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Л ю б і се м и к ла сн и к и !

(  ~ 'їУкраїнська мова — мова Української Держави, важливий чинник 
самобутності нашого народу. Мова формує наш розум і духовність. 
«Стільки поколінь до тебе плакали цю мову, стільки скарбу духовного 
вклали в рідне слово!» — писав поет Станіслав Тельнюк. Мова — не лише 
спосіб спілкування, це форма нашої культури.

Здобуваючи знання, ви переживатимете інтелектуальні почуття: 
здивування, цікавість, допитливість, здогад, сумнів, упевненість. Спілкую
чись із людьми, відчуватимете задоволення, симпатію, радість, вдячність. 
Розбиратися в почуттях, називати їх, керувати ними теж навчатиме вас 
цей підручник.

Найважливішими людськими почуттями є любов до своєї сім’ї та 
до Батьківщини. Підручник сповнюватиме вас гордістю за героїчне мину
ле рідної землі, навчатиме поваги до сили духу, незборимості, працьови
тості українського народу, упевненості в його майбутньому. А головне — 
гідності юного громадянина України, який із великою приязню і пошаною 
ставиться до людей різних національностей. Підручник підтверджувати
ме, що всі ми живемо в єдиній, прекрасній країні.

На наших очах у житті людства відбуваються значні зміни. Об’єднане 
мережею Інтернету суспільство швидко змінює засоби передавання 
інформації, а відтак і систему освіти. Необхідно вміти опрацьовувати 
інформацію: добирати, систематизувати, відтворювати та створювати. 
Цей підручник допоможе вам здобути вміння, необхідні для створення 
українського інформаційного середовища, що важливо для успішного 
розвитку нашої держави.

Хай уроки рідної мови стануть для вас сходинками до майбутніх успіхів, 
до самоствердження через знання мови та вміння спілкуватися нею.

Наш підручник допоможе кожному з вас 
стати гідним громадянином європейської країни — України!

Х а й  вам щ а с ти ть !
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ВСТУП

М О В А -  
СКАРБНИЦЯ ДУХОВНОСТІ НАРОДУ

1. Прочитайте. Замисліться над лексичним значенням виділених слів. 
Звіртеся з тлумаченням, поданим у рамці.

Ще в сиву давнину люди розуміли, що мова — це не тільки засіб спіл
кування. За допомогою мови формується світогляд людини, мова ш лі
фує людську душу, робить людину істотою духовною. Саме за допомогою 
мови можна передати й засвоїти знання та почуття, які навернуть до до
бра, виплекають духовність.

З  підручника «Українознавст во»

Щ ДУШЕЮ називають внутрішній світ людини з її настроями, почуттями й 
О переживаннями.

Саме душею, а не органами чуття (зором, слухом, дотиком, нюхом) ми 
сприймаємо те, що становить людську суть і зветься духовним.

Духовне відсторонене від усього приземлено практичного, тобто мате
ріального.

ДУХ — це внутрішній стан, моральна сила, міць людини. Дух виявляєть- І  
ся в рішучості, бадьорості, сміливості, незламності. Саме ці якості допома
гають людині обстоювати добро і правду.

Дух властивий не лише людині, а й народові. «Дух, що тіло рве до бою, 
рве за поступ, щастя, волю», — так писав про незламність народного духу 
видатний поет Іван Франко.

Усе, що становить для людей духовну цінність, зветься духовністю. Ду
ховність тісно пов’язана з історичною пам’яттю народу, тобто з минулим, 
що його пам’ятають численні покоління людей. Історична пам’ять є під
ґрунтям збереження та плекання таких духовних скарбів, як народні тради
ції, звичаї, обряди, твори усної народної творчості, моральні цінності.

Передавати духовні скарби з покоління в покоління можна тільки за до
помогою мови. Тому й народився вислів: мова — скарбниця духовності 
народу.

^  Як ви розумієте значення висловів духовна людина, духовне ж и т т я , духовна 
сила?

•  Поясніть значення терміна історична пам’ять. Звіртеся зі Словничком термінів. 
Як ви розумієте афоризм Те, що є в людині, безсумнівно, важливіше за те, 
що є в людини? Поясніть його значення двома-трьома реченнями.



2. Витлумачте значення кожного з поданих фразеологізмів.

1. Потеплішало на душі. 2. Укласти (у щось) душу. 3. Розквітати 
душею. 4. Скріпити дух. 5. Піднестися духом.

^  За поданими фразеологізмами, складіть висловлювання про рідну мову 
(усно).

•  Поясніть слова мовознавця О. Сербенської Мова якнайтісніше пов’язана з 
духовним світом людини.
Які з поданих фразеологізмів передають людські почуття? Назвіть ці почуття, 
витлумачте їхню суть. Звіртеся з поданим у підручнику Словничком назв по
чуттів.

3. Перепишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. 
Обґрунтуйте їхнє вживання.

1. Мова — не обгортка для думок і речей а душа народу (За В. Радчу- 
ком). 2. Рідне слово покликане служити порозумінню злагоді об’єднанню 
української людності (Б. Лизанчук). 3. З мовою пов’язане не тільки ми
нуле а й майбутнє народу повага до нього в світі (М . Подолинський).
4. Рідна мова — це найважливіша основа на ній зростає духовно кожен 
народ (І. Огієнко). 5. Нас учили-научали Ти дитино пам’ятай В кожну 
мову люди вклали «я » своє і рідний край (Б. Ніколаєнко).

%  Поясніть, яким чином мова пов’язує минуле, сучасне й майбутнє народу.
У  Що, на вашу думку, загартовує дух людини? Що означає зростати духовно?
•  Чи згодні ви з висловом поетеси Ганни Чубач По словах, як по місточках, до 

душі душа приходить? Поясніть.
А. НА ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Прочитайте речення. Як ви розумієте 
зм іст кожного з них? Поясніть значення висловів духовне багатство, духо
вне життя народу.

1. Рідна мово материнська, ти — душа мого народу (Д . Кононенко).
2. У  свою пісню й мову народ укладав увесь свій дух, свою мораль, увесь 
свій розум, свої сподівання, мрії, своє світобачення. 3. Рідна мова — без
цінне духовне багатство (Б. Сухомлинський). 4. Мова — це не просто спо
сіб спілкування, а щось більш значуще. Мова — це всі глибинні пласти 
духовного життя народу, його історична пам’ять, найцінніше надбання 
віків. Мова — це сучасна художня, інтелектуальна і мисленнєва діяль
ність народу (Олесь Гончар). Той, хто дихає суржиком, не може мати 
духовного здоров’я (Д . Павличко).

^  Лексичні значення виділених слів з ’ясуйте за Тлумачним словничком, пода
ним у кінці підручника.
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5. Прочитайте поезію Дмитра Чередниченка. Розкрийте алегорію пое
тичних образів: що поет мав на увазі під образом гілки, пташок і спільного 
хору? Що символізує хор пташок, кожна з яких має свою мову?

Людство бачиться древом:
У кожної гілки Своя пташка,
У кожної пташки 
Своя мова.
А  разом — древо,
А  спільно — хор.

^  Що вам відомо про Древо життя? Чому цей давній символ був популярний 
у наших предків?

•  Якби вам доручили створити до поезії ілюстрацію, що б ви намалювали?
•  Зробіть словесний опис цього уявного малюнка. Порівняйте з деревами 

поданими на ілюстраціях у підручнику.

6 1 Перепишіть речення, уставляючи пропущені літери. Визначте й
підкресліть у словах вивчені орфограми.

1. Мова — душа кожного народу, його святощі, найцін..іший скарб 
(За І .  О гієнком). 2. Мова народу — кращий, що ніколи не в’яне і вічно 
розпускається, цвіт усього його духовного Ж ..Т Т Я .  У мові одухотворю- 
єт. .ся весь народ і вся його батьківщина (К . Уш инський ). 3. Як плоть 
моя замішана на крові, отак мій дух — на українській мові (Т . М айда
новий). 4. Пр..лучення до мовних скарбів надає нам духовної дужості 
( І .  Вихованець). 5. Мова д іє в усіх сферах духовного ж., ття як творча сила 
(Л . Вайсгербер). 6. Бе..духі мають рабську душу, покірну, зрадни..ьку, 
байдужу (В . Б іл а с ). 7. Один філософ 
стародавнього світу говорив, що різ
ниця між духовною і бе..духовною лю
диною така, як між ж..вою і мертвою 
(М . Д ж ал іль ).

^  Як ви вважаєте, чи пов’язане ставлення 
людини до рідної мови з її духовністю?
Поясніть.

•  Якою мірою духовність людини пов’язана 
з її ставленням до державної мови? Свою 
думку обґрунтуйте.

^  Розкажіть, якою ви уявляєте державу 
Українського слова. Яке місто могло б 
стати її столицею? Чому?

Тетяна Зеленченко. 
Дерево життя



^ Р О З В И Т О К  МОВЛЕННЯ ПОВТОРЕННЯ
4 ----------------------------------  ВИВЧЕНОГО ПРО ТЕКСТ

7 Прочитайте висловлювання. Чи є воно текстом? Поясніть, чому ви так 
вважаєте.

Який він, національний характер українця? Який його внутрішній 
світ, його душевна сутність?

Науковці відзначають такі риси українця, як волелюбність, гордість, 
зневагу до дріб’язковості та нечесності. Українському національному 
характеру притаманні поетичність, душевність, висока духовність.

Краса природи нашого краю виробила в українця схильність до спо
глядальності та глибокодумності. На острові Хортиця є Думна скеля, з 
якої відкриваються мальовничі краєвиди. На цій скелі запорожці люби
ли посидіти наодинці зі своїми думками.

Мандрівників приємно дивувала й дивує ввічливість українців, їхня 
повага до старших. З інших особливостей національного характеру слід 
відзначити оптимізм, гумор, любов до жартів і кепкувань. Українець 
охоче підсміюється й над самим собою, гумор не покидає його в найтяж
чі хвилини, допомагає зберегти самовладання.

Які ще риси властиві нашим предкам, батькам, родичам? Які риси 
помічаємо в себе? Що візьмемо за взірець, із чим змиримося, а що, мож
ливо, слід підправити, від чого звільнитися?

За В . Супруненком

Як ви гадаєте: які риси національного характеру українця ви успадкували? Чи 
пишаєтеся ви ними? Чому?

•  Що б ви хотіли в собі виправити?
•  Чиє синонімами виділені слова? Звіртеся із Тлумачним словничком.
•  Що називається текстом? Назвіть його основні ознаки.

Щ ТЕКСТ — це група речень, об’єднаних темою й головною думкою.
О ТЕМА ТЕКСТУ — це його зміст, те, про що (або про кого) в ньому

йдеться.
Тема тексту охоплює кілька МІКРОТЕМ (частин теми). Саме мікро- 

теми ми визначаємо, складаючи план тексту. Кожен пункт простого 
плану — це чітко й стисло сформульована мікротема.

Мікротему розкривають кілька речень. Частина тексту, об’єднана 
мікротемою, здебільшого становить АБЗАЦ ТЕКСТУ.

ГОЛОВНА ДУМКА ТЕКСТУ — те, до чого він закликає, що схвалює 
чи заперечує, від чого застерігає, тобто висновок, який випливає зі 
сказаного або написаного.



Зазвичай текст має ЗАГОЛОВОК, який виражає його тему або 
головну думку.

Текст має ТАКУ БУДОВУ:
зачин (кілька речень, які готують до сприйняття того, про що йти

меться далі);
виклад, або основна частина тексту (розкриває тему тексту); 
кінцівка (підсумок або висновок із висловленого в тексті).

ОСНОВНІ ОЗНАКИ ТЕКСТУ такі:
• зв ’язаність речень за змістом (темою);
• наявність головної думки та ї ї  розвиток;
• зв ’язок речень між собою за допомогою:
займенників; синонімів; повторів; спільнокореневих слів; сполучників.

і і Прочитайте. Лексичне значення виділених слів з ’ясуйте за Тлумачним 
словничком. Визначте тему й головну думку висловлювання. Доберіть до 
нього заголовок. Доведіть, що висловлювання є текстом.

Україна є однонаціональною державою з багатоетнічним складом 
населення.

Нашу країну неможливо уявити без росіян, білорусів, молдаван, 
кримських татарів, євреїв, циган.

Українці в різних частинах України мають певні особливості, які ви
являються в мові, одязі, житлі, звичаях, обрядах, фольклорі, декора- 
тивно-прикладному мистецтві. На основі цього виділяють етнографічні 
групи українського народу. Наддніпрянщина, Слобожанщина, Поділля, 
Волинь, Галичина, Буковина — у кожного кутка України своє обличчя, 
свої відмінності, традиції та мовні особливості.

Та попри несхожість характерів мешканців різних місцевостей Укра
їни та представників різних національностей народ завжди звертав і 
нині звертає увагу передовсім на те, наскільки людина щира й товарись
ка, яка від неї користь іншим. Цьому можна знайти підтвердження в 
багатьох наукових працях.

У результаті змішаних шлюбів змішуються національності, плутають
ся мови. Але ніхто не ділить Батьківщини. Вона в усіх одна — Україна.

За В . Супруненком

^  Укажіть зачин і кінцівку тексту.
•  Що в сприйнятті кожної людини найважливіше особисто для вас? Складіть 

про це невеликий роздум (усно). Розпочніть його так: Для мене найважливі
шим у сприйнятті людини є ...

•  Чим цікаві для вас громадяни України — представники різних національнос
тей? Складіть про це розповідь (усно).



p. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Прочитайте текст, визначте його тему й 
головну думку. Укажіть зачин і кінцівку.

Рідна, близька та зрозуміла кожному українцеві природа: ліс, річка, 
поле. їх  наші предки населяли невидимими надприродними істотами — 
духами.

Науковці стверджують, що давні українці вірили в духів-господарів 
та духів природи. Духи-господарі оберігали певні місця: пагорб, люд
ську хату, шахту, покинуту домівку. Духи природи жили в лісах, річ
ках, полях.

Іноді надприродні істоти могли показуватися людині в образах лісо
вика, водяника, русалки. Вони творили і добро, і зло.

Олюднення природи увиразнює такі риси національного характеру 
українця: містицизм і поетичність.

З  кн и ж ки  «Українська міфологія» 
► Лексичне значення виділеного слова з ’ясуйте за Тлумачним словничком. Як 

ви вважаєте, чи властивий містицизм сучасним українцям? Свою думку аргу
ментуйте й підтвердіть прикладами.
В Інтернеті з ’явилися жартівливі повідомлення про те, що в комп’ютері жи- 

3  вуть Банерник (від слова банер), Хомовик (від англійського слова home — до
мівка) і Хранитель, які створюють порожні папки і плутають файли. Складіть 
жартівливий текст «Капосні духи інформаційної доби». Попередньо обміркуй
те тему та головну думку такого тексту. Подбайте, щоб у тексті були зачин і 
кінцівка.

10. Прочитайте текст. Визначте, якими словами (займенниками, синоні
мами, спільнокореневими словами та ін.), пов’язані між собою речення 
тексту (ціслова виділено).

Українському народові часто доводилося захищати свою землю від 
ворогів. Він долав їх сміливістю й силою. Мужність й міццю наділені 
герої народних казок: богатир Котигорошко, козак Мамарига, Кирило 
Кожум’яка. Ці персонажі відважні, кмітливі й непоборні. Відвагою, а 
не хитрістю й лінощами перемагали вони ворогів. їхніми помічниками 
часто ставали виручені або викуплені з неволі звірі чи люди.

З  підручника

%  Хто з героїв прочитаних в дитинстві народних казок подобається вам най
більше? Назвіть його позитивні риси. Чи є в цього героя бодай одна негатив
на риса? Якщо є, то яка? Поясніть, чому народ не приховував недоліків своїх 
улюбленців.

Q  Як ви вважаєте, чи потрібно дорослим читати казки? Свою думку обґрунтуйте.

11. ' Прочитайте текст, визначте його тему й головну думку.

Безумовно, українці наділені гарними рисами характеру: волелюб
ністю, відкритістю, кмітливістю, щедрістю. Та є в їхніх характерах, на 
жаль, і негативне. Кажуть, українці легко гніваються, сердяться, обра



жаються, запалюються, підпадають під чужий вплив, легко вірять на
клепам, трапляється, швидко змінюють свої оцінки й погляди.

До того ж у декого з українців сильний інстинкт самопіднесення. 
Такому небагато треба, аби повірити в свій успіх. У  праці він керується 
не розумом, а настроєм, тому сьогодні готовий гори вернути; а завтра — 
лінуватися. Цю рису відображає народне прислів’я: «Якось воно буде, 
бо так ще не було, аби якось воно не було».

За матеріалами Інт ернет у 
Як ви гадаєте, чи входить до переліку рис українця самокритичність? Якою 
мірою ця риса характеру властива особисто вам? Позитивною чи негативною 
ви її вважаєте? Чому?

•  Складіть і запишіть текст (обсягом 5-6  речень) на тему «Чи хотів би я щось у 
собі змінити».

•  За допомогою карти Тетяни Зеленченко розкажи про український рік.



ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ 
ВИВЧЕНОГО

§ 1. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У РЕЧЕННЯХ

12. Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Що «підказує» вам пра
вильну інтонацію? Поясніть розділові знаки в кінці речень.

1. Осінь їде на коні. Не спіткнися, кінь багряний! (Б. Сосюра). 2. Чи 
бачив ти осінні луки? Чи добре їх запам’ятав? (Д . Б ілоус). 3. Листя з лип 
і беріз осипається (Я н к а  К уп а ла ). 4. Ліс довкола аж горить! (Н . П р и 
ходько). 5. Як радісно дивитись у блакить! (Б. Сосюра). 6. Я дихаю на 
повні груди. Ви серця чуєте биття? (Б. М алиш ко).

^  Які бувають речення за метою висловлювання? За інтонацією? Від чого зале
жить розділовий знаку кінці речення? Відповідь проілюструйте прикладами 
з тексту.

•  Який розділ науки про мову вивчає будову словосполучень і речень?
•  Який розділ науки про мову вивчає вживання розділових знаків у реченні й 

тексті?
13. Прочитайте речення, визначте в них однорідні члени. Які члени речен
ня називаються однорідними?

1. Осінь ходить, яблука золотить (М. Рильський). 2. Берези і сосни 
шумлять у блакиті (М . Л ук ів ). 3. Ходить осінь золотиста, жовтокоса, ба
гряниста (Т . Корольова). 4. Знов золоті листочки клена летять на землю і 
на мене (А . Коспгецький). 5. З лісу, з поля, з сивого болота тихо підкрада
ється зима (Б. Геращ енко). 6. В небі хмара пролітала, з теплим дощиком 
вітала (27. Перебийніс).

^  Визначте слова, ужиті в переносному значенні. Розкрийте ці значення.
•  Перше речення перепишіть, підкресліть у ньому всі члени речення.
•  У реченнях, ускладнених однорідними членами, поясніть розділові знаки. 

Звіртеся з поданою після правила таблицею.

Щ ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ — члени речення, які відповідають на 
О одне й те ж питання, поставлене від одного й того ж слова в реченні.

Наприклад:
Яблука і груші падають на землю (Олександр Олесь). Осінь усміхається, 

зітхає (Є. Гуцало). Б іл и й  туман оповив річку,_піс_ і лан_ (А. Камінчук). Іече 
Дніпро безмежно, безкінечно (П. Перебийніс).



РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ 3 ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

КОМУ СТАВИМО,
ЯКЩО ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ

КОМУ НЕ СТАВИМО,
ЯКЩО в о н и

не поєднані 
сполучниками: 

О с ін н ій  вітер 
одгуляв, затих 
(Л. Костенко).

Люблю 
широкий, рідний, 

тихий степ 
(Л. Глібов). 

Чисто, щедро, 
шепітливо 

горнеться трава 
(Т. Майданович).

поєднані 
протиставними 
сполучниками: 

а, але, та
Згадався 

свіжий, але 
ніжний  ̂ранок 

(М. Рильський). 
Світить, та 

не гріє сонце 
золоте 

(Я. Щоголів).

поєднані 
повторюваними 
сполучниками: 

і-і, та-та, 
то-то 

Дивуються і 
поле, і ріка 
(Н. Кир’ян). 

Зірка 
то пригасала, 

то розгорялася 
знову 

(Ю. Мушкетик).

поєднані неповторюва
ними єднальними 

сполучниками: 
і (й), та, або, чи

Сади шумливі і духмяні'— '—О-'—-—N—'—-—'
холодна осінь роздягла 

(В. Сосюра).
Ніжно й лагідно хиляться 

до нас знайомі кущі 
(С. Васильченко).

1 раптом у вікні жар- 
птиця з ’являється чи 

мариться мені (/. Ікач).

14. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Однорідні 
члени речення підкресліть.

1. Кличе манить нас сонечком рідна земля (О. Довготі’ят). 2. По
вільно й тихо сонце сходить (О. ЛупіІЇ). 3. Учуся в світі жити у квітів і 
пташок (М. Луків). 4. На схилах Дністра нас зустрінуть і трави, і квіти 
(27. Шмігельський). 5. Вечірнє сонечко гай золотило Дніпро і поле золо
том крило (Т . Шевченко). 6. Є в «Кобзарі і про гайдамаків і про Підкову 
і про Гамалію (Б. Грінченко). 7. Слово всім давало то розвагу то пораду 
(Леся Українка).

^  Зробіть усний синтаксичний розбір першого речення.
•  Визначте речення, що містить два ряди однорідних членів.
•  Визначте й підкресліть у словах орфограми. Скористайтеся поданою на фор

заці таблицею «Перелік вивчених орфограм».
15. Перепишіть козацькі прислів’я, уставляючи на місці крапок дібрані 
з довідки та поставлені в потрібній формі слова. Підкресліть у реченнях 
однорідні члени.

1. У  бою козак береже не життя, а ... . 2. Козак бореться не силою, а 
.... 3. Обережний козак десь перескочить, а десь .... 4. Козак себе славить 
не слів пилюкою, а конем і .... 5. Козак сам не з’їсть, а коня .... 6. Війна 
людей їсть, а кров’ю .... 7. Козакові небагато треба: степу, хліба та ....

ДОВІДКА

Вміння. Честь. Запивати. Перелізти. Нагодувати. Небо. Шаблюка.



16. Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Визначте однорідні чле
ни речення та узагальнювальні слова при них.

1. Урочиста хода осені відчувається всюди: на селі, у місті 
(Б. М и н ко ). 2. Вітер летить звідусіль: з поля, з лугу, з лісу (7. Ковален
ко). 3. На річці, в лісі, на полі — усюди німо, тихо (27. Тичина). 4. Стеж
ка, озеро, стіжок — усе у падолисті (Б. Скомаровський).

^  Поясніть розділові знаки в реченнях із узагальнювальними словами при 
однорідних членах речення. Звіртеся з таблицею.

ПРИ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНАХ РЕЧЕННЯ можуть бути 
УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ СЛОВА або СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ (УС)

Для нещастя в хаті є причини: дим, 
холод і сварки.

УС :

Природа, час і терпеливість — ці лікарі зцілюють 
найкраще.

- У С

17. Перепишіть, на місці крапок уставляючи дібрані з довідки узагальню
вальні слова або словосполучення. Однорідні члени речення підкресліть, 
узагальнювальні слова візьміть у рамку.

з р а з о к - ► І р л ю т у г г ь ь  \<рру&&аХ
'  (У Сєшьєшіуо).   ______________________

1. Біля хати ростуть ...: мальви та жоржини (7. Складаний). 2. По 
ногах, по руках, по обличчю сікли височенні ...: курай, буркун, 
ковила, катран і чорнобиль (О. Ільченко). 3. І пісні, і приказки, і 
прислів’я — ... вражала багатством поезії, жарту, гумору, практичного 
розуму (7. Нечуй-Левицький).

ДОВІДКА

Народна творчість. Квіти. Трави.

А► Складіть і запишіть речення, які відповідають поданим у таблиці схемам. 
Записані речення прочитайте, правильно їх інтонуючи.

Щ Узагальнювальне слово може бути відділене від однорідних членів 
О речення одним або кількома словами: Чому в природі |все| гарне: небо, 

вода, очерети? (Олесь Гончар). \Усе\ навкруг сміється: луки, гай, ріка 
(М. Познанська).



18. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Є лише три багатства у тебе здоров’я знання і душа (7. Коваленко).
2. Щастя — це трикутник. У  нім три боки віра надія любов (Б .- І . Анто- 
нич). 3. Щастю найбільше сприяють такі почуття доброзичливість щи
рість приязність до людей (А. Ш опенгауер). 4. Кладу слова у душу най
повніші «братерство», «материнство», «мир», «люблю». Від слів таких 
мені стає ясніше (Б. Ж енченко). 5. У  тому слові було все злагода спокій 
надія (27. Загребельний). 6. Все докупи злилося в мені і надія і віра й лю
бов (Дніпрова Чайка).

^  У кожному з речень підкресліть однорідні члени речення, узагальнювальне 
слово (словосполучення) виділіть рамкою.

•  Укажіть речення, у яких узагальнювальне слово відділене від однорідних чле
нів речення кількома словами.
Витлумачте суть кожного з названих у реченнях почуттів. Звіртеся зі Словнич
ком назв почуттів.

•  У поета Миколи Луківа є такі рядки: «Все знайоме і рідне до болю в душі: і 
криниця в саду, і червона калина». Що рідне й особливо близьке вам? 
Висловте свою думку одним реченням із узагальнювальним словом при 
однорідних членах.

19. * Перепишіть, уставляючи пропущені літери та розставляючи розді
лові знаки. Однорідні члени речення підкресліть.

Християнство визначило сім смертних гріхів. Ось їхні назви гординя 
жадібність заздрісність гнів лінощі хтивість і ненаситність. Вони 
протиставляються незначним людським вадам. Прямо ці гріхи в Біблії 
не названі. Проте вони легко виводяться зі змісту Святого письма та до
свіду багатьох людських поколінь.

А  от сім чеснот у Біблії названо. Йдеться про см..рення м..лосердя 
співчуття лаг..дність доброчесність стриманість і т..рпіння.

З  календаря

^  Які з названих у реченнях чеснот породжені певними людськими почуттями? 
Звіртеся зі Словничком назв почуттів.

•  Складіть і запишіть про людські чесноти речення, які відповідали б таким схе
мам:



20. Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Визначте звертання. 
Яка роль звертань у мовленні? Чи є вони членами речення?

1. Люба осене, ти прийшла! (7. Коваленко). 2. Ти не дихай, осене, 
здаля сніговою хмарою на мене (27. Перебийніс). 3. Ти впізнав мене, 
лісе! (Я . Кам інецький). 4. Так шуміть же, гаї неозорі (Б. Сосюра). 5. Не 
сам, дощику, ходи, інших дощиків веди! (О. Орач). 6. Земле! Як тепло 
нам із тобою! (7. М а н ів ). 7. У радості, у горі йду, криниченько, до тебе! 
(27. Перебийніс).

^  Визначте звертання непоширені та поширені.
•  Поясніть розділові знаки в реченнях, ускладнених звертаннями.
•  Які зі звертань є риторичними? Свою думку доведіть. Значення терміна рито

ричні звертання з ’ясуйте за поданим у кінці підручника Словничком термінів.
•  Визначте вжиті в реченнях назви почуттів. Витлумачте суть цих почуттів. 

Напишіть лист до осені. Розкажіть у листі, які почуття викликає у вас ця пора 
року.

21. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Земле барвінкова дай мені здоров’я! (27. Перебийніс). 2. Любов до 
тебе Україно найкращий в світі оберіг (Б. Черепков). 3. Не крийсь ту
маном найрідніше небо (Т . М асенко). 4. Розступіться горе та біда дайте 
щастю й радості дорогу (М. Л ук ів ). 5. В комп’ютер не закласти доброти. 
Це все набуток древній твій людино! (Л . Забашпга).

^  Прочитайте записані речення, правильно їх інтонуючи. Обґрунтуйте вживан
ня розділових знаків.

•  Усі три схеми можна подати в одному рядку. Чи є членом речення звертання?
•  Визначте звертання непоширені й поширені.
•  Які звертання ви вживаєте у спілкуванні зі знайомою людиною? Із незнайомою?
• Визначте й підкресліть у словах вивчені орфограми. Який розділ науки про 

мову вивчає правопис слів?
22. Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники у формі кличного 
відмінка. Розставте пропущені розділові знаки.

1. Де ти, мій (козак)? Чуєш, вітер плаче? (Т . Буркацька). 2. Терпи 
(хлопець) козаком будеш, а з козака в отамани попадеш (Народна твор
чість). 3. Не зупиняйся (друг) в хуртовині (27. Воронько). 4. Хворіти (па
рубок) доволі (М . Ст ельмах). 5. Стережися польовий (птах) блискучих 
котячих очей! (П анас М ирний ). 6. Доки лежатимеш (лінивець)? При
глянься до мурашки її звичаїв і будь розумним! (З  Б іб л ії) .

^  У яких словах при творенні відмінкових форм відбулося чергування звуків? 
Назвіть ці звуки. Який розділ науки про мову вивчає звуки мови та мовлення?

•  Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Поясніть уживання розділових 
знаків.

•  Складіть і запишіть речення, які відповідали б таким схемам:



З В !

. , 3 В .

________________________, З В , _________________________.
23. Прочитайте речення, визначте в кожному граматичну основу. Пере
будуйте речення так, щоб підмети стали звертаннями. Утворені речення 
запишіть.

з р а з о к -  ► доишоіу 'ь&рЛошь ноишшь {Ж . —
ЗацЛіпш і  далині, 'ьврЛоно гшаЛш іо !

1. Росла в гаю конвалія під дубом високим (Леся Українка). 2. Чорно
бривці чорноброві квітнуть в тиші вечоровій (Б. Кравчук). 3. До мене з 
поля і лісів приходять в гості нові квіти (2. Коваленко). 4. Вітер із листя 
у парку виклав гарну мозаїку (О. Дяк).

^  У записаних реченнях укажіть звертання непоширені й поширені. Якими за 
метою висловлювання належать записані вами речення?

•  Виділені слова розберіть за будовою. Який розділ науки про мову вивчає 
будову слів?

•  Визначте слова, ужиті в переносному значенні. Який розділ науки про мову 
вивчає лексичне значення слів та особливості їхнього вживання?

ВСТАВНІ СЛОВА (СПОЛУЧЕННЯ СЛІВ) 
МОЖУТЬ ВИРАЖАТИ АБО ВКАЗУВАТИ НА:

ДОСТОВІРНІСТЬ 
ПОВІДОМЛЕННЯ, УПЕВНЕНІСТЬ

звичайно, дійсно, безперечно, 
без сумніву, безумовно, певна річ

НЕВПЕВНЕНІСТЬ, 
МОЖЛИВІСТЬ, ЙМОВІРНІСТЬ

може, певне, можливо, здається, оче
видно, по-моєму, кажуть

ДЖ ЕРЕЛО
ПОВІДОМЛЕННЯ

на д у м к у . з а  св ід чен н ям .як  відомо, 
як відзначено...

ЕМОЦІЙНУ 
ОЦІНКУ ПОВІДОМЛЮВАНОГО

на щастя, на жаль, на диво, на сором, 
на лихо, дивна річ, як на гріх

ЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ, 
ВИДІЛЕННЯ ОСНОВНОГО 

В ПОВІДОМЛЕННІ

по-перше, по-друге, отже, зрештою, 
нарешті, до речі, виявляється, навпаки, 

проте, однак

УВІЧЛИВІСТЬ будь ласка, вибачте, прошу вас, 
дозвольте

ПРИВЕРНЕННЯ
УВАГИ

уявіть собі, зрозумійте, зверніть увагу, 
вірите, власне, між нами кажучи

: !4. Прочитайте речення. Визначте вставні слова. Чому такі слова назива
ють вставними?

1. Людина, може, й не безсмертна, але безмежна (27. Загребельний).
2. На жаль, помирають герої, на щастя, ще є патріоти (А. Камінчук).



3. Добро і зло. На їх межі не раз здригався світ, звичайно (Б. Черепков).
4. Майбутнє, зрештою, залежатиме від рівня духовності людини (Олесь 
Гончар). 5. Будь ласка, будь сильним і мужнім! (О. Слоньовська).

^  Визначте значення кожного вставного слова. Звіртеся з поданою нижче 
таблицею.

•  Яка роль вставних слів у мовленні? Чи є ці слова членами речення?
•  Останнє речення перепишіть, підкресліть у ньому всі члени речення.
25. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Мабуть півсвіту я уже об’їхав (І. Коваленко). 2. Заблудилися на
певно в цьому лісі ми з тобою (О. Слоньовська). 3. Невже це ви? Даруйте 
не чекав (М. Л у к ів ) . 4. Ви може маєте яку яснішу путь? (Л еся У кр а їн 
ка ). 5. Нам з тобою видно по дорозі (Л . Кост енко). 6. Бува тікаєш сам 
від себе (М. Ільницький). 7. Брів собі вітрам наперекір інколи можли
во манівцями (Р. М а зій ). 8. І я був неправий звичайно (О. Д овж енко).
9. На його думку ситуація набувала загрозливого характеру (Ю . Бедзик).
10. Я мрію про завтрашнє отже існую (О. Л уп ій ).

^  Визначте значення кожного зі вставних слів.
•  У першому реченні підкресліть усі члени речення.
26. Прочитайте вірш Івана Коваленка, дотримуючи правильної інтонації. 
Визначте в тексті вставні слова.

У мене зразу ж біля хати 
Росте старий, кремезний в’яз,
Розкинув віти, дивні шати,
У землю коренем зав’яз.

Той в’яз шумить... Зелене листя 
Про щось розказує мені,
Старому в’язу, мабуть, сниться 
Далека юність навесні...

І я гадаю: хтось весною 
Його, напевно, посадив,
Хтось поливав його водою,
Оберігав і городив?

Він вже помер... Його немає,
Лиш в дереві лишився жить,
А  в’яз росте, і сонце сяє,
І листя з вітром гомонить.

^  Визначте тему й головну думку вірша.
•  Що уособлюють у фольклорі дерева: ду 

мі роздуму. Вживайте вставні слова маі

Зроблю я радість для старого,
І рід його я збережу:
Я тут близенько біля нього 
Малого в’яза посаджу.

Звичайно, він розкине віти, 
Великим стане і міцним,
Хтось, певно, буде теж сидіти 
І буде мріяти під ним.

І листя, свіже і зелене,
Над ним тихенько зашумить,
І він подумає про мене 
Нехай одну коротку мить,

І зрозуміє, що рікою 
У безвість весни наші йдуть,
Він зрозуміє!.. А  весною 
І сам посадить в’яза тут..

, граб, в’яз? Відповідь побудуйте у фор- 
/ть, певно, очевидно, отже, без сумніву.



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Деякі слова можуть виконувати роль і вставних 
слів, і членів речення. У таких випадках треба бути особливо уважним 
у вживанні розділових знаків.

ПОРІВНЯЙТЕ:

Все навколо казкою здається Здається, це було зі мною вчора
(Б. Остапенко). (В. Сосюра).

Ми всі сподівалися на диво, а дива Люди, на диво, зустріли нас привітно
не сталося (3 газети). (Я. Баш).

ПІДКАЗКА

Щоб відрізнити член речення від вставного слова, потрібно з ’ясувати, чи
пов’язане воно за змістом з іншими словами в реченні, чи можна постави
ти до нього питання. Якщо так, то воно є членом речення, отже, не є встав
ним.

27. Прочитайте речення, визначте вставні слова. Перепишіть лише ре
чення, ускладнені вставними словами. Розставте в них розділові знаки.

1. Може зламатися тіло, але ніколи — дух (О. Стефанович). 2. Може 
прийде звістка радісна мені (А. М алиш ко). 3. Кажуть люди, що судьба 
така мені (А . М алиш ко). 4. Кажуть пізнаються у житті люди за дрібни
цями і вчинками (Д . Л уценко). 5. Буває словом обізвешся і клопоту по
тім не оберешся (27. Усенко). 6. Таке буває на землі з людиною нечасто 
(27. Перебийніс).

^  Поясніть, як ви розрізняєте вставні слова та однозвучні з ними члени речення. 
•  Складіть і запишіть речення, у яких слова на думку та гадаю вживалися б як:

1 )вставні слова;
2) члени речення.

28. Перепишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Україно під небом твоїм калинові пливуть острови (А. Демиденко).
2. Та напевно стоїть біля рідного ґанку червона калина (С. Б р а ж н и к).
3. Ти стоїш на узбіччі дороги калино (Є. Гуцало). 4. Уже кущі калини 
зодягли мабуть в дівчат позичені корали (Є . Гуцало). 5. Справді в цім 
домі ще стільки тепла! Осене може пізніше б зайшла? (Л . Скирда). 6. Мій 
друже я красу люблю! (М . Вороний). 8. Краса можливо нас таки врятує 
(М. Руденко).

Уживаючи звертання та вставні слова, напишіть лист до одного з адресатів: 
' близького родича; найкращого друга; відомого журналіста, співака або кіно

актора.



29. Прочитайте вірш Сергія Рачинця, визначте в тексті звертання та встав
ні слова. Замисліться: звук якого інструмента втішає вашу душу? Скла
діть про це висловлювання (6 -7  речень), уживаючи звертання та вставні 
слова.

Змайстрував сопілочку дідусь.
Кажуть, в нього руки — золоті.
І тепер я грати на ній вчусь,—
Буду музикантом у житті.

Кожна нотка: до-ре-мі-фа-соль, —
Чарівними звуками бринить.
Грай, моя сопілочко! Дозволь 
душу звеселити хоч на мить.

А  твоя калинова душа,
вірю, ще приглянеться комусь...
Грай, сопілко! Кожного — втішай.
Змайстрував сопілочку дідусь.

^  Що калинова сопілка уособлює в народних казках? Чому народна фантазія 
сопілку поєднала з калиною?
Який дідусів чи бабусин подарунок є для вас найдорожчим? Розкажіть про це. 

•  Чого ви навчаєтесь у своїх старших родичів? За що найбільше їх шануєте?

& % г
4 РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ 

ГОВОРІННЯ

Діалог, складений за змістом прочитаного тексту

СО. Прочитайте, визначте речення, ускладнені однорідними членами 
речення, звертаннями та вставними словами.

Який кущ наймиліший українцеві? Звичайно, калина! Про яку рос
лину складено найбільше пісень? Звісно, про калину! Квітне калинове 
диво в казках і легендах, у прислів’ях і приказках.

Звідки ти взялася, калино? Чому до тебе, скромний кущику, українці 
ставляться з такою повагою?

Кажуть, напали якось на нашу землю вороги. Схоплена ними дівчи
на вирвалася й побігла. Розірвалося її червоне намисто, розсипалися по

СКЛАДАННЯ
ДІАЛОГІВ



землі яскраві намистинки. Через деякий час повиростали з них калино
ві кущі.

Калина — спогад про рідну домівку, про матінку, її турботу й пестли
ві руки. Калина символізує дівочу красу, вірність і любов. А  ще калина 
уособлює силу та безсмертя. «А  ми тую червону калину підіймемо, а ми 
нашу славну Україну розвеселимо!» — співають українці.

За В . Супруненком

^  Усно перекажіть текст у формі діалогу між двома школярами. Один із них роз
питує, чим пояснюється прихильність народу до калини, інший розповідаєте, 
що почув від старших родичів. Уживайте речення, ускладнені однорідними 
членами, звертаннями та вставними словами.

Діалог, пов’язаний із ситуацією

: И . Складіть і розіграйте діалог, що міг би відбутися між самотньою бабу
сею таїГ сусідкою-семикпасницею, котра прийшла дізнатися, якої допо
моги потребує старенька. У репліках уживайте подані в рамці звертання 
та вставні слова. Не забувайте про етикетні формули (слова ввічливості).

Звертання: Олено Петрівно, бабусю, шановна сусідко, 
Галю, дитинко, сусідонько...

Вставні слова: може, мабуть, певно, звичайно, на мою думку, 
безумовно, очевидно, по-перше, по-друге...

Етикетні формули: будь ласка, прошу, будьте люб’язні, 
дякую, вибачте, перепрошую...

Л2. Складіть і розіграйте діалог між відомим спортсменом, котрий при
їхав до школи, яку він закінчив років з десять тому, та семикласником. 
Мета гостя — дізнатися, чи працюють ще в школі вчителі, які його навча
ли, і як ведеться сучасним учням. У репліках уживайте подані в рамці або 
самостійно дібрані звертання та вставні слова. Не забувайте про етикетні 
формули.

Звертання: хлопче, друже, парубче, любий школярику, 
пане, добродію...

Вставні слова (сполучення слів): здається, між іншим, 
кажуть, коротко кажучи, на жаль, відома річ, немає сумніву.



133. Прочитайте речення, визначте в кожному граматичну основу. Які з 
речень прості, які — складні? Як ви це визначили? Звіртеся з таблицею.

1. Душа душу чує, а серце серцю вість подає. 2. Щире серце в дорозі не 
спіткнеться. 3. Куди серце лежить, туди й око біжить. 4. Щирому серцю 
дорога відкрита. 5. Якщо прийшла думка до серця, то з вуст зірветься 
слово. 6. Щире слово, добре діло душу й серце обігріло. 6. Нещира душа 
не варта й гроша. 7. Якщо пісня в тебе іскриста, то й душа твоя чиста 
(Народна творчість).

ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА БУДОВОЮ

ПРОСТІ СКЛАДНІ

Мають одну граматичну 
основу.

Мають дві або більше граматичних 
основ.

Щире вітання дорожче 
за частування.

Як ти вітаєш, так і тебе люди 
вітатимуть.

Складне речення має дві та більше частин, які за своєю будовою є 
простими реченнями.

Прості речення у складному можуть бути незалежними одне від 
одного за змістом: Від працьовитої людини сад залишиться, ледар 
лишить після себе пустир.

Складне речення може включати головну частину й залежну (або 
кілька залежних). Від головної частини до залежної можна поставити 
питання: Гілка ламається там, (де?) де вона гнеться.

34. Перепишіть речення, визначте й підкресліть у кожному граматичні 
основи. Укажіть речення прості та складні.

1. Кожний птах летить до свого гнізда (Народна творчість).
2. У  рідному краї і серце співає, у рідному краї небо безкрає (М . Б а ка я ).
3. Ласкава, щедра і привітна лежить навкіл твоя земля (Л . Компанієць).
4. Горить мені вікно у рідній стороні, щоб я не заблукав між вікнами чу
жими (А . Кичинський). 5. І земля у ріднім краї найрідніша, найтепліша 
(М . Сингаівський). 6. Україна моя починається там, де доля моя усміха
ється (27. Осадчук).

^  Які з простих речень, що входять до складного, є незалежними, які — 
залежать одне від одного?

•  Визначте речення, ускладнені однорідними членами, поясніть у них розділові 
знаки.

35. Роздивіться таблицю. Перепишіть подані після неї речення, 
підкресліть у них граматичні основи.



КОМУ МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ СТАВИМО:

Якщо частини складного речення 
поєднані без сполучників

Слово людину рятує, слово ж її нищить.
Якщо частини складного речення 

поєднані сполучниками і, та, а, але, 
проте, однак, що, щоб, бо, як, тому 

що... або сполучними словами коли, 
який, хто, де ...

, а
Шабля ранить голову, а слово цілить 

удушу.

1. Золото й срібло не старіють, батько й мати ціни не мають. 2. Му
дра дитина тішить своїх батьків, а ледар їх засмучує. 3. Ти подбай, щоб 
батько й мати раділи через тебе, а твої вихователі з любов’ю дивилися на 
тебе. Коли ти відкинеш лукавство і неправду від себе, усі дороги рівно 
вестимуть тебе вперед (З Біблії).

^  Визначте складне речення, частини якого поєднані без сполучника.
•  Прочитайте складні речення, частини яких поєднано сполучниками. Назвіть 

ці сполучники.
•  Частини якого з речень поєднані сполучним словом? Назвіть це слово.
•  Складіть і запишіть речення за такими схемами:

, але , щоб

, тому що )

:56. З  кожної пари простих речень утворіть складне (за потреби деякі 
слова пропустіть).

• 3 моря води не виливають. З пісні слів не викидають.
• Найдорожча для мене пісня — колискова. З нею мене мати колисала.
• Чую рідну я чарівну пісню. Серце голосно в грудях б’ється.

^  Накресліть схеми утворених речень.
Л7. Прочитайте речення мовчки, визначте в кожному пряму мову та сло
ва автора. Прочитайте речення вголос у такій послідовності: 1) речення, 
у яких пряма мова стоїть після слів автора; 2) речення з прямою мовою 
перед словами автора.

1. Ми всі уклінно просимо: «Заходь у гості, осене!» (За І. Кульською).
2. «Ось уже й осінь!» — сказав Богдан (М . Стельмах). 3. Знімаю труб
ку і питаю у лелеки: «Скажи, чи ще до осені далеко?» (Н . Кир’ян).
4. «Цей метелик не твій, ти про нього не мрій!» — каже літо до осені 
(О. Довгоп’ят). 5. «Ось я йду!» — обізвалась зима (Леся Українка).

•  Поясніть у реченнях із прямою мовою розділові знаки. Звіртеся з таблицею.



РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ ІЗ ПРЯМОЮ МОВОЮ

А: «П». В іт и  л и с т я м  шелестять: «Раді сонце ми вітать» (М. Демидов).
А: «П! (?)» Пожовклий лист шепнув: «Забудь про всеї» (В. Сосюра). 

Стою і думаю: «Навіщо втрачає літні чари сад?» (Д. Луценко).
«П», — а. «Іди і вертайся, будь ласка», — шуміла мені трава (В. Підпалий).

«П! (?)» — а. «Дай мені квітку з поля!» — я попросила в землі (М. Чумарна). 
«Хто ти?» — пита вербова гілка (М. Процик).

38. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте в 
кожному з речень пряму мову та слова автора.

1. Шепочу устами любові Матусю скажи мені слово (27. Перебийніс).
2. Стоїть гора високая раптом заспівала мама (Зірка  М ензат ю к). 3. Від 
мами любої в дитинстві почув я вперше ці слова Реве та стогне Дніпр 
широкий сердитий вітер завива (За В . Ш кодою ). 4. Сідай біля мене син
ку каже батько (27. К ул іш ). 5. Як гарно в світі говорить сам до себе дід 
(М . Ст ельмах). 6. Хто ви прапрадіди гукаю (27. Перебийніс). 8. Я при
ходжу в гості до старезного дерева і розмовляю як з прадідом Доброго 
вечора прадіду Як ваше здоров’ячко (Д. Чередниченко).

^  Поміркуйте: чому речення з прямою мовою не можуть бути простими?
•  Визначте речення, ускладнені звертаннями. Поясніть розділові знаки при

звертанні.
39. Прочитайте текст за особами. Чи згодні ви з думкою, що діалог є різ
новидом прямої мови? Свою відповідь обґрунтуйте.

Жив у лісі Соловей. Коли птах співав, усе живе завмирало від захо
плення. А  співав він про весну, кохання, радість і тривогу.

Та ось у лісі з’явилася чорна Ворона. Вона прилетіла з чужого краю 
і зовсім не розуміла мови тутешніх птахів. Невдовзі відбувся концерт 
пернатої гості. Вона репетувала на весь ліс, махала крилами і так вихви- 
цювала хвостом, що гілка тряслася разом зі співачкою.

Птахи захоплено хвалили Ворону.
— Це зірка лісової естради! Темпераментна, оригінальна!
— Хіба можна порівняти її зі солодкоголосим Солов’єм?
— Ще б пак, адже це залітна співачка! Правда, ми не розуміємо її слів, 

але ж нині модне все незрозуміле!
Після цього птахи розкритикували Солов’я, оголосивши його спів 

солодкавим і примітивним.
Соловей образився, розгубився і пішов на пенсію. Він не відчував 

ревнощів, його охопив розпач. Птах донині ховається в тіні гілок. Птахи 
не мають до нього співчуття, вони втратили до нього цікавість.

Нахабна й самовпевнена Ворона стала уславленою співачкою. Подей
кують, що вона стала лауреатом премії імені Солов’я.

Т . Брат ченко



► Лексичне значення виділених слів з ’ясуйте за Тлумачним словничком.
•  Про що цей текст? Розкрийте алегорію образів.

Назвіть ужиті в тексті слова — назви почуттів. Витлумачте суть цих почуттів. 
Звіртеся зі Словничком назв почуттів.

40. Складіть і розіграйте діалог між семикласницею та ї ї  бабусею, яка 
хоче подарувати дівчинці на день народження ноутбук. Перші п’ять реплік 
діалогу складіть і запишіть відповідно до поданих у таблиці схем.

А:
— Р д .(!? )

Маленький хлопчик запитує в бабусі:
— Коли ти була маленька, в тебе ай фон був?

— Рд, — а. — Ні, онучку, на жаль, не було, — відказує бабуся.
-  Рд? -  а. — А айпад чи мобільний телефон? — допитується малий.
— Рд! — са. — 1 айпада, і мобільного телефону не було\ — відповідає бабуся.

А:
— Р д .(!? )

Подумавши, хлопчик питає:
— Бабусю, а ти динозаврів бачила?

А 1. Перепишіть діалоги, поділяючи їх  на репліки й розставляючи розді
лові знаки.

1. Каже верба вербі Чом ти вербо в журбі? Каже вербі верба Хіба це 
вербо журба? (А. Камінчук). 2. Добривечір дівчино Що ти несеш спи
тав парубок в дівчини яка йшла з відрами на коромислі А  хіба не бачиш 
Моркву сказала сміливо дівчина. А  де ж ти набрала тієї моркви В крини
ці нарвала сказала дівчина й засміялась так неначе соловейко защебетав 
(І. Нечуй-Левицький).

^  Визначте речення, ускладнені звертаннями, поясніть у них розділові знаки.
•  Що поширеніше в усному мовленні: монолог чи діалог? А в писемному?

Чим це пояснити?
•  Яка форма спілкування (діалог чи монолог) для вас легша? Поясніть чому.

Розкрийте зміст вислову поетеси Світлани Йовенко «Понад усе ціную діалог:
”  рух думки й вуст».

А2. Прочитайте написаний у формі діалога вірш за особами. Ким є, на 
вашу думку, співрозмовники?

Дерево
— Нащо у дерева стільки гілок?
— Це — щоб гойдати веселих пташок,
щоб перехожому затінок дати чи од дощу у негоду сховати.
— Ну, а навіщо такий стовбурище?
— Щоб підійматися вище і вище
в небо, туди, де птахи та блакить,
де золотаво сонце горить.
— Нащо ж тоді довжелезне коріння?
— Щоб вітровіям злим не коритись
і пам’ятати: лиш той не змалів, хто не полишив своєї землі.

А. Костецький



^  Що уособлює у вірші земля?
•  У чому сила зображеного в поезії дерева? Визначте головну думку вірша. 

Чому дерево тягнеться у височінь, до сонця?
•  Чи може зображене у вірші дерево бути прикладом для людини? Якщо так, 

то в чому?
•  Чому для висловлення своїх думок поет обрав діалогічну форму? Чому не 

вказано, між ким відбувається розмова?
Складіть висловлювання у формі діалогу між двома птахами: перелітним і та- 

\ Р  ким, що залишається на зиму в Україні. Запишіть цей діалог. Інформацію про 
таких птахів зберіть у мережі Інтернет.

■ 3. 1 Перепишіть, уставляючи пропущені літери та розставляючи
розділові знаки.

1. Я пр..вітаюсь Добрий ранок (Г. Чубач). 2. Згадались Івану матер..ні 
слова Д..вись щоб тебе не згубили м’якість і гордість (М. Стельмах). 3. Я 
тобі і небо сину пр..хилила б каже мати (М . Познанська). 4. Нам часом 
кажуть Зважте кож..н крок аби не наробити пом..лок (Р. Третъяков).
5. Одні к..даються ліворуч інші праворуч. А  я люблю середину сказав 
Черв’як і виз..рнув із яблука (Ю . Береза). 6. Коли ти вранці прокидаєш
ся сп..тай себе Що я маю сьогодні зробити Коли увеч..рі зас..наєш поду
май Що я сьогодні зробив (Піфагор).

%  Позначте в словах усі вивчені орфограми.

§ 2. ЧАСТИНИ МОВИ

44. Подані словосполучення запишіть у такій послідовності:

а) іменник+прикметник-, в) дієслово + іменник-,
б) іменник + іменник-, г) дієслово + прислівник.

Цікава книжка; читати зацікавлено; герой оповідання; переказува
ли на уроці; обговорювали з цікавістю; говорили натхненно; несподівані 
оцінки; влучні характеристики; значна користь; очікували продовжен
ня; екранізація твору; яскраві враження; значний вплив; чудові спогади.

Із двома-трьома словосполученнями складіть речення (усно).
•  Який розділ науки про мову вивчає словосполучення й речення, а який — 

вивчає частини мови?

-2 Слово вивчають різні розділи науки про мову.
Д  Якщо лексикологія досліджує лексичне значення, походження й уживан

ня слів, СЛОВОТВІР — способи їхнього творення, ОРФОГРАФІЯ — прави
ла написання слів, СИНТАКСИС вивчає слова як будівельний матеріал для 
словосполучень і речень, то слова як частини мови вивчає розділ науки про 
мову — МОРФОЛОГІЯ.



ЧАСТИНИ м о в и І

с а м о с т ій н і  
ч а с т и н и  м о в и

ІМЕННИК
(зло? що?)
дівчинка,
словник

ПРИКМЕТНИК 
(який? чий?)

розумний.
сестрин

ЗАЙМЕННИК
я. себе, твій, цей. 

весь, який, що. 
дехто, ніякий

ЧИСЛІВНИК 
(скільки? котрий?)

сім. 
десятий

ДІЄСЛОВО
(що робить? 
що роби а? 

що робитиме?)
учиться, лшгюала, 

співатиме

ПРИСЛІВНИК 
(де? куди?коли? 

чому? як?)
отам, уперед, удень. 

спересердя, чесно

СЛУЖБОВІ
ЧАСТИНИ МОВИ

ВИГУК
о гов. ай. 

добривечір

ПРИИМЕННИК
на, в, до, 

перед, через

СПОЛУЧНИК
і (й). т а , сгба. 
щоб. що. мов

ЧАСТКА
яе. ні. хай, 

же. б. невже



45. Прочитайте прислів’я. Визначте в кожному самостійні та службові 
частини мови. Поясніть відмінність між ними.

1. На кожній скатертині свій хліб. 2. Язик буває гостріший за шаблю.
3. Золото не іржавіє, розумний чоловік не зазнається. 4. Мудра людина 
не починає спілкування зі слова «я ». 5. Рот — один, вух — двоє, кажи 
раз, але слухай сорок два рази. 6. Говорив жартома, а висловив усе, що 
хотів. 7. Язика нікому не пришиєш.

^  Визначте лексичні та граматичні значення виділених слів.
•  Який розділ науки про мову досліджує лексичне значення, походження й ужи

вання слів? їхні граматичні значення?
•  3 якого погляду вивчає слова синтаксис?
46. Із поданих слів складіть і запишіть речення. Для цього самостійні 
частини мови поставте в потрібній граматичній формі.

1. Геніальний, три, скрипаль, сидіти, стебло, одне, на. 2. Вага, стебло, 
зламатися, розлетітися, джміль, та, від, і. 3. Літак, джміль, гудіти, собі.
4. Джміль, вони, гудіти, собі, спросоння, до, і.

^  У записаних реченнях назвіть службові частини мови. Яка їхня роль у мовленні?
•  У першому із записаних речень підкресліть усі члени речення.
47. Прочитайте вірш Любові Забашти, доберіть до нього кілька варіан
тів заголовків. Що відбиває кожен з них — тему чи головну думку тексту? 
Якими частинами мови виражений кожен заголовок?

Живе одинока людина, Чому ж ми не прийдемо в хату,
Чому ж ми проходимо мимо? Її не покличем з собою?
Живе одинока людина, І буде одна вікувати
Ніким у житті не любима. Людина з своєю журбою,

І серце у неї відкрите Нам легше, бо ми не самотні,
Для ласки людської й привіту, Ходімо ж до неї в світлицю!
Печальним льодком оповите, І серце людини з безодні
Віддалене горем від світу. Полине за нами, як птиця.

^  Визначте лексичні й граматичні значення виділених слів.
•  Укажіть слова, ужиті в переносному значенні, розкрийте ці значення.
•  Визначте вжитий у вірші фразеологізм, поясніть його значення.
•  Чиє самотні люди серед ваших знайомих? Чи доводилося вам їм допомага

ти? У чому і як? Розкажіть про це.

48. І  Перепишіть, у кожному з речень підкресліть усі члени речення. 
Визначте, якою частиною мови виражений кожен член речення. Звіртеся  
з таблицею.

1. Немає вищої святині за чисте сяйво доброти (О. Довгий). 2. Коли я 
чую, як підлітки сторонніх старших людей називають «батя», «дідок», 
«бабулька», а своїх батьків позаочі називають «мої предки», я ніяковію. 
Любов і повагу до батьків, старших людей, як і працьовитість, гідність,



у наших родинах виховують змалку (Л . Орел). 3. Навіть за війну гірші 
деякі людські якості: боягузтво, зрадництво, егоїзм (Е . Хемінгуей).

^  Визначте в реченнях слова — назви почуттів. Витлумачте суть цих почуттів.
Звіртеся зі Словничком назв почуттів.

•  Кого називають «людьми старшого віку»? Чи є такі люди у вашій родині?
У вашому будинку? Серед ваших знайомих?

1т* Наведіть приклади ситуацій, коли ви можете допомогти літній людині. Пояс- 
* ніть, чим і як. Чи допомагають старшим родичам ваші батьки? Чому робити це 

необхідно? Підготуйтесь розповісти про це в класі.

§ 3. ВИВЧЕНІ ГРУПИ ОРФОГРАМ

>19. Прочитайте слова. Які труднощі можуть виникнути щодо написання 
кожного з них?

Чесний, серйозний, запорізький, ковальський, не спиться, перемо
жеш, розчервонітися, допомагати, примиритися, безмежжя, синьо- 
жовтий, жовтогарячий, камінчик, духмяний, шістнадцять, шістдесят, 
прегарний, Ігорович, ЗНО, ВНЗ, пів-Європи, пів’яблука, непримирен
ний, львів’янці, надвечір’я.

^  Який розділ науки про мову вивчає правопис слів? Поясніть значення терміна 
орфограма.

•  У кожному слові визначте орфограму, за потреби звернувшись до поданого 
на форзаці підручника переліку орфограм. У яких словах є дві орфограми? 
Більше двох?

•  Які з орфограм буквені, які — небуквені? Звіртеся з таблицею.

Орфограми БУКВЕНІ: Орфограми НЕБУКВЕНІ:

вибір написання слова 
(певноїбукви) з низки можливих 

варіантів за умови однакової вимови

написання слів разом, окремо, 
через дефіс, апостроф, перенос 

слів, скорочення слів
Наприклад: веселка — орфограма:
букви е-и , що позначають ненаголо- 
шені голосні в коренях слів ; 
боротьба — орфограма: букви, 
що позначають звуки, 
які уподібнюються; 
спекти
орфограма букви з -с  у префіксах з (с )

Наприклад: нехтувати — 
орфограма: не з дієсловами] 
міжгір’я — орфограма: апостроф; 
водограй, чорно-білий, пів-України — 
орфограма: написання складних слів 
разом, через дефіс\ 
кг, год — орфограма : скорочення слів



5 О. Подані слова запишіть відповідно в чотири колонки.

СЛОВА 3 ОРФОГРАМОЮ:

у префіксі у корені у суфіксі у закінченні

Презавзятий, печиво, вишнею, вуличка, тривога, пшениця, приду- 
найський, (у) синьому, ста (числівник), краєчок, минуле, барвінку, ха
зяїн, екзамену, Анатоліївна, широкий, примовляти, кручею, здоровен
ний, хилитися, розквіт, зчесати, скотитися, школярем.
5 1. У кожному з поданих слів визначте орфограму (або кілька орфограм). 
Обґрунтуйте написання слів відповідними орфографічними правилами.

Краєвид, премудрість, Полтавщина, Чорне море, Причорномор’я, 
заозер’я, юннат, морозиво, півдня, рукопис, електроплита, список, 
напівгеній, ві-кон-ни-ця, кг, вагонобудівний.

> Слова з небуквеними орфограмами запишіть.
5 2 .Щ  ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! У кожному слові визначте орфограму. 
Доберіть і запишіть по 2 -3  слова з тими ж орфограмами. Орфограми 
підкресліть.

З Р А З О ІГ } _  м ’мпа,.

Зорепад, високий, свято, український, пісенний, Оксанці, яскраво- 
синій, знання, ручний, причарувати, менший, неозорий, радісний, пів- 
міста, сходи, любиш, спортзал, контрастний, серіал, будь-хто, інвестор, 
диск, ні перед чим, кішка, не може, журиться, (у) сорочці.

> Назвіть небуквені орфограми.
5 3. С і  ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ! Перепишіть, уставляючи пропуще
ні літери. Позначте місце наголосу, за потреби зверніться до словника. 
Запам ’ятайте вимову слів. У кожному слові визначте орфограму.

Прият..ль, черговий, к..лометр, навчан..я, за п ..т а н ..я , подолання, 
пом’якш ен ..я , заслан..я, завдання, в..мова.

ПІДКАЗКА

Іменники на -ання здебільшого мають наголос на тому ж складі, що й діє
слова, від яких вони утворені: читати — читання; запитати — запитання.

\ г> Який розділ науки про мову вивчає правильну вимову слів? Виділені слова 
передайте звукописом.



33
54. 1 Перепишіть, уставляючи пропущені літери та знімаючи риски.

1. Над сон..им містом легко/кр..лим роєм літають красні мрії, дав
ні сни (Л еся У кра їн ка ). 2. Л..тів журавлик на кр..хких кр..лятах над 
пр..ірвою розбурханої вул..ці (27. Перебийніс). 3. Ц ілу ніч смієт..ся 
дощ, і асфальт став темно/сірий (Ю . М ельник). 4. Гасне остан..я зір
ка у н..бесах бе..дон..их (М. Л ук ів ). 5. Л..мон..ий віт..р задмухав по
над..ніпровий вечір (М. Вінграновський). 6. Мій улюблений колір —
ж..вто/г..рячий, він безстрашний і бе..журний (О. Сандига). 7. Ніч 
пр..слухаєт..ся до порожніх вул..ць і німих тротуарів (М. Семенко).

* Визначте орфограми у словах із пропущеними літерами. Поясніть написання 
цих за допомогою орфографічних правил.
Поясніть ужиті в реченнях розділові знаки.
В останньому реченні підкресліть усі члени речення. Визначте, якими части
нами мови вони виражені.
Поміркуйте, від чого насамперед залежить грамотність людини. Підготуйте
ся до обговорення цього питання в класі. На основі обговорення підготуйте 
плакат.

 І

Щ щ Б
Читай,

|Гвори,
Кохай 
Думай,
Співай,
Слухай,
Плекай,
Бережи|§

\Розвивай,
Здобувай,
Р О З М О В Л Я Й ,  р4 і

Не забувай,
Прославля



МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

ДІЄСЛОВО: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, 
МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

55. Прочитайте. Поставте питання до виділених слів. Що вони означають?

Хрущі над вишнями гудуть,
В саду дрімають сонні вишні,
А  матері до хвірток вийшли 
Поглянуть, чи сини ідуть.
Як легко матерям зітхати!
Сягнувши далей і висот,
Сини вертаються.
І от сім’я вечеря коло хати.
Вже соловей завів своє 
Десь у гущавині вишневій,
А  у високім чистім небі 
Вечірня зіронька встає.
І от поснули вже сини.
А  в матерів нові турботи.
Весь вік готові ждать вони 
Синів із мандрів чи з роботи,
Лиш щоб ніколи — із війни.

Галина Гордасевич

^  3 якою відомою кожному українцеві поезією перегукується вірш? Хто автор 
цієї поезії? Прочитайте її напам’ять, визначте в її тексті дієслова, до кожного 
поставте питання.

Ш ДІЄСЛОВО — самостійна частина мови, що називає дію або 
О стан предмета і відповідає на питання що робити? що зробити? що 

роблять? що зроблять? що зробили? тощо.
Дієслова мають такі граматичні категорії: час, число, особу, рід, 

вид, спосіб.
У реченнях дієслова найчастіше виконують роль присудків:
Мати колихала дитинча (Д. Луценко). Наївно дивиться дитя 

(П. Перебийніс).



56. Роздивіться таблицю. До якої колонки ви віднесли б кожне з поданих 
дієслів?

ДІЄСЛО ВА ОЗНАЧАЮТЬ:

КОНКРЕТНУ 
ФІЗИЧНУ ДІЮ СТАН ВИЯВИ

ОЗНАКИ

ПРОЦЕС 
МОВЛЕННЯ 

Й МИСЛЕННЯ

СТОСУНКИ 
МІЖ л ю д ь м и , 

ПОЧУТТЯ 
Й ПЕРЕЖИВАННЯ

будувати спати біліти розповідати шанувати
креслити стояти блищати міркувати поважати

Думати, рухатися, упіймати, відповідати, радіти, переписувати, ма
лювати, боронити, любити, загрожувати, мислити, сидіти, сумувати, 
співчувати, голубити, захищати, бігти, ткати, гадати, вишивати, висі
ти, нападати, жаліти, обіцяти.

^  Визначте серед дієслів синоніми та антоніми.
57. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Перепишіть прислів’я, визначте й підкрес
літь у кожному граматичні основи. Якими членами речення є ці дієслова?

1. Материна молитва з дна моря підіймає. 2. У  дитини болить паль
чик, а в матері пече серце. 3. Матір тішить не хліб, а добре слово дитини.
4. Грубе слово від дітей глибоко ранить і не гоїться. 5. У  матері серце бо
лить, як чужі діти плачуть. 6. До батька чемно вітайся, а матері низько 
вклоняйся. 7. Дівчата шиють і співають, а мати поре і плаче.

^  Назвіть дієслова, вжиті в переносному значенні. Які дієслова означають 
почуття й переживання?

•  Визначте речення, ускладнені однорідними членами. Поясніть у них розділові 
знаки.

•  Визначте складні речення, обґрунтуйте вживання в них розділових знаків.
•  Підкресліть орфограму «знак м’якшення». Поясніть уживання знака 

м’якшення.

■2 Дієслова на -ть, -ться пишуть зі знаком м’якшення: знають, 
навчаються.

Дієслова на -ться вимовляють так: сміються [с ’м’ійуц':а], 
граються [грайуц':а].

Дієслова на -ш, -шся пишуть без знака м’якшення: знаєш, 
навчаєшся. Вимовляють їх так: [знаеиш], [навечайеис':а].

В особових закінченнях дієслів першої дієвідміни пишуть літери 
е, є ; хочеш, знаєш.

В особових закінченнях дієслів другої дієвідміни пишуть літери 
и, і: ходиш, клеїш.



ОРФОГРАМА:
знак м’якшення; 

літери е (є) , и  (ї) в особових закінченнях дієслів

58. Прочитайте речення, визначте дієслова.

1. Де мати посіє, там стелиться ласка, де мати посадить, там схо
дить добро (Б. Крищ енко). 2. Як виростеш ти, сину, закінчиш те, чого 
я не скінчила. Ти не лякатимешся втоми і негоди (За Г .  Гордасевич).
3. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі 
(Б. Симоненко).

^  Дієслова з орфограмою «знак м’якшення» вимовте відповідно до правил 
орфоепії. Поясніть уживання знака м’якшення.

•  Визначте дієслова з орфограмою «літери е (є), и (/) в особових закінченнях 
дієслів». Поясніть написання особових закінчень дієслів. Розкажіть, як ви ви
значаєте дієвідміну дієслова.

•  Які з дієслів ужито в прямому значенні, які — у переносному?
59. Перепишіть речення, на місці крапок уставляючи, де потрібно, знак 
м’якшення.

1. Діло розумом починаєт..ся, а руками робитеся. 2. Коли за все ві
зьмеш..ся, то нічого не зробиш... 3. Кому місяць світит.., тому й зорі 
всміхаються. 4. Всяка іржа очищает..ся, та сліди лишают..ся. 5. Раз об
печеш..ся, то другий раз побережеш..ся. 6. Краще бит..ся з орлом, ніж 
мирит..ся з вороном. 7. Помилиш..ся, запізниш..ся — щастя не спізна
єш (Народна творчість).

^  Позначте в словах орфограму «знак м’якшення».
•  Виділені слова передайте звукописом.
30. Перепишіть, передаючи літерами записами звукописом дієслова.

1. [п’ ід’ іймайеиц’ :а] місяць над містом, заглядає до мене в вікно 
(Б. Сосюра). 2. І віє вітер у лице, в гілках [полошчеиц’ :а]. І геть промо
кле деревце в світлицю [просиец’ :а] (М . Л у к ів ) . 3. І ніжно [горнеиц’ :а] 
до мене крило вербиченьки зелене (К . Лесьєв-Лесь). 4. У  криниці голуба 
вода [с’в’ітиец’ :а] глибинними вогнями (Д . Л уценко).

^  Підкресліть у словах орфограми «знак м’якшення» та «літери е(є) ,  и (і) в осо
бових закінченнях дієслів».

31. Перепишіть речення, на місці крапок уставляючи пропущені літери та 
розставляючи розділові знаки.

1. Вітре буйний ти з морем говор..ш ( Т .  Ш евченко). 2. Р..вені вітре та 
не плач..ш бо тобі не тяжко (Б. Забіла). 3. Мовч..ш мій друже ясний і 
зітха..ш (Леся Укра їнка ). 4. Як ми не посі..мо вітер то хто ж дочека..ться 
змін? (М . Осадчий). 5. Майбутнім ми мар..мо а сучасним, на жаль, гор
дуймо (Народна творчість). 6. Ми сто..мо на грані невідомих шляхів



майбутніх (О. Теліга). 7. Ми гордо йд..мо шляхами України. ... Ми чин., 
мо волю наших прадідів, це вони нас послали в путь (Б. Голобородько).

^  Позначте у словах орфограму «літери е (є), и (/) в особових закінченнях 
дієслів».

•  Обґрунтуйте вживання розділових знаків.
•  Назвіть ужиті в реченнях дієслова-антоніми.
32. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! До кожного з дієслів доберіть спільноко- 
реневі антоніми, які різняться префіксами. Антоніми запишіть парами, 
префікси виділіть.

Відійти, зарядити, роз’єднати, заплющити, відкріпити, зашифрува
ти, від’їхати, причалити, підперезатися, стулити, відступати.

^  Позначте в словах вивчені орфограми. Обґрунтуйте написання слів.
63. С і  ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ! Розкрийте значення поданих фразеоло
гізмів. Складіть і запишіть із ними речення.

1. Убирати з молоком матері. 2. Різати правду-матінку. 3 .1 рідна мати 
не впізнає.

^  Визначте у фразеологізмах дієслова. Які з дієслів ужито в переносному значенні?
•  До вжитих у фразеологізмах дієслів поставте питання. Які дієслова 

називають дію безвідносно до часу, числа, особи? У якому дієслові можна 
визначити час,число, особу?

Є 4. Проаналізуйте таблицю. Скільки основних форм має дієслово? 
Визначте, до яких форм дієслова належать виділені в реченнях слова.

ФОРМИ ДІЄСЛОВА

НАЗВА
ФОРМИ

На яке питання 
відповідає

Загальне
значення Приклади

Неозначена
форма

що робити? 
що зробити?

Дія, стан або процес 
поза часом,способом, 

числом,особою

звільняти,
записати

Особове
дієслово

що роблю? 
що зроблю? 
що робив? 

що зробив? 
що буду робити? 

тощо

Дія,стан предмета звільняю, 
запишу, 
звільняв, 
записав, 

буду звільняти 
буду записувати

Дієприкметник який? яка? 
яке? які?

Ознака предмета за 
дією

звільнений,
записаний

Безособова 
форма на 

-н о ,-то
що зроблено? Дія, яку сприймаємо як 

результат
звільнено,
записано

Дієприслівник що роблячи? 
що зробивши?

Додаткова дія, ознака, 
обставина дії

звільняючи,
записавши



1. Ліпше мовчати, ніж сварку почати. 2. Що там говорити, коли ні
чого і балакати. 3. Мовчи, язичку, дістанеш паляничку. 4. Як випустиш 
зі свого язика, то на чужому вже не вдержиш. 5. Мовлене слово поле
тить, а записана думка зостанеться. 6. У  закритий рот муха не залетить. 
7. Не кожне слово говорене веде за собою діло творене. 8. Не питай, хто 
писав, а читай, що написано. 9. Сказано — зроблено. 10. Лінивий учень 
плачучи до школи йде. 11. Мовивши слово, будь йому паном.

^  Визначте синоніми. До яких форм дієслова вони належать?
•  Поспостерігайте: які дієслівні форми вживаються в мовленні найчастіше?
35. Перепишіть прислів’я, уставляючи на місці крапок дібрані з довідки 
дієслівні форми. За  таблицею визначте назву кожноїз форм.

1. Аж до діброви ... ваші розмови. 2. Ви говоріть, а ми будемо ....
3. Твою роботу визначає ... тобою діло. 4. До чужого рота ... ворота. 5. За 
що куплено, зате .... 6. Брехню ..., брехунів б’ють. 7. Не на користь книж
ку читати, коли вершки лиш .... 8. Хороша книга — яскравіше зірки ... .

ДОВІДКА

Не приставиш. Підтакувати. Чути. Сяє. Продано. Знімати. Слухаючи.
Зроблене.

^  Визначте в записаних реченнях дієслова-антоніми. До яких дієслівних форм 
вони належать?

•  Прочитайте вжиті в реченнях особові форми дієслів. Як ви їх розпізнаєте?

36. 1 Перепишіть висловлювання, уставляючи на місці крапок
пропущені літери. Визначте дієслова, з ’ясуйте граматичні ознаки 
кожного — час, особу, число, рід (якщо є).

Людство поділя..т..ся на дві частини. Перша див..т..ся телевізор; 
друга його майже не див..т..ся.

Я належу до другої, тому що вважаю телевізор хронофагом. Із жалем 
думаю про тих, хто всі свої уявлення та знання про світ ч..рпає з «ящи
ка». Вони йдуть крізь Ж ..Т Т Я  й тягнуть за собою, мовби свою тінь, неви
ліковну телезалежність.

Вони все знають, усіх упізнають, носять у голові нав’язані кимось 
думки та погляди. Усе, чого не було в «ящику», для них не становить 
жодної цін..ості.

За М . Слабошпицьким

^  Лексичне значення слова хронофаг з ’ясуйте за Тлумачним словничком. 
Чи спільнокореневі з ним слова хронічний та хронологічний? Перевірте себе 
за словником іншомовних слів.

•  Виділене слово передайте звукописом. Поясніть відмінність між його 
вимовою та написанням.



•  Визначте, до якого типу мовлення належить висловлювання. Свою думку 
доведіть.

•  Розкажіть, як ви ставитеся до телебачення. У відповіді вживайте дієслова, які 
називають процеси мислення й мовлення.

•  Чи можна наш час назвати добою телебачення? Відповідь побудуйте у 
формі роздуму.
Чи має переваги над телебаченням Інтернет? Обговоріть це питання 

" з батьками та однокласниками. Уживайте дієслова, що означають стан і 
вияви ознаки.

$ 4. НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА. 
ОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

67. Прочитайте текст, випишіть дієслова, що відповідають на питання 
що робити? що зробити? Чи вказують вони на особу, рід, число, час дії 
або стану?

Увічливість — це мова людських взаємин. Правила ввічливості не 
вдасться просто завчити й використовувати час від часу. Бути ввічли
вим — означає бути доброзичливим і чуйним до людей, поважати їхню 
думку, оберігати гідність, бути терпимим до інших і вимогливим до 
себе. Справжня ввічливість — це внутрішній такт і почуття міри. Саме 
ці якості підкажуть, що можна, а чого не можна робити або говорити 
в тій чи тій ситуації.

Такт виявляється в найбуденнішому: в умінні вибрати тему розмови, 
делікатно промовчати, не забути привітати близьких людей із днем на
родження. Це і є азбука ввічливості.

За А . Єланською

^  Доберіть п’ять дієслів, які, на вашу думку, визначають поведінку ввічливої 
людини.

1 Неозначена форма — це початкова незмінна форма дієслова. Вона
називає дію, стан або процес, але не вказує ні на час, ні на особу, ні 
на рід, ні на число, і відповідає на питання що робити? що зробити? 
Наприклад: казати, любити, перемогти, відчути.

На кінці дієслово в неозначеній формі має суфікс -ти (-ть).
Неозначена форма дієслова може бути таким членом речення:
• підметом: Пізнать себе — то справа нелегка (П.Воронько)
• присудком: Пізнати мову народу — зрозуміти його душу (М. Бурмака).
• додатком: Не любив я (що?) ловит птахів (І І. Перебийніс).
• означенням: Настав час (який?) п^ощатися (̂Л. Дмитерко).
• обставиною: Прийшов я (з якою метою?) сповідатися калині (І. Драч).



Найчастіше дієслово в неозначеній формі виступає в ролі головного 
члена речення в односкладному безособовому реченні: У школі тільки його 
й чути (С. Васильченко). Назавтра знову вирушати в путь (М. Луків).

Дієслово в неозначеній формі може бути частиною присудка, що 
складається з двох і більше слів: Намагайтеся пізнавати свої недолі
ки (Петро Могила). Присудок, який складається з двох і більше слів, 
називається складеним.

Є8. Перепишіть козацькі прислів’я, уставляючи на місці крапок вибрані 
з довідки дієслова в неозначеній формі.

1. Або волю або дома не бути. 2. Легше вовком ..., ніж козаком про
ти козака воювати. 3. Не лише силою ... треба, ай умінням. 4. Дай, Боже, 
нашим ворогам ..., а нам лише дивитись. 5. Козак має за волю ..., а не в 
хаті пропадати. 6. Не вмієш ... золотом, то бий молотом. 7. Де не можна 
..., там треба перелізти.

ДОВІДКА

Боротися. Перескочити. Здобути. Шити. Воювати. Орати. Побитись.

Є 9. Подані дієслова поставте в неозначеній формі. Дієслова в неозначе
ній формі розберіть за будовою.

Розуміє, цікавлять, заквітчала, вивчатиме, пишеш, перечитали.

^  3 двома дієсловами в неозначеній формі складіть речення (усно).
70. Розкрийте зм іст кожного з фразеологізмів. Із двома-трьома складіть 
речення.

Мало каші .... Шилом патоки .......кота в мішку, ... круглі очі, ... сім
мішків гречаної вовни. Зуби ... на полицю. Ніде голц і....

ДОВІДКА

Вхопити, з ’їсти, купити, зробити, наговорити, покласти, впасти.

^  Розберіть дієслова за будовою.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Якщо один з головних членів речення або обидва 
виражено неозначеною формою дієслова, між ними ставлять тире: 
Вік прожити — не ниву пройти гомінливу (А. Малишко).



' ’1. Перепишіть речення. Визначте й підкресліть у кожному з них грама
тичну основу. З ’ясуйте синтаксичну роль дієслів у неозначеній формі.

1. Найбільша радість — жити на землі (С. Р еп ’я х ) . 2. Велике щас
тя — посадити дерево. Подвійне щастя — виплекати сад (Ю . Береза).
3. Сад саджати — життя прикрашати (Народна творчість). 4. Яке це 
щастя — дарувать вологу квіткам, д..ревам, травам! (М . Рильський).
5. Відповідати на добро добром — справа кожного. Відповідати на 
зло добром — справа відважного. 6. Просити — ганьба, не давати — гань
ба подвійна (Туркм енські прислів ’я ).

^  Поясніть уживання в реченнях розділових знаків.
' ’2. Перепишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Шукати славу суєта. Дістати славу щастя. Заслужити славу честь 
(О. Д ухнович ). 2. Моя турбота не очорнити лицемірством рота (27. Осад- 
чук) .  3 .1 в ворога учиться добра штука (Б. Гр інченко). 4. Природне право 
людини визволятися від гноблення і трудитися (П и ли п  Орлик). 5. На
вести порядок це не змінити закони а добитися їх виконання (З  газети).

ф 73. Письмово витлумачте значення кожного з поданих фразеологізмів.
За потреби зверніться до довідки. У записаних реченнях-тлумаченнях
розставте розділові знаки.

ЗРАЗОК-  ► Заьлафшш, $ ууш у -  ш ш ш лш идрлуумШ лі, члшл 
ПАУи̂ ТШІ̂ .

1. Бути на сьомому небі. 2. Прихиляти коліна. 3. Розтопити лід.
4. Лити крокодилові сльози. 5. Лізти в пляшку. 6. Кусати лікті. 7. Брати 
за душу.

ДОВІДКА

Усунути в стосунках відчуженість, недовіру. Висловлювати нещире, удава
не співчуття. Гірко шкодувати з приводу втрати чогось або невикористаних 
можливостей. Почуватися безмірно щасливим. Зворушувати, хвилювати, 
викликати глибокі переживання. Виявляти глибоку пошану, ставитися з 
благоговінням. Дратуватися, лютувати через дрібниці.

^  Поясніть уживання в записаних реченнях розділових знаків.
74. Перепишіть речення, перед кожним дієсловом у неозначеній формі 
записуючи в дужках питання. Підкресліть усі члени речення. З ’ясуйте 
синтаксичну роль дієслова в неозначеній формі.

ЗРАЗОК . 2круЄ&о дмдмиьОі оіьемо (наіїіщю ?) іг(у г̂ітш>ь
(Ж . Ілвто)



1. Ми в світ прийшли успадкувати славу, діла і думи, чесні мозолі... 
(Б. Симоненко). 2. Радість бачити й розуміти — то найкращий дар при
роди (А . Ейнш т ейн). 3. Вчить мене Тарас вростати в землю жилавим 
корінням (Д . Л уценко). 4. Мав кухоль звичку ходити по воду, аж поки 
йому вуха не відбили. 5. Дурний любить вчити, а розумний прагне вчи
тися (Народна творчість).
75. Перепишіть, підкресліть усі члени речення. З ’ясуйте синтаксичну 
роль дієслова в неозначеній формі.

1. Відчувати живу душу біля себе — це щастя (Олесь Гончар). 2. Т іль
ки матуся уміє і може порадить утішить пробачить усе (Б. Крищ енко)
3. Я до твоїх долонь вертаюсь мамо читати наймудрішу книгу з книг 
(Б. Баранов). 4. Бажання творити добрі діла зосталося при мені на все 
життя (О. Д овж енко). 5. Не дай мені, доле, з байдужістю знатись, не дай 
з себелюбцем пихатим обнятись! (М. Н агнибіда). 6. Не бійся йти повіль
но, бійся стояти на місці (Народна творчість).

ф 76. Перепишіть, у кожному з речень визначте й підкресліть граматичні 
основи.

1. Розважливість має прикрасити життя твоєї душі. Лихі приятелі 
можуть призвести до згуби (З  Б іб л ії) . 2. Коли я не зможу рідній Вітчизні 
прислужитися, то намагатимуся ніколи їй не нашкодити (Г . Сковорода).
3. Люди перестають думати, коли вони перестають читати (Д . Д ідро).
4. Я мушу книжки читати, щоб очі мої не осліпли. Я розмовляти мушу, 
щоб з туги не оніміти (Д . П авличко). 5. Навчися слухати, і ти зможеш 
отримати користь навіть із пустопорожньої розмови (П лут ар х ).

^  Укажіть речення зі складеними (що складаються з двох слів) присудками. 
Укажіть у їхньому складі дієслова в неозначеній формі.

77. ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ! Прочитайте висловлювання. Визначте 
дієслова, з ’ясуйте особу, число та час кожного. Поясніть, як ви визнача
єте особу. Яка значуща частина дієслова виражає граматичне значення 
особи дієслова?

Люди невпинно обростають новими речами, новими предметами. 
Поки речей мало, людина їх любить, прикрашає, вони слугують людині 
й не заважають, а, навпаки, помагають жити. Коли ж речей стає надмір
но багато, сама людина їх уже не виробляє й не прикрашає. Мистецтво 
зникає. Воно відходить на узбіччя, в глибини минулого. Гори непотріб
них, безглуздих речей громадяться навколо неї.

За П . Загребельним

^  Як ви гадаєте, чи справді людина потерпає від зайвих речей? Як цього уникнути?
Якими ви уявляєте побутові речі, які б не дратували? Які речі, на вашу думку, 
милують око і чим саме? У відповіді вживайте дієслова першої, другої та тре
тьої особи.
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Особа передає, ким є мовець (той, хто говорить або пише) стосов
но дії, яку дієслово називає:

• чи він сам виконує цю дію (працюю, розмовляю — перша особа);
• чи не бере участі у виконанні дії, а лише розповідає про неї 

(працюєш, розмовляєш — друга особа; працює, розмовляє — третя особа).
Граматичне значення особи виражають особові закінчення дієслів: 

можу, пишеш, збираються.
Форми дієслів, у яких можна визначити особу, називають 

ОСОБОВИМИ ФОРМАМИ. Особові форми дієслів розрізняють за осо
бовими закінченнями: кажЩ, кажем[о], кажЩП], каж у̂Ть].

Особові форми дієслів змінюються за особами, числами, часами 
(я знав, знаю, знатиму, ми знали, знаємо, будемо знати', ти знав, знаєш, 
знатимеш, ви знали, знаєте, будете знати', він знав, знає, знатиме', вони 
знали, знають, будуть знати).

У формі минулого часу особові дієслова змінюються за родами 
та числами (знав, знала, знало, знали).

У реченні особові дієслова є присудками: Кожна пташка своє гніздо 
хвалить. Бджола прилетить, де мед запахтить (Народна творчість).

7 8. Прочитайте. Визначте особові дієслова, з ’ясуйте особу, число, час 
кожного.

В ітаю  вас! Дякуємо за хліб-сіль! Де ти навчався? Ким  ви будете працю
вати? Щ иро вам дякую . Я к  вас звуть? Ласкаво просимо! Бажаю усп іх ів !

^  Що вам відомо про етикет спілкування? Чи можна вважати це поняття заста
рілим? Відповідь побудуйте у формі роздуму.
Що вам відомо про Нетикет — етикет спілкування в мережі Інтернет? Чи тре- 

" ба дотримувати його правил, спілкуючись електронною поштою або на чаті? 
Відповідь побудуйте у формі роздуму. Уживайте дієслова у формі першої 
особи однини та множини (я вважаю..., ми дотримуємося...).

7 9. Перепишіть речення. Визначте особові дієслова, з ’ясуйте особу, 
число та час кожного. Виділіть закінчення, які виражають особу та число 
дієслів.

1. Я  знаю: св іт росте із доброти. І  життєлюбство з лю дяності сходить 
(О. Д овгий). 2. Збереш пилю ку в ха т і пилососом... Я к  прибереш пилю ку 
із душ і? (За Р . Качурівським ). 3. Чоловіки не прагнуть б ійки : чоловіки 
стають до бою, коли боронять найдорожче (О. М аланд ій ).

^  Яка форма дієслова не вказує на час, особу, рід і число? Поставте в цій формі 
всі вжиті в реченнях дієслова.

•  Позначте в словах орфограми. Обґрунтуйте написання слів із цими орфогра
мами.



80. Прочитайте. Випишіть лише ті фразеологізми, які містять особові 
дієслова. Назвіть почуття, які можна цими фразеологізмами висловити. 
За потреби зверніться до довідки.

Виросли крила; припасти до душі; як у воду опущений; дивитися 
зверху вниз (на когось); як дівка засватана; закопиливши губу; іскри з 
очей сиплються (летять); крутити носом; коти на душі шкребуть.

ДОВІДКА

Гнів, прихильність (симпатія), ніяковість, піднесення, неспокій, пригніче
ність, зневага, незадоволення, пиха.

81. ? Перепишіть речення, уставляючи пропущені літери. Визначте
особу, число та час кожного дієслова. Підкресліть члени речення.

1. Посаджу біля кр..ниці ч..рвону калину (С. Мордач). 2. Ч..рвона 
калино, чого в лузі гнешся? (7. Франко). 3. Зацвіла в долині черво
на калина, ніби засміялась дівчина-дитина (Т . Шевченко). 4. Підеш 
ти, сину, по Україні, то не журися! Коли ти стрінеш у лузі калину, то 
пр.. хилися (Народна творчість). 5. А  ми тую ч ..рвону калину підіймемо. 
А  ми нашу славну Україну ро..в..селимо! (С. Чарнецький). 6. Д..влюсь 
на сині обрії з..мні з калинових н..бес моєї долі (27. Перебийніс).

^  Визначте речення двоскладні та односкладні. Поясніть відмінність між ними.
•  Укажіть речення, ускладнені звертаннями. Чи є звертання членом речення?

Як ви розумієте зміст останнього речення? Як ви уявляєте калинові небеса?
Чим є для українця калина?

ДІАЛОГ, ЯКИЙ ВІДБУВАЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО 
ДО СИТУАЦІЇ СПІЛКУВАННЯ

СКЛАДАННЯ 
к РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ДІАЛОГІВ

ГОВОРІННЯ

£2. Складіть і розіграйте діалог між семикласницями-подружками, що 
відбувається після концерту улюбленого співака (співачки, гурту) доро
гою додому. Зм іст бесіди — обговорення репертуару та виконання. У ре
пліках уживайте дієслова на позначення виконуваних артистами дій.



Співати, виводити, заливатися, горланити, лебедіти, 
кургикати. Надірвати (про голос), зірвати, надсадити, 

підтвередити. Танцювати, стрибати, кресати, вибивати, 
викаблучувати, садити, гопкати, чесати, шкварити, утинати. 
Говорити, казати, промовляти, балакати, прорікати, цідити, 

карбувати, скрипіти, сичати, шипіти.

* Поясніть, чому дієслова, які потрібно вжити в діалогах, подано в неозначеній 
формі.

•  Серед поданих дієслів укажіть ті, що належать до розмовної лексики. У яких 
умовах спілкування вживання таких слів допускається? У якій ситуації вжива
ти такі слова не можна?
Наскільки доцільним є вживання у спілкуванні синонімів? Свою думку під- 

^  твердіть прикладами.
33. Складіть і розіграйте діалог між класним керівником та матір’ю (або 
батьком) семикласника. Мета батька — дізнатися про успіхи сина. Мета 
вчителя — поінформувати про навчання й поведінку хлопця. У репліках 
уживайте дієслова на позначення дій і станів.

34. Складіть і розіграйте діалог між двома семикласниками-приятелями 
на стадіоні після футбольного матчу. Зм іст розмови — обговорення гри. У 
репліках уживайте подані в рамці або самостійно дібрані дієслова-сино- 
німи на позначення дій футболістів: форварда, захисника, воротаря.

Б Бігти, мчати, нестися, гнатися, чесати.
Рухатися, переміщатись, ворушитись. Пересуватись, 
повертатись, сунути, перелітати. Стрибати, скакати, 

вибрикувати, гопати. Налетіти, наскочити, нагрянути, налинути. 
Ловити, хапати, хватати. Штовхати, штурхати, штурляти, 

пхати, підпихати, стусати, тручати.
Перемогти, побороти, подолати, подужати, виграти, 

розгромити, розмолотити, пересилити.



ікЬ■У  ^ __________________ СКЛАДАННЯ
ЧИТАННЯ ДІАЛОГІВ
ГОВОРІННЯ

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ 
З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ДІЙ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

<>5. Прочитайте. Чи можна сказати, що в тексті йдеться про виконання 
певних дій задля створення нехитрого музичного інструмента? У якій по
слідовності виконувалися ці дм? Як ви гадаєте: чи можна цю послідовність 
змінити? Чому?

Невеличким ножиком я старанно вирізав з бузини палички-заготовки. 
Обережно зчищав із них кору, осередок ретельно випалював розпеченим 
дротом, рівненько вирізав корок, як до свистка, а відтак уже пропалю
вав кілька акуратних дірочок. Наробив я тих сопілок для всього нашого 
хлоп’ячого товариства. І де тільки не вигравали вони на різні голоси: на бе
резі річки, на вулиці, у хаті!

Я ховався в гайку й награвав на сопілці коротенькі нехитрі мелодії. 
Люди проходили стежкою й говорили:

— Що то за пташка так гарно співає?
— А  хто її знає, може, соловей.
— Ні, соловей щебече, а ця тужливо тягне. Дивна пташка.
І від того в мене на душі ставало солодко й гарно...

За А . Паш кевичем

^  Який тип мовлення покладено в основу тексту? Свою думку доведіть.
•  Укажіть дієслова, які називають виконані хлопчиком дії.
•  Чи можна сказати, що виділені слова описують виконані хлопчиком дії? 

Поставте до цих слів питання.
•  Визначте стиль висловлювання, свою думку обґрунтуйте.
•  Поясніть, від чого ставало хлопцеві солодко й гарно на душі. Назвіть почуття, 

які його, на вашу думку, охоплювали. Чому?
Чи можна виготовлення хлопцем сопілки вважати творчістю? Чи є творчіс
тю награвання на сопілці? Значення слова творчість з ’ясуйте за Тлумачним 
словничком.

•  Чи доводилося вам щось виготовляти власними руками? Що саме? Як ви 
почувалися після того, як ваш виріб сподобався людям? Що вам хотілося 
б навчитися виготовляти власноруч?



З давніх-давен і по сьогодні люди передають одне одному трудо
вий досвід. З  покоління в покоління, від батька до сина, від бабусі 
до онуки передається інформація про певні трудові дії, які потріб
но виконати, щоб отримати необхідний для життя продукт: страву, 
одяг, меблі, житло та ін.

Щоб одержати бажаний результат, такі трудові дії потрібно 
виконувати в певній послідовності. Перелік таких дій зазвичай 
доповнюється елементами опису дій, що виражається словами 
акуратно, уважно, обережно тощо.

Наприклад: приклеїв (як?) міцно\ розфарбував (як?) яскраво; з ’єднав 
(як?) впритул.

36. Прочитайте. Як ви гадаєте, чому народний переказ зберіг детальну 
розповідь про приготування козацької страви? Чому саме в такий спосіб 
запорожці випробовували новачка?

Випробування
Як підмовлять, було, запорожці до себе на Січ якого хлопця, то спо

чатку пробують, чи годиться він козаком бути. Ото звелять йому звари
ти куліш. Самі беруть коси і ніби йдуть косити. А  хлопцеві накажуть їх 
покликати, як куліш буде готовий.

Візьме той хлопчина пшона, старанно його помиє, тоді засипле в ка
зан із киплячою водою. Після цього вкине картоплі, гарненько посо
лить. Ретельно мішає вариво ложкою. Тоді затре куліш салом із цибу
лею й часником. От і готова степова каша!

Почне тут хлопець козаків кликати. А  ті лежать із косами в комишах 
і не озиваються.

Якщо хлопчина почне плакати, скаржитися, а то й сваритися, то при
йдуть запорожці до куреня, дадуть йому коня, грошей на дорогу й ска
жуть: «Іди собі! Нам таких не треба!» Якщо ж хлопець затягне на весь 
степ пісні й сам куліш уплітати піде, такому скажуть: «Тепер ти рівний 
нам козак!» — і охоче приймуть до свого товариства.

Народний переказ

^  Визначте покладений в основу тексту тип мовлення.
•  Укажіть дієслова, що називають виконувані козаком дії.
•  Назвіть слова, які відповідають на питання як робив? тобто описують викону

вані козаком дії.
•  Чи змогли б ви зварити степову кашу за поданим у переказі «рецептом»?
•  Яка улюблена страва вашої родини? Хто її зазвичай готує? Чи змогли б при

готувати її ви? Розкажіть про це.
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Роздивіться кадри із відомого мультфільму «Як козаки куліш варили» 
і порівняйте їх із народним переказом. Як авторам мультфільму вдалося ві
добразити процес приготування улюбленої козацької страви? Пофантазуйте 
і розкажіть, якими б були кадри з мультфільму, де б розповідалося про те, 
як козаки, наприклад, готували борщ чи вареники.

Особливістю такої розповіді в науковому й діловому стилях є те, 
що трудові дії, про які йдеться, вказують стосовно не окремої особи, 
а узагальненої, тобто будь-якої. Трудові дії не стосуються й певного 
часу. Мається на увазі, що так може робити будь-хто і завжди. Через 
це виконавця дії взагалі можуть не називати. А для назви дій зазви
чай використовують дієслова третьої особи множини: так роблять.

Часто в наукових і ділових розповідях про трудові процеси ви
користовують поєднання слів можна, треба, необхідно з неозначеною 
формою дієслова: треба з ’єднати, необхідно пофарбувати. Така розпо
відь має характер інструкції, мета якої — передати точні узагальнені 
відомості про те, які дії необхідно виконати, щоб одержати певний 
результат (продукт). Вона позбавлена емоційності, усі слова вжива
ються в прямому значенні.

Мета художньої розповіді про виконувані дії — викликати певне 
ставлення до самої праці, до її  виконавця, навіть до продукту праці. 
Така розповідь емоційна, образна. У ній використовуються художні 
засоби: епітети, порівняння та ін.

£7. Прочитайте. Порівняйте обидва тексти, з ’ясуйте стиль кожного. Свою 
думку доведіть.



I. Дотримувати правил поливання кімнатних орхідей обов’язково. Не 
можна, щоб коріння рослини постійно перебувало у воді, краще зайвий 
раз побризкати листя. Краплі води не повинні потрапляти на квіти — 
вони від цього вкриваються плямами й коричневіють.

Узимку домашню орхідею потрібно поливати менше. Навесні, коли 
відбувається активна вегетація (ріст і розвиток), частоту поливань мож
на збільшити. Обов’язкова для кімнатних орхідей процедура — обпри
скування.

Обприскування та поливання потрібно проводити відстояною теплою 
водою. Вологість повітря має становити не менше 60 % . Якщо повітря 
у приміщенні сухе, може знадобитися зволожувач.

З  довідника квіт никаря
II. Доглядати за такою екзотичною гостею ой як непросто! Вона виба

глива, химерна і примхлива! Зовсім не враховує, що вода, якою її поли
вають, може зіпсувати ваші меблі, а оприскування — поставити хрест на 
шпалерах. Хоче, щоб через день її носили у ванну! Та й у ванній вередує: 
не хоче, щоб вода лилася тропічною зливою. Певно, від злості листя піс
ля такого «купання» стає в неї яскраво-коричневе.

У відповідь на неуважне з вашого боку ставлення орхідея бунтує, тоб
то категорично відмовляється цвісти. Звісно, ви можете влаштувати їй 
стресові умови — зимовими ночами виставляти на балкон. Кажуть, від 
страху вона може зацвісти. Не знаю, не перевіряв. І квітку шкода, і сам 
не хочу мерзнути. Тож моя вам порада: не вмієте орхідею доглядати — 
не зв’язуйтеся. Заведіть кактус.

З  розмови

^  Назвіть відмінності між текстами художнього та наукового стилів.
•  Роздивіться ілюстрацію. Поміркуйте: у якому стилі краще скласти її опис?
і $8. Прочитайте. Визначте стиль кожного з висловлювань, свою думку до
ведіть. Поясніть, чому в художній розповіді про процес праці названо не 
всі трудові операції.

І. Процес створення керамічного виробу розпо
чинають із його формування. З добре перем’ятої 
глини на гончарному крузі виліплюють диск — 
днище, потім із тієї ж глини виробляють довгий 
джгут і, приліпивши його до зовнішнього краю 
диска, руками ущільнюють утворений край, нада
ючи йому потрібної форми. Знявши з круга, виріб 
протягом 2-3 днів просушують у кімнатних умо
вах. Потім його вміщують до печі, де обпалюють 
2-3 години при температурі 800-900 градусів.

З  підручника



I I .
Горнятка-двійнятка

— Звідкіль ви взялися, горнятка-двійнятка?
— З гончарного круга зійшли ми спочатку. 
А  потім нам пензель боки розписав
І жар у печі своїм духом обдав.
— А  хто ж вас, горнятка, із глини ліпив?
— Дівчатка-близнятка з сім’ї гончарів.

А . Качан

^  Складіть художній опис горняток-двійняток або іншого гончарного виробу 
за однією з ілюстрацій (усно), 

ш  ІЗід імені глечика (олівця, потрфеля, підручника) складіть художню 
розповідь про те, як його було виготовлено. Підрахуйте кількість дій, які було 
здійснено. Для називання цих дій використайте дієслова. Використайте 
слова на позначення опису виконуваних дій.

•  Порадившись із мамою чи татом, складіть художню розповідь (усно) про те, 
як ваша родина:
• робить у помешканні косметичний ремонт:
• переклеює шпалери, білить стелю;
• утеплює до зими приміщення, заклеюючи вікна тощо;
• готується прийняти у святковий день гостей.

§ 5. НЕ З ДІЄСЛОВАМИ

£ 9. Прочитайте козацькі прислів’я. Обґрунтуйте написання не з дієслова
ми. Звіртеся з таблицею.

1. Козача потилиця ворогам не хилиться. 2. Козак журби не має, з 
біди не заплаче. 3. Козацькому роду немає переводу. 4. Щирий козак 
ззаду не нападає. 5. Заради волі козак нехтує небезпекою. 6. Незчувся 
козак, як згубив кобеняк. 7. Козак як не дочує, то вгадає.
\
> Поясніть лексичне значення виділеного слова.

НАПИСАННЯ Н Е  3 ДІЄСЛОВАМИ

РАЗОМ: ОКРЕМО:
якщо без не дієслово не вживається: 

нехтувати, незчутися; 
якщо дієслово має префікс недо-: 

недочувати, недобачати

В усіх інших випадках: 
не знати, не цвісти, не встигати, 

не допомагати, не впоратись



ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: треба розрізняти присудкове слово немає (нема), 
яке завжди з не пишуть разом, та дієслово третьої особи однини теперіш
нього часу (він, вона або воно не має), яке з не пишуть окремо.

Справній дружбі ціни немає. Справжня дружба не має ціни.

А *' ОРФОГРАМА:
н е  З ДІЄСЛОВОМ

90. Прочитайте прислів’я. Обґрунтуйте написання не з дієсловами.

1. Рідного гнізда не цурайся. 2. Холодна стіна не гріє, чужа чужина не 
пожаліє. 3. Перекотикамінь мохом не обросте. 4. Не живемо, щоб їсти, 
а їмо, щоб жити. 5. Нехтувати здоров’ям — нехтувати життям. 6. Ку
рець не помічає, як здоров’я з димом випускає. 7. Хто старе поминає, 
той щастя не має. 8. Немає приповідки без правди. 9. Не спіши нена
видіти за першу шкоду. 10. Страху немає там, де не бояться. 11. Донос 
слухають, донощика ненавидять. 12. Хитрий що недочує, то вигадає.

^  Витлумачте значення перших двох прислів’їв. Уживайте дієслова з не.
Визначте прислів’я, у яких йдеться про почуття. Витлумачте суть цих почуттів. 
За потреби зверніться до Словничка назв почуттів.

€1. Перепишіть прислів’я, на місці крапок уписуючи дібрані з довідки 
дієслова з не.

1. Мокрий дощу .... 2. За воду не дякують і гроші .... 3. Кисла яблуня 
солодке яблучко .... 4. У  чужім оці скіпку бачить, а в своїм дрючка ....
5. Що завгодно віддаси, як .... 6. З бідою не знатися — і щастя ....

ДОВІДКА

(Не)доїси. (Не)платять. (Не)вродить. (Не)добачає. (Не)боїться. (Не)поривай. 
(Не)доробишся. (Не)знайти.

^  Позначте в словах орфограму «не з дієсловом». Написання дієслів 
з не обґрунтуйте відповідними правилами.

92. Перепишіть прислів’я, знімаючи риски. Поясніть написання не 
з дієсловами.

1. Лісу не/має без калини, а села без болота. 2. Дівчина без коси не/ 
має краси. 3. Ліків не/має тільки від старості і смерті. 4. Хто розуму не/ 
має, тому й коваль не/вкує. 5. Не/має троянди без колючок. 6. Книжка 
язика не/має, а розуму навчає 7. Хто людей не/поважає, сам поваги не/



має. 8. Без труда не/має плода. 9. Ніколи не треба не/хтувати товарись
кою допомогою.
93. Прочитайте фразеологізми, розкрийте їхні значення. Поясніть напи
сання не з дієсловами.

1. (Не)мати Бога в душі. 2. (Не)доїдати шматка хліба. 3. (Не)дати по
рошині впасти. 4. У  нього тільки пташиного молока (не)має. 5. На дорозі 
(не)валяється. 6. (Не)має відбою.

^  Із двома фразеологізмами (на вибір) складіть і запишіть речення. Позначте в 
словах орфограму «не з дієсловами».

-2 ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: дієслова з префіксом недо- не можна сплутувати 
Д  з дієсловами із часткою не та префіксом до- (не досягти, не доїхати). 

Префікс недо- вживають у дієсловах, що означають неповний 
вияв дії.

ПОРІВНЯЙТЕ:

РАЗОМ ОКРЕМО
недочувати — погано чути не дочути — не дослухати до кінця

недобачати — погано бачити не добачити — не помітити
недоїдати — голодувати не доїдати — не спожити всю страву

£4. Перепишіть прислів’я. Виділіть у дієсловах префікси недо- та до-. 
Розберіть ці дієслова за будовою. Обґрунтуйте їхнє написання.

1. Лихий кухар або пересолить, або недосолить. 2. Рибу перевари, 
а м’ясо не довари. 3. Недочув глухий, що недобачив сліпий, як утікав 
кривий. 4. У  глухого й німого справи не допитаєшся. 5. Краще недогово
рити, ніж переговорити.
€5. Перепишіть речення, розкриваючи дужки.

1. Рідна мати моя, ти ночей (не)доспала (А . М алиш ко). 2. Старому 
було вже за вісімдесят, він (не)дочував і (не)добачав (В . Зем ляк). 3. Е! 
Вже (не)добачаю нитку в голку встромити (Остап Виш ня). 4. Огонь (не) 
догорів, а тихо пригасав (М . Рильський). 5. Спадають бджоли на покоси, 
нектару трав (не)допили (М . М асло ).
€6. Перепишіть речення, знімаючи риски. При цьому зважайте на 
записане в дужках лексичне значення слова. Звіртеся з поданою після 
вправи таблицею. Позначте в словах орфограму «не з дієсловом».

1. Не/здужає (хворіє) Катерина, ледве, ледве дише (Т . Ш евченко).
2. Не/здужаю (не зможу) третього хліба з’їсти (Народна творчість).
3. Не/славити (ганьбити) треба ледарів, а не чесних людей. 4. Працю
ють люди чесно, як їх не/славити (не прославляти) за це? (З  газети).
5. Глухо зітхали хвилі, чайки не/покоїлися (хвилювалися) над озе



ром (Олесь Гончар). 6. Сумно усвідомлювати, що видатний кінорежи
сер Олександр Довженко не/покоїться (не похований) у рідній землі 
(З  вист упу на конференції).

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: написання деяких дієслів з не залежить від їхньо
го лексичного значення.

ПОРІВНЯЙТЕ:

РАЗОМ ОКРЕМО
Неславити — ганьбити Не славити — не прославляти

Непокоїтися — хвилюватися Не покоїтися — не бути похованим
Нездужати — хворіти Не здужати — не могти

97. Перепишіть, знімаючи риски.

1. Не/славте кобзаря словами золотими! Ко
лись він заблищить між душами ясними! (27. К у 
ліш ). 2. Не/знеславлю зброї нашої козацької, не 
посоромлю роду нашого (27. Рибак). 3. Одна пар
шива овечка усю отару не/славить (Народна 
творчість). 4. Вітрець із берега не/покоїв море 
(О. Донченко). 5. Рук не/здужаю підняти, бо не їла й не 
пила (27. Тичина).

^  Поясніть, чому збірку своїх поезій Тарас Шевченко назвав «Кобзар». У відпо
віді використайте дієслова не славити — неславити.

•  Які художні твори про кобзарів ви знаєте? Розкажіть про них, уживаючи ді
єслова з не.
Чи дивилися ви фільм «Поводир»? Дізнайтеся про нього більше і підготуйтеся 
до обговорення з однокласниками. Уживайте дієслова з не.

98. ? Перепишіть, знімаючи риски та вставляючи пропущені літери.

1. Не/ма на світі України, не/має другого Дніпра (Т . Ш евченко).
2. Ще не/вмерла козацькая мати! (Б. Хм ельницький). 3. Не/зітхай, 
а працюй, марно часу не/гай! (Б. Гр інченко). 4. Не/поміча хв..лин 
людина, а час прудкий свій к..лим тче (Д . Л уценко). 5. Рушник ж..ття 
час шив і не/дошив (Б. Крищ енко). 6. Я не/навиджу рабства кайда
ни (27. Грабовський). 7. Не/договорено багато і не/дослухано, на жаль 
(27. Воронько).

^  Розкрийте зміст першого речення. У відповіді використовуйте дієслова з не.
•  Як ви гадаєте: патріотизм — це почуття чи якість людської вдачі? Звіртеся 

зі словником.
•  Позначте в словах вивчені орфограми.



^  УСНИЙ ПЕРЕКАЗ
Ч ?  ___________________  РОЗПОВЩНОГО ТЕКСТУ
4 З В ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ

ЧИТАННЯ ГОВОРІННЯ ОПИСУ ДІЙ

09. Прочитайте вірш. На яке свято печуть жайворів? Про який процес пра
ці тут розказано?

...Мама жайворів пекла.
Тісто вимісить гарненько 
На краєчечку стола.
Й за рядком іще рядочок 
їх  садовить на черінь,
На капустяний листочок,
У гарячу світлотінь...
А  потому змастить крила 
Кожній пташечці жовтком 
И після печі їх укриє 
Вишиваним рушником.

Валент ин Мороз

^  Лексичні значення виділених слів з ’ясуйте за Тлумачним словничком.
•  Які окремі дії виконуються при випіканні жайворонків?
•  Чи можна ці дії виконувати в іншій послідовності? Чому?
•  Визначте стиль висловлювання. Назвіть почуття, вкладені автором у поезію.
•  Які особливості художньої розповіді про виконання дій?
100. Прочитайте текст спочатку мовчки, потім — уголос.

Писанки
У дохристиянські часи писанка виконувала роль оберега. Наші предки 

вірили в магічну силу писанки. Глиняні писанки, якими відганяли злі 
сили, були знайдені в давніх похованнях. В Україні археологи виявили 
близько двадцяти міст, що були центрами виготовлення цих амулетів.

Нині писанка пов’язана з християнським святом Великоднем.
Ось що розповідає легенда. Коли Ісуса Христа вели розпинати, йому 

назустріч трапився убогий чоловік, який ніс яйця в кошику на базар 
продавати. Хрест був важкий, і Спаситель падав під його тягарем. Чо
ловікові жаль стало Божого Сина. Він лишив кошик на дорозі й пішов 
допомогти Ісусові й ніс хрест аж до місця розп’яття. Коли ж повернувся 
до кошика, побачив, що яйця обернулися на писанки.

Способи виготовлення писанок різні. Найпростіший із них такий. У 
зроблений із тонкої бляхи писачок наливають розтоплений віск. Випи
савши воском на шкаралупі яйця орнамент, яйце занурюють у фарбу. Ті



місця, де було помальовано воском, залишаються білими. Місця, воском 
не помальовані, набувають потрібного кольору.

Щоб віск розтопився, яйце трохи підігрівають. Після цього білі місця 
розфарбовують іншим кольором.

Яйця, пофарбовані одним кольором, називають крашанками. їхні 
кольори мають певну символіку. Червоне яйце означає радість, життя, 
любов. Блакитне уособлює небо, повітря, здоров’я. Зелене означає ба
гатство та врожай.

Про писанки збереглося багато легенд. Одна з них стверджує, що 
від кількості писанок залежить доля світу. Доки пишуть писанки, світ 
існуватиме. Отже, пишіть писанки!

За  О. Ковальчук та О. Воропаєм

^  Витлумачте лексичне значення виділених слів. Звіртеся із Тлумачним 
словничком.

•  Визначте тему та головну думку тексту.
•  Складіть план тексту, запишіть його.
•  За планом усно перекажіть текст.
101. Виконайте проект «Особливості писанкових візерунків». Поцікавтеся 
матеріалом про писанкарство, експонованим у музеях народної творчос
ті. Матеріал про такі музеїзберіть у мережі Інтернет.

^  Розробіть кілька ескізів писанок, розпишіть за цими ескізами писанки.
•  Організуйте в школі (або класі) виставку створених учнями писанок.
•  Складіть усний опис найкращої з писанок.

^ 55^

Іван Сколоздра. 
Писанкове дерево



§ 6. ВИД ДІЄСЛОВА

102. Прочитайте подані в двох колонках дієслова. До кожного з дієслів 
поставте питання. Дієслова якої колонки відповідають на питання що р о
бити? Дієслова якої колонки відповідають на питання що зробити?

радити порадити
мовити домовитися
переказати переказувати
переконувати переконати

І Дієслова бувають двох видів — доконаного або недоконаного.
Дієслова доконаного виду означають дію, уже завершену, і відпо

відають на питання що зробити? що зробив? що зроблю ?
Дієслова недоконаного виду означають дію незавершену, 

необмежену в часі та відповідають на питання що робити? що робив? 
що роблю ? що буду робити? що робитиму?

103. Визначте вид кожного дієслова. Дієслова доконаного і недоконано
го виду запишіть у дві колонки.

Співати, заспівати, знати, посіяти, прийти, замислитись, тривати, 
нести, білити, передавати, передати.
104. Перепишіть, виділіть у кожному дієслові всі значущі частини слова. 
Визначте вид кожного дієслова. Якими суфіксами та префіксами відріз
няються дієслова в кожній із пар?

з р а з о к _ ^  Читмтш - ігр/уіАмпш іш .

Кликати — покликати. Летіти — прилетіти. Казати — сказати. Суну
ти — зсунути. Вливати — виливати. Дякувати — подякувати. Підсма
жити — підсмажувати. Витерти — витирати.

2  Дієслова доконаного та недоконаного видів, зазвичай, утворюють
І .  видові пари: писати — написати; передавати — передати; виносити — 

винести.
Здебільшого таку пару утворюють спільнокореневі слова, що 

розрізняються префіксами або суфіксами.
Майже завжди спільнокореневі дієслова різних видів різняться 

ще й наголосом: насипати — насипати.
У видових формах дієслів можуть чергуватися голосні звуки 

(прив[е]зти — прив[о]зити\ вит[е]рти — вит[и]рати) або приголосні 
(заря[п]ити — заря[цж]ати\ вико[с]ити — вико[иі]увати).



Деякі видові пари дієслів мають різні основи: брати — узяти\ 
ловити — піймати.

Деякі дієслова не мають видових пар (сподіватися, розмовляти, 
розговоритися, насидітися).

105. До поданих дієслів доберіть спільнокореневі дієслова протилежного 
виду. Дієслова запишіть парами. Якими значущими частинами різняться 
дієслова кожної пари? Виділіть ці частини.

з р а з о к _ ► (вішшДсмш -  ішиштш.

Крутити, охолоджувати, прийти, перемогти, пекти, чесати, виконати.

^  Дві пари спільнокореневих дієслів різного виду уведіть до самостійно 
складених речень.

106. Прочитайте фразеологізми, дієслова недоконаного виду замінюючи 
на спільнокореневі дієслова доконаного. Назвіть почуття, яке можна пе
редати кожним із фразеологізмів. За потреби зверніться до довідки.

Підноситися духом, розквітати душею, дерти кирпу, хапатися за го
лову, кипіло на душі, ковтати слинку, опускати крила.

ДОВІДКА

Бадьорість, тривога, заздрість, радість, гордовитість, розгубленість, 
зневіра, любов.

^  Із фразеологізмами, що передають позитивні почуття, складіть речення.
107. Прочитайте речення. Визначте дієслова. З ’ясуйте вид і час кожного 
з них. Ознайомтеся з поданою після речень таблицею.

1. Ті, що шукають премудрість, знайдуть (Нестор Літописець).
2. Хто сам себе опанував, найтяжчу річ він доконав (І. Франко). 3. Доля 
кується у боротьбі. Дужий не гнеться, гнуться слабі (М. Вороний).
4. Якщо задумаєш узяти вершину, матимеш середину (Г. Сковорода).
5. Якщо ви вдало вибрали справу і вклали в неї всю свою душу, то щастя 
саме відшукає вас (К. Ушинський).

в и д
ДІЄСЛОВА

ФОРМИ ЯКИХ ЧАСІВ 
МАЄ ПРИКЛАДИ

ДОКОНАНИЙ МИНУЛИЙ
МАЙБУТНІЙ

сказав, вирішили, передала 
скажу, вирішать, передасть

НЕДОКОНАНИЙ
МИНУЛИЙ

ТЕПЕРІШНІЙ
МАЙБУТНІЙ

казав, вирішували, передавала 
кажу, вирішуємо, передає 

буду казати, казатиму, будемо 
вирішувати, вирішуватимемо, 

буде передавати, передаватиме



108. * Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте
і запишіть у дужках вид, особу, час, а для минулого часу — й рід кожного 
дієслова.

ЗРАЗОК  ̂ Уогшх> ІЬрмАш£л4<Ю (дмь. <£, З ос., одн,.) моуей.

Що люди називають успіхом Більшість вважає що успіх забезпечу
ють професійні досягнення визнання достаток Інші стверджують що 
успішним стає лише той кому поталанило хто не знехтував щасливим 
випадком скористався обставинами

Мудрі люди стверджують що запорукою успіху є вміння спілкуватися 
Без сумніву успіх має й ворогів самовпевненість лінощі та нещирість 

Для суспільства успішна людина може бути корисною. Вона запалю
ватиме своїм прикладом стане зразком для багатьох співвітчизників.

З  журналу
^  Обґрунтуйте вживання в реченнях розділових знаків.

Кого з відомих вам українців ви можете назвати успішними? Що є, на вашу 
думку, причиною їхнього успіху? У відповіді вживайте дієслова.

•  Чи хотіли б ви стати успішним? Що для цього потрібно зробити? Назвіть 
ці дії (процеси, стани) п’ятьма дієсловами.

4 З В ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ.
ЧИТАННЯ ПИСЬМО РОЗПИСКА

109. Прочитайте текст ділового папера. Дайте відповіді на подані після 
нього запитання.

Розписка
Я, учитель української мови СЗШ № 39 Савченко Василь Іванович, 

одержав у завгоспа школи Миколайчука Івана Петровича 1 (один) муль
тимедійний проектор «Салоп» для використання в навчальному процесі 
протягом 2015-2016 н.р.

10. 09. 2015 Підпис

Навіщо, на вашу думку, складають такий діловий папір?
•  Звернуть увагу на граматичну форму ужитих у діловому папері дієслів. Чому 

дієслова вжито у формі минулого часу?
•  У якому стилі складають діловий папір? Чому?



РОЗПИСКА — діловий папір, у якому підтверджують факт отри
мання чогось (грошей, матеріальних цінностей) від іншої особи або 
установи назавжди чи на певний час.

Розписку пишуть від руки, в одному примірнику. У документі 
не має бути жодних виправлень. Після повернення отриманих на за 
значений у розписці термін матеріальних цінностей розписку повер
тають тому, хтоЇГсклав.

Назва ділового папера (Розписка) є обов’язковою. У розписці 
зазначають, кому ЇГ видано, хто видав і у зв ’язку з одержанням яких 
цінностей. Найменування матеріальних цінностей потрібно вказу
вати точно. Грошові суми записують цифрами, а в дужках літерами. 
Ліворуч під текстом зазначають дату, праворуч ставлять розбірли
вий підпис.

Як усі документи, розписку складають в офіційно-діловому стилі, 
якому властиві такі ознаки:

• усі слова вживають тільки в прямому значенні;
• тон викладу має бути нейтральним, емоційно забарвлених слів 

не вживають; використовують терміни, цифрові дані, чітко зазнача
ють прізвища й дати.

110.  Скориставшись поданим у вправі 148 зразком, від власного імені 
складіть одну з таких розписок:

• про одержання в учителя інформатики (прізвище, ім ’я та по батько
ві домислити) маніпулятора «миша» на два тижні для індивідуального 
користування;

• про отримання в завгоспа школи (прізвище, ім’я та по батькові до
мислити) відеокамери «Panasonic» для проведення зйомок під час екс
курсії;

• про одержання в керівника шкільного літературного гуртка 
(прізвище, ім’я та по батькові домислити) Енциклопедії українознавства 
в 10-ти томах для підготовки колективного навчального проекту.

^  Поспостерігайте, дієслова якого часу вживають у текстах розписки. Чому?
•  Чи можна стверджувати, що фразеологізм підписуватися обома руками по

ходить із мовлення діловодів? Розкрийте значення фразеологізму, складіть
із ним речення.

111.  Складіть від власного імені одну з таких розписок про:

• одержання в тренера секції боксу при спорткомплексі «Планета 
Спорт» (прізвище, ім’я та по батькові домислити) боксерської груші та 
пари рукавиць строком на три місяці для індивідуальних тренувань;

• одержання в керівника студії образотворчого мистецтва «Палітра» 
(прізвище, ім’я та по батькові домислити) етюдника строком на два тиж
ні для виконання тематична композиції з натури;



• отримання в завгоспа школи (прізвище, ім’я та по батькові домисли
ти) швейної машинки строком на місяць для пошиття сценічних костю
мів для шкільного драматичного гуртка.
112.  Ц і ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Відредагуйте речення. Звіртеся з підказ
кою.

1. У  тексті ділового паперу зустрічаються помилки. 2. Ця пропози
ція дійсно заслуговує уваги. 3. Більша половина учнів нашого класу під
писалася на цей журнал. 4. Ми готуємося до вечора в честь ювілею ви
датного письменника і поета. 5. Цей вечір стане найбільш визначнішим 
міроприємством у цьому учбовому році.

ПІДКАЗКА

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО

Ділового паперу. 
Зістрічаються недоліки. 
Заслуговувати уваги. 
Більша половина. 
Підписатися на газету.

Ділового папера (про документ). 
Трапляються недоліки.
Заслуговувати на увагу.
Більша частина.
Передплатити газету.
На честь.
Письменника (або прозаїка і поета) 
Найвизначніший (або найбільш визначний) 
Захід
Навчальний рік

Письменника і поета 
Найбільш визначніший 
Міроприємство 
Учбовий рік

^  Визначте вид кожної з допущених помилок.
•  Поясніть закінчення у формі родового відмінка однини іменника папір у таких 

значеннях: 1) матеріал для писання, друку, малювання та ін. 2) письмовий 
документ офіційного характеру.

•  Поясніть значення фразеологізмів переносити на папір\ папір переводити.

113.  ' Складіть від власного імені одну з таких розписок (на вибір) про:

• одержання у вчителя інформатики (прізвище, ім’я та по батькові 
домислити) ноутбука для підготовки до районного етапу олімпіади з ін
форматики;

• одержання у тренера шкільної спортивної секції (прізвище, ім ’я та 
по батькові домислити) волейбольного м’яча строком на три місяці;

• отримання в учителя музики (прізвище, ім ’я та по батькові домис
лити) електрогітари для проведення репетицій перед шкільним конкур
сом «Наші улюблені пісні».



§ 7. ПЕРЕХІДНІ ТА НЕПЕРЕХІДНІ ДІЄСЛОВА

114.  Прочитайте прислів’я. Визначте присудки-дієслова, від яких можна 
поставити до додатка питання знахідного відмінка. Випишіть ці присудки- 
дієслова разом із додатками, з якими вони пов’язані за змістом.

з р а з о к _ >  (ш /з ї) 'ш м у.

1. Нещасна людина, яка втрачає батьківщину. 2. Курка знає свою 
клітку, а пташина любить гілку. 3. І золота клітка не нагодує пташку.
4. Погана та пташка, яка своє гніздо не хвалить. 5. Усяка пташка свої 
пісні має. 6. Ластівка день починає, а соловей його кінчає.

^  Якими частинами мови виражені додатки у вибраних вами словосполученнях?

■2 Дієслово, від якого можна поставити питання знахідного відмінка
Ж  до іменника (або займенника), пов’язаного з ним за змістом, нази

вається перехідним: читати (що?) книжку, покликати (кого?) тебе. Таке 
дієслово означає дію, спрямовану на інший предмет.

Від перехідних дієслів до іменника можна поставити питання не 
тільки знахідного відмінка (кого? що?), а й родового (кого? чого?) до 
іменника зі значенням частини від цілого (випити (чого?) чаю, подати 
(чого?) води) або при запереченні (не чути слів\ не знати спокою).

Неперехідні дієслова означають стан або дію, яка не переходить 
на інший предмет. Більшість дієслів на -ся (-сь) належать до непере
хідних. Наприклад: умиватися, змагатися.

115.  Прочитайте словосполучення. Від кожного дієслова поставте питан
ня до іменника. Запишіть тільки словосполучення, що містять перехідні 
дієслова.

З Р А З О К_► 3)еіьллиму&<міш (ш /)ї) іуиш ,.

Співати пісні, почути мелодію, виконувати хором, вивчити вірш, 
милуватися вінком, побачити маки, сплести з квітів, захоплюватися 
красою, не чути птахів, любити красу, поважати мудрість, умиватися 
водою, напитися молока.
116.  Назвіть почуття, які можна висловити кожним з поданих фразеоло
гізмів. Визначте фразеологізми, що містять перехідні дієслова, із двома 
з них (на вибір) складіть і запишіть речення.


