень.

Çèìîâі ðîçâàãè, ïàì’ÿòàþòü ïðî âіäïî÷èíîê, ãîâîðèòè
ãîëîñíî, ãîðòàòè ñòîðіíêè.
ІІ. Складіть і запишіть по одному реченню з двома словосполученнями
(на вибір). 

410. І. Поєднайте й запишіть слова правої та лівої колонок так, щоб
спочатку вийшло словосполучення, а потім – фразеологізм.

çàâàðèòè
êàøó

êàâó

íàðîäèòèñÿ
âîñåíè

â ñîðî÷öі

ïîâіñèòè
íîñà

îãîëîøåííÿ

íàëàìàòè
ãіëî÷îê

äðîâ

409.

410.
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ІІ. Поміркуйте, що означає кожен фразеологізм.
ІІІ. Виконайте письмово синтаксичний розбір двох утворених словоспо-
лучень (на вибір).

411. Заповніть пропуски в реченнях одним з наведених в рамці слів, 
утворивши правильне словосполучення з виділеним словом.

1. Òè ìåíі ... ïðàöþâàòè. ìіøàòè, çàâàæàòè

2. Ìè â÷îðà õîäèëè íà ... . ðèáàëêó, ðèáîëîâëþ

3. Äîïîìîæè ìåíі ... ñîðî÷êó. ãëàäèòè, ïðàñóâàòè

4. Íå áóäåìî ... ÷àñó. ìàðíóâàòè, ãóáèòè

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

ê î ë è ?

 

ÿ ê è é ?

 

í à  ÷ î ì ó ?

  

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

413. І. Прочитайте вголос речення, намагаючись інтонацією передати
красу природи, її загадковість, спокій.

Òèøà õîäèòü ìіæ äåðåâàìè, ñòàє íàâøïèíüêè áіëÿ êîæ-
íîї ÷åðåøíі, òÿãíåòüñÿ äî ãóñòîãî ëèñòÿ, äî ÿãіä, òîðêàєòüñÿ
äî íèõ ïðîìіííÿì ëèïíåâîãî ñîíöÿ (Â. Ãðіí÷àê).
ІІ. Випишіть словосполучення. Виконайте письмово синтаксичний роз-
бір чотирьох з них (на вибір).

414. І. Випишіть одне словосполучення з кожним виділеним словом.
Виконайте письмово синтаксичний розбір цих словосполучень.

1. Ïðèõèëèëàñü äî øèáêè æîðæèíà (Ì. Ëóêіâ). 2. Ìåðç-
íóòü çîðі â íåáі ñіðіì (Â. Ïіäïàëèé). 3. Ïðèçíàþñü ó ëþáîâі
ëіñàì, ïîëÿì, çàïëàâàì ðіê (Â. Êðèùåíêî). 4. Íàäâîðі òðàâ-
íåâå ñîíöå ñëіïó÷î âèáëèñêóâàëî â êàëþæàõ (І. Öіëèê).
ІІ. Визначте, до яких частин мови належать виділені слова.

38. ÃÐÀÌÀÒÈ×ÍÀ ÏÎÌÈËÊÀ
Ó ÑËÎÂÎÑÏÎËÓ×ÅÍÍßÕ

Ïðî ïðàâèëüíèé âèáіð ôîðìè çàëåæíîãî ñëîâà

411.

412.

413.

414.
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415. Випишіть з кожного речення одне словосполучення з виділеним 
дієсловом. Поставте питання від цього слова до залежного. Зверніть 
увагу, у якому відмінку вжито залежне слово.

Íàáóâ âåëèêîãî äîñâіäó. Ïîäÿêóâàâ ñâîїé ñåñòðі.

Òóðèñòè ìèëóâàëèñÿ Çëèâà çàâäàëà âåëèêîãî
êðàєâèäîì.  êëîïîòó.

НАПРИКЛАД: 

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО

416. І. Спишіть словосполучення. Поставте питання від головного сло-
ва до залежного.

ÇÐÀÇÎÊ. Íåõòóâàòè (÷èì?) ïðàâèëàìè.
Ïðîáà÷èâ áðàòîâі, ïîäÿêóâàâ áàáóñі, äîðіêàòè îäíîêëàñ-

íèêó, êåïêóâàòè ç íåâäàõè, íàñìіõàòèñÿ ç îäíîëіòêà, äî-
êëàñòè çóñèëü, ïîòðåáóє äîïîìîãè, îâîëîäіâàòè çíàííÿìè.
ІІ. Виберіть з поданих два словосполучення. Складіть і запишіть по 
одному реченню з кожним з них.

415.

Äåêîëè ïіä ÷àñ óòâîðåííÿ ñëîâîñïîëó÷åíü ïðèïóñêàþòü-
ñÿ ïîìèëîê ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî âæèâàþòü çàëåæíå ñëîâî â 
íåïðàâèëüíіé ôîðìі. НАПРИКЛАД: 

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
äÿêóâàòè Ìàêñèìó
ìèëóâàòèñÿ êðàєâèäîì
ïàì’ÿòíèê Ëåñі Óêðàїíöі

äÿêóâàòè Ìàêñèìà
ìèëóâàòèñÿ ç êðàєâèäó
ïàì’ÿòíèê Ëåñі Óêðàїíêè

Ïîìèëêè â ïîáóäîâі ñëîâîñïîëó÷åíü 

416.
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Зверніть увагу!Зверніть увагу!

(êîìó?) ñåñòðі.
Äÿêóâàòè

(êîìó?) ñåñòðі.

Âèáà÷òå
(êîìó?) ìåíі!

Äÿêóþ 
(êîìó?) òîáі!

417. Спишіть речення, ставлячи іменники, що в дужках, у потрібному 
відмінку. Поставте усно питання від головного слова до цього імен ника.

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

418. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Уявіть, що ви зустрілися одне з одним. 
Хтось із вас хоче подякувати за допомогу, а хтось – попросити вибачен-
ня за запізнення. Складіть усно й розіграйте невеликий діалог відпо-
відно до ситуації. Обов’язково назвіть, кому вибачаєте та кому дякуєте. 

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

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

çðàäæóâàòè (ê î ã î ?  ù î ? ) ... ; îäðóæèòèñÿ (ç  ê è ì ? ) ... ;
ñìіÿòèñÿ (ç  ê î ã î ? ,  і ç  ÷ î ã î ? ) ... ; íå ÷óòè (÷ î ã î ?
ê î ã î ? ) ... ; íå áà÷èòè (ê î ã î ?  ÷ î ã î ? ) ... ; ðàäіòè (і ç 
÷ î ã î ? ) ... ; äÿêóâàòè (ê î ì ó ? ) ... ; îâîëîäіâàòè (÷ è ì ? ) 
... .
ІІ. Виконайте письмово синтаксичний розбір двох словосполучень (на
вибір).

420. І. Відредагуйте словосполучення, користуючись поданою на 
с. 185 таблицею «Культура мовлення». Відредаговані словосполучен-
ня запишіть за зразком.

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

íåáåçïåêó, îïàíîâóâàòè òåõíіêîþ, äÿêóþ òåáå, ïîäÿêóâàòè
îäíîêëàñíèêіâ, âèáà÷òå ìåíå, ïîòðåáóє äîïîìîãó, çðàäæóâà-
òè ìåíі.
ІІ. Складіть і запишіть речення з двома словосполученнями (на вибір).

ÊÎÌÓ?

417.

418.

419.

420.
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Культура мовленняКультура мовлення

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

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

39. ÐÅ×ÅÍÍß, ÉÎÃÎ ÃÐÀÌÀÒÈ×ÍÀ ÎÑÍÎÂÀ 
Ïðî ïіäìåò і ïðèñóäîê ÿê ãîëîâíі ÷ëåíè ðå÷åííÿ,

ïðî ðå÷åííÿ ç îäíèì ãîëîâíèì ÷ëåíîì

ПРИГАДАЙМО. 1. На які питання відповідають іменники та дієслова? 
2. Які є відмінки іменників?

421. А. Прочитайте. Який набір слів не є реченням? Чому? 

1. Ïî÷àâ íàêðàïàòè
ìàëåíüêèé äîù.

2. Íåñïîäіâàíî
çàäîùèëî.

3. Ìàëåíüêèé
íàêðàïàòè.

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

НАПРИКЛАД: 

421.

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

âіäíîñíî çàêіí÷åíó äóìêó. НАПРИКЛАД: Áóäóòü ñîíÿ÷íі âåñíè
óñìіõàòèñÿ ëþäÿì (Ä. Ëóöåíêî).

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

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

Ïîíÿòòÿ ðå÷åííÿ

Іíòîíàöіÿ òà çâ’ÿçîê ñëіâ
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422. І. Прочитайте. Чи легко вам було сприйняти інформацію? Що по-
трібно зробити, щоб полегшити читання та розуміння?

Ëåòіâ óëіòêó áäæîëèíèé ðіé, ñіâ ïåðåïî÷èòè íà ãіëêó 
äóáà, à òóò äóïëî äàëі áäæîëè íå ïîëåòіëè, îñåëèëèñÿ â 
íüîìó, øâèäåíüêî ïî÷èñòèëè çàòèøíî ñòàëî, ñóõî íåâäîâçі
áäæîëè îáæèëèñÿ, ìåäó íàíîñèëè äîâãî їì äóïëî çà âóëèêà
ïðàâèëî (Çà À. Äàâèäîâèì).
ІІ. Поділіть текст на речення і запишіть. Зачитайте вголос, відділяючи 
одне речення від іншого паузою.

ІІІ. Знайдіть у тексті спільнокореневі слова. Визначте в них корені.

423. І. Відновіть прислів’я, розташувавши слова в потрібній послідов-
ності. Відновлені прислів’я запишіть, усно поясніть їхнє значення. 

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

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

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

1. Ó÷îðà ìè äèâèëèñÿ. 2. Ìàêñèì ïðî÷èòàâ. 3. Äіâ÷àòêà
îáãîâîðþâàëè.
ІІ. Доповніть усно речення словами так, щоб інформація була більш 
повною. 

ãîëîâíі äðóãîðÿäíі 

422.

423.

424.

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

ãðàìàòè÷íà îñíîâà 

×ËÅÍÈ ÐÅ×ÅÍÍß

ãîëîâíі äðóãîðÿäíі

ïðèñóäîêð óäïіäìåò

Ãðàìàòè÷íà îñíîâà 
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НАПРИКЛАД: 

НАПРИКЛАД: 

Ïіäìåò – öå ãîëîâíèé ÷ëåí ðå÷åííÿ, ùî íàçèâàє ïðåä-
ìåò, ïðî ÿêèé іäåòüñÿ â ðå÷åííі, і âіäïîâіäàє íà ïèòàííÿ 
õòî? ùî?.

Ïіäìåò íàé÷àñòіøå âèðàæåíî іìåííèêîì àáî çàéìåííè-
êîì ó íàçèâíîìó âіäìіíêó. НАПРИКЛАД: 1. Âèøíÿ ãóáèòü ëèñ-
òÿ íà ïðè÷іëêó õàòè (Ì. Áîðîâêî). 2. Äóøó é òіëî ìè
ïîëîæèì çà íàøó ñâîáîäó (Ï. ×óáèíñüêèé).

Ïіäìåò ïіäêðåñëþєìî îäíієþ ðèñêîþ: ________ .

ßê 
âèçíà÷èòè
ïіäìåò?

Ç’ÿñîâóєìî, ÕÒÎ ÷è ÙÎ âèêîíóє äіþ.

Âіòåðð õèëèòü êëåíè.
Êëåíè õèëÿòüñÿ âіä âіòðó.

Ïðèñóäîê – öå ãîëîâíèé ÷ëåí ðå÷åííÿ, ÿêèé íàçèâàє 
äіþ, ñòàí àáî îçíàêó, ïðèïèñóâàíó ïіäìåòó, і âіäïîâіäàє íà 
ïèòàííÿ ù î  ð î á è ò ü  ï і ä ì å ò ?  ù î  ç  í è ì  ð î á è ò ü -
ñ ÿ ?  ÿ ê è é  â і í  є ?  õ ò î  â і í  ò à ê è é ?  ù î  â і í  ò à ê å ?

Ó ðå÷åííі ïðèñóäîê íàé÷àñòіøå âèðàæåíî äієñëîâîì, ðіä-
øå – ïðèêìåòíèêîì àáî іìåííèêîì. НАПРИКЛАД: 

       ù î  ð î á è ë î ?

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

     ù î  â î í à  ò à ê å ?

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

Ïðèñóäîê ïіäêðåñëþєìî äâîìà ðèñêàìè:      .

Áóäîâà ãðàìàòè÷íîї îñíîâè Ïðèêëàäè

îäèí ïіäìåò і îäèí ïðèñóäîê Íàä õàòîþ ïðîëіòàþòüð
ëåáåäі. 

îäèí ïðèñóäîê і êіëüêà
ïіäìåòіâ äî íüîãî

Íàä õàòîþ ïðîëіòàþòüð
ëåáåäі é ëåëåêè.

Ïіäìåò 

Ïðèñóäîê 

Áóäîâà ãðàìàòè÷íîї îñíîâè
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Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Є ðå÷åííÿ ç îäíèì ãîëîâíèì ÷ëåíîì ðå÷åííÿ. НАПРИКЛАД: 

1. Çèìîâèé âå÷іðð. 2. Ïіñëÿ áіéêè êóëàêàìè íå ìàõàþòü (Íàð. 
òâîð÷іñòü).

425. І. Прочитайте текст, у якому підкреслено підмети 
й присудки.

Êèїâ...
Óñі çàõîïëþþòüñÿ éîãî ïðåêðàñíîþ іñòî-

ðієþ. Ïðîõîäèëèð ä  íàä ìіñòîì ñòîëіòòÿ, ïðèíî-ð
ñèëè ãîðå é ðàäîùі, çàëèøàëè ñâîї ñëіäè íà
éîãî îáëè÷÷і. Íà ÷åñòü ïåðåìîãè íàä ïå÷åíі-é
ãàìè â Êèєâі ßðîñëàâ Ìóäðèé ñïîðóäèâðóä  ñîáîð 
Ñâÿòîї Ñîôії. Ñîáîð – àðõіòåêòóðíà îêðàñàð
Êèїâ ñüêîї Ðóñі (Ç äîâіäíèêà). 
ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1.  Назвіть граматичну основу в кожному реченні. Із чого вона скла-
дається? 

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

426. І. Спишіть речення. Підкресліть граматичні основи. 

1. Òóðèñòè â Êàðïàòàõ íàñîëîäæóþòüñÿ ãіðñüêèìè ïåé-
çàæàìè. 2. Äîñâіä÷åíі ãîñïîäèíі ëіñîâі ÿãîäè ïåðåòèðàþòü
іç öóêðîì àáî âèñóøóþòü. 3. Óçèìêó ðèáàëêè ïðîðóáóþòü
íà ðі÷êàõ íåâåëèêі îïîëîíêè. 4. Ëіêàðñüêі òðàâè çáèðàþòü
ó ïåðіîä öâіòіííÿ ðîñëèí. 5. Ïàñі÷íèêè âçèìêó íàêðèâàþòü
âóëèêè ñíіãîì äëÿ çáåðіãàííÿ òåïëà.
ІІ. Визначте, якою частиною мови виражено підмет і присудок у кож-
ному реченні.

îäèí ïіäìåò і êіëüêà ïðèñóä-
êіâ äî íüîãî

Íàä õàòîþ ïðîëіòàþòüð
ëåáåäі é ìàõàþòü ïðî-
ùàëüíî êðèëüìè.

îäèí ãîëîâíèé ÷ëåí ðå÷åííÿ
(ÿêèé çà ôîðìîþ âèðàæåííÿ
íàãàäóє ïіäìåò àáî ïðèñóäîê)

1. Áіëі ëåáåäі!
2. Íàäіñëàâ ôîòî ìàìі.

Ãðàìàòè÷íі
îñíîâè

425.

426.
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Ñîôіéñüêèé ñîáîð, ì. Êèїâ

427. Розгляньте фото Софійського собору в місті Києві. Чим вас най-
більше захоплює ця пам’ятка архітектури? Складіть і запишіть три 
речен ня, використавши деякі із запропонованих словосполучень. Під-
кресліть граматичні основи.

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

428. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чому ви порадили б своїм друзям і знайомим
обов’язково відвідати Київ?

429. Прочитайте речення. Доберіть до них подібні за змістом речення
з одним головним членом і запишіть. Підкресліть граматичні основи. 

ÇÐÀÇÎÊ. Íàäõîäèòü âå÷іð. – Âå÷îðієð .
1. Íàñòàє ñâіòàíîê. 2. Íàêðàïàє äîù. 3. Ìåòå ñèëüíèé

ñíіã. 4. Ïіñëÿ íî÷і ïðîìіííÿ ðîçãàíÿє òåìðÿâó. 5. Ãóðêîòèòü
ãðіì. 6. Ïàäàþòü çіðêè.

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

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

427.

428.

429.

430.
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431. І. Доведіть, що подані речення мають один головний член. Добе-
ріть до цих речень синонімічні, щоб виділені слова стали підметами. 
Запишіть речення парами, підкресліть граматичні основи.

ÇÐÀÇÎÊ. Çàìåëî âіòðàìè ñòåæêó. – Çàìåëè âіòðèð
ñòåæêó.

1. Ïàõëî ñêîøåíîþ òðàâîþ. 2. Ç ìîðÿ ïîâіÿëî õîëîäîì. 
3. Äîðîãè çàëèëî äîùåì. 4. Ïàõíå çåëåíèì áàðâіíêîì.

432. І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Обґрунтуйте написання. 

1. І îñü óï(å,è)ðіùèâ äîù, çàøóìіâ íàä ïîëÿìè, íàä ïà-
ñіêîþ (Â. Ïðèõîäüêî). 2. Íà ïðîòèëåæíîìó áîöі äîëèíè
÷îðíіâ áå(ñ,ç)ëèñòèé ëіñ (Â. Ìàëèê). 3. І äðåâíі ñåëà ïåðà-
ìè òîïîëü ñêîðîïèñîì ëèñòè ó ëіòî ïèøóòü (Ì. Áîðîâêî). 
4. Áàãðÿíå ñîíöå ñóòіí(í)þ ëіñíîþ ó ïðîñâіò õìàð ïîêàçóє 
êіíî (Ë. Êîñòåíêî). 5. Ïðèë(å,è)òіëè ëàñòіâ(’)ÿòà, ñіëè
êðàé âіêîíöÿ, ïðèí(å,è)ñëè ó íàøó õàòó â(å,è)ñíÿíîãî ñîí-
öÿ (Â. Êðèùåíêî).
ІІ. Підкресліть головні члени речення.
ІІІ. Доберіть синоніми до виділеного слова. Скористайтеся за потреби 
словником синонімів.

433. Виберіть з поданих дієслів-присудків ті, якими можна заповнити 
пропуски в реченнях. Ви можете використати кожен із присудків лише
один раз. Обґрунтуйте свій вибір.

ãóïàþòü  ñïóñêàþòüñÿ  ðÿñíіþòü

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

2. Ìіðіàäè ñíіæèíîê òèõî ... íà áіëі øëÿõè, äâîðè, ïî-
êðіâëі (Â. Äóìàíñüêèé).

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

434. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Хтось із вас має виписати речення з
одним головним членом, а хтось – із двома. Підкресліть граматичні 
основи. Обміняйтеся зошитами й перевірте правильність виконання.

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

431.

432.

433.

434.
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435. Складіть усно розповідь (казку, оповідання) про соняшник за по-
даними граматичними основами.

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

436. І. Прочитайте текст. Яку основну інформацію автор хотів переда-
ти у виділеному реченні? Що, на вашу думку, потрібно для того, щоб
сходження на найвищу гору українських Карпат було вдалим?

ÏІÄÊÎÐÅÍÍß ÃÎÂÅÐËÈ
Ùîëіòà â Êàðïàòè ïðèїæäæàþòü òóðèñòè. Âîíè ìðіþòü

ïðî ïіäêîðåííÿ Ãîâåðëè. Âè òàêîæ ìîæåòå ïіäíÿòèñÿ íà
íàéâèùó êðàñóíþ ãóöóëüñüêîãî êðàþ.

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

Äîäîìó âè ïîâåðíåòåñÿ âòîìëåíèìè, àëå ç ïîçèòèâíèìè
âðàæåííÿìè (Ç äîâіäíèêà). 

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

435.

436.
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40. ÂÈÄÈ ÐÅ×ÅÍÜ ÇÀ ÌÅÒÎÞ ÂÈÑËÎÂËÞÂÀÍÍß
ÒÀ ÅÌÎÖІÉÍÈÌ ÇÀÁÀÐÂËÅÍÍßÌ 

Ïðî ðîëü ó ìîâі ðîçïîâіäíèõ, ïèòàëüíèõ і ñïîíóêàëüíèõ 
ðå÷åíü, ïðî îêëè÷íі ðå÷åííÿ, à òàêîæ ïðî іíòîíàöіþ

ПРИГАДАЙМО. Які розділові знаки ставимо в кінці речення?

437. А. Прочитайте речення вголос. Чи з однаковою інтонацією ви їх 
читатимете? Від чого це залежить?

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

Ðå÷åííÿ çà ìåòîþ âèñëîâëåííÿ

Ðîçïîâіäíі Ïèòàëüíі Ñïîíóêàëüíі

НАПРИКЛАД: 

НАПРИКЛАД: 

437.

Ðîçïîâіäíèì íàçèâàþòü ðå÷åííÿ, ÿêå ìіñòèòü ïîâіäîì-
ëåííÿ ïðî ÿêіñü ôàêòè, ÿâèùà, ïîäії. НАПРИКЛАД: Íàä äîðіæ-
êîþ ç àñôàëüòó äâі áåðіçêè îáíÿëèñü (Â. Ñîñþðà).

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

Ïèòàëüíèì íàçèâàþòü ðå÷åííÿ, ÿêå ìіñòèòü ïèòàííÿ,
ùî ñïîíóêàє ñïіâðîçìîâíèêà äî âіäïîâіäі àáî äî ðîçäóìіâ.
НАПРИКЛАД: Òè ëþáèø äèâèòèñü íà íåáî? (Â. Ñèìîíåíêî).

Ó òàêèõ ðå÷åííÿõ ïèòàííÿ âèðàæàєìî çà äîïîìîãîþ ïè-
òàëüíîї іíòîíàöії.

Ðîçïîâіäíå ðå÷åííÿ

Ïèòàëüíå ðå÷åííÿ
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НАПРИКЛАД: 

НАПРИКЛАД: 

ÏÓÍÊÒÎÃÐÀÌÀ
  Êðàïêà â êіíöі ðîçïîâіäíîãî òà ñïîíóêàëüíîãî 

ðå÷åííÿ .
 Çíàê ïèòàííÿ â êіíöі ïèòàëüíîãî ðå÷åííÿ.

438. І. Прочитайте речення мовчки. Визначте вид кожного з них за ме-
тою висловлення. Обґрунтуйте свою думку.

1. ßêèì âè óÿâëÿєòå àâòîìîáіëü 
ìàéáóòíüîãî? 2. Ó íàéáëèæ÷îìó ìàé-
áóòíüîìó ëþäè ïåðåñóâàòèìóòüñÿ â 
ìåòðî-êàïñóëі çі øâèäêіñòþ çâóêó, à 
ëіòàêè òà àâòîáóñè áóäóòü áåçïіëîò-
íèìè. 3. Óòіëþéòå іäåї ç ôàíòàñòè÷-
íèõ ôіëüìіâ ó ñó÷àñíèõ íàóêîâèõ 
ëàáîðàòîðіÿõ òà íà âèïðîáóâàëüíèõ 
ïîëіãîíàõ. 4. Ç êîæíèì ðîêîì ëþäè
ïðîєêòóþòü áіëüø øâèäêі, áåçïå÷íі
é åêîëîãі÷íі âèäè òðàíñïîðòó. 5. ×è 
çìîæóòü åëåêòðîìîáіëі ðîçâ’ÿçàòè 
ïðîáëåìó çàáðóäíåííÿ ïîâіòðÿ?
ІІ. Прочитайте речення вголос, дотримуючись правильної інтонації. 
ІІІ. Назвіть та обґрунтуйте пунктограми в кінці речень.

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

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

Ñïîíóêàëüíèì íàçèâàþòü ðå÷åííÿ, ÿêå ìіñòèòü ñïîíó-
êàííÿ äî äії (íàêàç, ïðîõàííÿ, ïîðàäó, çàáîðîíó, âèìîãó, 
ïîáàæàííÿ òîùî). НАПРИКЛАД: Ðîçêàæè ìåíі êàçêó òåïëèì 
ãîëîñîì íî÷і… (Í. Îäèíåöü).

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

Ïóíêòîãðàìà – öå âæèâàííÿ òîãî ÷è òîãî ðîçäіëîâîãî 
çíàêà â ðå÷åííі âіäïîâіäíî äî çàãàëüíîïðèéíÿòèõ ïðàâèë.

Ñïîíóêàëüíå ðå÷åííÿ 

Ïîíÿòòÿ ïóíêòîãðàìè 

438.
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439. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Хтось із вас має виписати розповідні 
речення, а хтось – спонукальні. Перевірте одне в одного правильність 
виконання. Які речення залишилися невиписаними? Чому?

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

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Âіä ëîãі÷íîãî íàãîëîøåííÿ òîãî ÷è òîãî ñëîâà çàëåæèòü

çìіñò ïèòàííÿ òà éìîâіðíà âіäïîâіäü. ПОРІВНЯЙМО: 

íàãîëîøåíå ñëîâî
Іìîâіðíà
âіäïîâіäü

1. Îêñàíà êóïèòü àïåëüñèíè? Òàê, Îêñàíà.

2. Îêñàíà êóïèòü àïåëüñèíè? Òàê, êóïèòü.

3. Îêñàíà êóïèòü àïåëüñèíè? Òàê, àïåëüñèíè.

440. І. Прочитайте кожне питальне речення кілька разів, щоразу виді-
ляючи більшою силою голосу інше слово. Озвучте ймовірну відповідь
на кожне питання.

1. Ó ðі÷öі ïіéìàëè îêóíіâ? 2. «Øàõòàð» ãðàòèìå ç «Äèíà-
ìî»? 3. Òè ìåíі äîïîìîæåø? 4. Âîëîäèìèð ïðèíåñå êíèæêè ?
ІІ. Складіть і запишіть питальні речення, які починалися б словами 
коли, куди, навіщо.

441. І. Прочитайте поради Василя Сухомлинського. Як ви їх розуміє-
те? Чи варто, на вашу думку, їх дотримуватися? Сформулюйте усно ці 
поради у формі спонукальних речень.

Í
Å
Ã
ІÄ

Í
Î

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

439.

440.

441.
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ІІ. Сформулюйте у формі спонукальних речень дві власні поради, яких,
на вашу думку, мають дотримуватися учні / учениці.

Ðå÷åííÿ çà åìîöіéíèì çàáàðâëåííÿì

Íåîêëè÷íіÎêëè÷íі

НАПРИКЛАД:

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Ó ïèòàëüíîìó îêëè÷íîìó ðå÷åííі ñòàâèìî çíàê ïèòàí-

íÿ і çíàê îêëèêó. НАПРИКЛАД: Ëіñè ìîї, õòî âàñ óáåðåæå?!
(Î. Ïàõëüîâñüêà).

ÏÓÍÊÒÎÃÐÀÌÀ
Çíàê îêëèêó â êіíöі îêëè÷íîãî ðå÷åííÿ.

Çà åìîöіéíèì çàáàðâëåííÿì ðå÷åííÿ ïîäіëåíî íà îêëè÷-
íі òà íåîêëè÷íі.

Îêëè÷íі ðå÷åííÿ âèðàæàþòü ñèëüíі åìîöії – ðàäіñòü,
çäèâóâàííÿ, çàõîïëåííÿ, áіëü, ñóì, âіä÷àé, ñòðàõ, îáóðåííÿ
òîùî. Ðîçïîâіäíå, ïèòàëüíå àáî ñïîíóêàëüíå ðå÷åííÿ ìîæå
áóòè îêëè÷íèì, ÿêùî éîãî âèìîâëÿєìî ç ïіäñèëåíîþ іíòî-
íàöієþ. НАПРИКЛАД:

Ëåëåêè 
ïðèëåòіëè!

ðîçïîâіäíå
îêëè÷íå

Ïðèëіòàéòå,
ëåëåêè!

ñïîíóêàëüíå
îêëè÷íå

Ëåëåêè
ïðèëåòіëè?!

ïèòàëüíå 
îêëè÷íå

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

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

Îêëè÷íі ðå÷åííÿ
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442. І. Прочитайте текст, дотримуючись відповідної інтонації. Чому, на 
вашу думку, у кінці заголовка є знак оклику й знак питання?

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

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

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

óñüîãî ç 9 ãîäèí. Äîáðå, ùî íà Çåìëі äîáà òðèâàє 24 ãîäèíè, 
àäæå íàì ïîòðіáíî ñòіëüêè âñüîãî âñòèãíóòè ïðîòÿãîì äíÿ!
(Ç äîâіäíèêà).
ІІ. З яким почуттям ви вимовлятимете кожне окличне речення тексту
(радості, захоплення, здивування, замилування, співчуття, страху)?
ІІІ. Знайдіть у довідкових джерелах цікавий науковий факт (1–2 речен-
ня), яким можна було б здивувати ваших однолітків та доповнити про-
читаний текст.

СИТУАЦІЯ. 

444. І. Знайдіть на офіційних сайтах державної адміністрації, Міністер-
ства освіти і науки України, територіальної громади одне цікаве пові-
домлення про подію, яка сталася впродовж останнього місяця. 
Перебудуйте текст цього повідомлення (4–6 речень), використавши 
щонайменше одне питальне та одне окличне речення. 
ІІ. Запишіть свій текст на телефон і прослухайте запис. Чи з правиль-
ною інтонацією ви озвучили кожне речення?

445. Напишіть для вебсайту або газети вашого навчального закладу 
повідомлення про цікавий випадок із життя класу (6–10 речень). Ви-
користайте різні за метою висловлення речення, а також окличне ре-
чення. 

442.

443.СИТУАЦІЯ. 1. Уяви, що ти їдеш у громадському транспорті. 
Тобі потрібно вийти, але перед тобою стоять пасажири. Як ти звер-
нешся до них, дотримуючись гарних манер? Яким видом речення за
метою висловлення та емоційним забарвленням скористаєшся?
2. Уяви, що ти позичив / позичила
флешку своєму однокласнику. Він по-
обіцяв повернути її наступного тижня,
але не дотримав слова. Можливо, за-
був? Як сказати про це однокласнику,
щоб він зрозумів тебе й не образився?
Яким видом речення за метою вислов-
лення та емоційним забарвленням ско-
ристаєшся?

443.

444.

445.
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446. І. Прочитайте текст. Що нового для себе ви дізналися? Яка мета
цього інформаційного повідомлення? 

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

ðîñëèíè ìîæóòü ìіñòèòè íåáåçïå÷íі äëÿ çäîðîâ’ÿ ðå÷îâèíè.
Äëÿ çáèðàííÿ âèêîðèñòîâóéòå ïëåòåíі êîøèêè àáî òîð-

áèíêè ç íàòóðàëüíîãî ìàòåðіàëó. Çðіçàéòå ãðèáè íîæåì,
ùîá íå ïîøêîäèòè ãðèáíèöþ.

Íåäîñâіä÷åíі ëþáèòåëі «òèõîãî ïîëþâàííÿ» ÷àñòî íå-
õòóþòü îñíîâíèìè ïðàâèëàìè áåçïåêè, ùî ïðèçâîäèòü äî
ñóìíèõ íàñëіäêіâ. Íіêîëè íå ïðîáóéòå ñèðі ãðèáè íà ñìàê
і çàïàõ. Íå çáèðàéòå ñòàðі, ïåðåçðіëі ãðèáè. Óäîìà ùå
ðàç óâàæíî ïåðåãëÿíüòå êîæåí ãðèá, ïî÷èñòіòü é âіäâàðіòü
(Çà ìàòåðіàëàìè іíòåðíåò-äæåðåë). 
ІІ. Випишіть спонукальні речення. Підкресліть у них граматичні основи.
ІІІ. Доберіть спільнокореневі слова до виділеного іменника. Позначте
корені. 

447. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Що, на вашу думку, означає вислів як гриби 
після дощу?уу

41. ÄÎÄÀÒÎÊ
Ïðî äðóãîðÿäíèé ÷ëåí ðå÷åííÿ, ÿêèé íàçèâàє ïðåäìåò,

òà ïðî ñïîñîáè âèðàæåííÿ öüîãî ÷ëåíà ðå÷åííÿ 

ПРИГАДАЙМО. Які є відмінки іменників? Які питання кожного відмінка? 

448. А. Прочитайте речення, у яких підкреслено другорядні члени ре-
чення – додатки. Що означають ці додатки: предмет, ознаку предмета
чи спосіб дії?

1. ×èñòå íåáî íå áîїòüñÿ ãðîçèð (Íàð. òâîð÷іñòü).
2. Ìåíå ëіñè çäîðîâ’ÿìð  íàïóâàëè (Â. Ñèìîíåíêî). 

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

446.

447.

448.

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

Äðóãîðÿäíі ÷ëåíè ðå÷åííÿ
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×ËÅÍÈ ÐÅ×ÅÍÍß

äðóãîðÿäíіãîëîâíі

ïðèñóäîêð óäïіäìåò

äîäàòîê

îáñòàâèíàîçíà÷åííÿ

НАПРИКЛАД:

НАПРИКЛАД: 

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Äî ñêëàäó äðóãîðÿäíèõ ÷ëåíіâ ðå÷åííÿ ìîæå âõîäèòè

ïðèéìåííèê. НАПРИКЛАД: Õëîïåöü çäèâîâàíî ïîãëÿíóâ íà 
áàòüêà.

449. І. Прочитайте речення. Доведіть, що підкреслені члени речення – 
додатки.

1. Îðåë ìóõó  íå ëîâèòü. 2. Ñòðàõ ñèëóó îäáèðàє. 3. Âîâêà
íîãè ãîäóþòü. 4. Çà äâîìà çàéöÿìè íå ãàíÿéñÿ (Íàð. òâîð-
÷іñòü).
ІІ. Доведіть, що в поданому нижче реченні два додатки. 

Ñîâі ñîíöå î÷і ðіæå (Íàð. òâîð÷іñòü). 

Äîäàòîê – öå äðóãîðÿäíèé ÷ëåí ðå÷åííÿ, ÿêèé íàçèâàє 
ïðåäìåò і âіäïîâіäàє íà ïèòàííÿ áóäü-ÿêîãî âіäìіíêà, êðіì
íàçèâíîãî: ê î ã î ?  ÷ î ã î ?  ê î ì ó ?  ÷ î ì ó ?  ê î ã î ?  ù î ?
ê è ì ?  ÷ è ì ?  í à  ê î ì ó ?  í à  ÷ î ì ó ? НАПРИКЛАД:

êîìó?

Äàðóéòå ëþäÿì ðàäіñòüð . 

ùî?

Äîäàòêè ïіäêðåñëþєìî òàê:      .

Äîäàòêè íàé÷àñòіøå âèðàæàєìî іìåííèêàìè àáî çàéìåí-
íèêàìè. НАПРИКЛАД: ß ðîçêàæó òîáі öіêàâó іñòîðіþð . 

Ïîíÿòòÿ äîäàòêà 

Ñïîñîáè âèðàæåííÿ 

449.
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450. Прочитайте речення. Випишіть словосполучення «присудок + до-
даток». Письмово поставте питання до додатка. 

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

Ïîñàäèëè (ùî?) êàëèíóó.

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

451. І. Спишіть речення. Підкресліть додатки. 

1. Іç ÷èñòîãî ðі÷êîâîãî ïіñêó âèãîòîâëÿþòü ñêëî. 2. Êîí-
äèöіîíåðè îõîëîäæóþòü ïîâіòðÿ â ïðèìіùåííі. 3. Ìіêðî-
õâèëüîâà ïі÷ øâèäêî ïіäіãðіє àáî ðîçìîðîçèòü ïðîäóêòè.
4. ×àéíі ëèñòî÷êè çàëèâàþòü îêðîïîì. 5. Óçèìêó ãîòóþòü
âіòàìіííі ñàëàòè.
ІІ. Складіть і запишіть одне речення з іменниками яблуко, морква в
ролі додатків. 

452. І. Прочитайте виразно вірш уголос. Поміркуйте, чим він співвід-
носний з картиною О. Шупляка «Клод Моне. Вітряний день». 

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

Îëåêñàíäð Îëåñü

ІІ. Підготуйтеся до написання вірша під дик-
товку. Зверніть увагу на написання виділених
слів. Поясніть значення слів скирта, стіг.
ІІІ. Напишіть вірш під диктовку вчителя або од-
нокласника (одноклас ниці). Написане уважно
звірте з надрукованим. Підкресліть додатки . 

450.

451.

Î. Øóïëÿê. 
Êëîä Ìîíå.

Âіòðÿíèé äåíü

452.
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453. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Оберіть по два іменники. Складіть і 
запишіть по два речення з кожним обраним іменником так, щоб в одно-
му з них іменник був підметом, а в іншому – додатком. Форму слова 
можна змінювати. Перевірте одне в одного правильність виконання.

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

Äíіïðî, Äåñíà, àâòîáóñ, ëіòàê.

454. І. Прочитайте текст. Чи є наведена інформація актуальною? 
Сформулюйте пораду (одне речення) своїм одноліткам на основі про-
читаного. 

×ÎÌÓ ËÞÄÈ ÕÂÎÐІÞÒÜ?
ßê ïðàâèëî, öå âіäáóâàєòüñÿ ÷åðåç ìіêðîáè (ìіêðîîð-

ãàíіçìè). Öі êðèõіòíі ñòâîðіííÿ ìîæóòü ïîòðàïèòè â íàø
îðãàíіçì ÷åðåç ïîâіòðÿ, âîäó, ïðîäóêòè. Àáî æ êîëè ìè òîð-
êàєìîñÿ áðóäíèìè ðóêàìè ñâîãî ðîòà ÷è î÷åé.

Ïåðåâàæíî ìіêðîáè íå øêîäÿòü íàì, àëå іíîäі âîíè ïå-
ðåìàãàþòü – і òîäі ìè õâîðієìî. Íà ùàñòÿ, àêòèâíèé âіäïî-
÷èíîê, ñâіæå ïîâіòðÿ, ïðàâèëüíå õàð÷óâàííÿ äîïîìàãàþòü
ëþäèíі áóòè çäîðîâîþ (Ç äîâіäíèêà).
ІІ. Спишіть. Підкресліть додатки. На які питання вони відповідають та 
якими частинами мови виражені?
ІІІ. Доберіть до виділеного слова: 1) антонім; 2) спільнокореневі слова. 

455. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Що, на вашу думку, означає правильно харчу-
ватися? Які ваші улюблені страви?

42. ÎÇÍÀ×ÅÍÍß
Ïðî äðóãîðÿäíèé ÷ëåí ðå÷åííÿ, ÿêèé íàçèâàє 

îçíàêó ïðåäìåòà, ñïîñîáè âèðàæåííÿ öüîãî ÷ëåíà ðå÷åííÿ 
òà ðîëü ó ìîâëåííі

ПРИГАДАЙМО. Що таке прикметники? На які питання вони відпові-
дають?

456. А. Прочитайте речення, у яких підкреслено другорядні члени – 
означення. Визначте, що називають ці означення (предмет, ознаку 
предмета чи спосіб дії).

453.

454.

455.

456.
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ÄîðîæíіéÄ ð  çíàê ïîïåðåäæóє
ïðî íåáåçïå÷íèé ïîâîðîò.

Çàâåðøåíî áóäіâíèöòâî
ïіäçåìíîãîä  ïåðåõîäó.

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

НАПРИКЛАД: 

НАПРИКЛАД: 

Зверніть увагу!Зверніть увагу!

ÿ ê è é ?  ÿ ê і ?  ÷ è ї ?

ñіê ç âèíîãðàäóð ó  ãіëêè ÿëèíè  áàòüêîâі ñëîâà

Îçíà÷åííÿ – öå äðóãîðÿäíèé ÷ëåí ðå÷åííÿ, ÿêèé íà-
çèâàє îçíàêó ïðåäìåòà é âіäïîâіäàє íà ïèòàííÿ ÿ ê è é ?
÷ è é ?  ê î ò ð è é ?  НАПРИКЛАД: Õòîñü âåðåñíÿ âåäå ïî íèâі íà
çîëîòîìóó ïîâîäó âå÷іðíіõð  ïðîìåíіâ (Â. Ìîðäàíü).

Îçíà÷åííÿ íàé÷àñòіøå âèðàæàєìî ïðèêìåòíèêîì àáî çà-
éìåííèêîì, ðіäøå – іìåííèêîì. НАПРИКЛАД:

  ÿ ê î ì ó ?

Ó ìіñüêîìóó ïàðêó ðîñòóòü

  ÿ ê і ?

çàïàøíі òðîÿíäè. 

 ÷ è é ?

Ìіé áðàò íàâ÷àєòüñÿ â óíіâåðñèòåòі.

Îçíà÷åííÿ ïіäêðåñëþєìî òàê:     .

Ïîíÿòòÿ îçíà÷åííÿ

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

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

458. Прочитайте речення. Випишіть словосполучення «підмет + озна-
чення» або «додаток + означення» ставлячи питання до означення. 

ÇÐÀÇÎÊ. Çàøóìèòü óêðàїíñüêà òîïîëÿ (Á. Îëіéíèê).

Òîïîëÿ (ÿêà?) óêðàїíñüêàó ð .

1. Ùîá çäîáóòè іì’ÿ, ïîòðіáíî äîâãîї äîðîãè (Іðèíà Âіëü-
äå). 2. Ç âіòðîì âåñíÿíèì ñîñíà ðîçìîâëÿëà (Ëåñÿ Óêðàїí-
êà). 3. Ñëîâàìè íàìàëþþ ÿ êðàñó, ùîá â äóøàõ òèõà ðàäіñòü 
îæèâàëà (Ã. Äóäêà). 4. Ñàìå çàâäÿêè іíòåðíåòó âіðóñ ìіã ïî-
òðàïèòè â áóäü-ÿêèé êóòî÷îê çåìíîї êóëі (Ñ. Ãðèäіí).

459. І. Спишіть речення. Підкресліть означення. Якими частинами
мови їх виражено?

1. Âåñíà çóïèíèëàñü íàä êðó÷åþ, äå ïëà÷óòü îñòàííі 
ñíіãè (Ë. Çàâіùàíà). 2. Õèçóâàâñÿ äóá ìіöíèì êîðіííÿì
(Ã. Õîðòàøêî). 3. Øêîëÿðі õîäèëè ðіçíèìè çàëàìè ìóçåþ, 
ïðîäîâæóâàëè îõàòè, îéêàòè, ëèïíóòè íîñàìè äî ñêëÿíèõ
âіòðèí (І. Öіëèê). 4. Ñêіëüêè òåïëà ïîäàðîâàíî öüîìó êà-
ìіííþ!.. (Þ. Àíäðóõîâè÷)
ІІ. Доберіть 2–3 синоніми до виділеного слова.

460. І. Доповніть речення означеннями, поданими поруч у рамках, і
запишіть.

1. Ëóíà â äіáðîâàõ ïіñíÿ, ÷àðóє ñâіò
çîðåãðàé (Çà Ä. Ëóöåíêîì).

äíіïðîâñüêèé,
ñîëîâ’їíà

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

êðóãëèé,
÷åðâîíèé,
óòîìëåíèé

3. Îñіíü íåáåñàìè âæå íåñå ïëà÷
(Çà Ä. Іâàíîâèì).

ðîçñòàâàëüíèé,
æîâòîêðèëà,

ãîëèìè, ïòàøèíèé

ІІ. Підкресліть граматичні основи та означення.

457.

458.

459.

460.
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СИТУАЦІЯ. 

462. І. Прочитайте вголос текст, правильно наголошуючи виділені сло-
ва. Визначте тип мовлення. Яке речення виражає тему тексту?

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

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

Ðàäіñíî, ëàñêàâî øåëåñòèòü áåðåçîâå ëèñòÿ. Ëåãêèé ïðè-
єìíèé ãîëîñ ìàє ì’ÿêèé ëèñò ëèïè. Ìîãóòíіé äóá ïðè òèõî-
ìó âіòðі áàñèñòî ëîïî÷å, ñèëüíіøàє âіòåð – äóá íà÷å ëàєòüñÿ 
ç íèì äåðåí÷ëèâèì ãîëîñîì.

Ëåãêèé âіòåðåöü íå ðîçáóäèòü ìîâ÷àçíó ÿëèíó. Éîìó íі 
çà ùî çà÷åïèòèñÿ â її ãîñòðіé âåðõіâöі (Çà Â. Ïàðõîìåíêîì).
ІІ. Випишіть із речень тексту означення. Які із цих означень є епітетами ? 
ІІІ. Складіть і запишіть речення з двома виписаними означеннями. 

463. І. Розгляньте й порівняйте художні фото. Розкажіть, що зображе-
но на кожному з них, які почуття домінують. Яка кольорова гама пере-
важає? На якому фото природна стихія здається більш загрозливою? 
Які означення можна використати, описуючи зображене?

Í. Øàðàôàí. Ñòèõіÿ І. Ìàëÿðåíêî. Ãðîçà

461.СИТУАЦІЯ. Уявіть, що вам потрібно привітати з днем наро-
дження бабусю. Доповніть речення тексту вітальної листівки озна-
ченнями, щоб посилити виразність, образність.

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

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

461.

462.

463.
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ІІ. Виконайте завдання одного з варіантів.
Варіант А. Напишіть опис (5–7 речень) на тему «Стихія». Вико-

ристайте епітети, підкресліть їх як члени речення.
Варіант Б. Напишіть розповідь (5–7 речень) на тему «Гроза». Ви-

користайте епітети, підкресліть їх як члени речення.

464. Спишіть речення, уставляючи на місці пропусків самостійно ді-
брані означення. Підкресліть члени речення. 

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

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

ðîçëîãèìè*  øâèäêèìè  ðîçêіøíèìè**

1. Ñòîëè÷íèé ìåòðîïîëіòåí – öå âåëèêå ïіäçåìíå ìіñòî
іç ... ïîòÿãàìè.

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

__________
* Ðîçëîãèé – êðèñëàòèé, ãіëëÿñòèé.
** Ðîçêѕøíèéѕѕ  – òóò: ïèøíèé.

466. І. Спишіть речення, підкресліть означення. На які питання відпо-
відають ці означення? 

1. І ïіçíіé ðàíîê, і êîðîòêèé äåíü – óñå çèìè îêðåñëåíі 
ïðèêìåòè (Â. Êðèùåíêî). 2. Ïîâëÿãàëèñÿ ëіòíі òóìàíè íà 
äóõìÿíі âå÷іðíі ïîêîñè (Â. Íàçàðóê). 3. Øèïøèíà âáðà-
ëàñü ó êîðàëîâå íàìèñòî, і ëіòî áàáèíå âïëåëîñü ìіæ íà-
ìèñòèí (Є. Ãóöàëî). 4. Âæå âèéøîâ ìіñÿöü, і ñîâà ãóêàëà,
і òåïëà ñêèðòà óâі ñíі çіòõàëà, і äóá äðіìàâ ó ñðіáíîìó ïëà-
ùі (Ë. Ñêèðäà). 5. Ñîñíîâèé ëіñ ïåðåáèðàє ñòðóíè, ðîêî÷å 
òèøà íà ãëóõèõ áàñàõ (Ë. Êîñòåíêî).
ІІ. Знайдіть орфограми у виділених словах, поясніть написання. Запи-
шіть ці слова фонетичною транскрипцією.

43. ÎÁÑÒÀÂÈÍÀ
Ïðî äðóãîðÿäíèé ÷ëåí ðå÷åííÿ, ÿêèé óêàçóє íà ìіñöå, ÷àñ, 
ïðè÷èíó äії, ïðî ñïîñîáè âèðàæåííÿ öüîãî ÷ëåíà ðå÷åííÿ 

òà ðîëü ó ìîâëåííі

464.

465.

466.
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ПРИГАДАЙМО. На які питання відповідають прислівники?

467. А. Прочитайте речення, у яких підкреслено другорядні члени ре-
чення – обставини. Що означають ці обставини (предмет, ознаку пред-
мета чи ознаку певної дії)?

Íàéáіëüøèé ëіòàê
ñêîíñòðóéîâàíî â Êèєâі.

«Ìðіÿ» ìîæå øâèäêî
íàáèðàòè âèñîòó.

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

НАПРИКЛАД: 

НАПРИКЛАД: 

467.

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

      ÿ ê ?

Îñèêà ñîííî øåëåñòèòü (Ï. Òè÷èíà).

           ê ó ä è ?

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

Îáñòàâèíó ïіäêðåñëþєìî òàê:      .

Íàé÷àñòіøå îáñòàâèíó âèðàæàєìî ïðèñëіâíèêîì àáî
іìåííèêîì іç ïðèéìåííèêîì. НАПРИКЛАД: 1. Ñòіë êèїâñüêèé
çàõîïèâ ïіäñòóïíîó  Ñâÿòîïîëê (Ï. Çàãðåáåëüíèé). 2. Çåðíî
íàï’єòüñÿ ñîíöÿ â ïîëі (Â. Ñîñþðà).

Ïîíÿòòÿ îáñòàâèíè

Ñïîñîáè âèðàæåííÿ 
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Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Ïîòðіáíî ïðàâèëüíî ñòàâèòè ïèòàííÿ äî îáñòàâèíè.

НАПРИ КЛАД: 

   ê î ë è ?

ïðèéøëè ÷åðåç äåíüð ; 

    ä å ?

ïðàöþâàëè â ñàäóó;

    ÿ ê ?

÷åêàâ іç íåòåðïіííÿìð

468. І. Доведіть, що виділені слова – обставини. Якими частинами 
мови їх виражено?

1. ß òàê ëþáëþ, ÿê äîù ïðèõîäèòü â ìіñòî óìèòè ñâіò, äå-
ðåâà íàïîїòü (Â. Ìàëèøêî). 2. ×åðåç õìàðè âå÷îðîâі õîäèòü 
ìіñÿöü íàâïðîøêèð (Â. Ìîðäàíü). 3. ×óòêè ïðî ïîäâèãè Ñà-
ãàéäà÷íîãî íåâäîâçі äіéøëè äî Ïîëüùі (Ä. ßâîðíèöüêèé). 
4. Íà õàòі ñïðîñîííÿð  êëàöíóâ äçüîáîì ëåëåêà (Ì. Ñòåëü-
ìàõ).
ІІ. Доберіть до виділених прислівників синоніми. За потреби зверніться 
до словника синонімів.

469. Випишіть з речень словосполучення «присудок + обставина».
Запи шіть питання до обставини та підкресліть її (за зразком).

ÇÐÀÇÎÊ. Ïîâåðòàþòüñÿ (êóäè?) äîäîìóó.
1. Âåëîñèïåäèñòè їõàëè ïîâіëüíî. 2. Ðèáàëêè ñèäіëè íà 

áåðåçі. 3. Ïðîêèíóëèñÿ òóðèñòè âäîñâіòà. 4. Ãîòóþòü ñìà÷íî
íàøі êóõàðі. 5. Øàõіñòêè ó âåðåñíі ïîїäóòü äî Àíãëії.

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

1. ×îãî âðàíöі íå çðîáèø, òîãî ââå÷åðі íå çäîæåíåø. 
2. Âîäà, ùî âèòåêëà, íàçàä íå ïîâåðíåòüñÿ. 3. Õòî âëіòêó
ïіñíі ñïіâàє, òîé óçèìêó ñëüîçè ïðîëèâàє. 4. Íà ðіäíіé çåìëі
òåïëî і âäåíü, і âíî÷і. 5. Âîñåíè – áàãà÷, à íàâåñíі – ïðîõà÷. 
6. Ãіðêî ïîðîáèø, ñîëîäêî ç’їñè (Íàð. òâîð÷іñòü). 
ІІ. Запишіть речення під диктовку вчителя або однокласника. Написане 
уважно звірте з надрукованим. 

468.

469.

470.
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ІІІ. Підкресліть обставини як члени речення. Поставте усно питання до
кожної обставини та визначте частину мови, якою її виражено. 

471. І. Прочитайте текст. Визначте, чи правдивою є інформація у виді-
лених фрагментах.

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

çàðíèõ ïëîùàõ і íàâіòü íà êðèâèõ òà âóçüêèõ âóëè÷êàõ.
Êîðîëü Åäóàðä ІІ çàáîðîíèâ ãðó â óñüîìó êîðîëіâñòâі. Ïî-
ðóøíèêіâ öüîãî íàêàçó ñóâîðî êàðàëè.

Àëå íàðîä ïðîäîâæóâàâ ãðàòè ó ôóòáîë і òàêè âіäñòîÿâ
ñâіé óëþáëåíèé âèä ñïîðòó. Çàáîðîíó áóëî çíÿòî, à çãîäîì
ôóòáîë óâіéøîâ äî ïðîãðàìè Îëіìïіéñüêèõ іãîð. 

Ñüîãîäíі ëþäè ðіçíîãî âіêó øàëåíіþòü âіä ôóòáîëüíèõ
áàòàëіé (Çà À. Êîâàëü).
ІІ. Випишіть п’ять обставин (на вибір) разом із присудками, від яких
вони залежать. 
ІІІ. Уявіть, що в тексті не було б обставин, які ви виписали. Що втратив
би текст? Поясніть роль обставин у мовленні.

472. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Розкажіть про ваш улюблений вид спорту. 
Де й коли ви ним займаєтеся? Чи порекомендували б ви його своїм
однокласникам і чому?

473. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. І. Хтось із вас зачитує один стійкий ви-
слів, а хтось пробує замінити його синонімічним прислівником з довід-
ки. Потім міняєтеся ролями.

Íà÷å ãðіì ñåðåä ÿñíîãî íåáà; àæ äî ñàìèõ õìàð; çà
òðèäåâ’ÿòü çåìåëü; âіä óñієї äóøі; çà ñіìîìà çàìêàìè; ïðî-
ñòî íåáà; àæ âіêíà äðèæàòü; àáè äåíü äî âå÷îðà.

ДОВІДКА. Íàäâîðі, íåñïîäіâàíî, ùèðî, íàäіéíî, äàëåêî, ãó÷-
íî, àáèÿê, âèñîêî.
ІІ. Складіть і запишіть речення з дібраним прислівником (на вибір).
Прислівник підкресліть як член речення.

474. І. Доберіть до кожного речення одну з поданих у рамці обставин,
яку можна поставити на місці пропуску. Кожну обставину можна вико-
ристати лише один раз. 

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

471.

472.

473.

474.



206206

1. Òðîÿíäè ïîñàäèëè ... . 2. Âåðáè ðîñòóòü ... . 3. Áóçèíà
çàöâіëà ... . 4. Ñíіãè òàíóëè ... . 5. Âèñòàâêó êàðòèí îðãà-
íіçóâàëè ... . 6. Êàëèíó ïîñàäèëè ... .
ІІ. Спишіть відновлені речення. Підкресліть обставини. Якою частиною
мови виражено кожну обставину?

475. І. Знайдіть серед питань, записаних у правій колонці, ті, на які
відповідають обставини. 

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

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

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

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

ІІ. Оберіть два речення з лівої колонки. Доповніть кожне обране речен-
ня другорядними членами, які відповідали б на подані біля нього пи-
тання. Утворені речення запишіть. Підкресліть члени речення.

476. Складіть і запишіть речення за поданими схемами.

1. .
2. .
3. .

477. І. Спишіть, підкресліть члени речення. 

1. Íàøåïòàâ ÷îðíÿâèé âå÷іð äèâíó êàçî÷êó òîáі (Ñ. Іìà-
øåâà). 2. Çàéäó â òðàâó і ëÿæó ãîðіëèöü* (Ä. Ëóöåíêî). 
3. Ìåòåëèê áіëèé â ìàêè çàëåòіâ (Ë. Êîñòåíêî). 4. Âåäóòü 
äåðåâà íåãó÷íó ðîçìîâó ïðî äîâãó çèìó і ïðî âåñíó ïіçíþ
(Ï. Ðîçâîç÷èê). 5. Äî ìîãî âіêíà ïіäіéøëà âåñíà (Ä. Ïàâ-
ëè÷êî). 6. Ó ñàäî÷êàõ ïèøíî ðîçöâіòàþòü âèøíі (Î. Êîâà-
ëåíêî).
__________

* Ãîðіëèöü – îáëè÷÷ÿì äîãîðè.
ІІ. Від якого слова залежить і на яке питання відповідає кожна обста-
вина?
ІІІ. Випишіть з речень слова з префіксами. Виділіть ці префікси.

475.

476.

477.
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Ãîòóєìîñÿ äî òåìàòè÷íîãî îöіíþâàííÿ

Виконайте завдання. Перевірте виконання, користуючись відповідями
в додатках.

1. Ñëîâîñïîëó÷åííÿì є êîæíå ïîєäíàííÿ ñëіâ ó ðÿäêó
À ïðèéøîâ äî õàòè, åëåêòðîííå òàáëî, ôóòáîëüíèé ìàò÷
Á âèñîêî â ãîðàõ, çåëåíèé êèëèì, çà õàòîþ
Â çîøèò і êíèæêà, êîìï’þòåðíі іãðè, іäó øâèäêî
Ã ïàäàє ñíіã, õîëîäíà ðîñà, æèâó äàëåêî

2. Ëèøå îäèí ãîëîâíèé ÷ëåí є â ðå÷åííі
À Íà íåçàáóäöі áðèíіâ ðóäèé äæìåëèê (Є. Øìîðãóí).
Á  Â’їæäæàє â ñòåï ÷åðâîíå ëіòî íà íåçàãíóçäàíіì êîíі

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

3. Ïðàâèëüíî âèçíà÷åíî ãðàìàòè÷íó îñíîâó â ðå÷åííі
À Âіòåð ëèñòÿì âêðèâàєð  õîëîäíó çåìëþ.
Á Õìàðêè ñëüîçè ãóáëÿòüó .
Â Íàì æèòòÿ äàðóєä ðó  íîâі çóñòðі÷і.
Ã Äіòè ìàòåðÿì öіëóþòüö ó  ðóêè.

4. Òðè äîäàòêè є â ðå÷åííі
À Ìîðîç óíî÷і íàìàëþâàâ êâіòè íà õîëîäíîìó ñêëі.
Á Ïðîëåòіëè ãóñè íàä äîëèíîþ, íàä êàëèíîþ.
Â Âіòåð ç ìîðÿ ðîçíîñèâ ïðîõîëîäó.
Ã Äіòÿì ïîäàðóâàëè êíèæêè é ôîòîàëüáîìè.

5. Îçíà÷åííÿì є âèäіëåíå ñëîâî â ðå÷åííі
À Òåïëîì äèõàëà çåìëÿ.
Á Ó ãàþ âåñåëî ùåáåòàëè ïòàøêè.
Â Çàïàì’ÿòàâ äіäóñåâі ñëîâà.
Ã Çåìëÿ äàëà ìåíі êðèëà.

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

7. Îáñòàâèíîþ є âèäіëåíå ñëîâî â ðå÷åííі
À Äåñü ó ïîëÿõ і ëіñàõ òàíóëè ñíіãè (Â. Ãðіí÷àê).
Á Äîáðå äіëî ðîáè ñìіëî (Íàð. òâîð÷іñòü).
Â Òðàâè âіëüíî ïіäíÿëè ñâîї ñòåáåëüöÿ âãîðó (Â. Ãðіí÷àê).
Ã Âіòðè áåçæàëüíî ðâàëè òåíäіòíå âáðàííÿ íà áåðіçöі (І. Öþïà). 
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8. Ó ðå÷åííі «Ñåðäèòèé âіòåð ïіñëÿ çëèâè òðóñèâ ùîñèëè âèø-
íþ é ñëèâó» (À. Êà÷àí) âèäіëåíå ñëîâî є

À ïіäìåòîì Â îçíà÷åííÿì
Á äîäàòêîì Ã îáñòàâèíîþ 

9. Ó ðå÷åííі «Õóäîæíèöþó çàõîïëåíî ïðèéìàëèð â Ïàðèæіð  òà 
Ëîíäîíі» ÍÅïðàâèëüíî âèçíà÷åíî ñèíòàêñè÷íó ðîëü ñëîâà (ñëіâ)

À ïðèéìàëè Â Ïàðèæі, Ëîíäîíі 
Á çàõîïëåíî Ã õóäîæíèöþ 

10. Ïіäêðåñëіòü ÷ëåíè ðå÷åííÿ.
Ó íåáі âіòåð êó÷åðÿâèé êîëèøå òåìíóþ áëàêèòü, і íà çåì-

ëі ãîéäàє òðàâè, і çàòèõàє, é çíîâ øóìèòü (Ì. Ðèëüñüêèé).

44. ÐÅ×ÅÍÍß Ç ÎÄÍÎÐІÄÍÈÌÈ ×ËÅÍÀÌÈ
Ïðî òå, ÿêі ÷ëåíè ðå÷åííÿ íàçèâàþòü îäíîðіäíèìè, ÿê їõ 

ïîєäíàòè â ðå÷åííі, òà ïðî ðîçäіëîâі çíàêè ìіæ íèìè

ПРИГАДАЙМО. Які ви знаєте сполучники? Яка їхня роль у мові? 

478. А. Прочитайте речення, у якому виділено однорідні члени. Чи на 
одне й те саме питання відповідаю виділені слова?

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

НАПРИКЛАД:

НАПРИКЛАД: 

478.

Îäíîðіäíèìè íàçèâàþòü ÷ëåíè ðå÷åííÿ, ÿêі çàëåæàòü 
âіä òîãî ñàìîãî ñëîâà â ðå÷åííі, âіäïîâіäàþòü íà òå ñàìå ïè-
òàííÿ і âèêîíóþòü îäíàêîâó ñèíòàêñè÷íó ðîëü. НАПРИКЛАД:

     ù î  ð î á è ò ü ?

Ðîñòå é òÿãíåòüñÿ äî ñâіòëà ëèïà.

Â îäíîìó ðå÷åííі ìîæå áóòè äâі òà áіëüøå ãðóï îäíîðіä-
íèõ ÷ëåíіâ. НАПРИКЛАД: 

Ðîñòóòüó  і òÿãíóòüñÿó  äî ñâіòëà ëèïà, ÿñåí, êëåí.

  ïåðøà ãðóïà          äðóãà ãðóïà

Îäíîðіäíі ÷ëåíè ðå÷åííÿ ðіâíîïðàâíі ìіæ ñîáîþ. Âîíè
íå óòâîðþþòü ñëîâîñïîëó÷åííÿ.

Ïîíÿòòÿ ïðî îäíîðіäíі ÷ëåíè 
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ПОРІВНЯЙМО:

ÿáëóíü і âèøåíü

Çàãðàâ çàðóì’ÿíèâñÿ

* Íà ñõåìі îäíîðіäíі ÷ëåíè ðå÷åííÿ ïîçíà÷àєìî êðóæ-
êîì: ÀÀ. Êðіì òîãî, çà íàÿâíîñòі çàïèñóєìî âіäïîâіäíі ñïîëó÷-
íèêè òà ñòàâèìî ðîçäіëîâі çíàêè ìіæ îäíîðіäíèìè ÷ëåíàìè.

479. І. Доведіть, що виділені слова є однорідними членами речення.
На які питання відповідають ці члени речення? Від якого слова зале-
жать?

1. Ãîëîâîëîìêè, ðåáóñè, êðîñâîðäè ðîçâèâàþòü óâàæ-
íіñòü і ìèñëåííÿ. 2. Äëÿ ãðè â áîóëіíã âèêîðèñòîâóþòü êåã-
ëі é êóëі. 3. Ó ìàãàçèíі іãðàøîê âèáåðåìî ðàäіîêåðîâàíèé
ãåëіêîïòåð àáî âñþäèõіä. 4. Іíòåðàêòèâíі êîíñòðóêòîðè äî-
ïîìàãàþòü äіòÿì і äîðîñëèì ïðîâåñòè ÷àñ âåñåëî, öіêàâî,
çìіñòîâíî.
ІІ. Які з наведених однорідних членів речення зв’язано сполучниками? 
ІІІ. Прочитайте речення вголос, дотримуючись правильної інтонації. 

480. І. Спишіть речення. Підкресліть однорідні члени речення відпо-
відно до їхньої синтаксичної ролі (як члени речення). 

1. Íàòàëî÷êà ïîâåðíóëàñÿ çà ëîïàòêîþ і ïðèêîïàëà
øêóðèíêè íà äíі ðіâ÷àêà (Ç. Ìåíçàòþê). 2. Ëіòî ïàõëî
ì’ÿ÷åì, áóçèíîþ, ïîðі÷êîþ (Þ. Àíäðóõîâè÷). 3. Ìåøêàí-
öі ïðîñÿòü ïîáóäóâàòè íàçåìíèé ÷è ïіäçåìíèé ïіøîõіäíèé
ïåðåõіä ÷åðåç ïðîñïåêò (Ç іíòåðíåò-äæåðåë). 4. Íåäàâíî
ëèñòÿ òðіïîòіëî íàä ãîëîâîþ, à òåïåð ãîëîñíî øåëåñòèòü
(Â. Äóìàíñüêèé). 5. Âіòåð íàêèäàâ ñìіòòÿ òà ñóõîãî áàäèë-
ëÿ (Å. Ñòàíåâ).
ІІ. Накресліть схеми однорідних членів речення. 

ÇÐÀÇÎÊ. Ñõåìà äî 1-ãî ðå÷åííÿ: ÀÀ і ÀÀ.

Îäíîðіäíі ÷ëåíè ðå÷åííÿ ìîæíà ïîєäíàòè áåç ñïîëó÷íè-
êіâ àáî çà äîïîìîãîþ ñïîëó÷íèêіâ (і, é, òà, àëå, à, ÷è, àáî
òà іí.). ПОРІВНЯЙМО:

Çàñîáè çâ’ÿçêó
îäíîðіäíèõ ÷ëåíіâ

Ïðèêëàäè Ñõåìè*

Іíòîíàöіÿ òà
ñïîëó÷íèê

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

ÀÀ і ÀÀ

Ëèøå іíòîíàöіÿ
(áåç ñïîëó÷íèêà)

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

ÀÀ , ÀÀ

Çàñîáè çâ’ÿçêó

479.

480.
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ðÿñíèé òåïëèé 

çàäðіáîòіâ à 
ëèíóâ 

íå ñèëüíèé àëå 
õîëîäíèé

âіòðó
і äîùó і ãðîìó

і âіòðó
і 

і é òà ÷è àáî

НАПРИКЛАД: ãðîìó òà äîùó

І ãðóøі і ÿáëóíі Ãðóøі і ÿáëóíі

Ãðóøі і ÿáëóíі і ñëèâè Ãðóøі ÿáëóíі і ñëèâè

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Ïåðåä îäèíè÷íèì ñïîëó÷íèêîì òà êîìè íå ñòàâèìî,

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

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

îäíîðіäíі ÷ëåíè ç’єäíàíî
áåç ñïîëó÷íèêіâ

Ïðîøóìіâ ðÿñíèé, òåïëèé
äîù.

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

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

îäíîðіäíі ÷ëåíè ç’єäíàíî
ñïîëó÷íèêàìè, ÿêі ïî-
âòîðþєìî

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

Ïåðåä îäèíè÷íèì ñïîëó÷íèêîì
і, é, òà (ó çíà÷åííі і), ÷è, àáî, ÿêèé ç’єäíóє

îäíîðіäíі ÷ëåíè ðå÷åííÿ, êîìè ÍÅ ÑÒÀÂÈÌÎ.
НАПРИКЛАД: Äîëіòàþòü çâóêè ãðîìó òà äîùó. 

Ñïîëó÷íèê ïîâòîðþєìî Ñïîëó÷íèê íå ïîâòîðþєìî

І ãðóøі, і ÿáëóíі
âèñàäèëè â ñàäêó.

і ÀÀ, і ÀÀ

Ãðóøі і ÿáëóíі
âèñàäèëè â ñàäêó.

ÀÀ і ÀÀ

Ãðóøі, і ÿáëóíі, і ñëèâè
âèñàäèëè â ñàäêó.

ÀÀ, і ÀÀ, і ÀÀ

Ãðóøі, ÿáëóíі і ñëèâè
âèñàäèëè â ñàäêó.

ÀÀ, ÀÀ і ÀÀ

Ðîçäіëîâі çíàêè



2112

ÏÓÍÊÒÎÃÐÀÌÀ
Êîìà ìіæ îäíîðіäíèìè ÷ëåíàìè ðå÷åííÿ

481. ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в реченнях першої групи між виділе-
ними однорідними членами ставимо кому, а в реченнях другої групи –
не ставимо.

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

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

482. І. Спишіть речення, розставте пропущені розділові знаки. Обґрун-
туйте пунктограми. 

1. Ó äðóãîìó òàéìі Êîñòü і Ìèêîëêà çàáèëè ïî ãîëó
(Ñ. Ïðîöþê). 2. Ëþäè ïðàöþâàëè ðîçáèðàëè çàâàëè ðîç÷è-
ùàëè ìàéäàí÷èêè é çàêëàäàëè ïіäâàëèíè íîâèõ áóäèíêіâ
(Â. ×åìåðèñ). 3. Ñàøêî ðîçïëþùèâ î÷і ïîäèâèâñÿ íàâêðóãè
é íі÷îãî íå çðîçóìіâ (Ñ. Ãðèäіí). 4. Ïіñëÿ çàïóñêó äîäàò-
êà âè àáî ñòâîðþєòå íîâèé àêàóíò àáî êîðèñòóєòåñÿ ñòàðèì
(Ç іíñòðóêöії). 5. Çèìîþ ñîíöå ñâіòèòü òà íå ãðіє (Íàð.
òâîð÷іñòü). 6. Òåïëèé äîù çàñòàâ і ïòàõіâ і ëþäåé ñåðåä
ïîëÿ (Â. Çåìëÿê).
ІІ. Підкресліть однорідні члени речення відповідно до їхньої синтак-
сичної ролі. 

483. І. Виконайте тестові завдання.
1. Правильно розставлено розділові знаки в усіх реченнях, ОКРІМ
À Äîñòèãëè êàðòîïëÿ, îãіðêè, öèáóëÿ.
Á Äîñòèãëè êàðòîïëÿ, îãіðêè, і öèáóëÿ.
Â Äîñòèãëè êàðòîïëÿ, і îãіðêè, і öèáóëÿ.
Ã Äîñòèãëè і êàðòîïëÿ, і îãіðêè, і öèáóëÿ. 
2. Кому потрібно поставити на місці пропуску в реченні
À Äіòè çáèðàëè ÿãîäè ... é ìèëóâàëèñÿ ïðèðîäîþ.
Á Êіíü âèéøîâ íà ïіùàíó êîñó ... é ñòðóñèâ іç ñåáå âîäó.
Â  Ïðèðîäà é îáåðіãàє ... é îñòåðіãàє ëþäèíó âіä ïîãàíèõ

ïîìèñëіâ.
Ã  Âèéøîâ çðàíêó ç áóäèíêó íà ïîðіã ... і çàñòèã âіä ïî-

äèâó.

481.

482.

483.
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ІІ. Складіть і запишіть два речення так, щоб у першому – між однорід-
ними членами був одиничний сполучник і, а в другому – повторюваний. 

484. І. Хто швидше знайде три групи однорідних членів, які «захова-
лись» у реченні?

Âіä ñèâîї äàâíèíè é äî íàøèõ äíіâ ó ðàäîñòі é ó ãîðі 
ðóøíèêè é ïіñíÿ ñóïðîâîäèëè ëþäèíó âñå æèòòÿ.
ІІ. Поясніть, чому в поданому реченні не ставимо коми перед сполуч-
никами й, адже цих сполучників аж три.

485. Розгляньте схеми речень з однорідними членами. Складіть і за-
пишіть речення за кожною з них. 

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

486. І. Складіть текст з поданих речень і запишіть, розставляючи про-
пущені розділові знаки. Обґрунтуйте пунктограми. 

ÁÅÐÊÓÒ

À Âåëè÷åçíå ãíіçäî áóäóє àáî íà 
îáðèâèñòèõ ñêåëÿõ àáî íà âåð-
õіâêàõ ñòîëіòíіõ äåðåâ.

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

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

Ã Ïіä çàõèñòîì ×åðâîíîї êíèãè ïåðåáóâàє îäèí іç íàé-
áіëüøèõ îðëіâ – áåðêóò.

Ä Öåé õèæàê íàïàäàє і íà õîâðàõіâ і íà çàéöіâ і íà ëè-
ñèöü.

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

Çà іíôîðìàöієþ ç òåêñòó «Áåðêóò», äåÿêі óíіêàëüíі é 
íåïîâòîðíі ïòàõè ïåðåáóâàþòü íà ìåæі ïîâíîãî çíèêíåí-
íÿ. Óñі âîíè ãíіçäÿòüñÿ ïåðåâàæíî ó Ëüâіâñüêіé Çàêàð-
ïàòñüêіé òà Іâàíî-Ôðàíêіâñüêіé îáëàñòÿõ.

484.

485.

486.
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487. Виконайте завдання одного з варіантів. За потреби зверніться до 
додаткових джерел інформації.

Варіант А. Складіть і запишіть одне речення з однорідними чле-
нами, які є назвами тварин, занесених до Червоної книги України. 

Варіант Б. Складіть і запишіть одне речення з однорідними чле-
нами, які є назвами рослин, занесених до Червоної книги України.

488. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Від яких слів 
залежать однорідні члени речення?

1. Ó ëþäåé íà îñòðîâі є ðóøíèöі, ïàòðîíè é çàïàñ õëіáà, 
êîíñåðâіâ і øîêîëàäó íà äâà-òðè äíі. 2. À âіòåð і õâèëі íåñ ëè 
é ïàðîïëàâ і øëþïêó íà ïðèáåðåæíå êàìіííÿ (Ì. Òðóá ëàїíі). 

489. І. Уявіть, як широкою долиною тече повноводна річка. Неоднако-
ва вона в різні пори року. Навесні – гомінка, улітку – могутня, восени – 
замріяна, узимку – мовчазна. На її берегах ростуть різні рослини, а в її 
водах ховається незвідане й таємниче царство риб.
ІІ. Складіть і запишіть твір-мініатюру (4–6 речень) на тему «Повновод-
на річка». Використайте в тексті речення з однорідними членами.

490. І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки та 
розкриваючи дужки. Поясніть уживання розділових знаків. 

1. À äîñâіòîê âæå ñòóêàє â âіêíî íàâøïèíüêè ïіäêðàäà-
єò(ü)ñÿ äî ëі(æ,ø)êà (Ë. Çàâіùàíà). 2. Ñïëÿòü і ëîøàòà і 
êîðîâè і á(äæ,æ)îëè і îñè (Ë. Êîñòåíêî). 3. Ïàõíå îñіíü 
ëèñòÿì ãðèáàìè ïå÷åíîþ êàðòîïëåþ і ì(è,å)äàìè (Â. Ãðіí-
÷àê). 4. Ïðèòóëèëèñü æóðàâëі äî áіëîêîðîї á(è,å)ðåçè òà é 
êóðëè÷óòü ùîñü òèõî-òèõî (Â. Ñóõîìëèíñüêèé). 5. Çіðâàíîї 
êâіòêè âîäà íå ëіêóє à ïðîäîâæóє її ìóêè (Іðèíà Âіëüäå). 
6. Ìàòè äàëà íàì і ñîíöå і äîëþ (Â. Êðèùåíêî). 
ІІ. Підкресліть однорідні члени речення відповідно до їхньої синтаксич-
ної ролі (як члени речення). 

45. ÓÇÀÃÀËÜÍÞÂÀËÜÍÅ ÑËÎÂÎ Â ÐÅ×ÅÍÍßÕ
Ç ÎÄÍÎÐІÄÍÈÌÈ ×ËÅÍÀÌÈ

Ïðî ñëîâà, ÿêі ñâîїì çíà÷åííÿì îá’єäíóþòü îäíîðіäíі ÷ëåíè 
ðå÷åííÿ, à òàêîæ ïðî ðîçäіëîâі çíàêè òà іíòîíàöіþ 

ПРИГАДАЙМО. Що таке лексичне значення слова?

491. А. Прочитайте речення, у яких виділено узагальнювальні слова. 
Знайдіть однорідні члени речення.

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

Äåíèñ ëþáèòü ðіçíі ôðóêòè : 
àïåëüñèíè, ÿáëóêà, ãðóøі.

487.

488.

489.

490.

491.
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Б. З’ясуйте, чи об’єднує узагальнювальне слово своїм значенням од-
норідні члени речення. 
В. Зробіть висновок про особливості узагальнювальних слів та їхню 
роль у мові. 

НАПРИКЛАД: 

ðèáè

Íіõòî

ñêðіçü

НА-
ПРИКЛАД: 

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Óçàãàëüíþâàëüíå ñëîâî ìîæå áóòè âіäîêðåìëåíî âіä îä-

íîðіäíèõ ÷ëåíіâ ðå÷åííÿ іíøèìè ñëîâàìè. НАПРИКЛАД: Ðіçíі
ðîñëèíè âèñàäèëè â ïàðêó: äåðåâàð , êóùіóù , êâіòè. 

492. І. Знайдіть у реченнях однорідні члени та узагальнювальні слова. 
У яких реченнях такі слова виражено іменниками, а в якому – прислів-
ником?

МУ
ЗИЧН

І   ІНСТРУМЕНТИ

Áіëÿ îäíîðіäíèõ ÷ëåíіâ ðå÷åííÿ ìîæå áóòè óçàãàëüíþ-
âàëüíå ñëîâî. Òàêå ñëîâî ñâîїì çíà÷åííÿì îá’єäíóє îäíîðіä-
íі ÷ëåíè ðå÷åííÿ.

НАПРИКЛАД: Âèêëàäà÷і íàâ÷àþòü
ãðè íà ðіçíèõ іíñòðóìåíòàõðó : ñêðèï-ð
öіö , ãіòàðіð , êëàðíåòіð , ñàêñîôîíіô .

Óçàãàëüíþâàëüíå ñëîâî é îäíî-
ðіäíі ÷ëåíè ðå÷åííÿ âèêîíóþòü îä-
íàêîâó ñèíòàêñè÷íó ðîëü.

Ó ðîëі óçàãàëüíþâàëüíèõ ñëіâ ìîæóòü áóòè:

іìåííèêè Íàëîâèëè ðіçíîї ðèáèð : êîðî-ð
ïіâ, êàðàñіâð , ùóêùó .

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

Íіõòî íå çàïіçíèâñÿ: íі äî-
ðîñëіð , íі äіòè.

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

Âàçîíè áóëè ñêðіçüð : ó êîðè-ó ð
äîðіð , ó êіìíàòàõó , íà êóõíіó . 

Óçàãàëüíþâàëüíèì ìîæå áóòè і ñëîâîñïîëó÷åííÿ. НА-
ПРИКЛАД: Äëÿ øêîëè çàêóïèëè òåõíі÷íі çàñîáè: ïðèíòåð,
íîóòáóê, ïðîєêòîð, ëàìіíàòîð.

Â óñíîìó ìîâëåííі óçàãàëüíþâàëüíå ñëîâî âèìîâëÿєìî ç
ïіäâèùåíîþ іíòîíàöієþ, ïіñëÿ íüîãî ðîáèìî ïàóçó é çíèæó-
єìî ãîëîñ.

ММУУ
ЗЗИЧН

І ІНСТРУМЕННТТИ

Ïîíÿòòÿ ïðî óçàãàëüíþâàëüíå ñëîâî

Іíòîíàöіÿ 

492.
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1. Ñìàðòãîäèííèê ìîæå âіäñòåæóâàòè òâîþ àêòèâíіñòü 
ïіä ÷àñ çàíÿòü ðіçíèìè âèäàìè ñïîðòó: áіãîì, ïëàâàííÿì,
áîêñîì, ôóòáîëîì. 2. Â Óêðàїíі íàéáіëüøèìè çà êіëüêіñòþ 
íàñåëåííÿ є òàêі ìіñòà: Êèїâ, Õàðêіâ, Îäåñà. 3. ß õî÷ó ïîáó-
âàòè ñêðіçü: і íà áåðåãàõ Àìàçîíêè, і â Єãèïòі, і â Êàðïàòàõ. 
4. Ðіçíі ïòàõè âіäëіòàþòü íà çèìіâëþ â òåïëі êðàї: ëàñòіâêè, 
ëåëåêè, øïàêè, äðîçäè.
ІІ. Зачитайте вголос речення з відповідною інтонацією. 

çіëëÿì ïàïîðîòòþ
êîíâàëієþ äåðåâієì

Ïàãîðáêè òðàâè êóùè-
êè óñå 

ÏÓÍÊÒÎÃÐÀÌÀ
Äâîêðàïêà é òèðå â ðå÷åííÿõ ç îäíîðіäíèìè

÷ëåíàìè òà óçàãàëüíþâàëüíèìè ñëîâàìè

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

1. І ç ñàäó, і ç ëіñó – çâіäóñіëü ëèíóòü ïòàøèíі ãîëîñè 
(І. ßðìóëüñüêà). 

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

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

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

Óçàãàëüíþâàëüíå ñëîâî ìîæå ñòîÿòè ïåðåä îäíîðіäíèìè
÷ëåíàìè ðå÷åííÿ àáî ïіñëÿ íèõ. Çàëåæíî âіä öüîãî ñòàâèìî 
òèðå àáî äâîêðàïêó.

ßêùî óçàãàëüíþâàëüíå ñëî-
âî ñòîїòü ÏÅÐÅÄ îäíîðіäíè-
ìè ÷ëåíàìè ðå÷åííÿ, òî ïåðåä
íèìè ñòàâèìî ÄÂÎÊÐÀÏÊÓ

Ãàëÿâèíà ïîðîñëà ëіñî-
âèì çіëëÿì: ïàïîðîòòþ, 
êîíâàëієþ, äåðåâієì.
{ { : ÀÀ, ÀÀ, ÀÀ

ßêùî óçàãàëüíþâàëüíå ñëîâî
ñòîїòü ÏІÑËß îäíîðіäíèõ ÷ëå-
íіâ ðå÷åííÿ, òî ïіñëÿ íèõ ñòà-
âèìî ÒÈÐÅ

Ïàãîðáêè, òðàâè, êóùè-
êè – óñå îïîâèòî òóìà-
íîì.
ÀÀ, ÀÀ, À À – {{

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

Ðîçäіëîâі çíàêè

493.

494.
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1. Ó íàøèõ ëіñàõ ðîñòóòü õâîéíі äåðåâà ÿëèíè ñîñíè êåä-
ðè ñìåðåêè òèñ (Î. Øóøà). 2. Íіêîëè íå ïîâåðòàþòüñÿ íà-
çàä òðè ðå÷і ÷àñ ñëîâî ìîæëèâіñòü (Àíãëіéñüêå ïðèñëіâ’ÿ). 
3. Âèøíі ó öâіòó æóðëèâà ðі÷êà é çàïàøíèé ëóã óñå öå 
ïîâ’ÿçàíî ç îáðàçîì ìàòåðі (І. Âèõîâàíåöü). 4. Ïðîñè-
íàþñü ÿ і ÷óþ ïіñíþ çâіäóñіëü ç íåáà, ç ïîâіòðÿ, іç çåìëі
(Î. Äîâãîï’ÿò). 5. Æèòî ïøåíèöÿ é îâåñ óñå ðàçîì ïîñïіëî
é ïðèñîõëî (І. Íå÷óé-Ëåâèöüêèé).
ІІ. Підкресліть однорідні члени речення та узагальнювальні слова від-
повідно до їхньої синтаксичної ролі (як члени речення).

495. Спишіть речення, уставляючи на місці пропусків наведені в рамці
узагальнювальні слова та розставляючи розділові знаки. 

óñå öå / ðàííіõ îâî÷àõ / ðіçíі òâîðè / êàíöòîâàðè

1. Ïіäâèùåíèé âìіñò íіòðàòіâ ñïîñòåðіãàєìî â ... çåëåíіé
öèáóëі, ðåäüöі, áóðÿêó.

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

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

4. Ó 5 êëàñі âèâ÷àþòü ... ìіôè, ëåãåíäè, êàçêè, îïîâіäà-
ííÿ, âіðøі.

496. Складіть і запишіть речення за кожною схемою. Обґрунтуйте роз-
ділові знаки.

1. {{: ÀÀ, ÀÀ, À   À 2. ÀÀ, ÀÀ, ÀÀ – {{

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

ÌÓÇÅÉ ÌÎÄÅËÅÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓ
Ïåðøèé â Óêðàїíі Ìóçåé ìîäåëåé òðàíñïîðòó âіäêðèòî ó

Âіííèöі. Ó íüîìó âè ìîæåòå ïîáà÷èòè ìіíіêîïії òðàíñïîðò-
íèõ çàñîáіâ àâòîìîáіëіâ, àâòîáóñіâ, ëіòàêіâ, òàíêіâ, êîðàáëіâ
і ïîòÿãіâ.

Çàñíîâíèê ìóçåþ Îëåêñàíäð Âäîâè÷åíêî çáèðàâ êîëåê-
öіþ áіëüøå ÿê 45 ðîêіâ. Åêñïîíàòè ïðèâîçèâ ç ðіçíèõ êðàї í
ñâіòó Íіìå÷÷èíè, Іñïàíії, Іòàëії, ÑØÀ. ×àñòèíó ìîäåëåé 
ïîäà ðóâàëè äðóçі òà çíàéîìі. À ïåðøèé ñâіé êîëåêöіéíèé
àâòîìîáіëü Îëåêñàíäð êóïèâ ùå â äèòèíñòâі.

495.

496.

497.
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Ôðàãìåíò åêñïîçèöії Ìóçåþ ìîäåëåé òðàíñïîðòó,
ì. Âіííèöÿ

Ó Ìóçåї є íàâіòü ìîäåëі àâòіâîê іç âіäîìèõ êіíîôіëüìіâ
«Íàçàä ó ìàéáóòíє», «Ôîðñàæ», «Áåòìåí» (Ç іíòåðíåò-
äæåðåë). 
ІІ. Випишіть речення з узагальнювальними словами та розставте про-
пущені розділові знаки.
ІІІ. Випишіть із тексту спільнокореневі слова до дієслів літати, тяг-
ти, дружити. Позначте корені. 

498. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Розкажіть, які музеї ви відвідували, а в яких
хотіли б побувати.

499. Виберіть розділовий знак, який можна поставити на місці пропус-
ку в реченні. Для кожного речення правильним є лише один розділо-
вий знак. 

êîìà   äâîêðàïêà  òèðå 

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

2. Ñèíє âñå ... îçåðà, ðі÷êà, â ñèíÿâі íàìîêëèé ëіñ (Â. Ìà-
ëèøêî).

3. Íàä ñåëîì ... íàä ïîëÿìè òà ãîðàìè ðîçìàõíóëà ñâîїìè
êðèëüìè çèìà (Þ. Ñòàíèíåöü).

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

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

498.

499.

500.
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501. Перебудуйте речення так, щоб узагальнювальні слова були пе-
ред однорідними членами речення. Перебудовані речення запишіть, 
розставляючи пропущені розділові знаки. Чи залишиться тире?

1. І ðîäèíà і øêîëà і ìèñëèâöі – óñі ïîâèííі ïіêëóâàòèñÿ 
ïðî îõîðîíó íàøîї ÷àðіâíîї ïðèðîäè (Îñòàï Âèøíÿ). 2. Ðіä-
íі ìіñöÿ çíàéîìі õàòêè ñàäêè äîðіæêè – óñå òå ìèãîòèòü â
î÷àõ, ó ãîëîâі äóìêè áóäèòü... (Ïàíàñ Ìèðíèé). 3. І íà ñòî-
ëі і íà ïîëèöÿõ – ñêðіçü áóëè ïàïåðè (Ì. Êîöþ áèíñüêèé). 
4. Êàðі î÷і ÷îðíі áðîâè – óñå â íåї ñìієòüñÿ (Ï. Êóëіø).

502. Прочитайте речення. Знайдіть у них змістові помилки. Поясніть
суть допущених помилок. Зачитайте речення правильно.

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

СИТУАЦІЯ. 

504. Складіть висловлення (4–6 речень) на одну з поданих тем з ви-
користанням узагальнювальних слів та однорідних членів речення.

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

505. І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Під-
кресліть узагальнювальні слова як члени речення. 

1. Âñі êîëüîðè ÿ äóøåþ ïðèéìó áіëі ðîæåâі áëàêèòíі
÷åðâîíі (Ì. Áîðîâêî). 2. Ñòåæêà îçåðî ñòіæîê âñå ó ïàäî-

501.

502.

503. СИТУАЦІЯ. Уявіть, що, на жаль, застудився хтось із ваших
знайомих. Ви маєте з кимось із дорослих купити медикаменти за 
рецептом лікарки. Складіть два речення, за допомогою яких ви
могл и б звернутися до аптекарки, використавши узагальнювальне
слово та назви деяких ліків як однорідні члени речення.

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

503.

504.

505.
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ëèñòі (Â. Ñêîìàðîâñüêèé). 3. Äіòè êèíóëèñÿ îäèí ïåðåä 
îäíèì ðâàòè ÷óäîâі êâіòè ðîæåâі ãâîçäè÷êè ëіëîâі äçâіíî÷-
êè (Í. Êîáðèíñüêà). 4. Çåìëÿ і âîäà і ïîâіòðÿ óñå ïîñíóëî 
(Ì. Êîöþáèíñüêèé). 5. Óñìіõíèñÿ âñіì íàâêîëî íåáó ñîíöþ 
êâіòàì ëþäÿì (À. Êîñòåöüêèé).
ІІ. Визначте у виділених словах дзвінкі приголосні. 

46. ÇÂÅÐÒÀÍÍß
Ïðî ñëîâà, ÿêі íàçèâàþòü òîãî, äî êîãî çâåðòàєìîñÿ, 

à òàêîæ ïðî òå, ÿê öі ñëîâà âèäіëÿєìî

ПРИГАДАЙМО. Коли використовуємо іменник у кличному відмінку?

506. А. Визначте, до кого звертаються в кожному реченні.
1. Øàíîâíі ïàñàæèðè, íå çàáóâàéòå ñâîїõ ðå÷åé.
2. Ñіäàéòå, áóäü ëàñêà, áàáóñþ.
3. Îëåêñіþ, íàñòóïíà çóïèíêà íàøà?

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

НАПРИКЛАД: 

НАПРИКЛАД: 

Óêðàїíî! Ðіäíà Óêðàїíî

506.

Çâåðòàííÿ – öå ñëîâî àáî ñïîëó÷åííÿ ñëіâ, ùî íàçè-
âàє òîãî, äî êîãî çâåðòàþòüñÿ. НАПРИКЛАД: 1. Ñåðãіþ, âіçüìè 
ÿáëóêî. 2. Ñåñòðè÷êî, ïіäіéäè äî âіêíà.

Çâåðòàííÿ âèðàæàєìî іìåííèêîì ó ôîðìі êëè÷íîãî âіä-
ìіíêà. Áіëÿ öüîãî іìåííèêà ìîæóòü áóòè òàêîæ ïðèêìåòíè-
êè ÷è çàéìåííèêè ìіé, íàø. НАПРИКЛАД: 1. Ëþáèé äіäóñþ, 
âіòàþ òåáå! 2. Ìîÿ äîíå÷êî, âіòàþ çі ñâÿòîì!

Âèäè çâåðòàíü çà áóäîâîþ

Íåïîøèðåíі
(âèðàæåíі îäíèì ñëîâîì)
Óêðàїíî! Ñëàâñÿ íèâàìè,
ñëàâñÿ ðіäíèìè ëþäüìè!

(Ò. Ìàñåíêî).

Ïîøèðåíі
(âèðàæåíі êіëüêîìà ñëîâàìè)

Ðіäíà Óêðàїíî, òè 
ìåíå äî ñåðöÿ ïðèãîðíè!

(Ï. Ïåðåáèéíіñ)

Çâåðòàííÿ íå є ÷ëåíîì ðå÷åííÿ.

Ïîíÿòòÿ çâåðòàííÿ



220220

НАПРИКЛАД: 

НАПРИКЛАД: 

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Çàéìåííèêè òè, âè íå áóâàþòü çâåðòàííÿìè é äî ñêëàäó

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

ÏÓÍÊÒÎÃÐÀÌÀ
Êîìà òà çíàê îêëèêó â ðå÷åííі іç çâåðòàííÿì

507. І. Знайдіть звертання. Поширеними чи непоширеними вони є? 
Обґрунтуйте пунктограму «Кома та знак оклику в реченні із звертанням ».

ßêå ÷óäîâå òâîє âîëîãå ïîâіòðÿ, áåðåçíåâà íî÷å! Íåíà-
÷å çäîðîâ’ÿ ëëєòüñÿ â ãðóäè, î÷èùàє ðîçáóõëó ãîëîâó îä 
íåñòåðïíîãî áîëþ і ñïåêè. ßêà ÷óäîäіéíà òè, âîäî ñòóäå-
íà! Íіêîëè â æèòòі òè íå áóëà òàêîþ äîáðîþ і æèâóùîþ
(Ì. Ñòåëüìàõ).
ІІ. Прочитайте текст уголос, дотримуючися правильної інтонації.

508. І. Спишіть речення, виділяючи звертання розділовими знаками. 
Чи є звертаннями виділені слова? Чому?

1. Ñêàæè æ ìåíі Äíіïðå ÿêі âіòðîâії âñå êëè÷óòü òåáå 
êðіçü ñòåïè і ãàї!.. (Ì. Âіíãðàíîâñüêèé). 2. Òè æ äèâèñÿ
Òàðàñèêó íå áіãàé âіä äіäà (Î. Іâàíåíêî). 3. Íå ïëà÷òå ìàìî
íå òðåáà, і âè íå æóðіòüñÿ òàòó (À. Ìàëèøêî). 4. Íå ñòåëèñü
òóìàíå íå øóìіòü òîïîëі (Â. Ñîñþðà). 5. Ðîçïðÿãàéòå õëîï-
öі êîíåé òà ëÿãàéòå ñïî÷èâàòü (Íàð. òâîð÷іñòü). 6. Êîðàáëі
Øèêóéòåñü äî ïîõîäó! (Â. Ñèìîíåíêî).
ІІ. Визначте вид речень за метою висловлення (розповідні, питальні, 
спонукальні).
ІІІ. Підкресліть члени речення в останньому реченні.

Â óñíîìó ìîâëåííі çâåðòàííÿ âèäіëÿєìî ïàóçàìè.
Íà ïèñüìі çâåðòàííÿ âèäіëÿєìî êîìàìè. Çâåðòàííÿ, ÿêå

ñòîїòü ó ñåðåäèíі ðå÷åííÿ, âèäіëÿєìî êîìàìè ç îáîõ áîêіâ. 
НАПРИКЛАД: 1. Ìàìî, ÿ äîïîìîæó òîáі ïðèãîòóâàòè îáіä. 
2. ß äîïîìîæó òîáі, ìàìî, ïðèãîòóâàòè îáіä. 

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

Іíòîíàöіÿ òà ðîçäіëîâі çíàêè

507.

508.
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509. Оберіть два речення, у яких на місці пропуску потрібно поставити 
кому.

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

2. Ñêіëüêè òàєìíèöü òè ïðèõîâóєø ó ñîáі ... ëþäèíî 
(À. Êîâàëü).

3. Ïî÷èíàєòüñÿ ïîõìóðà ... îñіíü, àëå ïîãîäà ñòîїòü ùå 
òåïëà (Î. Âàñèëüêіâñüêèé).

510. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Уявіть, що ви зустрілися зі своїм одно-
класником / однокласницею після канікул. Складіть разом і розіграйте 
за особами діалог на тему «Зустріч після канікул». Використайте в діа-
лозі щонайменше два звертання.

511. Складіть і запишіть текст привітання (4–6 речень) з нагоди 
Дня матері або Дня захисників і захисниць України. Використайте в 
тексті 2 звертання. За потреби скористайтеся довідкою.

ДОВІДКА. Ìàìî, äîðîãà ìàòóñþ, ðіäíà íåíå, ëþáà ìîÿ; 
øàíîâíі óêðàїíöі, çàõèñíèêè òà çàõèñíèöі Óêðàїíè, ìóæíі 
îõîðîíöі, íàøі âîїíè, äîðîãі ñïіââіò÷èçíèêè òà ñïіââіò÷èç-
íèöі, âîїíè-çàõèñíèêè, äîðîãі êðàÿíè.

512. І. Перебудуйте речення, замінюючи підмети звертаннями. Запи-
шіть, підкресліть граматичні основи. 

ÇÐÀÇÎÊ. Óêðàїíöіð  çìàëå÷êó âèâ÷àþòü ðіäíó ìîâó. – 
Óêðàїíöі, çìàëå÷êó âèâ÷àéòå ðіäíó ìîâó.

1. Äåíèñ äîïîìàãàє ñâîїé áàáóñі. 2. Âіòåð ðîçãàíÿє õìà-
ðè. 3. Îëüãà Ïàâëіâíà ïіäіéøëà áëèæ÷å. 4. Ìóçèêà ðіäíîãî
êðàþ ëåòèòü õâèëÿìè Äíіïðà.
ІІ. Порівняйте подані й перебудовані речення за такими ознаками: 
1) вид за метою висловлення; 2) склад граматичної основи; 3) розді-
лові знаки.

513. І. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте 
пунктограми. 

1. Ñëóõàé Ëіëі ÿ ïðî÷èòàþ òîáі âіðøі... Õî÷åø? (Í. Áі-
÷óÿ). 2. Ïðèâіò òîáі çåëåíèé ñàäó! (Îëåêñàíäð Îëåñü). 
3. Ðіäíà çåìëå ìîÿ òè äàєø ìåíі ñîíöå і êâіòè (Ä. Ëóöåíêî ). 
4. Ãîðíóñü äî òåáå Óêðàїíî (Ì. Áàêàé). 5. Ïîíåñè ìåíå íà 
êðèëàõ ðàäîñòå ìîÿ (Â. Ñèìîíåíêî). 6. Ñïàñèáі çåìëå çà 
òâîї ùåäðîòè! (Ë. Êîñòåíêî).
ІІ. Складіть і запишіть спонукальне речення з поширеним звертанням.

509.

510.

511.

512.

513.
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514. Спишіть подані речення, ускладнюючи їх наведеними звертання-
ми. Кожне звертання можна використати лише один раз. Розставте 
розділові знаки.

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

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

515. Виконайте завдання одного з варіантів.
Варіант А. Складіть і запишіть три речення, у яких ви запитуєте

про що-небудь знайомих, повідомляєте про щось або спонукаєте до 
виконання певної дії. Використайте звертання і слова ввічливості.

Варіант Б. Складіть і запишіть текст повідомлення для бабусі або
дідуся (вони живуть в іншому місті) про те, що ваша молодша сестра 
їде до них на канікули. Використайте звертання і слова ввічливості.

47. ÍÀÉÁІËÜØ ÓÆÈÂÀÍІ ÂÑÒÀÂÍІ ÑËÎÂÀ 
ÒÀ ÑÏÎËÓ×ÅÍÍß ÑËІÂ

Ïðî ñëîâà, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ìîâåöü âèðàæàє ñòàâëåííÿ 
äî âèñëîâëåíîãî, à òàêîæ ïðî òå, ÿê öі ñëîâà âèäіëÿєìî

íà ïèñüìі òà â óñíîìó ìîâëåííі

516. А. Прочитайте виразно вголос речення, у яких виділено вставні
слова. Які розділові знаки використано?

1. Çäàєòüñÿ, ìèíóëîãî òèæíÿ ñòàëî õîëîäíіøå. 2. Ñêîðî,
ìàáóòü, áóäóòü ñèëüíі ñíіãîïàäè.
Б. Прочитайте речення без виділених слів. Що втратили речення від 
цього?
В. Зробіть висновок про роль вставних слів у мовленні та як їх виді-
ляють в усному мовленні й на письмі.

НАПРИКЛАД: 

514.

515.

516.

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

Ïîíÿòòÿ ïðî âñòàâíі ñëîâà 
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НА-
ПРИКЛАД: 

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Ñëîâà íàâіòü, ìàéæå, óñå-òàêè, ìîâáè, íà÷åáòî, íіáè,

îñîáëèâî âñòàâíèìè íå áóâàþòü.

ÏÓÍÊÒÎÃÐÀÌÀ
Êîìà â ðå÷åííÿõ çі âñòàâíèìè ñëîâàìè

(ñïîëó÷åííÿìè ñëіâ)

517. І. Прочитайте виразно речення вголос. Доведіть, що виділені сло-
ва (сполучення слів) – вставні. 

1. Äèâëþñü íà çîðі îïіâíî÷і. Íà æàëü, âîíè òàêîæ íå âі÷-
íі (Ì. Ëóêіâ). 2. Íå çíàéòè, ìàáóòü, íà çåìíіé êóëі ëþäåé,

Íàéóæèâàíіøі âñòàâíі ñëîâà (ñïîëó÷åííÿ ñëіâ)

Ãðóïè Ïðèêëàäè

Âèðàæàþòü óïåâíåíіñòü,
íåâïåâíåíіñòü

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

Âèðàæàþòü ðіçíі ïî÷óò-
òÿ (ðàäіñòü, æàëü, òðè-
âîãó, çäèâóâàííÿ òîùî)

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

Óêàçóþòü íà äæåðåëî
ïîâіäîìëåííÿ

íà ìîþ äóìêó, ïî-ìîєìó,
ïî-òâîєìó

Óêàçóþòü íà çâ’ÿçîê
äóìîê

îòæå, òàêèì ÷èíîì, äî ðå÷і,
íàïðèêëàä

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

Â óñíîìó ìîâëåííі ïåðåä âñòàâíèìè ñëîâàìè é ïіñëÿ íèõ
ðîáèìî íåâåëèêó ïàóçó, à ñàìі ñëîâà ÷èòàєìî òðîõè øâèäøå
é áіëüø íèçüêèì ãîëîñîì.

Íà ïèñüìі âñòàâíі ñëîâà çàâæäè âèäіëÿєìî êîìàìè. НА-
ПРИКЛАД: 1. Êðіçü öі êóùі, çäàєòüñÿ, íіõòî íå ïðîáåðåòü-
ñÿ (Í. Çàáіëà). 2. Ìîæëèâî, áóäå âіõîëà, çàìåòè âêðèþòü
ïóòü (Ñ. Ïóøèê).

Іíòîíàöіÿ òà ðîçäіëîâі çíàêè

517.
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ÿêèõ áè íå ÷àðóâàëà ñâіòëà ìóçèêà êâіòіâ (Ñ. Ïðèõîäüêî). 
3. Äî ðå÷і, ìîæó ïіäêàçàòè, äå çàðàç äіñòàòè ïðåêðàñíèõ 
ñòèãëèõ ÷åðåøåíü (Ì. Ïàâëåíêî). 4. Öå, ìîæå, íàâіòü і íå 
âіðøі, à êâіòè, êèíóòі òîáі (Ë. Êîñòåíêî). 5. Äåñü, ïðàâäà, 
áóëà ùå òàêà ïðèêîëüíà ôîòêà (Ì. Ïàâëåíêî).
ІІ. З’ясуйте, що виражає або на що вказує кожне вставне слово (спо-
лучення слів). 

518. І. Спишіть речення, виділяючи розділовими знаками вставні сло-
ва (сполучення слів). 

1. Íà ùàñòÿ òèõèé âå÷іð éäå (Á. Ëåïêèé). 2. Ìîæëèâî
âäîìà äîùèê íå âùóõàє (Ä. Ëóöåíêî). 3. Ëіòî áàáèíå âãî-
ðі, îòæå îñіíü íà ïîðі (Î. Ïàðõîìåíêî). 4. Öÿ áàéêà âàì â 
ïðèãîäі ìîæå ñòàíå (Ë. Ãëіáîâ). 5. Íà æàëü òâàðèí äåÿêèõ
âèäіâ çàëèøèëîñÿ ìàëî (Іç æóðíàëó).
ІІ. Підкресліть члени речення у двох перших реченнях.
ІІІ. Поясніть значення виділеного сполучення слів. За потреби скорис-
тайтеся додатковими джерелами.

519. І. Складіть текст з поданих речень і вставних слів. Речення і 
вставні слова можна розміщувати так, як це, на вашу думку, буде най-
краще. 

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

áåçóìîâíî

íàïðè-
êëàä

ìàáóòü

îòæå

Á Çà äîïîìîãîþ іíòåðàêòèâíîї ïіñî÷íèöі
ìîæíà ïîáóäóâàòè âóëêàí ÷è âðÿòóâàòè
ìіñòî âіä çàòîïëåííÿ.

Â Íіõòî íå îìèíàє âåëîñèïåäіâ іç êâàäðàò-
íèìè êîëåñàìè, íà ÿêèõ íåâàæêî їçäèòè
ïî ñïåöіàëüíіé êðèâіé äîðіæöі.

Ã ßêùî âè ìðієòå ïðî ñïðàâæíі äîñëіäæåí-
íÿ, òî Ìóçåé íàóêè ÷åêàє íà âàñ.

Ä Îäèí ç íàéóëþáëåíіøèõ åêñïîíàòіâ –
çàãàðòîâàíå ñêëî, ÿêå ãîñòі íàìàãàþòüñÿ
ðîçáèòè âåëè÷åçíèì ìàÿòíèêîì.

518.

519.
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ІІ. Уявіть, що ваш текст про Музей науки опублікували в журналі. Яке
значення матиме для читачів наведена в тексті інформація? Чи спону-
катиме вона до чогось?

520. Уявіть, що вас попросили висловити своє ставлення до прізвиськ,
які учні та учениці дають одне одному. Якими вставними словами (спо-
лученнями слів) ви висловите впевненість у тому, про що будете гово-
рити. А якими наголосите на тому, що висловлюєте саме свою думку?
Складіть усно невеликий текст-відповідь (3–5 речень).

ПОРІВНЯЙМО:

521. Виконайте тестові завдання.
1. Сполучення слів на радість потрібно виділити комами в реченні
À Óäåíü íà ðàäіñòü äіòëàõàì âèãëÿíóëî ñîíöå.
Á Ó÷îðà íà ðàäіñòü ÿ íàáðàâ íàéáіëüøå áàëіâ. 
Â Àðòèñòè âèñòóïàëè íà ðàäіñòü ãëÿäà÷àì.
Ã Êâіòè ïîñàäèëè íà ðàäіñòü ìåøêàíöÿì áóäèíêó. 
2. Правильно розставлено розділові знаки в реченні 
À Íàâіòü, äî õàòè íå çàïðîñèëè.
Á Ìîðîçèâî, çäàєòüñÿ, íàñîëîäîþ.

520.

Çàëåæíî âіä çìіñòó ðå÷åííÿ ñëîâà (ñïîëó÷åííÿ ñëіâ)
ìîæå, çäàєòüñÿ, íà ùàñòÿ, íà ðàäіñòü òà äåÿêі іíøі ìî-
æóòü áóòè àáî íå áóòè âñòàâíèìè. Ùîá ïåðåêîíàòèñÿ, ùî
ñëîâî є âñòàâíèì, ñïðîáóéòå âèëó÷èòè éîãî ç ðå÷åííÿ. ßêùî
ïðè öüîìó ðå÷åííÿ íå âòðàòèòü ïåðâèííîãî çìіñòó, òî ñëîâî
є âñòàâíèì. ПОРІВНЯЙМО:

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

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

Ïîäàðóâàëè îáåðіã íà
ùàñòÿ.

Íà ùàñòÿ, äîùó ñüîãîäíі íå
áóëî.

Òðåáà ðîçðіçíÿòè

521.
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Â Ìîæå, çëàìàòèñü àâòîìîáіëü.
Ã Ìîæå, ïîїäåìî â Êàðïàòè.

522. Складіть і запишіть по два речення зі словами може, здається 
так, щоб у першому реченні слово було вставним, а в другому – чле-
ном речення.

523. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Хтось із вас має доповнити подані ре-
чення вставними словами (сполученнями слів), які виражали б певне
почуття, а хтось – вставними словами (сполученнями слів), які виража-
ли б упевненість або невпевненість. Утворені речення запишіть, пере-
вірте одне в одного виконання завдання.

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

524. Прочитайте речення. Які помилки у вживанні вставних слів (сполу-
чень слів) ви помітили? Запишіть, виправляючи помилки. За потреби
скористайтеся поданою нижче рубрикою «Культура мовлення».

1. Çàâòðà, êàæåòüñÿ, áóäå ïîãàíà ïîãîäà. 2. Íàâєðíî, ÿ 
íå âñòèãíó çàâåðøèòè ãðó. 3. Òàêèì îáðàçîì, ðåçóëüòàòè íà-
øîãî äîñëіäæåííÿ áóëè íàéáіëüø äîñòîâіðíèìè.

525. Виконайте завдання одного з варіантів. 
Варіант А. Напишіть для вебсайту або газети вашого навчального

закладу повідомлення (6–10 речень) про цікавий випадок із життя кла-
су з використанням вставних слів (сполучень слів).

Варіант Б. На основі таблиці «Найуживаніші вставні слова (спо-
лучення слів)» підготуйте усну розповідь про вставні слова (сполучен-
ня слів). Складіть усно речення з одним вставним словом (сполученням 
слів) кожної групи.

Культура мовленняКультура мовлення

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
ìàáóòü
çäàєòüñÿ
òàêèì ÷èíîì, îòæå

íàâєðíî
êàæåòüñÿ
òàêèì îáðàçîì

522.

523.

524.

525.
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Ñèíòàêñè÷íèé ðîçáіð ïðîñòîãî ðå÷åííÿ
Ïîñëіäîâíіñòü ðîçáîðó

1. Âèçíà÷èòè âèä ðå÷åííÿ çà ìåòîþ âèñëîâëþâàííÿ (ðîç-
ïîâіäíå, ïèòàëüíå, ñïîíóêàëüíå).
2. Âèçíà÷èòè âèä ðå÷åííÿ çà åìîöіéíèì çàáàðâëåííÿì
(îêëè÷íå, íåîêëè÷íå).
3. Óêàçàòè, ùî ðå÷åííÿ ïðîñòå.
4. Âèçíà÷èòè ãðàìàòè÷íó îñíîâó.
5. Âèçíà÷èòè äðóãîðÿäíі ÷ëåíè ðå÷åííÿ (ÿêùî є).

Çðàçîê óñíîãî ðîçáîðó
ß ñëóõàþ ìåëîäіþ îñіííþ (Â. Ñîñþðà).

Ðå÷åííÿ ðîçïîâіäíå, íåîêëè÷íå, ïðîñòå. Ãðàìàòè÷íà
îñíîâà ñêëàäàєòüñÿ ç ïіäìåòà ÿ òà ïðèñóäêà ñëóõàþ. Ç 
äðóãîðÿäíèõ ÷ëåíіâ ðå÷åííÿ є äîäàòîê ìåëîäіþ òà îçíà-
÷åííÿ îñіííþ.

Çðàçîê ïèñüìîâîãî ðîçáîðó
ß ñëóõàþó ìåëîäіþ îñіííþ (Â. Ñîñþðà).

Ðîçïîâ., íåîêë., ïðîñòå.

526. І. Виконайте усно синтаксичний розбір поданих речень. Розбір
двох із них (на вибір) запишіть.

1. Ìè ïîëþáèëè і ãîìіí âóëèöі, і òèøó Äíіïðà, і õàùі
ëіñó (Â. Іâàíåíêî). 2. Âå÷іð âèñèïàâ çîðі íà ÷îðíþùîãî íåáà
÷îëî (Â. Ãóæâà). 3. Áåç óïèíó, áåç óòîìè, â áóðі, â ãðîìі,
â ëüîäîëàìі, ç-ïіä çèìîâîї êîðè ìіöíî âèðâàâñü Äíіïð ñòà-
ðèé! (Ã. ×óïðèíêà). 4. Ñïëÿòü і ëîøàòà, і ìàëüâè, і êîðîâè, 
і áäæîëè, і îñè (Ë. Êîñòåíêî). 5. Óñå ìåíå òіøèòü: ëіñè і
ñàäêè, îçåðà, ðі÷êè, ãëèáîêі ñòàâêè (Î. Âàñèëåíêî). 
ІІ. Поясніть уживання розділових знаків у реченнях. 
ІІІ. Запишіть виділені слова фонетичною транскрипцією. 

48. ÑÊËÀÄÍÅ ÐÅ×ÅÍÍß
Ïðî òå, ÷èì ñêëàäíå ðå÷åííÿ âіäðіçíÿєòüñÿ âіä ïðîñòîãî,

ïðî çàñîáè çâ’ÿçêó òà ðîçäіëîâі çíàêè ìіæ ÷àñòèíàìè 
ñêëàäíîãî ðå÷åííÿ

ПРИГАДАЙМО. Із чого складається граматична основа речення?

526.
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527. А. Зіставте зміст поданих речень. Скільки виконавців названих 
дій є в реченні першої колонки? А другої?

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

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

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

НАПРИКЛАД:

áåçñïîëó÷íèêîâèé ñïîëó÷íèêîâèé 

і 

і, é, òà, ÷è, àáî, à, àëå, ùîá, ÿêáè, áî, ìîâ, ÿê, 
íà÷å, òîìó ùî, ùî, õòî, ÿêèé, êîëè, äå 

НАПРИКЛАД:

527.

Ñêëàäíèì íàçèâàþòü ðå÷åííÿ, ÿêå ìàє äâі àáî áіëüøå
ãðàìàòè÷íèõ îñíîâ. НАПРИКЛАД:

Ñèíіє ëàñêàâåє íåáî, і çíîâ êóðëè÷óòüóð ó æóðàâëіóð . 

  1-øà ÷àñòèíà       2-ãà ÷àñòèíà

×àñòèíè ñêëàäíîãî ðå÷åííÿ ïîäіáíі äî ïðîñòèõ ðå÷åíü.
Öі ÷àñòèíè ìîæíà ïîєäíàòè ðіçíèìè âèäàìè çâ’ÿçêó.

Âèäè çâ’ÿçêó ÷àñòèí ñêëàäíîãî ðå÷åííÿ

áåçñïîëó÷íèêîâèé (çà äîïî-
ìîãîþ òіëüêè іíòîíàöії, áåç

ñïîëó÷íèêіâ)

ñïîëó÷íèêîâèé (çà äîïî-
ìîãîþ ñïîëó÷íèêіâ ÷è ñïî-
ëó÷íèõ ñëіâ òà іíòîíàöії)

Íà ãíіçäà ïîâåðíóëèñÿð ó
ëåëåêè, ïòàõіâ çіãðіëàð  ðіäíà
ñòîðîíàð (Ä. Ëóöåíêî).

Âåñíà çóïèíèëàñüó  íàä 
êðó÷åþ, і ïëà÷óòüó  îñòàííі
ñíіãè (Ë. Çàâіùàíà).

Íàéóæèâàíіøі ñïîëó÷íèêè òà ñïîëó÷íі ñëîâà
і, é, òà, ÷è, àáî, à, àëå, ùîá, ÿêáè, áî, ìîâ, ÿê, 
íà÷å, òîìó ùî, ùî, õòî, ÿêèé, êîëè, äå òà іí.

Ìіæ ÷àñòèíàìè ñêëàäíîãî ðå÷åííÿ â óñíîìó ìîâëåííі ðî-
áèìî íåâåëèêó ïàóçó. Ó êіíöі êîæíîї ÷àñòèíè, êðіì îñòàí-
íüîї, ãîëîñ ïіäâèùóєìî. Ó êіíöі ðå÷åííÿ ãîëîñ ïîíèæóєìî.
НАПРИКЛАД:

Ïîíÿòòÿ ñêëàäíîãî ðå÷åííÿ

Çâ’ÿçîê ÷àñòèí

Іíòîíàöіÿ
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528. І. Доведіть, що подані речення є складними. Прочитайте вголос 
два речення (на вибір), дотримуючись відповідної інтонації. 

1. Ùå òðèìàëèñü ïî ñàäêàõ ïіçíі
ñëèâè, ÿê ðàïòîâî ïіøîâ ñíіã (Є. Ãó-
öàëî). 2. Øåëåñòèòü ïîæîâêëà êó-
êóðóäçà, íіæèòüñÿ ïіä âåðåñíåâèì 
ñîíöåì îçèìèíà (І. Öþïà). 3. Ìàëó 
ïàâóòèíî÷êó âіòåð âіäíîñèòü, çà íåї 
÷іïëÿєòüñÿ ñèâèé áóð’ÿí (Ì. Ëó-
êіâ). 4. Òóìàí íàä ëóãîì êîëèõàâ-
ñÿ, êðè÷àëè ó ãàþ ñè÷і (Ì. Ëóêіâ).
ІІ. Випишіть речення із безсполучниковим зв’язком. Підкресліть грама-
тичні основи.

529. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Хтось із вас має знайти й виписати 
складне речення з трьома граматичними основами, а хтось – із чотир-
ма. Підкресліть члени речення у виписаних реченнях. Перевірте одне 
в одного виконання.

1. Âіëüíèé і ùàñëèâèé ñòåï ðîçëіãñÿ äîâêðóã, à âèñîêî â 
íåáі ëіòàє ñàìîòíіé øóëіêà (Є. Ãóöàëî). 2. Äîñòèãàþòü ÿáëó-
êà ðàíåòè*, ðàííÿ îñіíü ëèñòÿ çîëîòèòü, ãàðíèé õëîïåöü ç 
іíøîї ïëàíåòè, ìîæå, çàâòðà â ãîñòі ïðèëåòèòü (Ë. Êîñòåí-
êî). 3. Âіòåð ç ìîðÿ ìîðå ðîçãîéäàâ, õâèëÿìè çäіéíÿëèñÿ 
ïðîñòîðè (Ì. Ëóêіâ). 4. Ñòðóìîê äçþð÷èòü, ðîñà áëèùèòü, 
і âîãíèùå ïàëàє, і ëіñ ãіëêàìè âåðõîâіòü ó íåáåñàõ âèòàє 
(Ì. Ëóêіâ).
__________

* Ðàíåò – ñîðò ÿáëóê.

530. І. Поєднайте частини складних речень з правої та лівої колонок 
так, щоб утворилися прислів’я. Запишіть утворені прислів’я. Усно по-
ясніть, як ви їх розумієте. 

Õòî â ÷åòâåð ñêà÷å,
Òàì ïðàâäà ìîâ÷èòü,
Ñèíèöÿ øêîäó ðîáèòü,
Âåðáà âîäîþ æèâå,
Ïіøîâ áè â ãîñòі, àëå
Ãîðà ç ãîðîþ íå çіéäåòüñÿ,

à ÷îëîâіê іç ÷îëîâіêîì
ñõîäÿòüñÿ.
à æóðàâëåâі ïåðåïàäàє.
àëå íіõòî íå çàïðîøóє.
âåðáà âîäó і áåðåæå.
äå ñèëà ïàíóє.
òîé ó ï’ÿòíèöþ ïëà÷å.

ІІ. Підкресліть граматичні основи в перших двох реченнях. 

528.

Ñêëàäíі ðå÷åííÿ

529.

530.
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531. І. Прочитайте текст. Що нового для себе ви дізналися? Чи акту-
альною є наведена інформація?

ÂÑÒÈÃÍÓÒÈ ÇÀ ÏÐÎÃÐÅÑÎÌ
Òåõíі÷íèé ïðîãðåñ ðóõàєòüñÿ òàê 

øâèäêî, ùî ìè іíêîëè íå âñòèãàєìî 
çà íèì. Ñìàðòôîíè, ïëàíøåòè, GPS-
íàâіãàòîðè, äðîíè, ãіðîáîðäè – íåâіä’єì-
íі àòðèáóòè ñó÷àñíîãî æèòòÿ. Ìàëþêè 
ñïðèéìàþòü їõ ëèøå ÿê іãðàøêó, äіòè 
ñòàðøîãî âіêó âèêîðèñòîâóþòü ïіä ÷àñ 
íàâ÷àííÿ òà àêòèâíîãî âіäïî÷èíêó.

Ñìàðòáðàñëåò ñòåæèòü çà ñòàíîì îð-
ãàíіçìó ëþäèíè, âåáêàìåðà ïåðåäàє 
çîáðà æåííÿ â ðåàëüíîìó ÷àñі, ïëàíøåò

çáåðіãàє áåçëі÷ іíôîðìàöії. Äðîíè äîïîìàãàþòü íàóêîâöÿì,
âіéñüêîâèì, ïîæåæíèêàì, åêîëîãàì, òåëåæóðíàëіñòàì.
Ç äîïîìîãîþ êâàäðîêîïòåðà ìîæíà çíÿòè íåçàáóòíє âіäåî 
ñâîãî ìіñòà ÷è ñåëà ç âèñîòè ïòàøèíîãî ïîëüîòó.

Ãàäæåòè, áåçóìîâíî, ïîëåãøóþòü íàøå æèòòÿ, àëå ñó-
÷àñíі òåõíîëîãії íå ïîâèííі ïåðåøêîäæàòè æèâîìó ñïіëêó-
âàííþ (Ç іíòåðíåò-äæåðåë).
ІІ. Випишіть спочатку сполучникові складні речення, а потім – безспо-
лучникові. Підкресліть граматичні основи. 

532. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Як ви думаєте, сучасні гаджети більше допо-
магають чи шкодять навчанню? Обґрунтуйте свою відповідь. 

533. І. Розгляньте діаграму. Чи відповідає загалом наведена інфор-
мація вашому розподілу часу за добу?

Ðîçïîäіë ÷àñó ó÷íіâ òà ó÷åíèöü
çà âèäàìè äіÿëüíîñòі çà äîáó

Сон
Навчання
Улюблені справи
Харчування
Активний відпочинок
Резерв часу

531.

532.

533.
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ІІ. На основі інформації, наведеної на діаграмі, та власного досвіду
складіть усне висловлення (3–5 речень) про розподіл часу учнів та
учениць за добу. Використайте щонайменше одне складне речення.

534. І. Спишіть, поєднуючи частини складних речень одним із поданих
у рамці сполучників. Кожен сполучник можна використати лише один
раз.

áî  ùîá  і  à  ùî

1. Ìîëîäåíüêîìó âіòðó çäàëîñÿ, ... âñі õìàðè âіí ïðî-
æåíå (Ì. Äîëåíãî). 2. Äëÿ òîãî є ìóõà íà ñâіòі, ... ëåäàðі
íå ñïàëè (Íàð. òâîð÷іñòü). 3. І õî÷ ñі÷åíü ñі÷å, ... ìåíі çà
ïëå÷åì æóðàâëі æóðàâëÿòü (Á. Îëіéíèê). 4. Äóáè ãîéäà-
ëèñü, ... òðåìòіëè êëåíè (Ì. Âіíãðàíîâñüêèé). 5. Íå ïëþé ó
êðèíèöþ, ... ïðèéäåø ïî âîäèöþ (Íàð. òâîð÷іñòü). 
ІІ. Підкресліть граматичні основи.

49. ÊÎÌÀ ÌІÆ ×ÀÑÒÈÍÀÌÈ
ÑÊËÀÄÍÎÃÎ ÐÅ×ÅÍÍß

Ïðî òå, ÿê ïðàâèëüíî ðîçñòàâëÿòè ðîçäіëîâі çíàêè 
â ñêëàäíîìó ðå÷åííі, à òàêîæ ïðî ñèíîíіìі÷íіñòü ñêëàäíèõ 

і ïðîñòèõ ðå÷åíü

ПРИГАДАЙМО. Коли між однорідними членами речення ставимо кому?

535. А. Прочитайте речення. Чи є кома між частинами складних ре-
чень? А між однорідними членами? 

Ñêëàäíі
ðå÷åííÿ

Ðå÷åííÿ ç îäíîðіäíèìè
÷ëåíàìè

1. Íà ñòîâïàõ ãíіçäÿòüñÿ ëåëå-
êè, і çåëåíіє íà ïîëÿõ îçèìèíà.
2. Ñîíöå ïіäíÿëîñÿ íàä ïîëÿìè, 
і âіòåð êîëèøå ìîëîäі ïàãіíöі 
êóêóðóäçè.

1. Ìè âæå ïîñàäèëè êàð-
òîïëþ і ïîñіÿëè áóðÿêè.
2. Ôåðìåð ïåðåîðàâ ïîëå
é ïîñіÿâ îçèìèíó.

Б. Що з’єднує сполучник і в кожному реченні (однорідні члени речення
чи частини складного речення)? 
В. Зробіть висновок, коли перед одиничним сполучником і ставимо
кому, а коли коми не ставимо.

534.

535.
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НАПРИ-
КЛАД: 

Зверніть увагу!Зверніть увагу!

ÊÎÌÓ ïåðåä îäèíè÷íèì ñïîëó÷íèêîì
÷è, àáî, òà (ó çíà÷åííі і), і, é

ñòàâèìî 
ìіæ ÷àñòèíàìè

ñêëàäíîãî ðå÷åííÿ
Çà áîðòîì ðåâіëî ìîðå,
і ïàðîïëàâ çäðèãàâñÿ

âіä óäàðіâ õâèëü.

íå ñòàâèìî 
ìіæ îäíîðіäíèìè
÷ëåíàìè ðå÷åííÿ
Øòîðì çáèâàâ

ïàðîïëàâ ç êóðñó òà 
âіäíîñèâ äî áåðåãà.

ÏÓÍÊÒÎÃÐÀÌÀ
Êîìà ìіæ ÷àñòèíàìè ñêëàäíîãî ðå÷åííÿ

536. ЧОМУ ТАК? Прочитайте речення. Поясніть, чому в одних випад-
ках перед сполучником і є кома, а в інших – коми немає. 

1. Âèøíі íà ïðè÷іëêó òåæ ñòîÿëè ÷îð-
íі, і íàä íèìè ãóëè áäæîëè (Â. ×åìåðèñ). 
2. Óìèòå ñîíöå ïåðåêèíóëî ñâîї çîëîòі 
êîñè íà ïîëÿ, і âîíè óêðèëèñÿ ïàõó÷îþ
ïàðîþ (Ì. Ñòåëüìàõ). 3. Îñü âïåðіùèâ
äîù і çàøóìіâ íàä ïîëÿìè, íàä ïàñіêîþ
(Â. Ïðèõîäüêî). 4. Äîðîñëі ÷àéêè øèðÿ-
ëè íàä îçåðîì і ÷àñ âіä ÷àñó ïðèíîñèëè 
ïòàøåíÿòàì ñìà÷íó ðèáó (Â. Äàíèëîâ).

Ìіæ ÷àñòèíàìè ñêëàäíîãî ðå÷åííÿ ñòàâèìî êîìó. НАПРИ-
КЛАД:

1. Ïðèëèíóâ âіòåð, і â íі÷íіé õàòèíі âіí ïðî âåñíÿíó 
âîëþ çàñïіâàâ (Ëåñÿ Óêðàїíêà).

2. Ìàòåðèíñüêå ñåðöå ãîðå çàêðèâà, ìàòåðèíñüêå ñåðöå
ùàñòÿ íàâåðòà (Ì. Ãіðíèê).

Ðîçäіëîâі çíàêè

536.
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537. І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Під-
кресліть й обґрунтуйте пунктограму «Кома між частинами складного
речення».

1. Ìіñÿöü â òðàâàõ ðîñÿíèõ êóïàâñÿ ïî ñòåïó ñâіòèëàñü
êîâèëà (Á. Ìîçîëåâñüêèé). 2. Äæìåëÿìè ëіòàêè ñîáі ãóäóòü 
і äæìіëü äî íèõ ãóäå ñîáі ñïðîñîííÿ (І. Äðà÷). 3. Ïàïіðóñ áі-
ëèé ëіã íà öіëèé ñâіò і ïèøåòüñÿ іñòîðіÿ çèìîâà (Ã. Äóäêà).
4. Ó÷åíі âèÿâèëè ùî â äàëåêîìó ìèíóëîìó òåðèòîðіþ íàøîї
êðàїíè ïîêðèâàâ ëіä (Ï. Êëóøàíöåâ). 5. Øëÿõ ÷àñîì âіä-
õîäèâ âіä ðі÷êè àáî ðі÷êà îãèíàëà ïðèðîäíі ïàãîðáè çåìëі é
âіäõîäèëà âіä øëÿõó (І. Ëå).
ІІ. Як з’єднано частини кожного складного речення?
ІІІ. Підкресліть члени речення у двох перших реченнях.

538. І. Утворіть з кожної пари простих речень одне складне й запи-
шіть. Для зв’язку частин використайте запропоновані сполучники. Ко-
жен сполучник можна використати лише один раз.

àëå    àáî    à    ùî    ÿêùî

ÇÐÀÇÎÊ. Çі øõóíè ñïóñòèëè øëþïêó. Ìàòðîñè ïîïëèâ-
ëè äî áåðåãà. – Çі øõóíè ñïóñòèëè øëþïêó, і ìàòðîñè ïî-
ïëèâëè äî áåðåãà.

1. Ïàñàæèðè ïåðå÷åêàþòü íåãîäó â àåðîïîðòó. Äëÿ íèõ
çàïðîïîíóþòü ìіñöÿ â ãîòåëі. 2. Ñóäíî ãîòîâå áóëî çàëèøè-
òè ïîðò. Ìîðå âåñü äåíü øòîðìèëî. 3. Ó ×åðêàñàõ іøîâ äîù.
Íàä Ëüâîâîì ñâіòèëî ñîíöå. 4. Ãåëіêîïòåð íå çìîæå çëåòі-
òè. Çðàíêó áóäå ñèëüíèé òóìàí. 5. Ìåòåîðîëîãè ïîïåðåäèëè
àâіàäèñïåò÷åðіâ. Î÷іêóєòüñÿ çàìåòіëü.
ІІ. Обґрунтуйте вживання розділових знаків у реченнях, які ви запи-
сали.

539. Виконайте завдання одного з варіантів.
Варіант А. Складіть і запишіть три складних речення про історію

вашого міста (села). Два з них мають бути із сполучниковим зв’язком.
Варіант Б. Пригадайте й запишіть невелику розповідь (5–7 ре-

чень) про історію вашого міста (села) чи про походження його назви.
Використайте щонайменше два складних речення.

540. Виконайте тестові завдання.
1. Кому перед сполучником і треба поставити в реченні
À  Òóò ìåíå ç äèòèíñòâà ïàì’ÿòàþòü і ñòðі÷àþòü ðàäî çåì-

ëÿêè (Ì. Ëóêіâ).

537.

538.

539.

540.
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Á  Íà÷å â÷îðà áіãàâ ÿ äî øêîëè і ñàäèâ òі âèøåíüêè ìàëі 
(Â. Ñèìîíåíêî).

Â  Äіäóñü øèðîêî âіä÷èíÿє âîðîòà і ÿ âèїæäæàþ ç ïîäâіð’ÿ
(Ì. Ñòå ëüìàõ).

Ã  Òèìêî âçÿâ êîñó і õîòіâ øàðêíóòè íåþ ïî òðàâі (Ã. Òþ-
òþííèê).

2. Правильно розставлено розділові знаки в реченні
À  Çà ÷îâíîì áіãëè òåìíі áåðåãè, òèõî çіòõàëà, і îõêàëà 

âîäà (Ì. Ñòåëüìàõ).
Á  Çèìà âäÿãëàñÿ â áіëèé êîæóøîê, і âèéøëà â ïàðê 

ñòåæêàìè ïðîãóëÿòèñü (Î. Äîâãîï’ÿò). 
Â  Âå÷іðíі ñóòіíêè íà çåìëþ ðàïòîì ñіëè, і çàñìóòèëè 

âîäó ãîëóáó (Ñ. Æóêîâñüêèé).
Ã  Ìîðå ðÿõòіëî ñîíÿ÷íèìè çáëèñêàìè, і ãàðÿ÷å ïðîìіí-

íÿ îáñóøóâàëî øêіðó (Ç. Ìåíçàòþê). 

541. І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Під-
кресліть граматичні основи.

1. Âіòè äåðåâ ëåãåíüêî òðåìòіëè і âіä öüîãî òðåïåòó çàéíÿ-
ëîñÿ і íåáî і ñîíÿ÷íå ñÿéâî і òðàâè (Іðèíà Âіëüäå). 2. Áóëî
ïіñëÿ äîùó і ãðîìîâèöі ïëîäіâ ñîëîäêèõ â ïåëåíó çáåðåø
é ñìàêóєø їõ, ñîëîäêèõ і äóõìÿíèõ à ÿáëóêà âèãóïóþòü â 
ñàäó... (Ã. Äóäêà).
ІІ. Знайдіть метафори.

542. І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Îðêåñòð äîùó íàä Ìîðøèíîì çàìîâê і íîòè ëèñòÿì 
ñîõ íóòü íà áåðåçі (Ì. Áîðîâêî). 2. Óæå çîâñіì çàâåñíіëî óæå
æàéâîðîíêè âèñïіâóâàëè â ïîëі (Þ. Çáàíàöüêèé). 3. ß á
íå ïîâіðèâ íіêîëè ùî õâèëÿ ìîæå ïіäíÿòèñÿ òàê âèñîêî 
(Å. Ïî). 4. Óêðàїíöі, çàõèñòіì ñåáå ùîáè ñâіò ââàæàâ íàñ
óêðàїíöÿìè (À. Áîðòíÿê). 5. Íà çåëåíіé òðàâі áіëі ÷àéêè
ñèäÿòü áіëі ñâі÷і ãîðÿòü íà òàðåëÿõ ëàòàòü (Ä. Ïàâëè÷êî). 
6. Ìîðå ëþòóâàëî àëå ñèëà õâèëü ùå âіäñòàâàëà âіä ñèëè
âіò ðó (Ì. Òðóáëàїíі).
ІІ. Перебудуйте усно перше речення на два простих.
ІІІ. Доберіть усно спільнокореневі прикметники до виділених слів. 

541.

542.
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543. Випишіть лише складні речення. Розставте пропущені розділові 
знаки та підкресліть граматичні основи. 

1. Êðè÷àëè äåñü íàä Íіæèíîì ñè÷і і íåáî â ñàä îáòðó-
øóâàëî çîðі (Á. Ìîçîëåâñüêèé). 2. Ïðèéøëà âåñíà øóìèòü 
Äåñíà òà õâèëі ðîçãàíÿє (Ì. Êîíîíåíêî). 3. Îñü íàëåòèòü 
âіòåð і ïî÷íå áåçæàëüíî çðèâàòè îñіííþ êðàñó çàæóðåíîãî 
êëåíà (Î. Êîïèëåíêî). 4. Ó áóð’ÿíàõ áëóêàє ëіòî êàðòîïëÿ 
êâîëà òàì ðîñòå (Â. Ñîñþðà). 5. Ìåíå âîäèëî â áåçâіñòè æèò-
òÿ òà ÿ âåðòàâñÿ íà ñâîї ïîðîãè (Ä. Ïàâëè÷êî). 6. Ùîãëè 
ñîñíîâі ãîéäàþòü çèìîâі âіòðè і íåáî çàñíіæåíå âñå íàïèíàє 
âіòðèëà (Ã. Äóäêà).

50. ÐÅ×ÅÍÍß Ç ÏÐßÌÎÞ ÌÎÂÎÞ
Ïðî òå, ç ÿêèõ ÷àñòèí ñêëàäàєòüñÿ ðå÷åííÿ 

ç ïðÿìîþ ìîâîþ, ïðî îñîáëèâіñòü éîãî іíòîíóâàííÿ òà
ïðî âæèâàííÿ ðîçäіëîâèõ çíàêіâ ó òàêîìó ðå÷åííі

544. А. Прочитайте речення, у кожному з яких виділено пряму мову. 
Інша частина речення – слова автора.

1. Ó äàâíèíó ãîâîðèëè: «ßêùî íà õàòі çâèâ ãíіçäî ëåëå-
êà, òî â ðîäèíі áóäå ëàä».

2. «À òåïåð áåðіìîñÿ äî äіëà», – âåñåëî çàïðîïîíóâàâ 
Ìàðêî.
Б. Визначте, де в реченнях стоять слова автора (перед прямою мовою 
чи після неї).
В. На основі спостереження зробіть висновок про особливості будови 
речень із прямою мовою.

НАПРИКЛАД:

543.

544.

Ïðÿìà ìîâà – öå òî÷íî âіäòâîðåíå âèñëîâëåííÿ ïåâíîї 
îñîáè, ïåðåäàíå âіä її іìåíі.

Ñëîâà, ùî âêàçóþòü, êîìó íàëåæèòü ïðÿìà ìîâà, íàçèâà-
þòü ñëîâàìè àâòîðà. НАПРИКЛАД:

Ìàêñèì Ðèëüñüêèé ïèñàâ: «Óñі ñëîâà – ñïіâó÷і ñòðóíè, 
êîëè ïіä ìàéñòðîâèì ñìè÷êîì».

Â óñíîìó ìîâëåííі ïðÿìó ìîâó âèìîâëÿєìî ïîâіëüíіøå 
é âèùèì òîíîì, íіæ ñëîâà àâòîðà. Ìіæ ñëîâàìè àâòîðà é 
ïðÿìîþ ìîâîþ ðîáèìî ïàóçó.

Ïðÿìà ìîâà òà ñëîâà àâòîðà

Іíòîíàöіÿ
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545. І. Знайдіть у реченнях слова автора й пряму мову. Визначте, де
стоять слова автора – перед чи після прямої мови.

1. «Äіäóñþ, âіäïî÷èíüòå âæå», – ñêàçàâ Àíäðіéêî (Ë. Âè-
øíåâåöüêèé). 2. Ó êîæíіé ðîäèíі çìàëå÷êó êàçàëè äèòèíі:
«Íå êèäàéñÿ õëіáîì, âіí – ñâÿòèé» (Іç æóðíàëó). 3. Ïðî-
ìîâèëà êîíâàëіÿ: «Ïðîùàé, ãàþ ìèëèé!» (Ëåñÿ Óêðàїíêà). 
4. Іäó òà ëþäåé ïèòàþ: «Äå òóò äîðîãà äî ðіäíîãî êðàþ?»
(Â. Ñèìîíåíêî).
ІІ. Прочитайте виразно речення вголос, правильно їх інтонуючи.

ÏÓÍÊÒÎÃÐÀÌÀ
Ðîçäіëîâі çíàêè â ðå÷åííі ç ïðÿìîþ ìîâîþ

546. І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Ука-
жіть пряму мову. Обґрунтуйте вживання розділових знаків. 

1. Øåïî÷å õâèëÿ õâèëі Íà áåðåã ïîäèâèñü, öå çíîâó íî÷і

545.

Íà ïèñüìі ïðÿìó ìîâó çàâæäè áåðåìî â ëàïêè, à ïåðøå
ñëîâî ïèøåìî ç âåëèêîї áóêâè. 

ßêùî ñëîâà àâòîðà ñòîÿòü
ÏÅÐÅÄ ïðÿìîþ ìîâîþ, òî ïіñ-
ëÿ íèõ ñòàâèìî ÄÂÎÊÐÀÏÊÓ

Îíóê ïîõâàëèâñÿ äіäóñåâі:
«ß íàâ÷èâñÿ ïëàâàòè».

Áàáóñÿ ïèòàє: «À õòî äî-
ïîìîæå ìåíі âîäè ïðèíå-
ñòè?»

ßêùî ñëîâà àâòîðà ñòîÿòü
ÏІÑËß ïðÿìîї ìîâè, òî ïåðåä
íèìè ñòàâèìî ÊÎÌÓ (çíàê
ïèòàííÿ àáî çíàê îêëèêó) é
ÒÈÐÅ. 
Ñëîâà àâòîðà ïіñëÿ ïðÿìîї
ìîâè ïî÷èíàєìî ç ìàëîї áóêâè

«ß íàâ÷èâñÿ ïëàâàòè», – 
ïîõâàëèâñü îíóê äіäóñåâі.

«À õòî äîïîìîæå ìåíі 
âîäè ïðèíåñòè?» – ïè-
òàє áàáóñÿ.

Ðå÷åííÿ ç ïðÿìîþ ìîâîþ ìîæíà çîáðàçèòè çà äîïîìîãîþ
òàêèõ ñõåì:

1. À: «Ï».  3. «Ï», – à.
2. À: «Ï!»  4. «Ï?!» – à.
(Ï – ïðÿìà ìîâà; À, à – ñëîâà àâòîðà)

Ðîçäіëîâі çíàêè 

546.
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áіëі â Îäåñі ïî÷àëèñü (À. Êà÷àí). 2. ß êðèêíóâ æóðàâëþ 
Âіçüìè ìîþ æóðó! (Ë. Ãîðëà÷). 3. Âîâê ó ëîñÿ çàïèòàâ Òè 
÷îìó ðîãàòèé ñòàâ (Є. Ãóöàëî). 4. Ñîëîâåé ùåáå÷å â ëóçі 
Äîá ðèé ðàíîê âñіì âàì, äðóçі (Â. Çàáàâà). 5. Áóäå äîáðà 
êàøà êàæå áàáöÿ íàøà (À. Êàìіí÷óê).
ІІ. Накресліть схеми речень із прямою мовою.

547. І. Перебудуйте речення так, щоб слова автора стояли після пря-
мої мови, і запишіть. Порівняйте вживання розділових знаків у поданих 
і в перебудованих реченнях. 

1. Óñìіõíóâøèñü, ãóêíóâ ïîäîðîæíіé: «Çäîðîâåíüêі 
áóëè, ïàñòóøêè!» (Â. Ñêîìàðîâñüêèé). 2. Êîæåí êóùèê і 
ñòåæêà ìîâ ãîâîðÿòü ìåíі: «Òè ó ðіäíîìó äîìі, ó ñâîїé ñòî-
ðîíі» (À. Êàìіí÷óê). 3. Ïîëå êàæå: «ß çåëåíіþ, áî çàñіâàє 
ìåíå ïðàöÿ ëþäñüêà» (Â. Ñóõîìëèíñüêèé). 4. Ìè ñïèòà-
ëè ñîëîâåéêà íàâåñíі: «Òè äëÿ êîãî òàê âèñïіâóєø ïіñíі?» 
(Í. Ìåëüíè÷åíêî).
ІІ. Обґрунтуйте орфограми у виділених словах.

548. Складіть і запишіть два речення з прямою мовою на тему шкіль-
ного життя. Побудуйте схеми цих речень. 

Õòî çìîæå çàïèñàòè ïîäàíі ðå ÷åííÿ
òàê, ùîá äâàíàäöÿòü áàëіâ îòðèìàâ
Ñåðãіé, à íå Ñâіòëàíà, çìіíþþ÷è ïðè

öüîìó ëèøå ðîçäіëîâі çíàêè? Çìіíþâàòè ôîðìó ñëіâ, ìі-
íÿòè їõ ìіñöÿìè, à òàêîæ äîäàâàòè íîâі ñëîâà íå ìîæíà.

Ó÷èòåëüêà ñêàçàëà: «Ñâіòëàíі ñòàâëþ äâàíàäöÿòü
áàëіâ. Ñåðãіþ, à òîáі ïîòðіáíî ùå ðàç ïîâòîðèòè òåìó».

549. Перебудуйте подані речення на синонімічні з прямою мовою і за-
пишіть. Накресліть схеми двох речень із прямою мовою (на вибір).

ÇÐÀÇÎÊ. Õâàëèëàñÿ êàëèíà, ùî âîíà ç ìåäîì ñîëîäêà. – 
Õâàëèëàñÿ êàëèíà: «ß ç ìåäîì ñîëîäêà».

1. Äàâíÿ ìóäðіñòü ó÷èòü, ùî íå ïîòðіáíî ðîáèòè іíøîìó 
òîãî, ÷îãî íå õî÷åø, ùîá ðîáèëè òîáі. 2. Îáіöÿâ ãîðùèê, 
ùî ðîçіá’є êàçàíà. 3. Þðêî ðàäіñíî âèãóêíóâ, ùî éîãî ìàìà 
íàéêðàùà.

550. Складіть і запишіть невелику розповідь (5–7 речень) на одну з 
поданих тем. Використайте 2–3 речення з прямою мовою.

547.

548.

І ТАКЕ БУВАЄ

549.

550.
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Òåìè: «ßê ìè їçäèëè âіäïî÷èâàòè», «Ìіé âèõіäíèé»,
«ßê ìè ãîòóâàëèñÿ äî ñâÿòà», «×îãî íàâ÷èëà ìåíå ìîÿ òðå-
íåðêà», «×îãî íàâ÷èâ ìåíå ìіé òðåíåð».

551. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. У яких 
реченнях є звертання?

1. Ãîòîâі, êàïіòàíå? ëåäü ÷óòíî çàïèòàâ ïîìі÷íèê (Ì. Êіä-
ðóê). 2. Ðîìêà çàõîïëåíî âèãóêíóâ Îò ñïàñèáі, ùî âðÿòó-
âàëè! (Â. Íåñòàéêî). 3. Äðóæíіé ÷åðåäі âîâê íå ñòðàøíèé 
÷àñòî ãîâîðèâ áàòüêî (Ì. Íîìèñ). 4. ß íàõèëèâñÿ äî Òóñі 
é çàïèòàâ Ñëóõàé, à òè ñîáàê áîїøñÿ? (Â. Íåñòàéêî). 5. ß 
ñêàçàâ Ñîíöå, ñîíöå! Óäіëè ìåíі æèâóùîї âîäè... (Â. Ñâіä-
çèíñüêèé).

51. ÄІÀËÎÃ
Ïðî ðîçìîâó äâîõ àáî êіëüêîõ îñіá òà 

ïðî âæèâàííÿ ðîçäіëîâèõ çíàêіâ 

552. Прочитайте текст. Хто бере участь у розмові? Простежте, як пе-
редано на письмі слова кожного учасника спілкування, які розділові
знаки вжито.

ÒІÊÀЄ
Ïðîãóëþþ÷èñü áіëÿ ðі÷êè, Îëåñü іç Ãàëèíêîþ, ìàáóòü,

óïåðøå ïîáà÷èëè òðåíóâàëüíèé êàòåð çі ñïîðòñìåíîì íà
âîäíèõ ëèæàõ.

– Ïîãëÿíü, êàòåð ì÷èòü, ÿê âèõîð! – âèãóêíóëà, äèâóþ-
÷èñü, äіâ÷èíêà.

– Áî æ òіêàє, – ïåðåêîíëèâî ïîÿñíèâ Îëåñü.
– Âіä êîãî?
– À âіä òîãî äÿäüêà, ùî æåíåòüñÿ çà íèì íà ëèæàõ...

551.

552.



239239

НАПРИКЛАД*:

ÏÓÍÊÒÎÃÐÀÌÀ
Ðîçäіëîâі çíàêè â äіàëîçі

553. І. Прочитайте діалог. З’ясуйте, чиї судження, твердження містять 
суперечливу інформацію*. У чому це виявляється? Свідомо чи випад-
ково, на вашу думку, хлопчик про те саме говорить протилежне ?

Îëåã –  ßêà ÷óäîâà çèìà! ßê ãàðíî ñèïëå ñíіã! Öå ìîÿ óëþá-
ëåíà ïîðà ðîêó.

Іãîð –  Òàê, ñòіëüêè áàãàòî ñíіãó! À îñü і Ìèðîñëàâà. Õîäіìî 
ðàçîì êàòàòèñÿ íà ñàí÷àòàõ.

Îëåã –  Òà ÿ âæå çàìåðç: äâі ãîäèíè íà âóëèöі. Óçèìêó æ 
äîâãî íå ïîãóëÿєø. Íå òå, ùî âëіòêó. Éîãî ÿ ëþáëþ 
íàéáіëüøå.

Іãîð – Ãàðàçä, äî çóñòðі÷і.
Îëåã – Ïîáà÷èìîñÿ çàâòðà â øêîëі.

ІІ. Укажіть у діалозі репліки. Чи кожну з них подано з нового рядка? 
Який розділовий знак указує на початок реплік?

Ðіçíîâèäîì ïðÿìîї ìîâè є äіàëîã.
Äіàëîã – öå ðîçìîâà äâîõ àáî êіëüêîõ îñіá.
Äіàëîãі÷íå ìîâëåííÿ ñêëàäàєòüñÿ ç îêðåìèõ ðåïëіê і 

ìîæå ñóïðîâîäæóâàòèñÿ ñëîâàìè àâòîðà.
Ðåïëіêà – öå ôðàçà (ñëîâà) êîæíîãî ó÷àñíèêà äіàëîãó.

Íà ïèñüìі êîæíó ðåïëіêó ïèøåìî ç íîâîãî ðÿäêà. Ïåðåä 
íåþ ñòàâèìî òèðå. ßêùî є ñëîâà àâòîðà, òî ñòàâèìî òі ñàìі 
ðîçäіëîâі çíàêè, ùî é ó ðå÷åííі ç ïðÿìîþ ìîâîþ, àëå áåç 
ëàïîê. НАПРИКЛАД*:

– Äÿäüêó Іâàíå! Îñü ïîäèâіòüñÿ, ùî ÿ êóïèâ, – ïîêàçóє 
Áîðèñ ñóñіäîâі íîâèé ôóòáîëüíèé ì’ÿ÷.

Ïî÷óõàâ ïîòèëèöþ ñóñіä òà é êàæå:
– Ùî æ, òðåáà, âèõîäèòü, і ìåíі òåðìіíîâî êóïóâàòè.
– Òåæ ì’ÿ÷?
– Òà íі, òðåáà êóïèòè ñêëî íà çàïàñíі øèáêè äëÿ âіêîí. 

__________
* Ó öüîìó äіàëîçі ïðÿìó ìîâó âèäіëåíî êóðñèâîì.

Ïîíÿòòÿ ïðî äіàëîã

Ðîçäіëîâі çíàêè

553.
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ІІІ. Визначте, які види речень за метою висловлення та інтонаційним 
забарвленням ужито в діалозі. 
__________

* Ñóïåðå÷ëèâіñòü іíôîðìàöії – öå íàÿâíіñòü â іíôîðìà-
öії òâåðäæåíü, ñóäæåíü, ôàêòіâ, ÿêі çàïåðå÷óþòü ÿêіñü іíøі
òâåðäæåííÿ, ñóäæåííÿ, ôàêòè.

554. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть і розіграйте діалог-розпиту-
вання (5–6 реплік), можливе в одній з поданих ситуацій. Пам’ятайте, 
що найбільш повною і самостійною є перша репліка. Наступні допов-
нюють одна одну.

Ñèòóàöіÿ À. Âè õî÷åòå ç’ÿñóâàòè, ÿê âèêîíàòè äîìàøíє
çàâäàííÿ ç ìàòåìàòèêè.

Ñèòóàöіÿ Á. Âè õî÷åòå äіçíàòèñÿ, ÿê çðîáèòè ñåëôі é çáå-
ðåãòè ôîòî â òåëåôîíі.

Ñèòóàöіÿ Â. Âè õî÷åòå äіçíàòèñÿ, ÿê ñïåêòè òîðò.
Ñèòóàöіÿ Ã. Âè õî÷åòå äіçíàòèñÿ, ÿê îáðàòè ìîðîçèâî â 

ìàãàçèíі.

555. І. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки в діалозі (діа-
лог виділено курсивом).

À ÙÎ ÒÀÌ ÇÀ ËІÑÎÌ?
Ìåíі ïðèãàäóєòüñÿ âåñíÿíèé äåíü. Ñÿє ñîíöå, ëàñêàâèé

âіòåðåöü øåïî÷å â ëèñòі äåðåâ. Ïåðåäі ìíîþ – çåëåíі ëàíè.
Íà îáðії – ëіñ.

À ùî òàì çà ëіñîì? – ïèòàþ ñòàðøîãî áðàòà.
Ïîëÿ, ñåëà. À òàì çíîâó ëіñ – êàæå áðàò.
À çà òèì àæ ëіñîì – ùî òàì?
Äíіïðî. Âåëèêà íàøà ðіêà Äíіïðî.
À çà Äíіïðîì ùî?
Çíîâó ïîëÿ, ñåëà, ëіñè.
Öå áóëî äëÿ ìåíå íàéáіëüøå âіäêðèòòÿ ñâіòó... Ìåíå 

çâîðóøèëî, ùî òàêà âåëèêà, áàãàòà Óêðàїíà (Â. Ñóõîìëèí-
ñüêèé).
ІІ. Визначте зачин, основну частину й кінцівку тексту. Яка його основна
думка?
ІІІ. Прочитайте вголос діалог, дотримуючися правильної інтонації.

556. І. Розгляньте фото. Опишіть мовленнєву ситуацію, зображену на 
кожному з них.

554.

555.

556.
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ІІ. Складіть і запишіть невеликий діалог, можливий в одній із зображе-
них на фото ситуацій (на вибір).

557. Напишіть невелике оповідання або казку (8–10 речень) за пода-
ним початком, увівши діалог.

Âàñèëü і Òàíÿ ïіøëè â ëіñ ïî ÿãîäè. І õî÷ їì çäàâàëîñÿ, 
ùî âîíè òðîøêè ïîõîäèëè, àëå íåç÷óëèñÿ, ÿê ïî÷àëî âå÷î-
ðіòè. Òіëüêè òîäі äіòè ïîáà÷èëè, ùî âæå áëóêàþòü ó íåçíà-
éîìîìó ìіñöі...

52. ÓÇÀÃÀËÜÍÅÍÍß ÂÈÂ×ÅÍÎÃÎ Ç ÐÎÇÄІËÓ
«ÂІÄÎÌÎÑÒІ ІÇ ÑÈÍÒÀÊÑÈÑÓ ÒÀ ÏÓÍÊÒÓÀÖІЇ»

558. Розгляньте репродукцію картини «Казкове місто». Чому вона має
таку назву? Складіть і запишіть за картиною чотири речення: 1) з одно-
рідними членами та узагальнювальним словом; 2) зі вставним словом;
3) складне; 4) з прямою мовою.

Â. Ðåêóíåíêî. Êàçêîâå ìіñòî

557.

558.
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559. І. Відновіть текст, уставивши на місці пропусків слова, подані в
рамці. Кожне слово можна використати лише один раз.

ñêëÿíîê // ñïîðòîì // ïèòíèé // äієòîëîãè //
ðîçðàõóâàëà // ëèìîíàä // íåêâàïëèâèìè // ëþäèíà

ÏÈÒÍÈÉ ÐÅÆÈÌ
Âіäîìî, ùî ... â ñåðåäíüîìó íà 75 % ñêëàäàєòüñÿ ç âîäè. 

Ñàìå òîìó äóæå âàæëèâî ïіäòðèìóâàòè íîðìàëüíèé ... ðåæèì .
Âñåñâіòíÿ îðãàíіçàöіÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ... , ùî çäîðîâіé 

ëþäèíі íåîáõіäíî âèïèâàòè ùîíàéìåíøå 8–10 ... âîäè ùî-
äíÿ. ßêùî æ òè çàéìàєøñÿ ... , ïîòðіáíî ïèòè ùå áіëüøå.

Äî ðå÷і, ... ðàäÿòü ïî÷èíàòè ïèòè âîäó íàòùåñåðöå*. Çà 
äâàäöÿòü õâèëèí äî ñíіäàíêó ... êîâòêàìè âèïèé ñêëÿíêó
âîäè.

Ïàì’ÿòàé, ùî êîìïîò, ìîëîêî, ... , ñіê íå ìàþòü âëàñòè-
âîñòåé çâè÷àéíîї ïèòíîї âîäè (Ç іíòåðíåò-äæåðåë).
__________

* Íàòùåñåðöåå – íå ïîїâøè, íà ïîðîæíіé øëóíîê.
ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1.  Розкажіть, що нового для себе ви дізналися з тексту. Чи актуаль-
ною є ця інформація? 

2.  Поясніть, чому так важливо дотримуватися питного режиму. 
3.  Визначте синтаксичну роль слів, якими ви доповнили речення 
тексту . 

4.  Знайдіть речення з однорідними членами та речення із вставним 
сполученням слів.

5.  Які речення за метою висловлювання вжито?

560. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Що, на вашу думку, значить правильно харчу-
ватися? Чи важливо, які овочі, фрукти, цукерки, напої споживаємо? 

561. І. Спишіть речення, розкриваючи дужки та розставляючи пропу-
щені розділові знаки. 

1. Øóìèòü Äíіïðî ñèâіє ÷îðíіє ïëåñêàє â á(è,å)ðåãè
(Ìàðêî Âîâ÷îê). 2. Çîð(’)ÿíà íі÷êà ïðèì÷àëàñü íà êîíÿõ
çåìëþ òóìàíàìè âêðèëà (Ä. Ëóöåíêî). 3. Ñÿéëèâî áëèìà
ÿñíîçîðèé ñàä і ìіñÿöü òàíå â íî÷і íà äîëîíі (Ã. Äóäêà). 
4. І (ñ,ç)õîäèëî ñîíöå і ìіñÿöü âñòàâàâ ... (Ë. Êîñòåíêî). 
5. Æàáêà ç(è,å)ëåíà çóñòðіëà êîíÿ Äîáðîãî äíÿ! Ìè, çäàєòü-
ñÿ, ðіäíÿ? 6. Êіíü çàñìіÿâñÿ é ñïèòàâ áàñîâèòî Äå æ öå âè
ñåñòðî çãóáèëè êîïèòî? (Í. Ïîêëàä). 

559.

560.

561.
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ІІ. Доберіть синоніми до виділених слів. За потреби зверніться до слов-
ника синонімів. 
ІІІ. Виконайте письмово синтаксичний розбір першого речення.

562. САМООЦІНЮВАННЯ. І. Продовжте усно фрази.

1. Ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ òåìè «Âіäîìîñòі іç ñèíòàêñèñó òà
ïóíêòóàöії» ÿ äіçíàâñÿ / äіçíàëàñÿ áàãàòî íîâîãî. Íàïðè-
êëàä, ÿê ...

2. Íàéëåãøèì ïіä ÷àñ îïðàöþâàííÿ ìàòåðіàëó äëÿ ìåíå
áóëî ...

3. Ñâîї çíàííÿ ç òåìè ÿ á îöіíèâ / îöіíèëà íà ...

Ãîòóєìîñÿ äî òåìàòè÷íîãî îöіíþâàííÿ

Виконайте завдання. Перевірте виконання, користуючись відповідями
в додатках.

1. Çâåðòàííÿ є â ðå÷åííі
À  Íàñòàëè îñіííі, òèõі òà ñìóòíі äíі, êîëè ñîíöå ñâіòèòü і íå

ãðіє (Ñ. Âàñèëü÷åíêî).
Á Çàìåëî ñíіãàìè ïîëòàâñüêі ñåëà òà õóòîðè (І. Öþïà).
Â Íàìàëþé, çèìîâà íі÷êî, áіëîñíіæíі ñíè (Ç. Ìîðîç).
Ã Õòîñü, ìîæå, âèíåí ïåðåä íèìè (Ë. Êîñòåíêî).

2. Îäíîðіäíі ÷ëåíè є â ðå÷åííі
À  Äåñü òàì ìàòóñÿ â îáіéìàõ âòîìè âèõîäèòü çóñòðі÷àòü ìåíå

íà øëÿõ (Î. Äîâãîï’ÿò).
Á  Ñõèëèëèñü âèøíі â ðîçïà÷і íіìіì і ðîíÿòü öâіò âåñіëüíèé ó

êàëþæó (Ë. Ґóäçü).
Â  Äçâåíèòü ó çîðÿõ íåáî ÷èñòå, ïàëàє ñèíіì ëüîäîì øëÿõ

(Ä. Ïàâëè÷êî).
Ã  Ïîâіòðÿ ñêëîì âèáëèñêóє ëàìêèì, і òèøà íіæíî äçâîíèòü

íàä ïîëÿìè (Ì. Ðèëüñüêèé).
3. Ñêëàäíèì є ðå÷åííÿ

À Çàñèíàє ìіñòî ïіñëÿ ïðàöі ïіä íі÷íîþ êîâäðîþ (Ì. Áîðîâêî).
Á І çåìëÿ, і âîäà, і ïîâіòðÿ – âñå ïîñíóëî (Ì. Êîöþáèíñüêèé).
Â  Íà âîäі ëåæàëè øèðîêі òåìíî-çåëåíі ëèñòêè ëàòàòòÿ, à ïî-

ìіæ íèõ æîâòіëè ãîëіâêè ëіëåé (Ä. Òêà÷).
Ã  Ïàäàëà âîäÿíà ëàâèíà, ðîçïëþùóâàëàñÿ îá àñôàëüò

(Є. Øìîðãóí).
4. Ïóíêòóàöіéíó ïîìèëêó äîïóùåíî â ðå÷åííі

À  Îñіíü õîäèòü ïî êðàþ, òà âèãàíÿє ïòèöü іç ãàþ (Íàð.
òâîð÷іñòü).

Á  Ñìіþòüñÿ â ñîíöі çîëîòîìó ðі÷êè, і ñåëà, і ïîëÿ (Îëåêñàíäð
Îëåñü).

562.
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Â  Îñіííіé ñàä ùå ÿáëó÷êà ãëÿäèòü, ëèñòî÷îê-äâà ãîéäàє íà ãіë-
ëÿêàõ (Ë. Êîñòåíêî).

Ã Çäðàñòóé, ìîÿ ïðàäіäіâñüêà õàòî (Î. Áіëàø).
5. Âñòàâíå ñëîâî (ñïîëó÷åííÿ ñëіâ) є â êîæíîìó ðå÷åííі, ÎÊÐІÌ
(ðîçäіëîâі çíàêè ïðîïóùåíî)

À  Íàïåâíî âñіì äîâîäèëîñÿ ñïîñòåðіãàòè çà êðàñîþ ðàíêîâîãî 
íåáà.

Á Ìàáóòü íà öåíòðàëüíèõ âóëèöÿõ ìіñòà çíîâó áóäóòü çàòîðè. 
Â  Ïîãîäà çà âіêíîì ãîâîðèòü, ùî íàñòàëà ãëèáîêà õîëîäíà 

îñіíü.
Ã  Íà æàëü íà öåíòðàëüíèõ äîðîãàõ áóâàє âåëèêå ñêóï÷åííÿ 

àâòîòðàíñïîðòó.

6. Êîìó ïîòðіáíî ïîñòàâèòè ïåðåä âèäіëåíèì ñïîëó÷íèêîì ó ðå-
÷åííі

À  Íà âå÷іðíüîìó íåáі ïîòüìÿíіëè é ùåçëè ñðіáëÿñòі çіðêè
(Ì. Ñòåëüìàõ).

Á  Ðîìàí ïðèñëóõàєòüñÿ і äî ïіñíі і äî íàðîäæåííÿ ÷îãîñü íî-
âîãî (Î. Ãîí÷àð).

Â Ëþáèâ äіä ãàðíó áåñіäó é äîáðå ñëîâî (Î. Äîâæåíêî).
Ã  Äëÿ ïèñüìåííèêà âñå ìàє âàãó: ðÿäîê íàðîäíîї ïіñíі ÷è ñòî-

ðіíêà ëіòîïèñó... (Î. Ãîí÷àð).
7. Óÿâіòü, ùî õòîñü іç âàøèõ ðіäíèõ, çíàéîìèõ ùîéíî ïîâåðíóâ-
ñÿ ç ìàãàçèíó. Ñêëàäіòü і çàïèøіòü äіàëîã âіäïîâіäíî äî öієї ñè-
òóàöії (4–6 ðåïëіê).

8. Ïåðåáóäóéòå ïîäàíå ðå÷åííÿ íà ðå÷åííÿ ç ïðÿìîþ ìîâîþ.

Áàáóñÿ ïîïðîñèëà Áîãäàíà ïðèíåñòè âîäè ç êðèíèöі.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
1.  Що таке словосполучення? Чим словосполучення відрізняється 
від речення?

2. Які є види речень за метою висловлювання? Наведіть приклади.
3.  Що таке підмет і присудок? Чи бувають речення з одним голов-
ним членом?

4.  Які є другорядні члени речення? Складіть речення, у якому були 
б усі другорядні члени. 

5.  Розкажіть про вживання розділових знаків у реченнях з однорід-
ними членами.

6.  Які групи вставних слів (сполучень слів) за значенням ви знаєте? 
Наведіть приклад речення із вставним словом.

7.  Розкажіть про вживання розділових знаків у реченнях зі звертан-
нями та вставними словами (сполученнями слів).

8.  Чим складне речення відрізняється від простого? Наведіть при-
клад складного сполучникового речення.

9. Що таке пряма мова? Як її виділяємо на письмі? 
10. Що називають діалогом? Розкажіть про вживання тире в діалозі. 
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Ï ð î є ê ò
Ó÷íі òà ó÷åíèöі âàøîãî êëàñó ìàþòü ïіäãîòóâàòè ãðó 

«Íàéðîçóìíіøèé». 
Òåìà ãðè «Ñèíòàêñèñ і ïóíêòóàöіÿ».
Îá’єäíàéòåñÿ â òàêі ãðóïè:
 ìîâîçíàâöі (äîáèðàþòü äëÿ ãðàâöіâ çàïèòàííÿ і çà-

âäàííÿ ç òåìè;
 ãðàâöі (2–3 êîìàíäè);
 âåäó÷èé / âåäó÷à (ïðîâîäèòü ãðó âіäïîâіäíî äî ïðàâèë); 
 æóðі (îöіíþє âіäïîâіäі êîìàíä, âèçíà÷àє ïåðåìîæöіâ);
 àêòîðè (ãîòóþòü òà îçâó÷óþòü öіêàâі ïîâіäîìëåííÿ 

ïðî ìîâó ïіä ÷àñ ðåêëàìíèõ ïàóç, ðîçіãðóþòü ãóìî-
ðèñòè÷íі äіàëîãè).

â Ïðîâåäіòü ãðó ó âіëüíèé âіä óðîêіâ ÷àñ. Çàïðîñіòü ó÷íіâ 
іíøèõ êëàñіâ, ó÷èòåëіâ, áàòüêіâ.



З БІОГРАФІЇ
РОЗДІЛОВИХ ЗНАКІВ

Кома й крапка – найдавніші розділові знаки. 
Вони з’явилися в друкованих книжках шістнадцятого століття.

Кома – слово з латинської мови. У латинській мові воно мало таке 
значення: «б’ю, відсікаю, відрубую, відділяю». Тире – слово французьке .
Означало воно у французькій мові – «тягти».

– Васильку, – звернувся вчитель до учня, – як 
буде минулий час від дієслова прокидатися?

– Спати, – відповідає учень.

ЩО КРАЙ, ТО ЗВИЧАЙ
У Японії та Австрії за давньою традицією 

вчать дітей писати і правою, і лівою рукою. У більшості країн учать пи-
сати зліва направо. Проте справа наліво пишуть учні арабських країн. 
А в Давній Греції вчили писати перший рядок справа наліво, а другий – 
навпаки.

В Іспанії з давніх часів утвердилося правило знаки оклику та знаки 
питання ставити на початку і в кінці речення. Іспанські педагоги вва-
жають, що ця традиція допомагає учням заздалегідь зорієнтуватися, 
з якою інтонацією вимовляти речення під час читання.

ОЦЕ ТАК РЕЧЕННЯ!
Багато років тому наші предки, коли щось писали, не робили про-

міжків між словами в реченні. Тому воно було схоже на одне велике 
слово. Ось приблизно таким могло бути речення:

Вітерзгаємграєтьсяажсторожхитається.
Чи зрозуміли ви, про що в ньому йдеться?

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Прочитайте питальні ре-
чення, виділяючи більшою силою голосу виділені 
слова. Чи вплинула зміна інтонації на зміст вислов-
лення? Поставте ці питання одне одному та дайте 
повні відповіді на кожне з них.

1. Сашко приніс тобі книжку?
2. Сашко приніс тобі книжку?
3. Сашко приніс тобі книжку?
4. Сашко приніс тобі книжку?

ЦІКАВО ЗНАТИ!

УСМІХНІМОСЯ

І ТАКЕ БУВАЄ

НА ДОЗВІЛЛІ
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ÓÐÎÊÈ 
ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÌÎÂËÅÍÍß

ÒÅÌÀ 1. ÌÎÂËÅÍÍß І ÑÏІËÊÓÂÀÍÍß

563. І. Поміркуйте, що таке спілкування. Для чого воно потрібне 
людям ?
ІІ. Розгляньте меми. Які думки вони доносять до нас?

  

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Àóäіþâàííÿ ïîòðіáíî âіäðіçíÿòè âіä ñëóõàííÿ. Àóäіþ-

âàííÿ – öå ïðîöåñ îäíî÷àñíîãî ñëóõàííÿ òà ðîçóìіííÿ ìîâ-
ëåííÿ ëþäèíè.

563.

Ìîâëåííÿ – öå âèêîðèñòàííÿ ìîâíèõ çàñîáіâ (ñëіâ, ðå-
÷åíü òîùî) äëÿ ñïіëêóâàííÿ.

Ñïіëêóâàííÿ – ïåðåäàâàííÿ іíôîðìàöії âіä îäíієї îñî-
áè äî іíøîї áåçïîñåðåäíüî àáî çà äîïîìîãîþ çàñîáіâ çâ’ÿçêó 
áóäü-ÿêîãî òèïó. Ñïіëêóâàííÿ ìîæå áóòè óñíèì і ïèñåìíèì. 
Çàâäÿêè ñïіëêóâàííþ ëþäèíà ðîçøèðþє çàãàëüíèé ñâіòî-
ãëÿä, ìèñëåííÿ, ðîçâèâàєòüñÿ ÿê îñîáèñòіñòü.

Âèäè ìîâëåííєâîї äіÿëüíîñòі

Àóäіþâàííÿ ×èòàííÿ Ãîâîðіííÿ Ïèñüìî
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564. І. Поміркуйте, до яких видів мовленнєвої діяльності ви вдаєтеся,
коли: 

 ïåðåáóâàєòå â ìóçåї;
 ãðàєòå ó ôóòáîë ÷è âîëåéáîë;
 ïåðåãëÿäàєòå êіíîôіëüì;
  íàäñèëàєòå ïîâіäîìëåííÿ

â ñîöìåðåæі;
 øóêàєòå іíôîðìàöіþ â іíòåðíåòі.

ІІ. Розгляньте малюнок. Розкажіть, для якого виду мовленнєвої діяль-
ності може знадобитися кожен із предметів.
ІІІ. Доведіть, що смартфон є універсальним засобом, за використання
якого можливі всі види мовленнєвої діяльності.

565. І. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Хтось із вас має прочитати гумореску 
вголос, а хтось – послухати й переказати її. Поміркуйте, про який недо-
лік під час спілкування йдеться в цьому тексті.

– Çäîðîâ, Àíäðіþ! ßê ïîæèâàєø? Ùî ðîáèòü ñåñòðà? 
Êóäè öå òè ïîñïіøàєø? Êîòðà ãîäèíà? Òè ÷èòàâ íîâèé íî-
ìåð «Îäíîêëàñíèêà»? ßê çіãðàëè «Øàõòàð» – «Äèíàìî»?

– Äÿêóþ. Äîáðå. Âèøèâàє. Äîäîìó. Äåñÿòà òðèäöÿòü. Íå 
÷èòàâ. 2:2.
ІІ. До якого різновиду мовленнєвого спілкування (усного чи писемного) 
вдався той, хто прочитав гумореску? А той, хто її слухав? Той, хто пе-
реказав її зміст? Той, хто записав її зміст із пам’яті?
ІІІ. Поясніть, до яких видів мовленнєвої діяльності ви вдавалися, ви-
конуючи вправу.

564.

565.

Áóäü-ÿêå ñïіëêóâàííÿ âіäáóâàєòüñÿ çà ïåâíèõ óìîâ, ÿêі
âïëèâàþòü íà íàøå ìîâëåííÿ. Іç öèõ óìîâ ñêëàäàєòüñÿ ñè-
òóàöіÿ ñïіëêóâàííÿ.

Ñèòóàöіÿ
ñïіëêóâàííÿ

Õòî і ç êèì ñïіëêóєòüñÿ

Òåìà é îñíîâíà äóìêà âèñëîâëåííÿ

Ìåòà
ñïіëêóâàííÿ

Ìіñöå і ÷àñ
ñïіëêóâàííÿ

Ñèòóàöіÿ ñïіëêóâàííÿ
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566. Поміркуйте, хто може стати адресатом вашого висловлення, коли 
ви завітаєте до музичної школи, бібліотеки, аквапарку, поліклініки, ма-
газину, театру.

567. І. Розгляньте малюнки. Усно опишіть ситуацію спілкування, зобра-
жену на кожному з них: 1) коли й де відбувається спілкування; 2) хто 
спілкується; 3) про що можуть говорити; 4) з якою метою.

ІІ. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть і розіграйте за особами діалог 
(4–6 реплік), можливий в одній із зображених ситуацій.

568. Пригадайте яку-небудь цікаву ситуацію спілкування зі свого жит-
тя. Опишіть цю ситуацію.

Ï’ÿòèêëàñíèöÿ Ìàðèíêà íàìàëþâàëà
ëèñòіâêó, ùîá ïðèâіòàòè ñâîþ ìàìó ç

äíåì íàðîäæåííÿ. Ëèñòіâêà áóëà ÿñêðàâà, êðàñèâà. Ìàìà
äóæå çðàäіëà òàêîìó ïîäàðóíêó é îäðàçó æ ïðî÷èòàëà:

Мамо! Користуючись нагодою, висловлюю тобі привітання з днем 
народження. Бажаю нових досягнень у праці, успіхів в особистому 
житті.

З повагою – Марина

Ìàìà çàñìóòèëàñÿ, ç її îáëè÷÷ÿ çіéøëà ðàäіñòü.
Поясніть, чому засмутилася мама. Як би ви написали листівку?

Òîãî, äî êîãî çâåðòàþòüñÿ ïіä ÷àñ ñïіëêóâàííÿ, íàçè-
âàþòü àäðåñàòîì.

Ìåòà ñïіëêóâàííÿ – öå òå, ÷îãî âè ïðàãíåòå (ïðî ùîñü 
ïîâіäîìèòè, ùîñü ç’ÿñóâàòè, äî ÷îãîñü ñïîíóêàòè, âèñëîâè-
òè ïî÷óòòÿ òîùî).

566.

567.

568.

І ТАКЕ БУВАЄ
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ÒÅÌÀ 2. ÏÐÀÂÈËÀ ÑÏІËÊÓÂÀÍÍß.
ÌÎÍÎËÎÃІ×ÍÅ ÒÀ ÄІÀËÎÃІ×ÍÅ ÑÏІËÊÓÂÀÍÍß. 

ÑÊËÀÄÀÍÍß ÄІÀËÎÃІÂ

569. Ознайомтеся з основними правилами спілкування. Поясніть, чому 
їх потрібно дотримуватися.

570. Прочитайте висловлення. Яке з них є діалогом, а яке – моноло-
гом? Відповідь обґрунтуйте. Прочитайте діалог за особами.

1. – Óìèêàé òåëåâіçîð, íàøі ãðàþòü!
 – Íå ìîæó. Ùå íå âèâ÷èâ óðîêіâ.
 – Çàëèø ñâîї óðîêè, ïðîïóñòèìî ïåðøèé òàéì.
 – Âèáà÷ ìåíі, Âîëîäþ, àëå íå ìîæó. Âèáà÷.
 – Åõ òè, à ùå íàçèâàєòüñÿ äðóã (À. Ôåäü).
2. ßêèì òðàíñïîðòîì âàì íàéáіëüøå ïîäîáàєòüñÿ ïîäîðî-

æóâàòè? Ìàøèíîþ, àâòîáóñîì, ïîòÿãîì, ëіòàêîì ÷è íàâіòü
ïîâіòðÿíîþ êóëåþ? Þíà àâòîðêà-ôàíòàñòêà Ëіçà Êóëіø çíàє
ùå ïðî îäèí ñïîñіá – òåëåïîðòàöіþ â íàäçâè÷àéíіé äèâî-
ìàøèíі. Òàê ìàíäðóþòü íå ëèøå ñâіòîì, à é ãàëàêòèêàìè, 
іíøèìè ïëàíåòàìè ãåðîї її òâîðó «Äèâî-ìàøèíà» – äіäóñü 
Ïåòðî òà éîãî îíóêà Ëіçà (Ç іíòåðíåò-äæåðåë). 

571. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть і розіграйте за особами діа-
лог (5–7 реплік) на одну із запропонованих тем: «Зустріч із першою 
вчителькою», «Зустріч із колишнім однокласником», «Подяка за допо-
могу», «У художній майстерні», «Прощання на вокзалі», «У магазині». 
Використовуйте подані на с. 257 слова ввічливості.

569.

Ïðàâèëà ñïіëêóâàííÿ
 Áóòè ââі÷ëèâèìè, ïðèâіòíèìè é äîáðîçè÷ëèâèìè.
 Óâàæíî, íå ïåðåáèâàþ÷è, ñëóõàòè ñïіâðîçìîâíèêà.
  Çàîõî÷óâàòè ñïіâðîçìîâíèêà äî âèñëîâëåííÿ âëàñíîї 

äóìêè.
  Óìіòè äîáðîçè÷ëèâî âèñëîâèòè íåçãîäó ç ïîçèöієþ 

ñïіâðîçìîâíèêà.
 Íå ðîçìîâëÿòè áåç ïîòðåáè ãîëîñíî.
 Íå âèêîðèñòîâóâàòè ãðóáèõ ñëіâ.

Ñïіëêóâàííÿ ìîæå áóòè ìîíîëîãі÷íèì і äіàëîãі÷íèì.
Ìîíîëîã – öå âèñëîâëåííÿ îäíієї îñîáè.
Äіàëîã – öå ñïіëêóâàííÿ ìіæ äâîìà àáî êіëüêîìà îñî-

áàìè. Âèñëîâëåííÿ ó÷àñíèêà äіàëîãó íàçèâàþòü ðåïëіêîþ.

570.

571.
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572. І. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Уявіть, що хтось із вас опинився в 
чужому місті і йому необхідно з’ясувати, де розміщено стадіон (цирк чи 
театр). А хтось із вас живе в цьому місті. Складіть і розіграйте за осо-
бами діалог (5–6 реплік), можливий у цій ситуації. Уживайте слова 
ввічливості.
ІІ. Поясніть, до яких видів мовленнєвої діяльності ви вдавалися, вико-
нуючи вправу.

573. Складіть діалог (5–6 реплік), який відображає уникнення небажа-
ного й небезпечного спілкування, відповідно до однієї із ситуацій:

1) ìàëîâіäîìà âàì ëþäèíà, ÿêó âè ùîéíî äîäàëè â äðóçі 
â ñîöìåðåæі, ïî÷àëà öіêàâèòèñÿ ðîçêëàäîì ðîáîòè âàøèõ 
áàòüêіâ, ïðîñèòè âèñëàòè âàøі ôîòî òîùî;

2) íåâіäîìà îñîáà òåëåôîíîì ïðîñèòü âàñ ïіäіéòè äî ïåâ-
íîãî ìіñöÿ áіëÿ øêîëè, ùîá âèðіøèòè ÿêåñü âàæëèâå ïè-
òàííÿ.

574. І. Складіть діалог (5–6 реплік) за одним з поданих малюнків. У 
діалог уведіть звертання та слова, які виявляють вихованість, ввічли-
вість, тактовність.
ІІ. Послухайте діалоги своїх однокласників та однокласниць.

Доброго ранку! Добрий день! Привіт! Радий бачити тебе. 
* * *

До побачення! На все добре! Гарного дня! Бувайте здорові! До зу-
стрічі!

Бажаю успіхів! Хай щастить! Рада була зустрітися.
* * *

Вибачте. Пробачте. Прошу вибачити (пробачити).
Даруйте. Перепрошую. Вибачте, що турбую.

* * *
Дякую. Щиро дякую. Я тобі дуже вдячний. Будь ласка. Нема 

за що.

572.

573.

574.
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ÒÅÌÀ 3. ×ÈÒÀÍÍß ÌÎÂ×ÊÈ

575. І. Прочитайте текст мовчки. Що нового ви дізналися з прочита-
ного? У чому полягає цінність цієї інформації?

ÑÏІËÊÓÂÀÍÍß ІÇ ÇÀÄÎÂÎËÅÍÍßÌ
Ùî ìîæíà ðîáèòè ó ñîöìåðåæàõ? 

Äіëèòèñÿ ôîòêàìè, æàðòóâàòè, ñïіë-
êóâàòèñÿ ç äðóçÿìè. Òà ÿê çðîáèòè öå
ñïіëêóâàííÿ âåñåëèì і áåçòóðáîòíèì,
óíèêíóòè êіáåðáóëіíãó é íå ïîòðàïèòè
íà ãà÷îê øàõðàїâ? Ðîçïîâіäàєìî!

Çáåðіãàé ïðèâàòíіñòü
Äåñÿòü... íі-íі, ðàçіâ ñòî òè ÷óâ âіä äîðîñëèõ: «Íå ðîçìîâ-

ëÿé іç íåçíàéîìöÿìè!» Öå ïðàâèëî äіє і â іíòåðíåòі. Äå ïðà-
öþþòü áàòüêè, êîëè âîíè ïîâåðòàþòüñÿ äîäîìó, ÿêà â òåáå
àäðåñà àáî ïàðîëü âіä ñòîðіíêè – òåìè òàáó* â ñîöìåðåæàõ. 

Íàâіòü ïðîñòå ðîäèííå ôîòî ç àåðîïîðòó â ñîöìåðåæі 
ìîæå ñòàòè ïðèâîäîì äëÿ ïîãðàáóâàííÿ. Òîìó óâàæíî ñëіä-
êóé, êîãî äîäàєø ó äðóçі â ñîöìåðåæàõ і ÿêîþ іíôîðìàöієþ 
äіëèøñÿ. Íіêîëè íå íàäñèëàé ñâîїõ ôîòî íåçíàéîìöÿì!

Òà íàâіòü ÿêùî òè ñïіëêóєøñÿ ç õëîïöåì ÷è äіâ÷èíîþ 
іç ñóñіäíüîãî áóäèíêó, íå âàðòî ïëіòêóâàòè, ïåðåêàçóâàòè
ðîçìîâè áàòüêіâ àáî äðóçіâ áåç їõíüîї çãîäè, ðîçïîâіäàòè ïðî
ñòàí çäîðîâ’ÿ áëèçüêèõ. Öå ïîðóøóє ÷óæі îñîáèñòі êîðäîíè.

Ñïîñîáè çàõèñòó
ßêùî â іíòåðíåòі òåáå àòàêóє íåçíàéîìåöü, òè ìîæåø 

çàõèñòèòèñÿ âіä éîãî äіé: âèäàëèòè ç äðóçіâ, ïîñêàðæèòèñÿ 
ìîäåðàòîðó, âíåñòè äî ÷îðíîãî ñïèñêó àáî çàáàíèòè â ñîöìå-
ðåæàõ.

Íå âàðòî âñòðÿãàòè â ñëîâåñíó ïåðåïàëêó. Íàâіòü ñåðåä 
äіòåé є òðîëі, ÿêі ïðàãíóòü ïðèâåðíóòè äî ñåáå óâàãó íåãà-
òèâíèì ñïîñîáîì. Öå ìîæóòü áóòè íå òіëüêè ëàéêè іç çîáðà-
æåííÿì ñìіõó ÷è ðîçäðàòóâàííÿ, àëå é íåñêіí÷åííі ñêàðãè,
çâèíóâà÷åííÿ, ïðîâîêóâàííÿ îïîíåíòіâ, áåçöіëüíі ñóïåðå÷-
êè («ßê òè ìîæåø ëþáèòè ñîáàê, êîëè є êîòèêè?»).

Íàâ÷èñü êîðèñòóâàòèñÿ ñìàéëèêàìè
Àáè óíèêíóòè íåïîðîçóìіíü іç äðóçÿìè, ç’ÿñóé çíà÷åííÿ

ñìàéëèêіâ òà åìîäçі, ÿêі ïëàíóєø âèêîðèñòîâóâàòè â ëèñ-

575.
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òóâàííі. Ñìàéëèê ìîæå ñïîäîáàòèñÿ
òîáі âіçóàëüíî, îäíàê çíіâåëþâàòè 
àáî ñïîòâîðèòè çìіñò òâîїõ ñëіâ. Òîìó
òâîє ïîâіäîìëåííÿ ìîæóòü ñïðèéíÿ-
òè íåîäíîçíà÷íî.

Ïî÷óâàéñÿ áåçïå÷íî â іíòåðíåò-
ïðîñòîðі òà ñïіëêóéñÿ іç çàäîâîëåííÿì! (Çà ìàòåðіàëàìè ñàé-
òó https://pustunchik.ua)
__________

* Òàáóá – òóò: çàáîðîíà.
ІІ. Виконай завдання до тексту.

1. Текст дає відповідь на запитання
А Яке значення має мова в житті людини?
Б Чому потрібно дотримуватися правил спілкування?
В Як безпечно спілкуватися в інтернеті? 
Г Де знайти цікаві смайлики та емодзі? 

2. Заголовок до тексту відображає
А основну думку тексту  В тему тексту
Б висновок, якого доходить автор  Г пораду читачам

3. У частині «Навчись користуватися смайликами» висловлено 
думку про те, що

А  не треба надсилати багато смайликів, бо вони забирають наш 
час

Б не треба надсилати багато смайликів, бо це дитячі забавки
В  треба з’ясовувати значення смайликів і розповідати про це 

своїм друзям
Г  треба з’ясовувати значення смайликів, щоб не спотворити 

змісту слів
4. Цей текст найдоцільніше опублікувати на сайті в розділі

А «Творчість»  В «Ігри»
Б «Кінозал»   Г «Поради»

5. Знайдітьу тексті поради (на вибір), щоб доповнити подану схему.

Õî÷åø áåçïå÷íî ñïіëêóâàòèñÿ â іíòåðíåòі?

Òîáі äîïîìîæóòü öі ïîðàäè

1. __________________

2. __________________

3. __________________

6. Що треба робити, якщо в інтернеті вас атакує незнайомець? Зна-
йдіть відповідь у тексті.
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7. Скількома зірочками ви б оцінили цей текст (від 1 до 5, де 1 –
не сподобався текст; 5 – дуже сподобався текст)? Обґрунтуйте свою 
оцінку одним реченням.

8. Поясніть, чому розміщена в соцмережі особиста інформація 
чи фото з відпочинку може стати приводом для пограбування, вима-
нювання грошей тощо.

ÒÅÌÀ 4. ІÑÒÎÒÍІ ÎÇÍÀÊÈ ÒÅÊÑÒÓ.
ÒÅÌÀÒÈ×ÍІ ÐÅ×ÅÍÍß ÒÀ ÏËÀÍ ÒÅÊÑÒÓ

ПРИГАДАЙМО. 1. Що таке тема тексту? 2. Що таке вступ, основна час-
тина й кінцівка тексту?

Òåêñò – öå ãðóïà ðå÷åíü, îá’єäíàíèõ ìіæ ñîáîþ òåìîþ, 
îñíîâíîþ äóìêîþ òà ãðàìàòè÷íî.

Іñòîòíі îçíàêè òåêñòó:

íàÿâíіñòü òåìè é îñíîâíîї äóìêè

íàÿâíіñòü äâîõ і áіëüøå ðå÷åíü

ïîâ’ÿçàíіñòü ðå÷åíü çà çìіñòîì

ïîñëіäîâíіñòü òà çàâåðøåíіñòü âèêëàäó

ãðàìàòè÷íèé çâ’ÿçîê ìіæ ðå÷åííÿìè

Òåìà òåêñòó – öå òå, ïðî ùî â íüîìó éäåòüñÿ.
Òåìó òåêñòó ðîçêðèâàþòü çà äîïîìîãîþ ìіêðîòåì. Ìіêðî-

òåìà – öå ÷àñòèíà çàãàëüíîї òåìè.
Ìіêðîòåìó ðîçêðèâàþòü, ÿê ïðàâèëî, êіëüêîìà ðå÷åí-

íÿìè òåêñòó, ç-ïîìіæ ÿêèõ є îäíå íàé-
áіëüø çíà÷óùå – òåìàòè÷íå.

Òåìàòè÷íèì íàçèâàþòü ðå÷åííÿ, 
ÿêå íåñå â ñîáі íàéâàæëèâіøó іíôîðìà-
öіþ ìіêðîòåìè.

Îñíîâíà äóìêà òåêñòó – öå òå ãîëîâ-
íå, ùî àâòîð ñòâåðäæóє, äî ÷îãî âіí çà-
êëèêàє, ÷îãî íàâ÷àє.

Ïîíÿòòÿ òåêñòó

Òåìà é îñíîâíà äóìêà



255255

576. І. Прочитайте уривок.

ÄІÎÊËÅÒІÀÍÎÂÀ ÊÀÏÓÑÒÀ
Ç äàâíіõ-äàâåí ëþäè îöіíþâàëè ïîæèâíі é öіëþùі âëàñ-

òèâîñòі êàïóñòè. Ëіêàðі ðàäèëè äàâàòè êàïóñòÿíèé ñіê 
äіòÿì , àáè òі øâèäøå âèðîñòàëè, ðàäèëè âæèâàòè öіëþùó 
êàïóñòó ïðè çàïàëåííÿõ òà ñâіæèõ ðàíàõ.

Ìè ðîçêàæåìî òîáі äèâíó іñòîðіþ ïðî ðèìñüêîãî іìïåðà-
òîðà Äіîêëåòіàíà Àâãóñòà. 305 ðîêó Äіîêëåòіàí çðіêñÿ ïðå-
ñòîëó é âèїõàâ äî ìіñòà Ñàëîíè. Òàì, íà ïðåâåëèêèé ïîäèâ 
êîëèøíіõ ïіääàíèõ, іìïåðàòîð ïî÷àâ âèðîùóâàòè êàïóñòó. 
×èì ìîæíà áóëî ïîÿñíèòè öåé äèâíèé і íåçáàãíåííèé â÷è-
íîê?

Êіëüêà ðîêіâ òîìó Äіîêëåòіàíà ìó÷èâ ãëóõèé áіëü ó æè-
âîòі. Éîìó âæå íå ëèøå âíî÷і, à é óäåíü äîøêóëÿëè áîëі. 
Äіîêëåòіàí óæå ïî÷àâ äóìàòè ïðî ñìåðòü.

Îñü òóò і íàãîäèâñÿ ñòàðèé ãðåê. Âіí ïîâіâ іìïåðàòîðà 
íà ãîðîä і ïîêàçàâ íà êàïóñòó: «Îñü ó íіé – òâîє çäîðîâ’ÿ». 
І ñïðàâäі, âèëіêóâàâ Äіîêëåòіàíà ñâіæèì êàïóñòÿíèì ñîêîì.

...Çäàєòüñÿ, ùå â÷îðà іìïåðàòîð ñâÿòî âіðèâ, ùî êîæåí 
éîãî êðîê – öå ñòîðіíêà іñòîðії. Íèíі öÿ âіðà ðîçâіÿëàñÿ,
ìîâ òóìàí. (Çà Є. Øìîðãóíîì).
ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1.  Доведіть, що це текст, користуючись схемою «Істотні ознаки текс-
ту». Свою відповідь розпочніть так: «Прочитаний уривок є текс-
том, тому що в ньому можна визначити тему й основну думку...».

2.  Визначте тему й основну думку тексту. Що відображає заголовок 
до тексту – тему чи основну думку?

3.  Визначте мікротеми тексту та звірте свою відповідь з поданою 
нижче таблицею. Доведіть, що виділені в тексті речення є тема-
тичними. Які слова в мікротемах є ключовими? Доповніть усно 
таблицю до тексту.

Ó ìіêðîòåìàõ є ñëîâà, ÿêі ìàþòü іñòîòíå ñìèñëîâå íàâàí-
òàæåííÿ. Òàêі ñëîâà íàçèâàþòü êëþ÷îâèìè.

Ãðóïó ðå÷åíü, ÿêі ðîçêðèâàþòü ìіêðîòåìó, íà ïèñüìі 
çäåáіëüøîãî îôîðìëÿþòü ÿê îêðåìèé àáçàö.

Àáçàö – öå ÷àñòèíà òåêñòó, îá’єäíàíà îäíієþ ìіêðîòå-
ìîþ. Êîæåí àáçàö ïèøóòü ç íîâîãî ðÿäêà.

Êëþ÷îâі ñëîâà

Àáçàö 

576.
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Ìіêðîòåìè Òåìàòè÷íі
ðå÷åííÿ

Êëþ÷îâі
ñëîâà

1. Öіëþùі âëàñòèâîñòі
êàïóñòè

Ç äàâíіõ-äàâåí
ëþäè îöіíèëè
ïîæèâíі é öіëþùі
ÿêîñòі êàïóñòè.

Ïîæèâíі,
öіëþùі,
êàïóñòà

2. Äіîêëåòіàí ïðîìіíÿâ
ïðåñòîë íà êàïóñòó

3. Õâîðîáà іìïåðàòîðà

4. Êàïóñòà äîïîìîãëà

5. Іìïåðàòîð çìіíþє ñâîї 
ïåðåêîíàííÿ

4.  Знайдіть абзацні відступи. Простежте, чи збігається поділ текс ту 
на абзаци з визначеними мікротемами.

ÏÀÌ’ßÒÊÀ

ßê ñêëàñòè ïðîñòèé ïëàí òåêñòó
1. Óâàæíî ïðî÷èòàòè òåêñò.
2. Âèçíà÷èòè òåìó é îñíîâíó äóìêó òåêñòó.
3.  Âèçíà÷èòè ìіêðîòåìè, ñòèñëî é ÷іòêî їõ ñôîðìóëþ-

âàòè. Öå і є ïóíêòè ïëàíó.
4.  Ñêëàâøè ïëàí, ïåðåâіðèòè, ÷è ðîçêðèâàє âіí çìіñò 

óñüîãî òåêñòó, ÷è çâ’ÿçàíі ïóíêòè ïëàíó çà çìіñòîì.

Ó òåêñòі є çà÷èí (âñòóï), îñíîâíà ÷àñòèíà é êіíöіâêà.
Çà÷èí ãîòóє íàñ äî ñïðèéíÿòòÿ òîãî, ïðî ùî éòèìåòü-

ñÿâ òåêñòі. Â îñíîâíіé ÷àñòèíі ðîçêðèâàþòü îñíîâíèé çìіñò
òåêñ òó. Êіíöіâêà – öå ïіäñóìîê óñüîãî ñêàçàíîãî.

Äëÿ òîãî ùîá âèäіëèòè â çìіñòі òåêñòó íàéáіëüø âàæëèâå
é çàçíà÷èòè ïîñëіäîâíіñòü âèêëàäó äóìîê, ñêëàäàþòü ïëàí.

Ïëàí – öå êîðîòêèé ïîñëіäîâíèé ïåðåëіê îñíîâíèõ ïè-
òàíü àáî ìіêðîòåì òåêñòó.

Ñòðóêòóðà òåêñòó

Ïëàí 
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577. І. Прочитайте текст. Поясніть, з якою метою автор розповідає цю 
історію.

ÊÎÆÓÌ’ßÊÀ
Íà Óêðàїíó ÷àñòî íàïàäàëè 

ïå÷åíіãè. ßêîñü êíÿçü Âîëîäè-
ìèð ñòîÿâ ç âіéñüêîì íà ëіâîìó 
áåðåçі Äíіïðà, à ïå÷åíіãè – íà 
ïðàâîìó. Âàòàæîê ïå÷åíіãіâ ïåðå-
êàçàâ êíÿçåâі, ùîá âèñëàâ âîїíà
äëÿ çìàãàííÿ ç éîãî áîãàòèðåì.
×èé âîїí ïîäîëàє ñóïðîòèâíèêà,
òîãî áóäå é ïåðåìîãà.

Ïіäіéøîâ äî Âîëîäèìèðà ñòàðèé âîїí і ñêàçàâ: «Ó ìåíå 
є ñèí. Âіí òàêèé äóæèé, ùî íіõòî íå ìîæå éîãî ïîáîðîòè». 
Ñòàðèé ðîçïîâіâ, ùî êîëèñü ñèí ì’ÿâ øêіðó. Éîãî ùîñü ðîç-
ëþòèëî, і âіí òó øêіðó ðóêàìè ðîçäåð. Íàêàçàâ êíÿçü ïî-
êëèêàòè êîæóì’ÿêó.

Áîðåöü ïå÷åíіãіâ áóâ ÷îëîâіê âåëè÷åçíîãî çðîñòó. 
Êîæóì’ÿêà áóâ íåâåëèêèé. Âіí ñõîïèâ âîðîãà é êèíóâ íèì 
îá çåìëþ. Âіä óäàðó âåëåòåíü çàãèíóâ. Ïå÷åíіãè êèíóëèñÿ 
íàâòüîêè.

Íà öüîìó ìіñöі Âîëîäèìèð çàêëàâ ìіñòî é íàçâàâ éîãî 
Ïåðåÿñëàâîì, òîìó ùî òóò óêðàїíñüêèé áîãàòèð ïåðåéíÿâ
ñëàâó âіä ïå÷åíіãіâ (Çà І. Êðèï’ÿêåâè÷åì).
ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1.  Визначте тему й основну думку тексту. Доберіть свій варіант 
заго ловка, який відображав би основну думку тексту.

2.  Визначте мікротеми висловлення, тематичні речення та ключові 
слова.

3. Обґрунтуйте поділ тексту на абзаци.
4. Визначте структуру тексту (зачин, основну частину, кінцівку).
5.  Прочитайте поданий нижче план до тексту. Знайдіть у тексті 
части ни, які відповідають кожному пункту плану. Складіть і за-
пишіть свій варіант плану.

Ï ë à í
1. Âіéñüêî Âîëîäèìèðà íàâïðîòè ïå÷åíіãіâ.
2. Ðîçïîâіäü ñòàðîãî âîїíà.
3. Ïîєäèíîê êîæóì’ÿêè ç âåëåòíåì.
4. Âîëîäèìèð çàêëàâ ìіñòî Ïåðåÿñëàâ.

577.
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ÒÅÌÀ 5. ÒÈÏÈ ÌÎÂËÅÍÍß
ПРИГАДАЙМО. Чим розповідь відрізняється від опису?

578. Розгляньте схеми. Розкажіть за ними про те, з яких частин скла-
дається розповідь, опис і роздум.

ÐÎÇÏÎÂІÄÜ

початок 
дії

розвиток 
дії

кінець дії

назва 
особи, 
тварини, 
предмета, 
явища 

головні 
ознаки

власне 
враження

ÎÏÈÑ

теза 
(основне 
твер-

дження)

докази 
(аргу-
менти)

висновок

ÐÎÇÄÓÌ

579. І. Прочитайте текст. Доведіть, що це висловлення є розповіддю. 
Свою відповідь звірте з міркуванням, поданим нижче.

ÁІËÊÀ-ÏÀÐÀØÓÒÈÑÒ
Ðÿòóþ÷èñü âіä êóíèöі, âèùå é âèùå ïî ãіëêàõ ëàïàòîї

ÿëèíè çàáèðàєòüñÿ áіëêà. Êóíèöÿ îñü-îñü íàçäîæåíå ðóäó.
І ðàïòîì... áіëêà ðîçïëàñòóє ëàïêè, ðîçïðàâëÿє õâîñòà é 

Ðîçïîâіäü – öå âèñëîâëåííÿ ïðî ïîäії, ùî âіäáóëèñÿ (âіä-
áóâàþòüñÿ ÷è âіäáóâàòèìóòüñÿ) ó ïåâíіé ïîñëіäîâíîñòі.

Äî òåêñòó-ðîçïîâіäі ìîæíà ïîñòàâèòè çàãàëüíå ïèòàííÿ
«Ùî ñòàëîñÿ (âіäáóëîñÿ)?»

Îïèñ – öå âèñëîâëåííÿ ïðî ïåâíі îçíàêè, âëàñòèâîñòі
îñîáè, òâàðèíè, ïðåäìåòà ÷è ÿâèùà.

Äî òåêñòó-îïèñó ìîæíà ïîñòàâèòè çàãàëüíå ïèòàííÿ 
«ßêèé?»

Ðîçäóì – öå âèñëîâëåííÿ, ó ÿêîìó äîâîäèòüñÿ ïðàâèëü-
íіñòü ÷è íåïðàâèëüíіñòü ïåâíîãî òâåðäæåííÿ øëÿõîì ìіð-
êóâàííÿ òà çà äîïîìîãîþ àðãóìåíòіâ.

Äî òåêñòó-ðîçäóìó ìîæíà ïîñòàâèòè çàãàëüíå ïèòàííÿ 
«×îìó?»

Ñòðóêòóðà òåêñòó

578.

579.
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êèäà єòüñÿ âíèç іç ñàìіñіíüêîãî âåðøå÷êà âèñîêîї ÿëèíè. 
Õâіñò äіє ÿê ïàðàøóò, і òâàðèíà ïëàâíî ïðèçåìëÿєòüñÿ íà ãà-
ëÿâèíі. Ó êóíèöі õâіñò íå ìîæå ïðàâèòè çà ïàðàøóò. І ïîêè 
âîíà ñïóñêàєòüñÿ ç äåðåâà, áіëêà âæå çíàõîäèòü áåçïå÷íèé 
êóòî÷îê (Ç äîâіäíèêà).
ІІ. Визначте тему тексту та розкажіть про особливості його будови за 
схемою «Розповідь» до вправи 577.

Ìіðêóéìî. Ó âèñëîâëåííі éäåòüñÿ ïðî êіëüêà äіé, âèêîíà-
íèõ êóíèöåþ òà áіëêîþ. Öі äії âèêîíóþòüñÿ îäíà çà îäíîþ, 
ïîñëіäîâíî. Äî òåêñòó ìîæíà ïîñòàâèòè çàãàëüíå ïèòàííÿ 
«Ùî âіäáóâàєòüñÿ?». Îòæå, öå âèñëîâëåííÿ є ðîçïîâіääþ.

580. І. Прочитайте текст. Визначте його тип мовлення. Свою відповідь 
звірте з міркуванням, поданим нижче.

ÊÓËÜÁÀÁÀ
Êóëüáàáà – öå áàãàòîðі÷íà òðàâ’ÿíèñòà ðîñëèíà.
Ñòåáëî â íåї áåçëèñòå, ñâіòëå, óñåðåäèíі ïîðîæíє. Íà âåð-

õіâöі ñòåáëà êðàñóєòüñÿ îäíà âåëèêà æîâòà êâіòêà, ñõîæàíà 
êîøèê. Óâå÷åðі її ïåëþñòêè çãîðòàþòüñÿ, à âðàíöі ðîçêðè-
âàþòüñÿ. Ëèñòî÷êè öієї ðîñëèíè âèäîâæåíі, çóá÷àñòі. Ðîñ-
òóòü âîíè âіä ñàìîãî êîðåíÿ.

Êóëüáàáà íàëåæèòü äî ëіêàðñüêèõ ðîñëèí і є äóæå êî-
ðèñíîþ (Ç åíöèêëîïåäії).
ІІ. Знайдіть у тексті й зачитайте, як описано стебло, квітку та листя 
кульбаби.
ІІІ. Розкажіть про особливості будови цього тексту за схемою «Опис» 
до вправи 577.
IV. Визначте зачин, основну частину й кінцівку тексту.

Ìіðêóéìî. Ó òåêñòі âêàçàíî çàãàëüíі îçíàêè êóëüáàáè. 
Êðіì òîãî, íàçâàíî îçíàêè ÷àñòèí öієї ðîñëèíè – ñòåáëà, 
êâіòêè, ëèñòêіâ. Äî âèñëîâëþâàííÿ ìîæíà ïîñòàâèòè çà-
ãàëüíå ïèòàííÿ «ßêà?». Îòæå, öåé òåêñò є îïèñîì.

581. Складіть невеликий усний роздум (3–5 речень), розпочавши його 
одним із наведених фрагментів. В останньому реченні сформулюйте 
висновок.
  ß ëþáëþ çàéìàòèñÿ ñïîðòîì (ìàëþâàòè, ÷èòàòè), òîìó 

ùî ...
 Óêðàїíñüêі ïіñíі âіäîìі ó ñâіòі, òîìó ùî ...
 Ïðèðîäó òðåáà îõîðîíÿòè, òîìó ùî ...

580.

581.
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ÒÅÌÀ 6. ÎÏÈÑ ÏÐÅÄÌÅÒÀ. ÓÑÍÈÉ ÂÈÁІÐÊÎÂÈÉ
ÏÅÐÅÊÀÇ ÕÓÄÎÆÍÜÎÃÎ ÒÅÊÑÒÓ, ÙÎ ÌІÑÒÈÒÜ

ÎÏÈÑ ÏÐÅÄÌÅÒÀ

НАПРИКЛАД:

582. І. Прочитайте уривок із детектива «Суперагент 000» Лесі Воро-
ниної.

ÑÓÏÅÐÀÃÅÍÒ І ÉÎÃÎ «ÔÅÐÀÐІ»
Ñóïåðàãåíò 000 Ãðèöü Ìàìàé ñèäіâ ó ïîçі ëîòîñà íà ðîç-

ëîãіé ãіëöі êðèñëàòîãî åâêàëіïòà. Ó òàêèé ñïîñіá ñëàâåòíèé 
ðÿòіâíèê ñâіòó ãàðòóâàâ ñâîþ і áåç òîãî êðèöåâó âîëþ. ßê 
òіëüêè Ñóïåðàãåíò ïîðèíóâ ó ñòàí öіëêîâèòîãî ñïîêîþ, ðіç-
íîáàðâíі ïàïóæêè ç ïðîíèçëèâèìè êðèêàìè íàêèíóëèñÿ íà 
íüîãî é ïî÷àëè ëþòî äçüîáàòè â íàéìåíø çàõèùåíі ÷àñòèíè 
òіëà.

Ãðèöü òóò-òàêè ìîáіëіçóâàâ óñі âíóòðіøíі ñèëè ñâîãî 
òðåíîâàíîãî îðãàíіçìó. Êіëüêîìà ñòðèáêàìè âіí äîñÿã ñâîãî
óëþáëåíîãî àâòîìîáіëÿ «ôåðàðі», ÿêèé, íåìîâ ñòèãëèé ïî-
ìіäîð, ÷åðâîíіâ ó çàòіíêó ãóñòèõ çàðîñòåé. Ìàøèíà ìàëà 
äâîє äâåðåé і âåðõíіé ëþê. Äèñêè íà êîëåñàõ âèáëèñêóâàëè

Îïèñ ïðåäìåòà – öå éîãî ñëîâåñíå çîáðàæåííÿ.
Îïèñàòè ïðåäìåò îçíà÷àє íàçâàòè îçíàêè âñüîãî ïðåäìå-

òà, à òàêîæ îçíàêè éîãî ÷àñòèí. Îïèñ ïðåäìåòà ïåðåäàє òàêі
éîãî îçíàêè, ÿê ðîçìіð, ôîðìó, êîëіð, çàïàõ, ãó÷íіñòü òà іí.
НАПРИКЛАД:

Îçíàêè äëÿ îïèñó âåëîñèïåäà

Îçíàêè
âñüîãî

âåëîñèïåäà

Îçíàêè ÷àñòèí âåëîñèïåäà

êîëåñà ðàìà ðóëü ñіäëî áàãàæíèê

äâîêîëіñíèé 
òà іí.

ìіöíі 
òà іí.

÷åðâîíà
òà іí.

ñòèëüíèé 
òà іí.

øèðîêå 
òà іí.

âåëèêèé  
òà іí.

Äëÿ òîãî ùîá íàïèñàòè âèáіðêîâèé ïåðåêàç, ïîòðіáíî:
  âèçíà÷èòè, ÿêі ïîäії ÷è îïèñè ïîâ’ÿçàíі ç òåìîþ ïåðå-

êàçó;
  âèáðàòè ç òåêñòó ìàòåðіàë, ïîòðіáíèé äëÿ ïîâíîãî ðîç-

êðèòòÿ òåìè, і âïîðÿäêóâàòè éîãî.

Îïèñ ïðåäìåòà

Ïåðåêàç

582.
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ïіä ãàðÿ÷èì ñîíöåì. Íàäïîòóæíі ôàðè áóëè ïðèêðèòі çà-
õèñíèìè ðåøіòêàìè. Ñóïåðàãåíò íàòèñ íà ïåäàëü ãàçó – і 
ñëóõíÿíà ìàøèíà іç øàëåíîþ øâèäêіñòþ çіðâàëàñÿ ç ìіñ-
öÿ òà ïîëåòіëà ãåòü âіä îñêàæåíіëîї çãðàї ïàïóã. Äåðåâà, 
ÿêі òðàïëÿëèñÿ íà øëÿõó «ôåðàðі», íå ìîãëè çóïèíèòè íå-
ñòðèìíîãî ðóõó óíіêàëüíîї ìàøèíè.

Ðі÷ ó òіì, ùî Ãðèöü ìàâ âèäàòíі çäіáíîñòі âèíàõіäíèêà é 
çðîáèâ ïðîñòå, àëå âîäíî÷àñ ãåíіàëüíå âіäêðèòòÿ. Äëÿ òîãî 
ùîá àâòîìîáіëü íå ïîòðàïëÿâ ó äîðîæíі ïðèãîäè, íå ðîçáè-
âàâñÿ òà íå êàëі÷èâ âîäіÿ і ïàñàæèðіâ, «ôåðàðі» áóëî âèãî-
òîâëåíî çі ñïåöіàëüíîї íàäìіöíîї òà ïðóæíîї... ãóìè! Îòîæ 
òåïåð, óäàðÿþ÷èñü ó âåëåòåíñüêі ñòîâáóðè äåðåâ, íàїæäæàþ-
÷è íà ãіãàíòñüêі êàì’ÿíі áðèëè òà ïàäàþ÷è â ãëèáîêі âèðâè, 
àâòîìîáіëü, íåìîâ ì’ÿ÷èê, ïіäñòðèáóâàâ, âіäëіòàâ â іíøèé 
áіêі, íåóøêîäæåíèé, ïðîäîâæóâàâ їõàòè âïåðåä.

Óðåøòі, ïåðåñâіä÷èâøèñü, ùî ïòàõè éîãî áіëüøå íå ïåðå-
ñëіäóþòü, Ãðèöü íàòèñ íà ãàëüìà é çóïèíèâñÿ (Çà Ë. Âîðî-
íèíîþ).
ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1.  Знайдіть уривок про те, як саме Суперагент тікав від зграї па-
пужок. Який технічний засіб допоміг йому?

2.  Знайдіть у тексті елементи опису автомобіля (у другому й третьо-
му абзацах). Яким зображено авто? 

3.  Складіть колективно план частини тексту, де описано автомобіль 
та йдеться про те, як саме Суперагент тікав від папужок.

4.  Прочитайте текст удруге. За планом усно перекажіть указану 
частину.
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ÒÅÌÀ 7. ÎÏÈÑ ÒÂÀÐÈÍÈ. ÓÑÍÈÉ 77
ÄÎÊËÀÄÍÈÉ ÏÅÐÅÊÀÇ ÐÎÇÏÎÂІÄÍÎÃÎ ÒÅÊÑÒÓ 
ÕÓÄÎÆÍÜÎÃÎ ÑÒÈËÞ Ç ÅËÅÌÅÍÒÀÌÈ ÎÏÈÑÓ

ÒÂÀÐÈÍÈ

583. І. Прослухайте текст із голосу вчителя чи однокласника / одно-
класниці). Чому кріт спочатку був сердитий, а потім повеселішав?

ÊÐІÒ
Ðàííüîї âåñíè âîðóõíóëàñÿ ðàïòîì ñóõà áóð’ÿíèíà, ïî-

õèòàëàñÿ і âïàëà. À íà òîìó ìіñöі, äå âîíà ñòîÿëà, çðîáèëà-
ñÿ íîðà. Ó íîðі õòîñü âàæêî ïîñàïóâàâ і ñåðäèòî áóðìîòіâ.
À òðîõè çãîäîì ç-ïіä çåìëі âèòêíóâñÿ ãîñòðèé ïèñîê, çà 
íèì – ñåðäèòþùі íàñòîâáóð÷åíі âóñà, à çà âóñàìè – óñÿ ãî-
ëîâà é êîðîòêі ëàïè ç äîâãèìè êіãòÿìè. Âåëèêà ãîëîâà áóëà 
ïðèïîðîøåíà ïèëîì, ç ìàëåíüêèìè ÿìî÷êàìè çàìіñòü âóõ.
Êðіò ïîíþõàâ òóìàí і ïðèñëóõàâñÿ.

Ó áóð’ÿíàõ áóëî òèõî. Òîäі ïіäçåìåëüíèê ïîâіëüíî, íå-
ñïіøíî ïіäíÿâ óãîðó äâі çàñëіíêè ïîáіëÿ âóõ, і ç-ïіä íèõ 
âèãóëüêíóëî íà ñâіò äâîє ìàëåíüêèõ î÷åé. «Ãì, äå æ öå ÿ 
îïèíèâñÿ?» – ïîäóìàâ Êðіò ñåðäèòî, áî éîìó äóæå õîòіëîñÿ
їñòè, і âèáðàâñÿ ç íîðè âåñü.

Âіí áóâ êâîëèé, áåçñèëèé ïіñëÿ çèìîâîãî ñíó, òîìó ëåäâå
ïåðåñòàâëÿâ íîãè. Íàòêíóâøèñü íà ÿêèéñü êóðіíü, âіí ïî-
êóøòóâàâ ÿçèêîì âîëîãèé ìîõ і ñòàâ øâèäêî éîãî ëèçàòè.

Àõ, ÿê ïðîõîëîäíî ñòàëî éîìó â ãðóäÿõ, ñêіëüêè ñèëè 
ïðèáóëî îäðàçó! І êðіò ïîâåñåëіøàâ (Çà Ã. Òþòþííèêîì).
ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1. Визначте, які типи мовлення поєднано в тексті.
2. Знайдіть опис крота й заповніть у зошиті таблицю.

×àñòèíè òіëà êðîòà Îçíàêè ÷àñòèí òіëà

ïèñîê
âóñà

ãîñòðèé

Îïèñ òâàðèíè – öå її ñëîâåñíå çîáðàæåííÿ.
Îïèñàòè òâàðèíó îçíà÷àє íàçâàòè її îçíàêè, à òàêîæ 

îçíàêè ÷àñòèí її òіëà. Îïèñ òâàðèíè ïåðåäàє òàêі її îçíàêè,
ÿê ðîçìіð, ôîðìó, çàáàðâëåííÿ òà іí.

Îïèñ òâàðèíè

583.
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ëàïè
êіãòі

ãîëîâà
î÷і

3.  Випишіть: 1) антоніми, ужиті для опису крота; 2) із другого й тре-
тього абзаців – синоніми.

4. Складіть колективно й запишіть план тексту.
5.  Послухайте текст удруге. Користуючись планом і виписаними 
словами, перекажіть докладно текст (усно).

6.  Поясніть, якими видами мовленнєвої діяльності ви скористалися, 
виконуючи вправу.

ÒÅÌÀ 8. ÏÈÑÜÌÎÂÈÉ ÒÂІÐ-ÎÏÈÑ ÏÐÅÄÌÅÒÀ
Â ÕÓÄÎÆÍÜÎÌÓ ÑÒÈËІ

ПРИГАДАЙМО. Що таке опис?

584. Чи є у вашій кімнаті, на подвір’ї будинку або в школі найбільш 
красивий чи улюблений вами предмет? Як би ви могли його описати?

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Äî îïèñó ìîæíà ïîñòàâèòè çàãàëüíå ïèòàííÿ «ßêèé?».

584.

×àñòèíè
òâîðó

Ïðî ùî ïèøåìî (íà âèáіð)

Çà÷èí Çàãàëüíå âðàæåííÿ âіä ïðåäìåòà, óÿâëåííÿ ïðî
íüîãî; ÀÁÎ ÿê öåé ïðåäìåò ç’ÿâèâñÿ â ìåíå;
ÀÁÎ äëÿ ÷îãî âèêîðèñòîâóþòü ïðåäìåò òîùî

Îñíîâíà
÷àñòèíà

Îïèñ óñüîãî ïðåäìåòà òà éîãî ÷àñòèí (êîëіð,
ôîðìà, ðîçìіð, ìàòåðіàë òîùî)

Êіíöіâêà Ìîє ñòàâëåííÿ äî ïðåäìåòà; ÀÁÎ ìіñöå ïðåä-
ìåòà â ìîєìó æèòòі òîùî

Õóäîæíіé îïèñ âіäîáðàæàє ïðåäìåòè â ÿñêðàâіé, îáðàç-
íіé ôîðìі ç ìåòîþ åìîöіéíîãî âïëèâó íà ÷èòà÷à. Ó òàêîìó 
îïèñі âèêîðèñòîâóєìî õóäîæíі çàñîáè (ïîðіâíÿííÿ, åïіòåòè 
òà іí.).

Ñòðóêòóðà òâîðó-îïèñó ïðåäìåòà

Õóäîæíіé îïèñ
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585. І. Виберіть один з предметів, який є у вашому портфелі (будинку, 
квартирі, дворі, класі). Уважно роздивіться предмет, його частини, на-
звіть ознаки.
ІІ. Складіть план твору-опису цього предмета. За планом письмово 
опишіть предмет у художньому стилі. Використайте слова із суфікса-
ми, що надають тексту емоційного забарвлення та виразності. Скорис-
тайтеся поданим нижче орієнтовним планом.

Îðієíòîâíèé ïëàí òâîðó-îïèñó ïðåäìåòà
(ðþêçàêà)

1. Ìіé íîâèé ðþêçàê.
2. Ðîçìіð і ôîðìà ðþêçàêà.
3. Êîëіð ðþêçàêà, îçäîáëåííÿ.
4. Ìàòåðіàë, ç ÿêîãî çðîáëåíî ðþêçàê.
5. ×àñòèíè ðþêçàêà, їõíі ðîçìіðè, ôîðìà, êîëіð.
6. Ìіé ðþêçàê äóæå çðó÷íèé і êðàñèâèé.

586. Пригадайте якийсь із фантастичних предметів, які згадано в каз-
ках, мультфільмах чи кінофільмах (чарівну паличку, шапку-невидимку, 
меч тощо). Складіть художній твір-опис цього предмета. За бажанням 
намалюйте цей предмет (на окремому аркуші).

ÒÅÌÀ 9. ÏÈÑÜÌÎÂÈÉ ÒÂІÐ-ÎÏÈÑ ÒÂÀÐÈÍÈ 
Â ÕÓÄÎÆÍÜÎÌÓ ÑÒÈËІ

ПРИГАДАЙМО. Яка мета художнього опису?

587. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи є у вас чи у ваших рідних якась тварина?
Розкажіть про неї (якої вона масті; які в неї лапи, очі, вуха; які в неї 
звички; зла вона чи добра;що вона любить, а що – ні). Як ви ставитеся
до своєї тварини? А як ставляться до тварини ваші рідні?

585.

586.

587.

Ñòðóêòóðà òâîðó-îïèñó òâàðèíè

×àñòèíè òâîðó Ïðî ùî ïèøåìî (íà âèáіð)

Çà÷èí Çàãàëüíå âðàæåííÿ âіä òâàðèíè, óÿâëåí-
íÿ ïðî íåї; ÀÁÎ äå æèâå òâàðèíà, äå її 
áà÷èëè òîùî

Îñíîâíà
÷àñòèíà

Îïèñ òâàðèíè çàãàëîì òà ÷àñòèí її òіëà 
(çàáàðâëåííÿ, ðîçìіð, ôîðìà òîùî)

Êіíöіâêà Ìîє ñòàâëåííÿ äî òâàðèíè
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Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Îïèñ òâàðèíè ìàє âèêëèêàòè â ÷èòà÷à іíòåðåñ äî íåї.

588. І. Прочитайте текст. Визначте його тип і стиль мовлення.

ËÈÑÅÍß
Îäíîãî ðàçó ÿ ïîáà÷èëà â ëіñі ëèñåíÿòêî. Âîíî áóëî íå-

âåëè÷êå, ÿê êіøêà.
Ëàïêè çäàâàëèñÿ ìіöíèìè, àëå òóëóá áóâ ìàëåíüêèì òà 

õóäåíüêèì. Âåëèêà ãîëîâà, ç ãîñòðèì íîñîì і íàñòîðîæåíè-
ìè âóõàìè, âåñåëі, êðóãëі, ÿê ґóäçèêè, î÷åíÿòà é ðóõëèâèé 
êіí÷èê íîñà ðîáèëè ëèñåíÿ äóæå êóìåäíèì. Õóòðî ðóäóâà-
òî-ñіðåíüêå ç òåìíóâàòèìè ïëÿìàìè, à ùі÷êè òà æèâіò áóëè 
áіëèìè.

ß іç çàäîâîëåííÿì ñïîñòåðіãàëà çà ëèñåíÿì.
ІІ. Простежте, як розгортається думка в тексті. Для цього визначте: 
1) яку тварину описано; 2) що нового ми дізнаємося про неї з кожного 
наступного речення.
ІІІ. Знайдіть використані в описі художні засоби (епітети, порівняння), 
антонімічні пари слів.

589. Складіть план твору-опису вашої улюбленої тварини. За планом 
опишіть тварину в художньому стилі (письмово). Використайте слова 
із суфіксами, що надають емоційного забарвлення та виразності. 
Скорис тайтеся орієнтовним планом, поданим нижче.

Îðієíòîâíèé ïëàí òâîðó-îïèñó òâàðèíè
1. Äå æèâå òâàðèíà.
2.  Ðîçìіð (çðіñò) òâàðèíè, її ìàñòü (çàáàðâëåííÿ), øåðñòü.
3. Ãîëîâà, î÷і, âóõà, ëàïè, õâіñò.
4.  Ñèëà (ñïðèòíіñòü, åíåðãіéíіñòü, âèòðèâàëіñòü) òâàðè-

íè.
5. ß ëþáëþ ñïîñòåðіãàòè çà òâàðèíîþ.

ÒÅÌÀ 10. ÏÈÑÜÌÎÂÈÉ ÒÂІÐ-ÐÎÇÏÎÂІÄÜ
ÍÀ ÎÑÍÎÂІ ÂËÀÑÍÎÃÎ ÄÎÑÂІÄÓ Â ÕÓÄÎÆÍÜÎÌÓ 

ÑÒÈËІ
ПРИГАДАЙМО. Які особливості розповіді?

588.

589.

Òâіð-ðîçïîâіäü – öå ïîâіäîìëåííÿ ïðî ÿêіñü ïîäії â æèòòі 
ëþäèíè, ðîäèíè, êëàñó, øêîëè, íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ìіñòà 
òîùî.
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590. І. Прочитайте розповідь. Виділіть її складові (початок, розгортан-
ня та завершення дії). Доберіть заголовок. Чи сподобалося вам це ви-
словлення?

ßêîñü â îäíîãî òèãðà ó çâіðèíöі çàëîìèâñÿ êіãîòü і âðіñ ó
ëàïó. Öå çàâäàâàëî éîìó íåñòåðïíèõ ìóê. Òðåáà áóëî âèïè-
ëÿòè ïàçóð. Îïåðàöіÿ âèÿâèëàñÿ âàæêîþ, àëå ìóæíіé ëіêàð
óñå-òàêè ñêіí÷èâ її.

Ìèíóâ ðіê, і òîé ñàìèé òèãð çàãíàâ ó ëàïó êîëþ÷êó. Öüî-
ãî ðàçó âіí ñàì ïðîñòÿãíóâ ëіêàðþ êðіçü ґðàòè çðàíåíó ëàïó
é òåðïëÿ÷å ÷åêàâ, ïîêè òîé ïîðàâñÿ áіëÿ íåї. Ïіñëÿ öüîãî 
òèãð ñòàâ ñòðèáàòè ïî êëіòöі, âèêàçóþ÷è ðàäіñòü і âäÿ÷íіñòü 
ëіêàðåâі-ðÿòіâíèêó (Çà Î. Ãóáêîì).
ІІ. Укажіть слова, які передають послідовність дій.

591. Напишіть твір-розповідь (0,5 – 1 сторінка) у художньому стилі на
одну з поданих тем. Попередньо визначте основну думку висловлення 
та складіть його план. Доберіть заголовок.

Òåìè:
• Ñіì äíіâ ïîâíîї ñâîáîäè, àáî ßê ÿ ïðîâіâ (ïðîâåëà) êà-

íіêóëè;
• Çóïèíèñÿ ìèòü, àáî Îäíà ãîäèíà ìîãî æèòòÿ; 
• Óñå çà ïëàíîì, àáî Ìіé ðîáî÷èé äåíü; 
• Îäèí çà âñіõ, àáî Ìîї äðóçі â øêîëі; 
• Ïîêè âñі âäîìà, àáî Âèõіäíèé ó íàøіé ñіì’ї.

ÒÅÌÀ 11. ÅÑÅ

590.

591.

Åñå (ôðàíö. essai – ñïðîáà, ïðîáà, íàðèñ) – íåâåëèêèé çà
îáñÿãîì òâіð, ÿêèé ìàє äîâіëüíó ïîáóäîâó òà â ÿêîìó àâòîð /
àâòîðêà âèñëîâëþє âëàñíі âðàæåííÿ і äóìêè.

Ñòâîðþþ÷è åñå:
– ìîæíà äîâіëüíî áóäóâàòè òåêñò;
–  íå âàðòî âñåáі÷íî îïèñóâàòè ïðåäìåò, ÿâèùå, ïîäіþ 

òîùî;
–  ìîæíà ëèøå ÷àñòêîâî, ÿê ó ðîçìîâі, òîðêàòèñÿ ÿêè-

õîñü ïèòàíü;
– ìîæíà âèñëîâëþâàòè ñïіðíі ìіðêóâàííÿ;
–  ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè îáðàçíі ñëîâà, ïîðіâíÿííÿ 

òîùî.

Îñîáëèâîñòі åñå
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Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Åñå ìîæå áóòè ñõîæèì íà îïîâіäàííÿ, ïіä ÷àñ ÷èòàííÿ 

ÿêîãî âèíèêàþòü ÿêіñü îñîáëèâі âіä÷óòòÿ òà íàïðîøóєòüñÿ
âàæëèâèé âèñíîâîê. ßêùî åñå ñòâîðåíî ó ôîðìі îïèñó, òî 
öåé îïèñ ìàє áóòè äóæå ÿñêðàâèì, çàõîïëþþ÷èì і âèêëèêà-
òè âàæëèâі é öіêàâі äóìêè.

592. Прочитайте зразок есе. Чи сподобалося воно вам?

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÈÉ ÇÀÑІÁ ÌÀÉÁÓÒÍÜÎÃÎ
Ïðîéäóòü ðîêè, і íàóêà äîñÿãíå íåáóâàëèõ ðåçóëüòàòіâ. 

Âèíàéäóòü òàêі òðàíñïîðòíі çàñîáè, ÿêі äàäóòü çìîãó ëþäè-
íі ïåðåñóâàòèñÿ ç îäíîãî ìіñöÿ â іíøå íàäçâè÷àéíî øâèäêî.

Öå áóäóòü ëіòàëüíі àïàðàòè, ÿêі çà çîâíіøíіì âèãëÿäîì
íàãàäóâàòèìóòü êîìôîðòàáåëüíі ìàøèíè, àëå ðóõàòèìóòüñÿ
âîíè çі øâèäêіñòþ êîñìі÷íèõ ðàêåò. Çàðåєñòðóâàâ ó Ìіæíà-
ðîäíіé ïðèêîðäîííіé ñëóæáі ìàðøðóò – і âïåðåä äî Àôðèêè 
÷è Ïіâíі÷íîãî ïîëþñà (Çà Ë. Òîìàùóê).

593. Напишіть невелике есе на одну з тем: «Краса й милозвучність 
української мови», «Транспорт майбутнього», «Вода в природі», «За-
зирнуло сонце до мене в віконце».

ÒÅÌÀ 12. ÁÓÄÎÂÀ ÅËÅÌÅÍÒÀÐÍÎÃÎ ÐÎÇÄÓÌÓ
ПРИГАДАЙМО. 1. Які є типи мовлення? 2. Що таке роздум?

592.

593.

Åëåìåíòàðíèé ðîçäóì ñêëàäàєòüñÿ ç òàêèõ òðüîõ ÷àñòèí: 
òåçà, äîêàç, âèñíîâîê.

Òåçà – öå òâåðäæåííÿ, ÿêå ïîòðіáíî äîâåñòè.
Äîêàçè (àðãóìåíòè, îáґðóíòóâàííÿ) – öå äóìêà íà ïіä-

òâåðäæåííÿ ïðàâèëüíîñòі âèñëîâëåíîãî òâåðäæåííÿ (òåçè).
Ùîá äіáðàòè ÿêіñíі äîêàçè, ñïðîáóéòå çíàéòè âіäïîâіäü

íà òàêå ïèòàííÿ: ×îìó ÿ ââàæàþ, ùî ìîÿ òåçà (іäåÿ, ïîãëÿä 
íà ïðîáëåìó) ïðàâèëüíà?

Âèñíîâîê – öå ëîãі÷íèé ïіäñóìîê, îñòàòî÷íà äóìêà.

Ñõåìà åëåìåíòàðíîãî ðîçäóìó

×àñòèíè ðîçäóìó
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НАПРИКЛАД:

594. І. Прочитайте текст, визначте його основну думку. Укажіть зачин, 
основну частину й кінцівку тексту.

Êîæíà ëþäèíà çàâæäè ÷èìîñü çàéíÿòà, êóäèñü ïîñïі-
øàє, àëå ÿ ââàæàþ, ùî âñі ïîâèííі çíàõîäèòè ÷àñ äëÿ ôіç-

êóëüòóðè.
Íàñàìïåðåä ôіçè÷íі âïðàâè äîïîìàãà-

þòü çìіöíþâàòè çäîðîâ’ÿ, áóòè â õîðîøіé
ôîðìі, âèõîâóâàòè ñèëó âîëі. Íàâіòü ïðî-
ñòà çàðÿäêà âðàíöі ïіä óëþáëåíó ìóçèêó
çàðÿäæàє åíåðãієþ íà âåñü äåíü. Àêòèâíі
ðîçâàãè, óñіëÿêі ðóõëèâі іãðè ïðèíîñÿòü
íåéìîâіðíå çàäîâîëåííÿ. Âîíè ùîäíÿ äà-
ðóþòü íàì çäîðîâ’ÿ òà áàäüîðèé íàñòðіé.
Êðіì òîãî, óñі õî÷óòü ìàòè êðàñèâå ãíó÷-

Ôîðìóëþþ÷è òåçó, ìîæ-
íà ñêîðèñòàòèñÿ òàêèìè 
ñëîâàìè і âèðàçàìè:

ß äóìàþ, ùî…; Íà ìîþ äóì-
êó…; ß âïåâíåíèé (âïåâíå-
íà), ùî…; ßê íà ìåíå, òî…

Äîêàçè (àðãóìåíòè) ìîæ-
íà ðîçïî÷àòè çà äîïîìî-
ãîþ òàêèõ ñëіâ і âèðàçіâ:

Íàñàìïåðåä…; ×åðåç òå,
ùî…; Öå ïîÿñíþєòüñÿ òèì, 
ùî…; Äîêàçîì ìîæå áóòè…; 
Ïî-ïåðøå…; Ïî-äðóãå…

Âèñíîâîê ÷àñòî ïðèєäíó-
þòü çà äîïîìîãîþ òàêèõ
ñëіâ і âèðàçіâ:

Îòæå…; Îñü ÷îìó…; Ìè ïå-
ðåêîíàëèñÿ â òîìó, ùî…; 
Ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê…

Íàâåäåíі âèùå ñëîâà äîïîìàãàþòü ïîáóäóâàòè ðîçäóì, 
îäíàê âîíè íå є îáîâ’ÿçêîâèìè. НАПРИКЛАД:

Òåêñò-ðîçäóì

Òåçà Âîäà – äîðîãîöіííå äæåðåëî æèòòÿ.

Äîêàçè

Öå ïîÿñíþєòüñÿ òèì, ùî áåç âîäè ëþäèíà 
ìîæå ïðîæèòè íå áіëüøå 2–3 äíіâ. ßêùî âëіò-
êó äîâãî íåìàє äîùó, æîâêíå òðàâà, â’ÿíóòü
êâіòè. Îðãàíіçìè ëþäåé, òâàðèí é ðîñëèí ìіñ-
òÿòü âåëèêó êіëüêіñòü âîäè.

Âèñíîâîê Îòæå, áåç âîäè íà çåìëі íå áóëî á íі÷îãî æè-
âîãî.

594.
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êå òіëî, ãàðíó ðåàêöіþ, êîîðäèíàöіþ ðóõіâ, óìіòè êîíöåí-
òðóâàòèñÿ ó âàæëèâèé ìîìåíò.

Îñü ÷îìó ôіçêóëüòóðà òàêà âàæëèâà é íåîáõіäíà.
ІІ. Доведіть, що це роздум. Визначте його складові частини (тезу, до-
кази, висновок).
ІІІ. Чи актуальною є інформація, наведена в цьому роздумі? Чому фі-
зичним вправам потрібно приділяти час?

595. Прочитайте тези та доберіть усно докази на підтвердження кож-
ної з них і висновки ймовірного роздуму.

1. Òåçà: Íà ìîþ äóìêó, íàéêðàùèé äåíü òèæíÿ – ñóáîòà.
Äîêàç: ...
Âèñíîâîê: ...

2. Òåçà: Íіêîëè íå òðåáà îáìàíþâàòè.
Äîêàç: ...
Âèñíîâîê: ...

596. Доберіть тезу й доказ до одного з поданих висновків (на вибір). 
На основі цього матеріалу напишіть невеликий текст-роздум (5–7 ре-
чень). Доберіть до висловлення заголовок.

1. Òåçà:
Äîêàç: ...
Âèñíîâîê: Îñü ÷îìó çèìà – óëþáëåíà ïîðà ðîêó áàãàòüîõ 

äіòåé.

2. Òåçà:
Äîêàç: ...
Âèñíîâîê: Îòæå, îäíà ãîëîâà äîáðå, à äâі – êðàùå.

ÒÅÌÀ 13. ËÈÑÒ 

597. Прочитайте гумореску. Про що в ній 
розповідається? Який висновок ми може-
мо зробити для себе із цього твору?

ßÊ ÂÀÑÈËÜÊÎ
«ÂІÄÏÎ×ÈÂÑß»

Ïèñàâ іç òàáîðó Âàñèëüêî:
«Íîâèõ ó ìåíå äðóçіâ ñòіëüêè!
ß, ìàìî, äîáðå âіäïî÷èâñÿ!
І îïèëüñèíіâ òóò íàїâñÿ!
І íàêóïàâñÿ, ÿê íіêîëè!..
Ïåøè... Âіòàїì... ß é Ìåêîëà».

595.

596.

597.
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À ìàìà òàê éîìó ïèñàëà:
«Áåç òåáå äîìà ñêó÷íî ñòàëî...
Àëå òîáі íà êîðèñòü ìîðå,
І ìè çóñòðіíåìîñÿ ñêîðî...
Òè ìîëîäåöü, ùî «âіäïî÷èâñÿ»,–
Êîëè á ùå é ãðàìîòè íàâ÷èâñÿ!»

Ã. Áîéêî

Зверніть увагу!Зверніть увагу!
Òîãî, êîìó ïðèçíà÷åíî ëèñò, íàçèâàþòü àäðåñàòîì.

598. Напишіть листа другу (подрузі) або мамі (татові, дідусеві, бабусі).

Ï ð î є ê ò
Ëèñò ó ìàéáóòíє

ßêèìè âè ñåáå áà÷èòå â ìàéáóòíüîìó? Íàïèøіòü ëèñòà
ñîáі â ìàéáóòíє – âèïóñêíèêó / âèïóñêíèöі øêîëè, ãіìíàçії 
÷è ëіöåþ.

Ðîçêàæіòü ïðî ñåáå «ñüîãîäíіøíіõ», ñâîї áàæàííÿ, ïëàíè
íà ìàéáóòíє òîùî. Ïîêëàäіòü ëèñòè â êîíâåðòè, ïіäïèøіòü 
і çäàéòå íà çáåðіãàííÿ â÷èòåëåâі. Ïîïðîñіòü, ùîá öі ëèñòè
âðó÷èëè âàì íà âèïóñêíîìó áàëі.

Ëèñò – îäèí іç çàñîáіâ ñïіëêóâàííÿ ìіæ ëþäüìè, îñîáëè-
âèé âèä òâîð÷îñòі.

Îðієíòîâíà ñòðóêòóðà ëèñòà:

çâåðòàííÿ äî òîãî, êîìó àäðåñîâàíî ëèñò

îñíîâíèé çìіñò ëèñòà

ïîáàæàííÿ, ïðîùàííÿ

ïðіçâèùå, іì’ÿ òîãî, õòî íàïèñàâ (öå ìîæå áóòè 
é íà ïî÷àòêó ëèñòà)

äàòà

Ëèñò і éîãî ñòðóêòóðà 

598.
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ÄÎÄÀÒÊÈ

Äîäàòîê 1

СЛОВНИЧОК СИНОНІМІВ
ÀÐÎÌÀÒÍÈÉ, ïàõó÷èé, ïàõóùèé, ïàõêèé, çàïàøíèé, çàïàøèñòèé, äóõ-

ìÿíèé.
ÁÀÇIÊÀ (çíåâàæëèâå), áàçiêàëî, ïàòÿêàëî, òàëàëàé, áàëÿíäðàñíèê, 

òîðîõòié, öîêîòóí, ïóñòîìåëÿ, ïóñòîäçâií.
ÁÀÐÂÈÑÒÈÉ, ñòðîêàòèé, êîëüîðîâèé, ðiçíîáàðâíèé, ïèøíîáàðâíèé, 

êâiò÷àñòèé, ïèøíèé, ìàëüîâíè÷èé, ÿñêðàâèé.
ÁÅÇÑÌÅÐÒÍÈÉ, íåâìèðóùèé, íåòëiííèé, âi÷íèé, äîâi÷íèé.
ÁIÄÀ, ëèõî, íåùàñòÿ, ãîðå; (ëèõà ãîäèíà) íàïàñòü, õàëåïà.
ÁËÀÃÎÐÎÄÍÈÉ, ÷åñíèé, ïîðÿäíèé; (â÷èíîê) ëèöàðñüêèé, øëÿõåòíèé; 

(ìåòàë) êîøòîâíèé.
ÁËÈÇÜÊÎ, íåäàëåêî, ïîáëèçó, íåïîäàëiê, ïiä íîñîì, ðóêîþ ïîäàòè, íå çà 

ãîðàìè.
ÁÎßÇÊÈÉ, íåñìiëèâèé, ïîëîõëèâèé, ëÿêëèâèé, ëåãêîäóõèé, ðîçì. ñòðà-

õîïóäíèé.
ÂÂI×ËÈÂÈÉ, ÷åìíèé, âèõîâàíèé, êîðåêòíèé, òàêòîâíèé, ґpå÷íèé.
ÂÅËÈ×ÅÇÍÈÉ, çäîðîâåííèé, ãðàíäiîçíèé, âåëåòåíñüêèé, ãiãàíòñüêèé, êî-

ëîñàëüíèé, ïðåçäîðîâèé.
ÂÈÄÀÒÍÈÉ, âèçíà÷íèé, âåëèêèé, âіäîìèé, çíàìåíèòèé, ñëàâíèé.
ÂIÄÂÅÐÒÈÉ, ùèðèé, ïðÿìèé, ïðàâäèâèé, ïðÿìîëiíiéíèé.
ÃÅÐÎЇÇÌ, ãåðîéñòâî, ëèöàðñòâî, ìîëîäåöòâî, ñàìîâiääàíiñòü, ìóæíicòü.
ÃÎÂÎÐÈÒÈ (ïåðåäàâàòè ñëîâàìè äóìêè, ïîâіäîìëÿòè), êàçàòè, ïðîìîâëÿ-

òè, ïðîêàçóâàòè, áàëàêàòè, ìîâèòè, ïîâіäàòè, ïîåòè÷íå ðåêòè, ðîçì. 
öіäèòè.

ÃÎÐÈÇÎÍÒ, îáðіé, êðóãîâèä, âèäíîêðóã, âèäíîêðàé, êðàéíåáî, îâèä, íå-
áîñõèë, íåáîêðàé.

ÃÓÙÀÂÈÍÀ, õàùі, íåòðі, çàðîñòі.
ÄÂIÐ, ïîäâið’ÿ, îáiéñòÿ, äâîðèùå, ñàäèáà, ãîñïîäà.ÐÐ
ÄÅËIÊÀÒÍÈÉ, òàêòîâíèé, óâi÷ëèâèé, ëþá’ÿçíèé, ïðèñòîéíèé.
ÄÈÂÍÈÉ (ÿêèé âèêëèêàє ïîäèâ), ÷óäíèé, äèâîâèæíèé, ÷óäåðíàöüêèé, 

ðîçì. äèêîâèííèé; õèìåðíèé, ôàíòàñòè÷íèé; äèâàöüêèé.
ÄÎÐÎÃÀ, øëÿõ, ïóòü, øîñå, òðàñà, àâòîñòðàäà, ðîçì. ãîñòèíåöü, ïóòіâåöü.
ÄÓÌÀÒÈ, ìèñëèòè, ðîçìiðêîâóâàòè, ðîçäóìóâàòè, ìiðêóâàòè, ìàòè íà 

äóìöі, ðîçì. êóìåêàòè, ðîçì. ìåòèêóâàòè, ðîçì. ìiçêóâàòè.
ÆÈÒËÎ, îñåëÿ, ïîìåøêàííÿ, äіì, äîìіâêà, õàòà, ãîñïîäà.
ÇÀÂÆÄÈ, ïîâñÿê÷àñ, çàâøå, ïîñòiéíî, äåíü i íi÷, áóäü-êîëè, äîêè câіò 

ñòîїòü, õî÷ êîëè.
ÇAÂІÐÞÕÀ, õóðòîâèíà, ìåòåëèöÿ, âiõîëà, çàìåòiëü, õóãà, çàâiÿ, ñíiãîâіé, 

ðîçì. õóðäåëèöÿ, ðîçì. õâèùà, ðîçì. õóðòå÷à.
ÇËÈÉ, íåäîáðèé, ëèõèé, ïîãàíèé, çëiñíèé, çëîñòèâèé, çëîáíèé, çëîâîðî-

æèé.
IÒÈ, ïðîñòóâàòè, ïðÿìóâàòè, ñòóïàòè, ðîçì. òîïàòè, ðîçì. òóïöþâàòè; êðî-

êóâàòè; ðîçì. ÷èì÷èêóâàòè, ðîçì. òåëіïàòèñÿ.

ÊÌIÒËÈÂÈÉ, òÿìóùèé, òÿìîâèòèé, ðîçì. ìåòèêóâàòèé, ðîçì. ìåòèêîâà-
íèé, çäîãàäëèâèé, áèñòðèé íà ðîçóì.
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ËÀÑÊÀÂÈÉ (ÿêèé âèÿâëÿє ëàñêó), íіæíèé, ëàãіäíèé, ïåñòëèâèé, ãîëóá-
ëèâèé, ðîçì. ëàäíèé.

ËÅËÅÊÀ, ÷îðíîãóç, áóñîë, áóçüêî.
ËÞÒÈÉ, õèæèé, çëèé, çëþùèé, áåçæàëiñíèé, æîðñòîêèé, íåùàäíèé.
ÌÀÁÓÒÜ, ïåâíî, çäàєòüñÿ, âèäíî, íàïåâíå, ëèáîíü.
ÌÎÂ×ÀÇÍÈÉ, íåáàëàêó÷èé, íåãîâiðêèé, ìàëîìîâíèé, íåáàãàòî ñëiâ íèé,

ìîâ÷êóâàòèé, áåçñëîâåñíèé, áåçìîâíèé.
ÍÀÐÀÇ, âðàç, ðàïòîì, íåñïîäіâàíî, çíåíàöüêà.
ÍÀÑÒÀÂÀÒÈ, íàäõîäèòè, íàáëèæàòèñÿ, íàñóâàòèñÿ, ïіäñòóïàòè, íàñïіâà-

òè, ïðèõîäèòè.
ÎÕÀÉÍÈÉ, ÷åïóðíèé, àêóðàòíèé, ÷èñòèé, ÷åïóðèñòèé.
ÎÕÎÐÎÍßÒÈ, ñòåðåãòè, ïèëüíóâàòè, âàðòóâàòè, ñòîðîæèòè, ÷àòóâàòè, ñòî-

ÿòè íà âapòi.
ÏËÀÊÀÒÈ, ðîçì. ðþìñàòè, ëèòè ñëüîçè, íþíèòè, ñêèãëèòè, õëèïàòè, ðåâ-

òè, ñìiÿòèñÿ íà êóòíі, çàõîäèòèñÿ ïëà÷åì, âìèâàòèñÿ ñëіçüìè; ãîëîñè-
òè, ðèäàòè.

ÏÎÁÀ×ÈÒÈ, óãëåäіòè, óçäðіòè, çîáà÷èòè, ñïîñòåðåãòè; (àà ó ãîñòÿõ) çóñòðіòè, 
çäèáàòè.

ÏÎÂІËÜÍÎ, ïîâîëі, çâіëüíà, íåøâèäêî, íåñïіøíî, ïîòèõåíüêó, íåêâàïíî, 
ïîâàãîì, áåç ïîñïiõó, ðîçì. íåêâàïîì, ðîçì. ïîâîëåíüêè.

ÐÀÄIÑÍÈÉ, âåñåëèé, æèòòєðàäicíèé, ñîíöåëþáíèé, ñîíöåëèêèé.
ÐÀÏÒÎÌ, çíåíàöüêà, óðàç, íåñïîäiâàíî, ðàïòîâî, ÿê cíіã íà ãîëîâó, ÿê 

ãpiì ç ÿñíîãî íåáà, áëèñêàâè÷íî.
ÐÎÇÌÎÂËßÒÈ, ãîâîðèòè, áàëàêàòè, áåñіäóâàòè, âåñòè ðîçìîâó, ãî ìî íi òè, 

ïåðåêèäàòèñÿ ñëîâàìè, ðîçì. ãàëàêàòè, ðîçì. ùåáåòàòè.
ÑÀÌÎÁÓÒÍIÉ, îðèãiíàëüíèé, ñâîєðiäíèé.
ÑÂІÒÀÒÈ (ïðî íàñòàííÿ ñâіòàíêó, ðàíêó), ðîçâèäíÿòèñÿ, ñіðіòè, äíіòè, 

ðîçñâіòàòè, ñâіòëіòè, ñâіòëіøàòè, ÿñíіòè, çîðіòè, ìð òè.
ÑÊÀÇÀÒÈ, ìîâèòè, ïðîìîâèòè, ïðîãîâîðèòè, ïðîêàçàòè, âèìîâèòè, âèñëî-

âèòè, ïîâіäàòè, âèïàëèòè, çðîíèòè, ðîçì. ïðîëåïåòіòè.
ÑÌIËÈÂÈÉ, âiäâàæíèé, õîðîáðèé, ìóæíié, áåçñòðàøíèé, âiä÷àéäóø íèé, 

íåáîÿçêèé.
ÑÏÎÊÎÍÂIÊÓ, ç äiäà-ïðàäiäà, ñïðàâiêó, ç ïðàâiêiâ, îäâi÷íî, ç äàâíiõ-äàâåí,ÓÓ

âiäêîëè ñâiò.
ÑÏÐÀÂÆÍІÉ, іñòèííèé, ïðàâäèâèé, ÷èñòèé, äіéñíèé; ðåàëüíèé.
ÑÓÌ, ñìóòîê, æóðáà, ïå÷àëü, òóãà, æàëü, çàæóðà, æóðà; ñêîðáîòà.
ÒÎÂÀÐÈÑÜÊÈÉ, äðóæíié, ïðèÿòåëüñüêèé, ïðèÿçíèé, äîáðîçè÷ëèâèé.
×ÓÄÎÂÈÉ, ïðåêðàñíèé, ïðåãàðíèé, ðîçêiøíèé, áîæåñòâåííèé, çàõîï-

ëþþ÷èé.
ØÂÈÄÊÈÉ, ñêîðèé, áèñòðèé, ïðóäêèé, õóòêèé, øïàðêèé, ðîçãîíèñòèé, 

áîðçèé; (ó ïðàöі) áåðó÷êèé, æâàâèé.
ØÂÈÄÊÎ, ñòðіìêî, ñòðіìëèâî, õóòêî, ñêîðî, áèñòðî, ïðóäêî, ìåðùіé, ñòðі-

ëîþ, âèõîðåì, ïðîæîãîì, ñòðіìãîëîâ.
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Äîäàòîê 2

СЛОВНИЧОК ПАРОНІМІВ
Àáîíåìåíò // àáîíåíò
Àáîíåìåíò – ïðàâî íà ðåãóëÿðíå êîðèñòóâàííÿ ÷èìîñü óïðîäîâæ 

ïåâíîãî òåðìіíó і äîêóìåíò, ùî íàäàє íà öå ïðàâî; âіääіë áіáëіîòåêè. 
Òåàòðàëüíèé àáîíåìåíò; àáîíåìåíò õóäîæíüîї ëіòåðàòóðè.

Àáîíåíò – êîðèñòóâà÷ àáîíåìåíòîì. Ó áіáëіîòåêè 20 òèñ. àáîíåíòіâ.
Àäðåñ // àäðåñà
Àäðåñ – ïèñüìîâå âіòàííÿ. Àäðåñ ç íàãîäè þâіëåþ, ïіäïèñàíèé àäðåñ. 
Àäðåñà – ìіñöå ïðîæèâàííÿ. Ñëóæáîâà àäðåñà, àäðåñà øêîëè.
Àðîìàòè÷íèé // àðîìàòíèé
Àðîìàòè÷íèé – ÿêèé âèêîðèñòîâóþòü äëÿ äîáóâàííÿ ïàõîùіâ, ÿêèé 

є äæåðåëîì ïîøèðåííÿ ïðèєìíîãî çàïàõó. Àðîìàòè÷íі îëії.
Àðîìàòíèé – çàïàøíèé, äóõìÿíèé, ÿêèé ìàє ïðèєìíèé çàïàõ. 

Àðîìàòíèé ÷àé.
Âåëіòè // âîëіòè
Âåëіòè – âіääàâàòè íàêàç (êíèæíå, çàñòàðіëå ñëîâî). Âåëіòè ïîêëè-

êàòè êîãîñü.
Âîëіòè – áàæàòè, ïðàãíóòè ÷îãîñü; óâàæàòè çà êðàùå. Âîëіâ ïðèéòè.
Âіéñüêîâèé // âîєííèé
Âіéñüêîâèé – ÿêèé ñòîñóєòüñÿ âіéñüêà. Âіéñüêîâèé ëіêàð, âіéñüêîâà 

òåõíіêà, ôîðìà.
Âîєííèé – ÿêèé ñòîñóєòüñÿ âіéíè. Âîєííèé ÷àñ.
Ãàìóâàòè // òàìóâàòè
Ãàìóâàòè – óãàìîâóâàòè, ïðèáîðêóâàòè; íå äàâàòè âèÿâëÿòèñÿ 

÷îìóñü. Ãàìóâàòè äіòåé.
Òàìóâàòè – çàñïîêîþâàòè, ñòèøóâàòè, çìåíøóâàòè äіþ ÷îãîñü; çàäî-

âîëüíÿòè ïîòðåáó ÷îãîñü (çâè÷àéíî ïðî ñïðàãó, ãîëîä). Òàìóâàòè áіëü, 
ñïðàãó.

Ãіðñüêèé // ãіðíè÷èé
Ãіðñüêèé – ïðèêìåòíèê äî «ãîðà», ñòîñóєòüñÿ ãіð; ÿêèé ïåðåáóâàє, 

æèâå â ãîðàõ; ÿêèé âèêîðèñòîâóþòü ó ãîðàõ. Ãіðñüêі ëèæі.
Ãіðíè÷èé – ÿêèé ñòîñóєòüñÿ ãіðíèêіâ, äîáóâàííÿ êîðèñíèõ êîïàëèí. 

Ãіðíè÷à ïðîìèñëîâіñòü.
Ãëèáèííèé // ãëèáîêèé 
Ãëèáèííèé – ÿêèé äіє ÷è ïåðåáóâàє íà âåëèêіé ãëèáèíі. Ãëèáèííі 

ïîðîäè, ãëèáèííà õâèëÿ.
Ãëèáîêèé – ÿêèé ìàє âåëèêó ãëèáèíó, çäіéñíþєòüñÿ íà çíà÷íó 

ãëèáèíó. Ãëèáîêå ìîðå, ãëèáîêå áóðіííÿ.
Ãðîìàäñüêèé // ãðîìàäÿíñüêèé
Ãðîìàäñüêèé – ÿêèé ñòîñóєòüñÿ ãðîìàäè, ïîâ’ÿçàíèé ç íåþ; 

êîëåêòèâíèé, ÿêèé íàëåæèòü óñіé ãðîìàäі. Ãðîìàäñüêà äіÿëüíіñòü.
Ãðîìàäÿíñüêèé – ÿêèé ñòîñóєòüñÿ ãðîìàäÿíèíà, âëàñòèâèé éîìó; 

öèâіëüíèé, íåâіéñüêîâèé. Ãðîìàäÿíñüêà ïîçèöіÿ.
Äðóæíèé // äðóæíіé
Äðóæíèé – ÿêèé âіäáóâàєòüñÿ îäíî÷àñíî, çëàãîäæåíî, ñïіëüíî; 

ïîâ’ÿçàíèé äðóæáîþ і çãîäîþ. Äðóæíèé êîëåêòèâ.
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Äðóæíіé – ÿêèé ґðóíòóєòüñÿ íà äðóæáі, ïðèõèëüíîñòі, âçàєìíî 
äîáðîçè÷ëèâèé. Äðóæíіé ïîãëÿä.

Åêîíîìі÷íèé // åêîíîìíèé
Åêîíîìі÷íèé – ÿêèé ñòîñóєòüñÿ åêîíîìіêè. Åêîíîìі÷íèé ñïàä.
Åêîíîìíèé – îùàäëèâèé, ÿêèé áåðåæëèâî âèòðà÷àє ãðîøі, ñèëè; 

îñíîâàíèé íà åêîíîìії. Åêîíîìíà ëþäèíà.
Çåìíèé // çåìåëüíèé
Çåìíèé – ÿêèé ñòîñóєòüñÿ Çåìëі ÿê ïëàíåòè. Çåìíå òÿæіííÿ.
Çåìåëüíèé – ÿêèé ñòîñóєòüñÿ êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ, çåìëåâîëîäіííÿ 

àáî çåìëåïîäіëó. Çåìåëüíà äіëÿíêà.
Çóìîâëþâàòè // îáóìîâëþâàòè
Çóìîâëþâàòè – áóòè ïðè÷èíîþ ÷îãîñü, âèêëèêàòè ùîñü. Çóìîâëþâàòè

ïîãîäó, ðîçâèòîê.
Îáóìîâëþâàòè – ñòàâèòè â çàëåæíіñòü âіä ïåâíèõ óìîâ; âèçíà÷àòè 

óìîâè, òåðìіíè òîùî. Îáóìîâëþâàòè äîãîâîðîì; îáóìîâëþâàòè ïîâåð-
íåííÿ.

Êîìïàíіÿ // êàìïàíіÿ
Êîìïàíіÿ – ãðóïà îñіá, ïðîìèñëîâå îá’єäíàííÿ. Êîìïàíіÿ äіâ÷àò,

òåëåâіçіéíà êîìïàíіÿ.
Êàìïàíіÿ – ñóêóïíіñòü çàõîäіâ äëÿ çäіéñíåííÿ âàæëèâèõ ïîëіòè÷-

íèõ, ãîñïîäàðñüêèõ, êóëüòóðíèõ çàâäàíü. Âèáîð÷à êàìïàíіÿ, ïîñіâíà
êàìïàíіÿ.

Êîëüîðîâèé // êîëіðíèé
Êîëüîðîâèé – ÿêèé ìàє ÿêèéñü êîëіð (íå áіëèé); ÿñêðàâèé. Êîëüîðîâі

îëіâöі.
Êîëіðíèé – ÿêèé ñòîñóєòüñÿ êîëüîðó; ïðèêìåòíèê äî ñëîâà «êîëіð». 

Êîëіðíà ãàìà.
Ëþäíèé // ëþäÿíèé
Ëþäíèé – áàãàòîëþäíèé. Ëþäíå ìіñòî, ëþäíèé çàêëàä.
Ëþäÿíèé – ãóìàííèé, äîáðîçè÷ëèâèé, ÷óéíèé äî іíøèõ. Ëþäÿíèé

â÷èíîê, áóòè ëþäÿíèì.
Ìèìîõіäü // ìèìîõіòü
Ìèìîõіäü – íå çîñåðåäæóþ÷èñü íà ÷îìóñü, ìіæ іíøèì, ïîáіæíî; 

ìèíàþ÷è êîãî- àáî ùî-íåáóäü. Ïåðåãëÿíóòè ìèìîõіäü.
Ìèìîõіòü – áåç ïåâíîãî íàìіðó; âñóïåðå÷ áàæàííþ, âëàñíіé âîëі. 

Çàïëàêàòè ìèìîõіòü.
Ìóçè÷íèé // ìóçèêàëüíèé
Ìóçèêàëüíèé – îáäàðîâàíèé çäàòíіñòþ òîíêî ñïðèéìàòè ìóçèêó, 

âèêîíóâàòè ìóçè÷íі òâîðè; ìåëîäіéíèé. Ìóçèêàëüíà äèòèíà, ìóçè-
êàëüíèé ñëóõ. 

Ìóçè÷íèé – ÿêèé ñòîñóєòüñÿ ìóçèêè ÿê âèäó ìèñòåöòâà. Ìóçè÷íà 
øêîëà, ìóçè÷íèé ôіëüì.

Îæåëåäèöÿ // îæåëåäü
Îæåëåäèöÿ – òîíêèé øàð ëüîäó íà ïîâåðõíі çåìëі. Íà äîðîãàõ

îæåëåäèöÿ.
Îæåëåäü – êðèñòàëè ëüîäó-ñíіãó, ÿêèìè îáðîñòàþòü ñòîâáóðè òà 

ãіëêè äåðåâ, äðîòè òîùî. Óêðèâàòèñÿ îæåëåääþ.
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Îñîáèñòèé // îñîáîâèé
Îñîáèñòèé – іíäèâіäóàëüíèé, ùî íàëåæèòü îêðåìіé îñîáі. Îñîáèñòå

æèòòÿ, îñîáèñòà âëàñíіñòü, îñîáèñòà äóìêà. 
Îñîáîâèé – òàêèé, ùî ñòîñóєòüñÿ îñîáè âçàãàëі, áàãàòüîõ îñіá. 

Îñîáîâèé ñêëàä, îñîáîâà ñïðàâà.
Ïðèâîäèòè // ïðèçâîäèòè
Ïðèâîäèòè – äîâîäèòè äî ÿêîãîñü íåéòðàëüíîãî àáî ïîçèòèâíîãî 

ñòàíó, íàñëіäêіâ. Ïðèâîäèòè äî ãîòîâíîñòі, ïðèâîäèòè â íàëåæíèé
âèãëÿä.

Ïðèçâîäèòè – ïðèâîäèòè äî ïåðåâàæíî íåãàòèâíîãî ñòàíó, â÷èíêó. 
Ïðèçâîäèòè äî áіäè, ïðèçâîäèòè äî õâîðîáè.

Ïðèðîäíèé // ïðèðîäíè÷èé
Ïðèðîäíèé – ñòâîðåíèé ïðèðîäîþ, à íå ëþäèíîþ; çóìîâëåíèé 
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Ïðèðîäíè÷і íàóêè.

Ñåðäå÷íèé // ñåðäåøíèé // ñåðöåâèé
Ñåðäå÷íèé – ñïîâíåíèé äîáðîçè÷ëèâîñòі, ÷óéíîñòі; äîáðèé, ùèðèé, 
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Òàêòè÷íèé // òàêòîâíèé 
Òàêòè÷íèé – ÿêèé ñòîñóєòüñÿ òàêòèêè ÿê ñóêóïíîñòі ïðèéîìіâ òà
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Òóðèñòè÷íèé // òóðèñòñüêèé
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×èñëåííèé // ÷èñåëüíèé
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êіëüêіñíèé. ×èñåëüíå ðіøåííÿ, ÷èñåëüíå çáіëüøåííÿ.
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Äîäàòîê 3

ОРФОЕПІЧНИЙ  СЛОВНИЧОК

Á
áàãàòñòâî [áàãàöòâî]
áàñêåòáîë [áàñêåèäáîë]
áàòüêіâùèíà [áàò ế’іâø÷΄ èíà]
áåçæóðíèé [áåèæ:óðíèé]
áåçìåææÿ [áåèçìåæ’:à]
áåð çêà [áåèð΄ çêà], -çöі [ç ö́΄і]
áîðîòüáà [áîðîä΄áà]

Â
âåðíóòèñÿ [âåèðíóòèåñ à́],΄

âåðíåø ñÿ [âåèðíåèñ :́à], âåðíåòüñÿ 
[âåèðíåèö :́à]

âèáà÷àòèñÿ [âèåáà÷àòèåñ à́], -÷ñÿ ΄
[ö ñ́ à́]΄

âîãêèé [âîõêèé]
âîêçàë [âîґçàë]
âóçüêî [âóç ếî]΄

Ä
äèâèòèñÿ [äèåâèòèåñ à́], ΄

äèâèøñÿ [äèåâèåñ :́à], äèâèòüñÿ 
[äèåâèåö :́à]

äіãòÿð [ä΄іõò΄àð]
ä æêà [ä΄ æêà], -æöі [ç ö́΄і]
äîâіäêà [äîâ’іäêà]
äî÷êà, äî÷ö  [äîö :́ ]
äî÷÷èí [äî÷:èí]
äîøêà, äîøöі [äîñ ö́΄і]

Ç
çæàòè [æ:àòè]
çë ñòü [ç ë́΄ ñ ò́΄]
çîçóëÿ [çîó

óçóëó à́]΄
çñàäèòè [ñ:àäèòè]
çøèâàòè [ø:èåâàòè]

Ê
ê ãîòü [ê’ ãîò΄], -ãòÿ [õò à́]΄

Ë
ëåãêî [ëåõêî]
ëîæêà [ëîæêà], -æöі [ç ö́΄і]
ëþäñüêèé [ë ó́ä ñ́ ếèé]

Ì
ìîëîòüáà [ìîëîä΄áà]
ìîòóçêà [ìîóòóçêà], -çöі [ç ö́΄і]

Í
í ãîòü [í΄ ãîò΄], -ãòі [õò΄і]
íі÷ [í΄і÷], í ÷÷þ [í΄ѕ÷’:ó]ѕѕ

Ï
ïðåìóäðèé [ïðåèìóäðèé]
ïðèâ çøè [ïðèåâ’ æøè]
ïðèí ñøè [ïðèåí΄ ø:è]
ïðîñüáà [ïðîç΄áà]

Ð
ðіäíÿ [ð΄іä í́΄à]
ðîçøèòè [ðîæøèòè] і [ðîø:èòè]
ðþêçàê [ð ó́ґç΄ àê]

Ñ
ñåðåæêà [ñåèðåæêà], -åæöі [åç ö́΄і]
ñìіÿòèñÿ [ñ΄ì’іé΄ àòèåñ à́], -ієøñÿ ΄

[іéåñ :́à], -ієòüñÿ [іéåö :́à]
ñîëîäêèé [ñîëîäêèé]
ñîðî÷êà, -î÷öі [îö :́і΄ ΄]
ñòåæêà [ñòåæêà], -æöі [ç ö́΄і]
ñóöâіòòÿ [ñóö ấ’΄ ò :́à]

Ô
ôóòáîë [ôóäáîë]

Ø
øâèäêèé [øâèåäêèé]
øіñòíàäöÿòü [ø’іñíàäç ö́ à́ò΄]
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Äîäàòîê 4

СЛОВНИЧОК  НАГОЛОСІВ

À
àáèõòî
àëôàâ ò

Á
áëèçüêèé
áîðþ÷èñü
áîñîíіæ
á’þ÷è

Â
âåðáà
âåðåòåíî
âåçòè
âåñòè
âèãàäêà
âèçíàííÿ
âèìîâà
âèìîãà
âèíàãîðîäèòè
âèïàäîê
âèïðÿãòè
âèðàçíіñòü
âèñòàâêîâèé
âè÷åðïíèé
âîçç’єäíàííÿ
âîїíñüêèé

Ã
ãåòüìàíñüêèé
ãîðîáèíà
ãîðîäèòè
ãîðîøèíà
ãðóøåâèé

Ä
äàëå÷èíà
äâîðîâèé
äåöèìåòð
äèõàííÿ
äіàëîã
ä äіâ
ä òî÷êè

ä òüìè
äîâåñòè
äîâ äíèê
äîíüêà
äîï çíà
äîñõî÷ó
äî÷êà
äîùå÷êà
äîùîâèé

Æ
æàëèòè
æàëþç
æàðêèé
æèâîïèñ
æèòëî

Ç
çàâäàííÿ
çàâäîâæêè
çàçäàëåã äü
çàéíÿòèé
çàïèòàííÿ
çàñòðåëèòè
çіáðàííÿ
çëåãêà
çîâñіì
çðó÷íèé

І
іäó÷è
ñêðà

Ї
їñòіâíèé

Ê
êàæó÷è
êèäàòè
êіëîìåòð
êíèæêîâèé
êîâçàòèñÿ
êîëåñî
êîðèñíèé

êðîïèâà
êîñèé

Ë
ëåãêèé
ëèñòîïàä
ëіòîïèñ
ëüîäîâèé
ëÿëüêîâèé

Ì
ìåäèêàìåíò
ìåðåæà
ìåñòè
ìіëіìåòð
ìîðî÷èòè

Í
íàâ êè
íàâêîëî
íàâ÷àííÿ
íàñàìïåðåä
íåíàâèäіòè
íåíàâèñòü
íåñòè
íîâèé
íóäíèé

Î
îáðàííÿ
îáðó÷
îäèíàäöÿòü
îäíîðàçîâèé
îëåíü
îëåíÿ÷èé
îñòðіâíèé

Ï
ïîáëèçó
ïîäðóãà
ïîçàî÷і
ïîëåæàòè 
ïîìèëêà
ïîðÿäêîâèé

ïîñèäіòè
ïðèÿçíèé
ïðîñòèé

Ð
ðàçîì
ðі÷êîâèé
ðîçâ’ÿçàííÿ
ðîçïîâ ñòè
ðóñëî

Ñ
ñàíòèìåòð
ñâåðäëî
ñåðåäèíà
ñïèíà

Ò
òîâïèòèñÿ
òîâñòèé
òîíêèé
òîðô’ÿíèé

Ó
óêðàїíåöü
óêðàїíñüêèé
óðî÷èñòèé

Ö
öåíòíåð

×
÷àðіâíèé
÷åðãîâèé
÷åðñòâèé
÷èòàííÿ
÷îðíîçåì
÷îòèðíàäöÿòü

Ø
øâèäêèé
øîâêîâèé



278278

Äîäàòîê 5

АЛФАВІТ. МАПА ЗВУКІВ
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Äîäàòîê 6

ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ
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Äîäàòîê 7

ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

С. 50. 1В, 2А, 3В, 4Б, 5Г, 6В, 7А, 8.1Б, 8.2В.

С. 82. 1А, 2Б, 3В, 4Б, 5Г, 6Б, 7Г, 8В, 9В, 10Б.

С. 112. 1А, 2Б, 3Б, 4В, 5Г, 6А, 7Г, 8В.

С. 147. 1Г, 2А, 3А, 4В, 5Г, 6В, 7Б, 8А.

С. 170. 1Б, 2В, 3Б, 4В, 5Г, 6Б, 7Г, 8Б.

С. 207. 1А, 2Г, 3Г, 4Г, 5В, 6Г, 7А, 8Г, 9Б.

С. 243. 1В, 2Б, 3В, 4А, 5В, 6Б.
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