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Не кидай власної мети,
Щоб за чужою десь іти,
А власну ясно ціль пізнай,
До неї просто поспішай.
Іван Франко

ПЕРЕДМОВА
Нині освіта набуває інноваційного характеру, що позитивно впливає на формування особистості, сприяє реалізації всіх її життєвих можливостей. Вимоги, які
ставляться до молоді за цих умов, досить високі, що спонукає випускників загальноосвітніх навчальних закладів критично і творчо мислити, застосовувати набуті
знання і вміння практично, переосмислювати одержану інформацію і виявляти
найвищий ступінь самостійності на шляху до вдосконалення. Стрімке поширення
нових освітніх технологій дає змогу прогнозувати результати навчальної діяльності,
передусім співвідносити набуті знання з кінцевою метою навчання. Пропонований
навчально-тренувальний посібник допоможе старшокласникам та абітурієнтам
підвищити якість знань з української мови, адаптуватися до певних типів завдань
та умов, передбачених ЗНО.
Визначальною прикметою посібника є те, що його структуровано за рівнями,
відповідно до ступеня підготовленості абітурієнта:
І — стартовий рівень,
ІІ — тренінґовий рівень,
ІІІ — рейтинговий (підсумковий) рівень.
Стартовий рівень передбачає формування та вдосконалення базових знань
із граматики української мови, саме тому матеріал подано за темами. Кожну тему
переділено на 4 блоки:
1) теоретичний («Актуалізація опорних знань»);
2) самоперевірки («Удосконалення та систематизація знань»);
3) практичний («Формування практичних умінь і навичок»);
4) тестовий («Тематичне тестування»).
Пропонована будова стартового рівня допоможе сформувати навички самостійної роботи старшокласників і вміння поєднувати теоретичні знання з практичним володінням мовою. Цей рівень вирізняється наявністю як інноваційних, так
і традиційних завдань і вправ, які стимулюють піднесення пізнавальної активності
і сприяють засвоєнню більшого обсягу інформації.
Тренінґовий рівень об’єднує три рубрики: «Орфографічний та пунктуаційний
практикум», «Редагування текстів» і «Власне висловлення». Найбільшою проблемою школярів є невміння сформулювати свої думки, оформити їх у зв’язне повідомлення. З цією метою в посібникові подано завдання різного ступеня складності
відповідно до принципів конструювання тренінґу.
Для вироблення вміння уникати зайвих дій та обирати оптимальні варіанти виконання завдань на ІІІ рівні — рейтинговому — подано тренувальні тести
у форматі ЗНО.
Наприкінці посібника вміщено ключі-відповіді до тестових і тренінґових
завдань, за допомоги яких учні зможуть самостійно визначити ступінь опанування
мовного матеріалу.
Пропонована технологія подання матеріалу сприяє інтенсифікації навчання,
дає змогу старшокласникам та абітурієнтам усунути недоліки базової шкільної підготовки з української мови, щоб упевнено почуватися під час складання ЗНО.
Бажаємо успіхів у досягненні поставленої мети!
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І. СТАРТОВИЙ РІВЕНЬ
1. ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ
Фонетика (від грец. phonetikos — звуковий) — розділ мовознавства, який вивчає звукову систему мови
та різноманітні звукові зміни, що відбуваються в мовному потоці.
Орфоепія (від грец. orthos — прямий, правильний, рівний і epos — слово, мова) — розділ науки про
мову, який вивчає правила нормативної літературної вимови.

1.1. ПОДІЛ ЗВУКІВ НА ГОЛОСНІ ТА ПРИГОЛОСНІ



Актуалізація опорних знань
Звуки
— найменші мовні одиниці, які є матеріальною основою мовлення.
Фонема — найменша звукова одиниця, здатна розрізняти слова та їх форми, основна одиниця фонетики.
Звукове мовлення передають на письмі за допомогою літер. Літери і звуки перебувають у тісному
зв’язку, зберігаючи певне співвідношення (див. 2.1; 2.2).
Морфема — частина внутрішньої системи споріднених слів, яка виконує словотворчу або словозмінну
функцію, одиниця розділу мовознавства, що вивчає будову слова (морфеміки).
Лексема — основна одиниця лексикології, розділу мовознавства, який вивчає слово як основну
одиницю мови, а також словниковий склад мови.
Звуки
голосні

приголосні
Класифікація звуків
Усього — 38 звуків

6 голосних

32 приголосних

Голосні — це звуки людської мови, основу яких становить голос.
Класифікація голосних

Підняття

Ряди

Передній

Задній

Високе

[І], [И] — неогублені (нелабіалізовані)

[У] — огублений (лабіалізований)

Середнє

[Е] — неогублений (нелабіалізований)

[О] — огублений (лабіалізований)

Низьке

—

[А] — неогублений (нелабіалізований)

Лабіалізація — творення голосних звуків за участю губ.
Приголосні — це звуки людської мови, основу яких становить шум з більшою чи меншою часткою
голосу або тільки шум.
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Класифікація приголосних
1.
За участю
голосу
і шуму

I

За твердістю
i м’якістю

II

2.

Сонорні: [м] [в] [н] [л] [р] [й] «Ми винили рій»
[н'] [л'] [р']

IV

2.

Глухі:[п] [т] [с] [ц] [ш] [ч] [х] [к] [ф]
[т'] [с'] [ц']
«Це усе — кафе «Птах» і чаша»

З голосу і шуму
з перевагою шуму
Тільки з шуму

1.

Тверді: [д] [т] [ж] [з] [с] [дз] [ц] [н] [л] [р] [б] [п] [в] [м] [ф] [ґ] [к] [х] [г] [ж] [ш] [ч] [дж]

2.

М’які: [д'] [т']

3.

Напівпом’якшені: [б’] [п’] [в’] [м’] [ф’] [ґ’] [к’] [х’] [г’] [ж’] [ч’] [ш’] [дж’]

1.

Губні: [м] [в] [п] [б] [ф] «Мавпа Буф»
[м’] [в’] [п’] [б’] [ф’]

2.

Гортанний (глотковий): [г]

3.

За слуховим
сприйняттям

Дзвінкі: [б] [д] [з] [дз] [ж] [дж] [г] [ґ]
[д'] [з'] [дз']

Шумні:

За місцем
творення

III

1.

Складаються з голосу
і шуму з перевагою голосу
(звучать дзвінко)

Язикові:

[з'] [с'] [дз'] [ц'] [н'] [л'] [р'] [й]

1.

Задньоязикові: [ґ] [к] [х]
[ґ’] [к’] [х’]

2.

Середньоязикові: [й]

3.

Передньоязикові: [д] [д'] [т] [т'] [з] [з'] [с] [с'] [ц] [ц'] [дз] [дз'] [ж]
[ч] [ш] [дж] [л] [л'] [н] [н'] [р] [р']

1.

Свистячі: [з] [с] [дз] [ц]
[з'] [с'] [дз'] [ц']

2.

Шиплячі: [ж] [ч] [ш] [дж]
[ж’] [ч’] [ш’] [дж’]

Будь уважним!

[й] — завжди тільки м’який
Пам’ятка!

Окремі діакритичні знаки вказують на такі особливості звуків:1)
[]
слово (речення), що транскрибується, беруть у квадратні дужки;
[']
після літери вгорі — м’якість приголосного: [с'ад'], [л'у�ль'ка];
[’]
після літери вгорі — напівпом’якшена вимова приголосного: [йа�в’ір], [ти�х’і];
[:]
після літери — подовження звука: [д':] [м’і́д':у];
[y̆ ], [ĭ] дужка над літерою — нескладовий звук: [м’іĭ], [буy̆ ];
[а�]
скісна рисочка над голосними — головний наголос: [хати�на].
Наголос може позначатися також вертикальним штрихом [│] перед наголошеним
складом: [са│док];
[à]
зустрічна скісна рисочка над голосними — побічний наголос:
[с'і̀л'с'когоспода�рс'киĭ];
[дж]
об’єднувальна дужка над літерами — один звук: [джм’іл'];
[│]
— звичайна пауза: [реиве� та сто�гнеи│д'н'іпр шиеро�киĭ];
[║]
— тривала пауза: [на зе�мл'у з'л'і́зла н'іч║].
1)

Докладніше див.: Сучасна українська літературна мова / За ред. А. П. Грищенка. — К.: Вища шк., 1997. — С. 24—26.
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 Удосконалення та систематизація знань
Завдання 1. Запитання і завдання для самоперевірки.

1. Що вивчає фонетика?
2. На які групи за участю голосу й шуму переділяють звуки української мови?
3. Які звуки називають голосними? Скільки їх?
4. Які звуки називають приголосними? Скільки їх?
5. Чим відрізняються голосні звуки від приголосних?
6. Назвіть усі сонорні звуки.
7. Які звуки називають губними? Назвіть їх.
8. Які звуки називають пом’якшеними і м’якими? У чому різниця між ними?
9. Що лежить в основі поділу приголосних звуків на шумні й сонорні, на дзвінкі й глухі?
10. Скільки пар твердих і м’яких приголосних є у звуковій системі української мови? Назвіть їх.
11. Які тверді приголосні звуки не мають парних м’яких, які м’які не мають парних твердих?
Назвіть їх.
12. Які звуки позначають на письмі двома літерами?



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Відгадайте загадки. Визначте у словах-відгадках тверді та м’які приголосні.

1. Два брати весь вік живуть, один на одного дивляться, докупи не зійдуться.
2. Торох, торох, розсипався горох, почало світати — нема що збирати.
3. Всіх годує, напуває, а про неї не кожен дбає.
4. Мене частенько просять, ждуть, а тільки покажусь — ховатися почнуть.
5. Махнула птиця крилом — закрила півсвіту чорним рядном.
6. Сидить Марушка в семи кожушках, хто її роздягає, той сльози проливає.
7. Солоне, а не сіль, біжить, а не річка, блищить, а не золото. Коли б угадати та менш його
знати.
Слова для довідок: дощ, сльози, береги, цибуля, зірки, земля, ніч.
Вправа 2. «П’ятнашка». Визначте і підкресліть слова, у яких усі приголосні дзвінкі.

1 зілля
2 книга
3 гроза

4 вокзал
5 зірка
6 пиріг

7 сосна
8 берег
9 смуга

10 ковдра
11 сума
12 рибина

13 коло
14 м’ята
15 рюкзак

Вправа 3. Змініть твердий приголосний на м’який або пом’якшений так, щоб змінилося значення слова
(це можуть бути різні частини мови). Запишіть пари слів.

Бик, сад,

пуп,

мий,

бура,

зораний,

рис,

село,

Лада,

біб,

лук,

рик.

Вправа 4. За поданими схемами утворіть слова.

1. Приголосний + голосний + приголосний + голосний + приголосний.
2. Приголосний + приголосний + голосний + приголосний + голосний + приголосний + Ь.
3. Приголосний + голосний + приголосний + голосний.
4. Приголосний + голосний + приголосний + голосний + приголосний + Ь.
5. Приголосний + голосний + приголосний + голосний + приголосний + приголосний.
6. Приголосний + приголосний + голосний + приголосний.
7. Приголосний + приголосний + голосний + йотований + приголосний.
8. Приголосний + приголосний + голосний + йотований.
9. Голосний + приголосний + голосний.
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Вправа 5. Прочитайте слова навпаки і поясніть їхнє значення. Наприклад:
авран — Нарва — річка в Росії.

Актин,

арак,

арат,

кабак,

акра,

Рим,

рис,

жар,

мамі,

індиго.

Вправа 6. Відтворіть і запишіть подані слова звукописом. Визначте тверді, м’які, пом’якшені приголосні.

Звук,
серйозних,

алфавіт, голосні, всі, склад, наголос, заняття,
шум, хрип, грюк, письмо, вітер, мовлення.

шість,

сім,

сьомий,

ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Що вивчає фонетика?
А правила вимови слів
Б звуки мови
В звуки мови і знаки письма
Г правила написання слів

А
Б
В
Г

2. За участю голосу і шуму приголосні звуки поділяють на:
А тверді та м’які
Б губні та язикові
В свистячі та шиплячі
Г сонорні та шумні

А
Б
В
Г

3. Голосні звуки творяться
А унаслідок руху повітря, яке проходить через перепони
Б голосом і шумом
В шумом
Г тільки голосом

А
Б
В
Г

4. Усі приголосні сонорні у словах рядка
А сир, листопад, вічний, рій
Б випадок, каталог, лівий, межа
В милий, район, мова, рояль
Г зірка, нора, дзвінкий, галас

А
Б
В
Г

5. Усі приголосні язикові в рядку
А [м], [г], [ф], [п], [в]
Б [ґ], [й], [ж], [р], [ц]
В [д], [н], [б], [з], [г]
Г [с], [к], [м], [ч], [ф]

А
Б
В
Г

6. Лабіалізовані голосні звуки подано в рядку
А [е], [и]
Б [и], [і]
В [а], [е]
Г [о], [у]

А
Б
В
Г

7. Приголосні тверді в усіх словах рядка
А ріка, сіяти, точити, струна
Б полотно, серце, палати, взимку
В стіл, мрія, сміятися, смужка
Г обрій, сонце, гомоніти, сіль

А
Б
В
Г
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8. У якому рядку загальна кількість букв збігається з кількістю звуків?
А
Б
В
Г
Д

А серпень, сузір’я, пів-Європи, місяць
Б В’єтнам, ланцюг, солов’ї, біологія
В книгарня, нюанс, любов, грюкати
Г з’явитись, дзеркало, досьє, дзьоб
Д щоки, щирість, ненавиджу, сім’я
9. До передньоязикових приголосних звуків належать:

А
Б
В
Г
Д

А [з], [с], [г], [х], [в], [р], [н], [н'], [дж]
Б [г], [к], [х], [д], [т], [с], [ц], [н], [р], [ф]
В [ч], [л], [н], [р], [с], [ц], [дз], [т], [т']
Г [м], [в], [п], [д], [д'], [с], [с'], [т]
Д [м], [в], [н], [л], [р], [р'], [с], [с']
10. Голосні звуки класифікують

А
Б
В
Г

А за м’якістю-твердістю — на тверді і м’які
Б за участю голосу й шуму — на сонорні і шумні
В за місцем творення — губні, гортанні, язикові
Г за положенням язика — на переднього і заднього ряду
11. Позначте рядки, у словах яких уживається звук [ґ]

А
Б
В
Г
Д
Е

А [г, ґ]уля, [г, ґ]анок, [г, ґ]нітити
Б об[г, ґ]рунтувати, [г, ґ]андж, [г, ґ]роно
В [г, ґ]азда, [г, ґ]атунок, [г, ґ]ріти
Г [г, ґ]валт, [г, ґ]ніт, [г, ґ]укати
Д [г, ґ]едзь, [г, ґ]речка, [г, ґ]удзик
Е [г, ґ]лей, [г, ґ]рунт, джи[г, ґ]ун
12. Установіть відповідність між звуком і його характеристикою
1
А [дж]
Б [п]
В [ф]
Г [в’]
Д [м]

1 сонорний, губний, напівпом’якшений
2 сонорний, носовий, губний, твердий
3 шумний, губний, проривний, твердий
4 сонорний, середньоязиковий, м’який
5 шумний, губний (фрикативний), твердий, не має пари
6 шумний, передньоязиковий, твердий

2

3

4

5

6

А
Б
В
Г
Д

13. Усі приголосні глухі у словах рядка
А
А спека, чашка, ціпок, коса
Б
Б квас, стежка, суша, долина
В
В колос, ясен, посуха, сонце
Г
Г щавель, моріжок, шосе, птах
14. Текст і завдання до нього.
1. Київ! 2. О, як часто і з якою любов’ю думали вони в походах, у чужих землях про рідний стольний
город над Дніпром! 3. На брані, коли доводилося стояти віч-на-віч з ворогами, у кривавих січах, коли над
головами витала смерть, у довгі безсонні ночі, коли вони — закривавлені, посічені — лежали на холодній
землі й не знали, що готує їм наступний день. 4. Завжди і скрізь одна думка про отчизну й город Київ підтримувала їх, давала силу й наснагу. 5. Усі на лодіях схопились. 6. Над Дніпром настала тиша — гребці
опустили у воду довжелезні свої весла, керманичі залишили стерна, тільки вода дзюркотіла за бортами...
(Із тв. С. Скляренка).
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А. Укажіть речення, у якому є слово з буквою, що позначає два приголосних звуки.
1

2

3

4

5

6

5

6

Б. Укажіть речення, у словах яких звуків більше, ніж букв.
1

2

3

4

В. Укажіть речення з двоскладовим словом, яке не можна перенести з рядка в рядок.
1

2

3

4

5

6

Г. Укажіть речення, у словах яких дві букви передають один звук.
1

2

3

4

5

6

1.2. СКЛАДОПОДІЛ. НАГОЛОС



Актуалізація опорних знань
Склад — це найменша вимовна одиниця, компоненти якої тісно пов’язані між собою в артикуляційному й акустичному плані.
Пам’ятка!

Скільки в слові голосних, стільки й складів: а – ка – де – мі – я = 5 складів. Але (!) для переносу:
ака – де – мія = 3 склади.
Правила переносу

Одна літера не залишається і не переноситься
в наступний рядок

Складноскорочені слова
й абревіатури не розриваються

Від цифр не відрива
ються скорочення

Знак м’якшення й апостроф залишаються з попереднім приголосним

моя

Т.Г.Шев – чен – ко

1917 р.

без’ – якірний
кіль – це

Пам’ятка!

Частини слів з одного рядка в другий треба переносити за складами: ґу-дзик, Лук’-ян, вузь-ко,
книж-ка. Не можна відривати одну літеру від значущої частини слова (від префікса, кореня), проте в
межах кореня перенос вільний: без-зе-мель-ний, жи-ття і жит-тя.

11
www.e-ranok.com.ua

Склад

Відкритий

Закритий

Прикритий

Неприкритий

закінчується
на голосний

закінчується
на приголосний

починається
з приголосного

починається
з голосного

ма – ма

бать – ків

хлі – ба

а – ле –я

Наголос – це посилення голосу на одному зі складів.
Склад і голосний, на який падає наголос, — наголошені.
Склад і голосний, на який не падає наголос, — ненаголошені.
Наголос в українській мові

вільний

рухомий

не закріплений
за певним складом

може переходити з одного складу
на інший у формах одного слова

хáта, водá, моро�зиво

сéстри — сестри�
школя�р — школярá

Пам’ятка!

1. Деякі слова мають сталий наголос: вірш – вірші, кýрячий – кýрятина.
2. Ненаголошені [е], [и], [і], [о], [у] в переднаголошеному і післянаголошеному складах будуть мати
наближення: [еи], [ие] (перед складом з усіма голосними, крім [е] – тоді [еи]), [іи] (у кінцевих складах та
на початку слова, навіть під наголосом), [оу] (перед складом з наголошеним [у] чи [і]), [уо]: мене [меи
не], миленько [меилéн'ко], минають [миенáйут'], інколи [íинколие], зозуля [зоузýл'а], собі [соуб’í], руно
[руоно�].
3. Складні слова (здебільшого складноскорочені), крім основного наголосу, можуть мати додат
ковий (побічний), який вирізняється меншою силою. Складні слова, що пишуться через дефіс, мають
два основні наголоси: військóвозобов’я�заний, воє�нно-стратегічний.
Будь уважним!

Не роби помилки, коли наголошуєш:
1. Числівники (під впливом рос. мови): одина�дцять, чотирна�дцять.
2. Одиниці виміру (під впливом розмовної мови): кіломе�тр, дециме�тр, міліме�тр.
3. Віддієслівні іменники на -ання: чека�ння, чита�ння, пита�ння.
4. Складні слова (перевіряй за орфографічним словником): руко�пис, пере�пис.
5. Дієслова (під впливом говорів): роблю�, ношу�, везти�, беремо�, че�рствіти.
6. Іншомовні слова (перевіряй за орфографічним словником): майоне�з, куліна�рія, металу�ргія.
7. Прикметники: нови�й, текстови�й, порядко�вий, ри�нковий.
Пам’ятка!

Слова з подвійним наголосом: алфáвіт — алфавіт , весня�ний — весняни�й, доповідач — доповідáч,
зáвжди — завжди�, дóговору — договóру, жа�лібний — жалібни�й, м’я�зовий — м’язови�й, пе�рвісний —
первісний, перéстарок — перестáрок, пóмилка — поми�лка, прóстий — прости�й, тáкож — такóж.
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Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання і завдання для самоперевірки.

1. Що таке склад?
2. Які бувають склади?
3. Наведіть приклади закритих, відкритих, прикритих складів.
4. Які правила переносу слова?
5. Що називається наголосом?
6. Чи буває у слові два наголоси?
7. Який склад називається наголошеним?
8. Які звуки мають наближення в переднаголошеному складі?



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Поставте наголос у поданих словах, використовуючи словник.

Щільненький, юродивість, швартовий, шавлієвий, чотирнадцятеро, чорноліс, арахіс,
вимога, виразний, вітчим, живопис, завдання, червінцевий, цвяховий, каталог, кропива,
лапки.
Вправа 2. Підкресліть слова, у яких наголошений другий склад.

Юхтовий, щоковина, щипкий, щербатенький, шавлія, чорнозем, видання, дочка,
жаданий, церківка, живопис, феномен, квартал, легкий, цінник, хутро, хоругва, хвилевий, середина, подруга.
Вправа 3. Підкресліть слова, у яких наголос падає на перший склад.

Ялівка, щипковий, шампур, чуткий, чисельник, вимова, випадок, вірші, донька, дрова,
загадка, черевце, цукристий, кілометр, цілитися, храмовий, хмелевий, фінікіянин, терези,
обіцянка.
Вправа 4. «Плюс-мінус». Схарактеризуйте склади у словах. Наголошений склад підкресліть.

неприкритий

прикритий

закритий

відкритий

4 склад
неприкритий

прикритий

закритий

відкритий

3 склад
неприкритий

прикритий

закритий

відкритий

2 склад
неприкритий

прикритий

закритий

Слова

відкритий

1 склад

тіло
голова
алея
птаство
атестат
таємниче
художник
господар
червоний
відкриття
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неприкритий

прикритий

закритий

відкритий

4 склад
неприкритий

прикритий

закритий

відкритий

3 склад
неприкритий

прикритий

закритий

відкритий

2 склад
неприкритий

прикритий

закритий

Слова

відкритий

1 склад

чарівниця
віхола
отаман
олень
запитання
феномен
Вправа 5. Подані слова поділити рисками для переносу. Зразок: ялі │вець.

Вилляти, дорога, сум’яття, розіслати, тушшю, криниця, ситуація, Київ, Суми, зоряний,
синє, аркуш, ґудзик, явір, сюжет, сервер, доменник, пестливий, кар’єра, угіддя, люб’язний,
червоний, гривня, інститут, моряк, журналіст, сьомий, сьогодні, серйозний, прощання, лінія,
земля, рецензія, столики, подружжя, їхати.
Вправа 6. Доберіть слова, які б відповідали таким схемам.

1. Усі три склади відкриті, третій — наголошений.
2. Перший склад відкритий, наголошений, другий — закритий.
3. Два перші склади відкриті, третій — закритий, наголошений.
4. Перший склад відкритий, другий — відкритий, третій — закритий, наголошений.
5. Обидва склади відкриті, другий — наголошений.
6. Обидва склади прикриті, перший — наголошений.
ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Складні слова, що пишуться через дефіс, мають
А
Б
В
Г

А основний і побічний наголоси
Б два наголоси і обидва основні
В лише один наголос — основний
Г стільки наголосів, скільки потрібно
2. В українській мові побічний наголос мають

А
Б
В
Г

А складні і складноскорочені слова
Б складні слова, що пишуться через дефіс
В складні слова, що пишуться разом
Г усі складні слова
3. Склад — це
А частина складного слова, що має побічний наголос
Б частина слова, на яку падає наголос
В найменша значуща частина слова
Г частина слова, що складається з одного або кількох звуків і вимовляється одним
поштовхом повітря
Д частина слова, що складається з одного звука

А
Б
В
Г
Д
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4. У якому рядку в усіх словах є голосний звук [а]?
А сніг, юрта, ранок, пакет
Б обличчя, пюре, поєдинок, ніякий
В буква, полум’я, ряд, Ніагара
Г вояцький, син, мряка, м’яч
Д юшка, охорона, тополя, очерет

А
Б
В
Г
Д

5. У якому рядку в усіх словах є голосний звук [і]?
А січень, з’їзд, сузір’я, міжгір’я
Б реалізм, хата, апетит, кіно
В егоїзм, гарнір, висота, їжак
Г арф’яр, вакансія, кістлявий, їхати
Д сяйво, воїн, префікс, турист
Е трясся, паляниця, м’який, стіл

А
Б
В
Г
Д
Е

6. У якому рядку в усіх словах є приголосний звук [й]?
А очікувати, вірш, вечірній, солом’яний
Б боїться, інститут, мій, сусід
В під’їзд, їжак, пюре, медвяний
Г холодний, історія, бар’єр, пір’я
Д мрійник, лілія, життєпис, пуп’янок

А
Б
В
Г
Д

7. Склади є
А відкриті, ненаголошені
Б відкриті, закриті, ненаголошені, наголошені
В закриті, наголошені
Г закриті, відкриті, наголошені
Д відкриті, наголошені

А
Б
В
Г
Д

8. Назвіть ряди слів, у яких усі склади відкриті
А брати, голова, радіо, алое, газета
Б розмова, синтаксис, фірма, верба, розріз
В доля, рука, щогодини, сивина, фото
Г кіно, коло, ялина, академія, хвороба
Д тінь, ласка, молоко, папір, зошит

А
Б
В
Г
Д

9. У яких рядках допущено помилку під час переносу слова?
А прий – ду, 25 – річ – чя, від – дати, полум’ – яний
Б польо – вий, солов’ – їний, сі – м’я, насін – ня
В бій – ці, су – спі – льство, від’ – єднати, лля – ти
Г буль – дог, піджив – лення, сон – ний, м’яч
Д Т.Г. – Шевченко, безі – менний, трьох – сотий, паль – ці

А
Б
В
Г
Д

10. У яких рядках у всіх словах правильно поставлено наголос?
А міліметр, український, ознáка, решетó
Б ки�дати, кішка, чорнóзем, літо�пис
В квартáл, вýзький, підýть, дóчка
Г спи�на, роблю�, знáйдеться, довезти�
Д болóтистий, дошкá, зáгадка, дози�метр

А
Б
В
Г
Д
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11. Установіть відповідність між складами у слові та їхньою характеристикою
1 садок
2 роблю
3 спина
4 квартал

А — обидва склади відкриті, перший — наголошений
Б — перший склад відкритий, наголошений, другий — закритий
В — обидва склади закриті, другий — наголошений
Г — перший склад відкритий, другий — закритий, наголошений
Д — перший склад закритий, другий — відкритий, наголошений

А
Б
В
Г
Д

1

2

3

4

12. Текст і завдання до нього.
1. Я скріпив нашу дружбу з ведмежам ще й галантною послугою. 2. Дав йому цукор, який не переводиться навіть у найбідніших старателів. 3. Воно почало гризти цукор і дозволило роздивитись себе уважніше. 4. Воно було якогось матового темно-сірого тону з чудовими переливами, що переходив у чорний на
морді та лапах. 5. Шерсть була надзвичайно довга, густа й тонка, як гагачий пух; усі м’якенькі стовщення
під нею на вигляд і на дотик були зовсім дитячі... (За Ф. Б. Гарт).
А. Укажіть речення, у яких є слово з двома складами, які не можна переносити.
1
2
3
4
5
Б. Укажіть речення, у якому є слово, яке за зміни наголосу змінює своє лексичне значення.
1

2

3

4

5

1.3. ФОНЕТИЧНА ТРАНСКРИПЦІЯ



Актуалізація опорних знань

Транскрипція (від лат. trascriptio — переписування) — це спеціальне письмо, запроваджене для точного передавання звукового складу слів і текстів.
Розрізняють такі типи транскрипції: фонетичну, фонематичну та практичну.
Фонетична транскрипція — спосіб передавання на письмі усної мови з усіма її звуковими особ
ливостями.
Пам’ятка!

1. У транскрипції використовують діакритичні знаки (див. розд. 1.1).
2. Усі слова транскрибуються, тобто беруться в квадратні дужки [ ].
3. Усі слова пишуться окремо й обов’язково з наголосом (крім односкладових).
4. У транскрипції відсутні великі літери.
5. У транскрипції відсутні літери Я, Ю, Є, Ї, вони позначаються [йа], [йу], [йе], [йі] або як голосні, що
передають пом’якшення попереднього приголосного: ['а], ['у], ['е]. Ї передає завжди два звуки.
6. У транскрипції відсутній апостроф і знак м’якшення.
7. [еи], [ие], [оу], [уо] — для позначення ненаголошеного голосного звука.
8. У транскрипції літера Щ завжди передає два звуки [шч].
9. У транскрипції подвоєння приголосних позначається як один звук: нн = [н:], дд = [д:], сс = [с:],
лл = [л:].
10. У транскрипції африкати ДЖ і ДЗ позначають спеціальними символами чи двома літерами з
дужкою зверху: дж = [дж], дз = [дз].
Вимова голосних звуків

Голосні звуки української мови під наголосом вимовляються повнозвучно: нарада, золото.
Голосні

Особливості вимови

[е]

Вимовляється наближено до [и] перед складами з [і], [и], [у], меншою мірою перед [е]

Приклади
д[еи]лікатний, в[еи]личний, н[еи]чуткий,
м[еи]режка, н[еи]сіть, в[еи]селий
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Голосні

Особливості вимови

Приклади

[и]

Наближується до [е] сильніше перед складами
з [е], [а]; менше помітно перед [і], [и] та в кінці слова

кр[и ]ве, п[и ]семний, т[ие]хенько,
стр[ие]бати, гр[ие]вастий, л[ие]ман,
в[ие]чікувати, з[ие]мівник, гр[ие]міти,
кр[ие]ниця

[о]

Вимовляється з наближенням до [у] перед
складами з наголошеним [у]

пр[оу]рубувати, п[оу]душка, м[оу]туззя,
к[оу]жух, р[оу]зумний

е

е

Вимова приголосних звуків

Приголосні

Особливості вимови

Приклади

дзвінкі

у кінці слова та перед глухими приголосними не втрачають дзвінкості

народ, сторож, хліб, віз, ґандж,
ґедзь, ніжка, обчистити, грядка,
низка

глухі

перед шумними дзвінкими в сере
дині слова вимовляється дзвінко

[бород'бá], [про�з'ба]

губні [б], [п], [в], [м], [ф];
задньоязикові [ґ], [к], [х];
гортанний [г];
шиплячі [ж], [ч], [ш], [дж]

у кінці слова та складу вимовляються твердо

гриб, велич, грип

перед голосним [і] вимовляються як
напівпом’якшені

[б’ік], [п’іч]

передньоязиковий щілинний
[з] як прийменник і префікс

перед глухими приголосними оглушується

з порога – [спорóга],
зчистити – [шчи�стити]

у складі префіксів роз-, без-, залежно
від темпу мовлення може вимовлятися як дзвінко, так і глухо

розказати – [роз/сказáти],
безтяма – [без/ст'áма]

зубні [д], [т], [з], [с], [ц], [л],
[н], [дз]

перед [і] та перед наступними
м’якими приголосними вимовлються
м’яко

[с'іл'], [п’іс'н'а]

подовжені шиплячі

напівм’які вимовляються як один
довгий звук

[н'іч:у], [п’ід:áш’:а]

губно-губний [в] та середньоязиковий [й]

вимовляються твердо перед голос
ними

вузол, бойовий

на початку слова перед приголосними, у кінці слова чи складу вони переходять у нескладові голосні [ў], [ĭ]

[ўчора], [стаў], [ĭти], [гаĭ]

у кінці слова, перед приголосними,
перед голосними [а], [о], [у] вимовляється твердо

полк, клуб

перед буквами Я, Ю, Ь виступає
м’яким

[б’іл'], [пиел'нувáти]

перед голосними [е], [и] вимова
пом’якшена (але не м’яка)

[мл’ин], [еил’еивáтор]

у кінці слова після глухого буває безголосим

[б’інóкл']

передньоязиковий ясенний
[л]
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Приголосні
передньоязиковий дрижачий
[р]

передньоязиковий зімкненощілинний [ц]

задньоязиковий гортанний
[г]

зімкнено-проривний [ґ]

Особливості вимови

Приклади

у кінці слова і складу вимовляється
твердо

календар, бур’яновий

на початку складу вимовляється
м’яко

рясно, зоря

у кінці слова завжди вимовляється
м’яко

[с'т'ілéц']

у словах іншомовного походження та
вигуках має тверду вимову

палац, клац

вимовляється як дзвінкий надгортанний

гай, сніг

знеголошується перед приголосними
[т] [к]

[вóхко], [н'íхт'і]

наближається вимовою до латинського [g] та російського [г]

ґуля, аґрус

у складі однієї морфеми артикулюються як один звук [дж], [дз]

[дзвóниек], [джм’іл']

у складі різних морфем вимовляються як окремі звуки [д] [ж], [д] [з]

[надзвиечáĭно], [п’іджáти]

Примітка. Необхідно послуговуватися довідковою літературою, щоб уживати літеру ґ відповідно до норми, а не на власний розсуд

буквосполучення дж, дз

Вимова звукосполучень

Асиміляція — уподібнення однорідних звуків один до одного в межах слова чи словосполучення.
Асиміляція

Регресивна

Прогресивна

1. За дзвінкістю і глухістю.

1. Утворення [дж] і [дз].

2. За місцем і способом творення.

2. Уподібнення звука [й] до попереднього приголосного.

3. За м’якістю і твердістю.

3. Пом’якшення [с'] у прикметниковому суфіксі -ськ-.
Асимілятивні зміни приголосних

Звукосполучення
[с] + [ш]
[з] + [ш]
[з] + [ж]
[з] + [ч]
[з] + [дж]
[ж] + [с']
[ш] + [с]

Особливості вимови
[ш:]
На початку слова [ш:]
у середині слова [жш]
[ж:]
На початку слова [шч]
у середині слова [жч]
[ждж]
[з'с']
[с':]

Приклади
принісши — [приен'іш:и]
зшиток — [ш:и�ток]
вивізши — [ви�в’іжши]
зжовклий — [ж:óвклиĭ]
зчепити — [шчеипи�тие]
безчинство — [беижчи�нство]
з джемом — [жджéмом]
намажся — [намáз'с'а]
вивчишся — [ви�ўчиес':а]
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Звукосполучення
[ч] + [с']
[ж] + [ц']
[ш] + [ц']
[ч] + [ц]

Особливості вимови
[ц'с']
[з'ц']
[с'ц']
[ц':]

Приклади
озвучся — [озвýц'с':а]
на доріжці — [на дор’із'ц'і]
у чашці — [у чáс'ц'і]
у річці — [у р'іц':і]

[д] + [ж]

[джж]

підживити — [п’іджжиеви�тие]

[д] + [з]

[дзз]

підземний — [п’ідззéмниĭ]

[д] + [с]

[дзс]

відспівати — [в’ідзсп’іва�тие]

[д] + [ц]

[дзц]

відцвісти — [в’ідзцв’істи�]

[д] + [ч]

[джч]

відчеканити — [в’іджчеикáниетие]

[д] + [ш]

[джш]
[ц]
[ц':]
[ц:]
[ч:]
у звичайному темпі [чш]
у швидкому темпі [ч:]

[т] + [с]
[т'] + [с']
[т] + [ц]
[т] + [ч]
[т] + [ш]

підшити — [п’іджши�тие]
братство — [брáцтво]
учіться — [уч’іц':а]
коритце — [кори�ц:еи]
вотчина — [вóч:иена]
багатшати — [бага�чшати]
[бага�ч:ати]

Пам’ятка!

1. У середині слова дзвінкі перед глухими, як правило, не втрачають своєї дзвінкості: кладка —
[клáдка], стежка — [стéжка].
Виокремлюється дзвінкий [г], який перед глухими змінюється на [х]: кігті — [к’і хт'і],
дьогтю — [д'óхт'у] тощо.
2. Глухі приголосні майже послідовно асимілюються наступними шумними дзвінкими: боротьба —
[бород'бá], молотьба — [молод'бá], просьба — [прóз'ба], вокзал — [воґзáл], анекдот — [анеиґдóт],
рюкзак — [р'уґзáк], але бігти — [б’ігти], могти — [могти�].
Спрощення груп приголосних

Звукосполучення

Особливості вимови

[нт] + [ст]

[нст]

студентство — [студéнство]

[нт] + [с'к]

[н'с'к]

кореспондентський —
[кореиспондéн'с'киĭ]

[ст] + [с'к]
[ст] + [ц']

Приклади

у звичайному темпі [с'к]

туристський — [тури�с'киĭ]

у повільному темпі [с':к]

[тури�с':киĭ]

у звичайному темпі [с'ц']

артистці — [арти�с'ц'і]

у повільному темпі [с'ц':]

[арти�с'ц':і]

[ст] + [ч]

[шч]

невістчин — [неив’ішчиен]

[ст] + [д]

[зд]

шістдесят — [ш’іздеис'áт]

[ст] + [с]

[с:]

шістсот — [ш’іс:óт]

[зд] + [ц']

[з'ц']

у поїздці — [у пойіз'ц'і]
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Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. З’ясуйте й обкресліть номери запитань, які охоплюють теоретичні засади навчального
посібника.

1. Що вивчає фонетика?
2. Чи походить слово фонетика з англійської мови?
3. Скільки звуків в українській мові?
4. Скільки голосних звуків?
а) 6;
б) 10; в) 12;
г) 14.
5. Які звуки називають голосними?
6. Усі звуки поділяються на шиплячі і свистячі.
7. Скільки пар твердих і м’яких приголосних є у звуковій системі української мови?
8. Які з наведених ознак можна застосувати для характеристики складу бо- у слові боронити:
відкритий, закритий, наголошений, ненаголошений?
9. Чи мають наближення ненаголошені а, о?
10. Чи є в українській графіці літери, які не позначають жодного звука? Якщо є, то запишіть їх.
11. Які звуки називають сонорними?
12. Скільки букв в українському алфавіті?
а) 28; б) 32; в) 33;
г) 30.



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Запишіть подані слова фонетичною транскрипцією. Визначте, який звук є спільним для всіх
чотирьох слів у кожному рядку.

ордината

1. Розділ, сіль, сім, запишіть.
2. Ґава, вокзал, аґрус, ґуля.
3. Мають, м’ята, матір’ю, кава.
4. Куля, лютня, люлька, люстерко.
5. Серйозний, зйомка, в’юн, Нью-Йорк.
Вправа 2. Затранскрибуйте слова. З подібних задньоязикових 8
звуків у рядках складіть графік на координатній сіт7
ці, де абсциса — порядковий номер рядка, а ордината — номер слова в рядку.
6
0 малюнок, сім, льон, сьогодні, січ, ґуля, суміш;
5
1 повінь, відстань, навмання, кров, ллю, рюкзак, матір;
4
2 зілля, сторіччя, знаряддя, бовван, аґрус, подорож, ніч;
3
3 радість, швидкий, малий, ґудзь, недорогий, якісний;
4 рукав, гілка, ґалаґан, пливти, аркуш, гніздо;
2
5 гай, кімната, горіти, вокзал, чистий, летіти;
1
6 буквар, світлий, суниця, співати, ґніт, вишивка;
7 деревце, садочок, бабуся, коло, м’ята, ґатунок;
0
1
8 щука, бджола, черевик, листок, джерело, ґава.
Вправа 3. Подані фонетичною транскрипцією слова запишіть орфографічно.
Складіть речення з трьома з них.
[гл'адáч], [йáсеин], [чеикáн':а];
[л'он], [чиетáн':а], [м’ід'];
[хóчеиц':а], [неизабýдка], [коли�шуц':а].

2

3

4 5
абсциса

6

7

8

Вправа 4. Допишіть звуки та діакритичні знаки, яких не вистачає в транскрипції.

Сонний — [сóн:и ĭ]; знайомишся — [знайоми а]; медовий — [м дови ]; дужка — [ду ка];
раджу — [ра у]; мелодія — [м лоді ]; дзьоб — [дзоб]; вогко — [во ко]; рюкзак — [р'у зак];
нігті — [н'і т'і]; просьба — [про ба];
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Вправа 5. Визначте і підкресліть рядок, у якому слова мають однакову кількість звуків і букв.

1. галузь, кіновар, піч, Стеф’юк.
2. заполоч, подорож, щавель, кар’єра.
3. міць, даль, в’язкий, розм’якшити.
4. дзьоб, річ, вісь, молодь.
5. нехворощ, б’ють, медаль, міжгір’я.
6. якість, возз’єднати, речитатив, абсолютний.
Вправа 6. Випишіть усі пом’якшені приголосні з поданого уривка.

Я на вбогім сумнім перелозі
Буду сіять барвисті квітки,
Буду сіять квітки на морозі,
Буду лить на них сльози гіркі.
(Леся Українка)
ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Слова, у яких усі приголосні тверді, подано в рядку
А
Б
В
Г
Д

А щогла, смуга, будинок, ковдра
Б сосна, огорожа, береза, пролісок
В яблуко, дорога, вудка, рибина
Г черевик, вишня, листок, джерело
Д коло, м’ята, бджола, щука
2. Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку

А
Б
В
Г
Д

А квітці — [кв’іц':і], глядач — [гл'ада�ч]
Б ясен — [йа�сен], чекання — [чеика�н':а]
В льон — [л'он], обходжу — [обхо�джу]
Г жінка — [ж'інка], мідь — [м’ід']
Д незабудка — [неизабýтка], колишуться — [коли�шуц':а]
3. Установіть відповідність між характеристикою звуків у слові та словом
1. У слові на один звук більше, ніж букв
2. У слові однакова кількість звуків та букв
3. У слові на один звук менше, ніж букв
4. У слові на два звуки менше, ніж букв

А сім’я
Б між’яр’я
В дзьобик
Г щабель
Д дзеркало

А
Б
В
Г
Д

1

2

3

4

4. Порушено літературну вимову слова в рядку
А дужчий — [дýжчий]
Б легка — [леихка�]
В сережка — [сеире�шка]
Г просьба — [про�з'ба]

А
Б
В
Г

5. Усі приголосні дзвінкі у групі слів у рядку
А жменя, зілля, дорога, книга
Б білка, морози, веселка, злива
В гроза, ведмідь, ворона, літо
Г берег, дзвін, вокзал, грань
Д град, береза, дерево, зірка

А
Б
В
Г
Д
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6. Пара слів з однаковими приголосними звуками у рядку
А
Б
В
Г
Д

А дятел, дубок
Б злива, льодок
В клен, липа
Г сіль, слива
Д тінь, тиша
7. У якому слові не відбувається уподібнення приголосних

А
Б
В
Г
Д

А нігті
Б кігті
В легко
Г могти
Д просьба
8. Знайдіть рядок слів, у вимові яких спостерігається явище уподібнення приголосних

А
Б
В
Г
Д

А смужка, боротьба, зцілити, кішка
Б низка, молотьба, зсипати, миска
В вогкий, рюкзак, нігтик, зсунути
Г стежка, екзамен, зцементувати, грушка
Д казка, зсушити, кігті, мишка
9. У якому рядку десять голосних звуків?

А
Б
В
Г
Д

А сестра, школяр, брат, матір, тато
Б стіна, стеля, ґудзик, ліжко, музика
В юннат, обруч, лист, яблуня, відпочинок
Г виставка, доля, твір, пір’я, кіно
Д хліб, нащадок, сторож, ярмо, кінь
10. У яких рядках подано правильну транскрипцію?
А рахівниця
Б стежина
В доводиться
Г коротший
Д травиця

А
Б
В
Г
Д

— [рах’іўни�ц'а]
— [стежин'а]
— [дово�диец':а]
— [коуро�ч'ч'ий]
— [трави�ес'я]

11. Знайдіть рядок, у якому в усіх словах приголосні дзвінкі
А
Б
В
Г
Д

А горошина, мережа, олень, могти
Б черговий, котрий, живемо, міх
В довідник, читати, новизна, гриміти
Г нести, лиман, розумний, вокзал
Д губи, ґедзь, день, морозиво

12. Текст і завдання до нього.
1. Перший місяць осені за календарем — вересень. 2. День народжується в осінньому серпанку й
обігріває землю. 3. Золотяться березові гаї, бульвари й парки укриваються першим жовтим листям. 4. На
своїх парашутиках з легких пушинок подорожують з місця на місце й насінини кульбабки. 5. Скромна краса
пізньої осені. 6. Листопад день від дня сумнішає. 7. Природа ніби причаїлася, чекаючи зимових холодів.
(Я. Стельмах)
А. Вкажіть речення, у словах яких букви я, ю, є позначають два звуки
1

2

3

4

5

6

7
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Б. Позначте речення, у якому є двоскладове слово, яке не можна переносити
1

2

3

4

5

6

7

В. Запишіть за допомоги транскрипції слова: парашутиках, народжується, осінньому, укриваються,
л егких, причаїлася.
[

][

][

]

[

][

][

]

1.4. ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ



Актуалізація опорних знань

Чергування — це закономірна зміна голосних чи приголосних звуків під час творення нового слова
або словозміни у тій самій морфемі.
Чергування голосних

Чергування голосних
О, Е (у відкритому складі)
з І (в закритому складі)

Умови чергування
за словозміни
за словотворення
коли ці звуки вставні або випадні
у групах -ор- , -ер-, -ов-, -ол- між приголосними

О, Е не переходить в І

І наявне у відкритому
складі в словах з вирів
няною за іншими відмінками чи формами
основою
у групах із повноголоссям -оро-, -оло-, -ере- О,
Е переходять в І

у групах із повноголоссям -оро-, -оло-,
-ере-, -еле-

Приклади
кінь — коня,
сім — семи,
осіб — особа
будівник (пор. будова)
сільський (пор. село)
вільний (пор. воля)
земля — земель,
вікно — вікон
хорт — хорта,
шовк — шовку,
виняток: погірдний (пор. погорда)
город, шелест, колос, терен,
виняток: моріг, оберіг, поріг,
сморід
значень, положень, передбачень

у родовому відмінку множини іменників середнього роду на -енн(я)
в абревіатурах і в похідних утвореннях
колгосп, торгпред
у словах іншомовного походження
агроном, інженер
Відхилення в чергуванні О з І, Е з І
дзвінок (дзвінка, дзвінку, дзвіну формі називного відмінка однини
ком)
у формі родового відмінка множини
вікон (вікно)
у пестливих формах іменників
у формі родового відмінка множини
іменників жіночого роду
у формі родового відмінка множини
іменників середнього роду
у деяких похідних іменниках середнього роду з подовженими приголосними

кілочок, місточок
борона — борін, борінка
болото — боліт, болітце
Запоріжжя, підборіддя
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Чергування голосних

О, Е наявні в закритому
складі

чергування Е з О після
Ж, Ч, Ш, Щ, ДЖ, Й

Умови чергування
у непрямих відмінках іменників чоловічого роду
у групах із повноголоссям -оро-, -олозі сталим наголосом В іменниках жіночого роду
у формі родового відмінка множини
іменників жіночого роду
у прикметниках, утворених від власних
імен на -ов-, -ев-, -євпід наголосом у коренях
-вод-, -воз-, -нос-, -робу ряді слів книжного походження
перед м’яким приголосним, складом
з Е, И — пишеться Е
перед твердим приголосним, складом
з А, О, У, И — пишеться О
О пишеться замість Е перед м’яким
приголосним в іменниках жіночого
роду (третьої відміни) в суфіксі -осту давальному та місцевому відмінках
однини деяких іменників
О пишеться замість Е перед м’яким
приголосним у похідних утвореннях
О пишеться замість Е перед м’яким
приголосним у закінченнях родового та
орудного відмінках прикметників,
займенників, числівників прикметникового типу жіночого роду
чергується О з А, якщо наступний склад
має наголошений [а�]

чергування голосних у
дієслівних коренях

Е (невипадний) пишеться в префіксальних морфемах дієслів доконаного виду;
І (невипадний) — недоконаного
І (невипадний) пишеться в коренях
дієслів із суфіксом -ува-, -юваЕ (випадний) чергується з И перед Л, Р

Приклади
котел — котла
соро�к, огоро�ж
вод, будов, основ, меж
малишевський (бо Малишев)
хлібороб, водовоз, діловод
вирок, пророк, народ
вечеря, учень, щетина
іграшок, чорний, копійок
безкрайості, пекучості
бджолі, у пшоні
вечоріти, чорніти

гарячої, першою, нашої
гонити — ганяти,
ломити — ламати,
виняток: вимовляти, прощати
вигребти — вигрібати,
летіти — літати
брехати — набріхувати
беру — брати — вибирати,
завмер — замри — завмирати

Пам’ятка!

Щоб правильно написати слово з ненаголошеним голосним, корінь потрібно змінити так, щоб
ненаголошений звук став наголошеним: веснá — вéсни.
Потрібно запам’ятати: багатий, багато, багатство, багаття, багач; багатир (багач), гарячий, гарячка,
га�ряче, гаразд; кажан, калач, качан, хазяїн, але: богатир (Богом дана сила); канонада.

24
www.e-ranok.com.ua

У чергується з В

Умовні позначення:
[ ... ] — слово; п — будь-який приголосний; о — будь-який голосний.
У
В
1. [ п ] у [ п ].
1. [ о ] в [ о ].
Десь у хлібах кричав перепел.
Була в Одесі.
2. У [ п ].
2. В [ о ].
Увійшли до хати.
В очах його світилася надія.
3. [ п, о ] у [ льв-, св-, в-, ф-, тв-, хв- ].
3. [ о ] в [ п ] (крім в-, ф-, мв-, св-, хв- і под.)
Сидимо у вагоні.
Пішла в садок вишневий (Т. Шевченко).
Стоїть на видноколі мати — у неї вчись (Б. Олійник).
У з В не чергується

1. У словах, що вживаються тільки з В або з У : вдача — удача, вклад — уклад, вправа — управа,
вступ — уступ — означають різні поняття.
2. У власних назвах, крім слова Україна — Вкраїна: Угорщина, Уельс.
І чергується з Й

І

Й

1. [ п ] і [ п ].
Вірю в пам’ять і серце людське (Б. Олійник).
2. [ п, о ] ( , ; : — ( ) ... ) і [ п ].
Випали сніги — і забіліли сліди.
3. І [ п ].
І хотілося жити щасливо.

1. [ о ] й [ о ].
Ольга й Андрій добре попрацювали.
2. [ о ] й [ п ].
Він тільки й знав, що молитися.

І з Й не чергується

1. Якщо зіставляються поняття.
Одвічне питання — батьки і діти.
2. Перед словом, що починається на Й, Є, Ї, Ю, Я:
Ольга і Йосип — друзі.
3. Після паузи:
Щось такеє бачить око, І серце жде чогось... (Т. Шевченко).



Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання для самоперевірки.

1. Як перевірити правопис ненаголошених голосних у коренях слів?
2. У яких буквосполученнях не відбуваються чергування О з І, Е з І?
3. У яких випадках пишеться в коренях слів А замість О?
4. У яких буквосполученнях завжди пишеться И?
5. У яких випадках пишеться Е після Ж, Ч, Ш, Щ, Й?
6. У яких випадках пишеться И після Ж, Ч, Ш, Щ, Й?



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. У поданому тексті в словах на місці крапок поставте потрібні голосні.

Пал..хкотять біля вік..н животр..петним вогнем розвихр..ні мальви, шугають ч..рвоними язиками
б..гаття під сам..сіньку стріху, того й гляди, від їхнього полум’я заг..риться хата...

25
www.e-ranok.com.ua

Ніхто не знає, коли й хто посадив їх на сонячному пр..чілку. Мати кажуть, що ті р..жі посадила
колись давним-давно ще бабуся в свої дівочі л..та ... Чи не відтоді б..ре свій початок пісня: «П..садила
р..жу я край вікна»... Мабуть, разом з цими чуд..сними квітами, що р..стуть на високих ст..блах,
народилася й пісня та пішла в люди.
До пишного розм..їття мальв усі давно звикли, і стали вони невід’ємною ч..стиною родини.
Щор..ку ранньою в..сною з-під з..млі з’являлося з..лене п..гіння, за кілька н..чей воно виростало вище
призьби, привітно заглядало у вікна. На в..соких ст..блах в’язалися д..сятки бутонів, які в кінці в..сни
зацвітали ч..рвоними, світло-рожевими і т..мно-пурпуровими квітами (І. Цюпа).
Вправа 2. Запишіть слова в два стовпчики: 1) у яких ненаголошені голосні перевіряються наголосом;
2) у яких ненаголошені голосні не перевіряються наголосом.

Розумний, намалювати, пенал, крилатий, зозуля, кишеня, легенький, медаль, шинель,
кленовий, зошит, голубіти, глибокий, левада, вечірній, зелений, кожух, чемпіон, зачинати,
апельсин, п’ятниця, небесний, минулий, сметана, щебетати, кропива, скиртувати, календар.
Вправа 3. Оберіть і підкресліть у чи в у реченнях. Вибір обґрунтуйте.

1. За греблею, що перетинала неширокий видолок лугу, темніло громаддя старих осокорів, (у, в)
його перешіптуванні з вітром, (у, в) пахощах кори і гілок уже вчувалось життя (М. Стельмах). 2. Десь
(у, в) натхненні молодім каменяр будує дім. 3. (У, В)кривається багрянцем клен. 4. Вівса, пшениці,
ячмені — (у, в)се це зіллялось (у, в) одну могутню хвилю. 5. На річці, (у, в) лісі, на полі — всюди
німо, тихо (І. Нечуй-Левицький). 6. (У, В) лісі не було нічого: ані ягід, ані черешень (І. Франко). 7. Не
спитавши броду, не лізь (у, в) воду (Нар. творчість).
Вправа 4. «Два кольори». подані слова з’єднайте з обраною літерою стрілками різних кольорів.

С..ло
шел..ст
кн...жки
ж..тло
хлоп..ць

е
и

см..ркає
к..шеня
в..селий
л..сиця
уч..нь

оч..рет
обм..вати
гр..чаний
бл..зенько
чов..н

е
и

бл..щати
віт..р
шв..денько
зел..нь
в..ликий

Вправа 5. Оберіть і підкресліть і чи й у реченнях. У словах на місці крапок уставте букви і поясніть їхній
правопис.

1. Ось нал..тить б..зжальний віт..р (і, й) почне зр..вати осінню красу зажур..ного клена. 2. Б..різка
опустила свої тон..нькі віти (і, й) теж жур..ться, що скоро прийдуть холоди (За О. Копиленком).
3. Карпати б..гаті на корисні к..палини, а саме: нафту, буре вугілля, к..м’яну (і, й) калійну солі, марганець. 4. М..нали хв..лини (і, й) ось через увесь екран простяглася довга с..ня смуга (О. Влизько).
5. К..пітан натиснув якусь кнопку на пульті, (і, й) двері перед Олесем безшумно розчин..лися
(О. Влизько). 6. Була м..телиця — (і, й) тиша залягла (М. Рильський). 7. Пройшла з..ма — (і, й) знов
в..сна настала солов’їна (В. Сосюра).
Вправа 6. «Вправа з ключем». запишіть слова у два стовпчики і пронумеруйте їх: 1) слова, у яких відбувається чергування О, Е з І; 2) слова, у яких не відбувається чергування.

Горох, берег, ніготь, село, стілець, стіл, колос, промінь, кров, увечері, біжить,
 ереживо, гомоніти, віл, шелест, лежить, береза, семи, осінь, сором, бік, замок, хор,
м
на току, радісний, кінець, іній.
Ключ. З перших літер слів (1, 4, 6, 9, 12, 13) першої колонки, у яких відбуваються чергування,
складіть слово і запишіть його фонетичною транскрипцією.
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ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Укажіть рядок слів, у кожному з яких на місці пропуску пишеться е
А м..рзлякуватий, вкр..вається, справ..дливий, посл..знувся
Б жовт..нь, дят..л, в..сна, пощ..друвати
В в..дмідь, пош..пки, нач..нити, горл..чка
Г жн..ва, книж..чка, ц..тата, коз..ня
Д зцем..нтувати, м..готіти, р..тельно, м..телик

А
Б
В
Г
Д

2. У всіх словах потрібно писати літеру и в рядку
А еш..лон, зуп..нився, пох..люся, вкр..вається
Б нал..тить, с..нюватих, з..л..навих, жур..ться
В дал..ч, вар..во, запром..нитися, кр..шталик
Г вогн..чок, обітн..ця, бр..кет, огуд..на
Д зач..нати, дуж..чка, вул..чка, міс..во

А
Б
В
Г
Д

3. У всіх словах потрібно писати літеру а в рядку
А краш..нка, ..ренда, к..жан, кр..пива
Б перем..гати, к..стрюля, к..чан, к..рогва
В допом..гати, зл..мувати, ґ..зда, кр..хмаль
Г к..нонада, н..вігація, к..ртатий, к..зак
Д проп..ганда, б..гач (майновита людина), ск..кати, х..зяйнувати

А
Б
В
Г
Д

4. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка
А здоров’я, повітря, щирість
Б сяйво, щодня, дзенькіт
В кузня, гілля, якість
Г гравюра, каяття, щавель
Д вождь, в’язень, їдальня

А
Б
В
Г
Д

5. Усі слова правильно записані в рядку
А оберігати, бійниця, куріння, приберегти
Б вистилати, вичесувати, запирати, гребінця
В відчіпити, збрехати, творчість, витирати
Г підперезати, випечений, відріктися, застебнути
Д промінчик, батіжка, заметіль, оберіга

А
Б
В
Г
Д

6. Чергування голосних звуків можливе в усіх словах рядка
А ущемити, струменіти, вісім, куриво
Б паливо, теплий, чесний, чоло
В селянський, березень, сон, зелень
Г вогонь, субота, шовк, гребти
Д день, шість, шепотіти, летіти

А
Б
В
Г
Д

7. Літеру і слід писати в усіх словах рядка
А водоп..й, кам..нь, рад..сть, Черн..гів
Б Харк..ва, устр..й, м..гши, підн..жка
В певн..сті, с..льський, в..тру, підбор..ддя
Г вис..лок, кол..р, рем..нця, чер..да
Д Запор..жжя, безгол..в’я, безгол..сся, збер..гши

А
Б
В
Г
Д
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8. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка
А
Б
В
Г
Д

А ряд, рум’яний, В’ячеслав, цвях
Б люди, мереф’янський, Рєпін, крякати
В останнє, тьмяний, розм’якшити, Воробйов
Г п’є, торф’яний, черв’як, курйоз
Д в’язи, підв’язати, осінь, щука
9. Літера і не вживається на місці пропуску в усіх словах рядка

А
Б
В
Г
Д

А С..рія, реч..татив, ц..тата, д..зель
Б акс..ома, Бр..танія, д..ктант, Ч..лі
В рад..ус, дез..нформація, Адр..атика, Віш..
Г м..трополит, сем..нар, п..лот, артер..я
Д С..дней, д..зель, абор..ген, тр..умф
10. На місці пропуску пишеться о у слові

А
Б
В
Г
Д

А овоч..ховище
Б груш..подібний
В яйц..подібний
Г замш..подібний
Д пол..захисний
11. неправильно записано слово в рядку

А
Б
В
Г
Д

А вихвалятися, запроменитися, чигиринський, безкорисливо
Б вогничок, брикет, рентген, огудина
В кришталик, дефіс, ректор, легенький
Г обітниця, приорітет, дистанція, курйоз
Д дужечка, місиво, ліхтарик, вуличка

12. Текст і завдання до нього.
1. У степу пильнували козаки татарських нападників, які ходили на Україну по людей, перепинали
їм шляхи, билися з ними і не давали захоплювати живу силу в неволю. 2. Під час же нападу великої орди,
коли зупинити бусурманів козакам було не під силу, вони все таки дбали про те, щоб зберегти міста й села
застерігали населення про наближення ворога. 3. І тоді весь хрещений люд залишав свої оселі й ховався
у лісах або шукав собі захисту в замках та по великих містах. 4. На степових пагорбах були споруджені
«бекети», звідки подавали вісті про татар гаслом. 5. На далекій од Дніпра могилі запалювали вогонь, а
чатівники з подальших місць, сприйнявши той знак, розводили й собі багаття. 6. І так те гасло за одну ніч
поширювалося по всіх степах і доходило до України (За А. Кащенком).
А. Яке слово написано неправильно?
А
Б
В
Г
Д

А під час
Б зупинити
В неволю
Г великої орди
Д все таки
Б. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку?
1

2

3

4

5

6

5

6

В. У якому реченні допущено помилку за чергування у з в?
1

2

3

4
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1.5. ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ



Актуалізація опорних знань

Чергування приголосних звуків відбувається як за словозміни, так і за словотворення. Найпоширенішими є такі:
Типи чергувань

Випадки реалізації

[г] – [ж] – [з']

книга — книжка — у книзі

[к] – [ч] – [ц']

рука — ручка — у руці

[х] – [ш] – [с']

капелюх — капелюшок — у капелюсі

[г] – [ж]

допомогти — допоможу

[з] – [ж]

возити — вожу

[к] – [ч]

кликати — кличу

[х] – [ш]

колихати — колишу

[д] – [дж]

радити — раджу

[зд] – [ждж]

їздити — їжджу

[т] – [ч]

крутити — кручу

[с] – [ш]

писати — пишу

[ст] – [шч] (щ)

пустити — пущу

[б] – [бл]

робити — роблю

[п] – [пл]

ліпити — ліплю

[в] – [вл]

висловити — висловлю

[м] – [мл]

відмовити — відмовлю

[ф] – [фл]

розграфити — розграфлю

[б] – [бй]

бити — б’ю

[п] – [пй]

пити — п’ю

[в] – [вй]

олово — олов’яний

[м] – [мй]

солома — солом’яний

[ф] – [фй]

торф — торф’яний

[р] – [рй]

матір — матір’ю

[д] – [д']

ходити — ходіть

[т] – [т']

пливти — пливіть

[з] – [з']

возити — возіть

[с] – [с']

семи — сім

[ц] – [ц']

стільцем — стілець

[л] – [л']

білий — білявий

[н] – [н']

вікно — на вікні

[дз] – [дз']

ґедзем — ґедзь

[р] – [р']

двір — у дворі
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Зміни за збігу приголосних

Кінцеві приголосні
основи

Суфікси

1. -цьк-

+

-ин-

→

чч:
вояцький — вояччина,
виняток: галицький — Галичина

2. -ськ-, -ск-сок-

+

-ин-

→

щ:
віск — вощина, полтавський — Полтавщина, пісок — піщина

3. -ск-, -шк-

Кінцевий приголосний
Приклади

-ан- (-ян-)

щ:
дошка — дощаний,
ляск — лящання

4. -ск-, -ст-

за творення
II дієвідміни дієслів

→

щ:
вереск — верещати
виняток: простиш, простить

5. -зк-

за творення
II дієвідміни дієслів

→

жч:
брязк — бряжчати

6. -ськ-, -зьк-

за творення
прізвищ на -енко, -ук

→

щ:
Васько — Ващенко, Ващук

7. -ск-, -ськ-, -жк-,
-шк-

у присвійних
→
прикметниках від власних імен

сч, сьч, жч, щ:
Параска — Парасчин, Палажка — Пала
жчин, Мелашка — Мелащин

8. -к-, -ч-, -ц-

+

-ськ-, -ств-

→

-цьк-, -цтв-:
парубок — парубоцький, ткач — ткацький

9. -г-, -ж-, -з-

+

-ськ-, -ств-

→

-зьк-, -зтв-:
Париж — паризький, Рига — ризький

10. -х-, -ш-, -с-

+

-ськ-, -ств-

→

-ськ-, -ств-:
птах — птаство, товариш — товариство

Пам’ятка!

Інші приголосні перед суфіксами -ськ-, -ств- не чергуються:
багатий — багатство, студент — студентство.
Винятки!
Ясський, баскський, казахський, перемишльський, цюрихський, тюркський, ла-маншський,
нью-йоркський.
11. -г-, -ж-, -з-

+

-ш→
за творення ступенів порівняння прикметників і прислівників

жч:
дужий — дужчий,
дорогий — дорожчий,
вузький — вужчий

12. -с-

+

-ш→
за творення ступенів порівняння прикметників і прислівників

щ:
високий — вищий

13. -к-, -ч-, -ц-

+

-н-

→

ч:
безпека — безпечний
виняток: дворýшник, мірóшник, рушни�к,
рушни�ця, сердéшний (у значенні бідолашний) сóняшник, торішній
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Чергування З — ІЗ — ЗІ (ЗО)

Умовні позначення:
[ ... ] — слово;
п
— будь-який приголосний;
о
— будь-який голосний.
З

ІЗ

З [ о ... ].

З одним чоловіком ми товаришували довго.

[ ... о ] з [ п, крім с, ш ... ].

Плугатарі з плугами йдуть (Т. Шевченко).

[ ... о, п ] із [ з, с, ц, ч, ш, щ ... ].

Титович разом із сходом сонця зірвався на
рівні ноги (М. Коцюбинський).

[ ... п ] із [ п ... ]; [ ... п ] із [ пп ... ].

Лист із Москви. Із стріх вода капле.

[ ... п, о ] зі [ з, с, ш, щ ... ].

Бере книжку зі стола (Леся Українка).

ЗІ

Зі [ сполучення двох літер на позначення приголосних ...].

Зі школи діти побігли на річку.

ЗО

Виступає при числівниках та займеннику мною

Позичив зо дві сотні. Зі (зо) мною.



Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання і завдання для самоперевірки.

1. Назвіть усі можливі чергування у прикметниках.
2. Яка група приголосних унаслідок додавання суфіксів -ськ-, -ств- змінюється на -цьк-, -цтв-?
3. У яких випадках пишеться не з, а зі?
4. У яких буквосполученнях не відбуваються чергування приголосних?
5. Яка група приголосних унаслідок додавання суфіксів -ськ-, -ств- змінюється на -зьк-, -зтв-?
6. Який процес у мові називають чергуванням?



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Поставте слова в першій особі однини, укажіть, які приголосні чергуються, наведіть власний
приклад подібного чергування:

Могти, плакати, сікти, колихати, ходити, садити,
носити, приносити, їздити, пустити, пекти, косити.

світити,

летіти,

мазати,

возити,

Вправа 2. «Вправа з ключем». утворіть від поданих слів прикметники з суфіксами -ськ(ий), -зьк(ий),
-цьк(ий) і поясніть їхній правопис.

Прага, Рига, Овруч, дантист,
Острог, Йоркшир, Туреччина, Буг,
Кавказ, чуваш, Запоріжжя, наймит,
Ключ. З перших літер слів, у яких
лежить до неологізмів.

молодець, чех, Одеса, агарянка, грек, козак, узбек,
вихователь, Волга, Воронеж, Кременчук, історіософія,
ткач, громада.
не відбувається зміна приголосних, складіть слово, яке на-

Вправа 3. Від поданих прикметників утворіть за допомоги суфікса -ин(а) іменники. Зміни приголосних
поясніть.

1. Козацький, гайдамацький, кріпацький, батьківський, вояцький, солдатський. 2. Київський,
гуцульський, сумський, полтавський, львівський, тернопільський. 3. Німецький, словацький,
хмельницький, одеський, вінницький, турецький.
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Вправа 4. «Червоним по чорному». виправте у словах помилки за чергування приголосних.

Туристський, латишський, городництво, птахство, господарство, рільництво, рижський,
парубоцтво, багацтво, сплачувати, господарський, каліцтво, бугський, ткацький, сивашський,
лісництво, Вінниччина, вимощений, мангишлацький, кавказський, скотарство, брацтво, проводжати, одесський, французьський, убозтво, переїжджаю.
Вправа 5. «Анаграма». 1. З’ясуйте, які суфіксальні слова утворено правильно. 2. Підкресліть у них перші літери. 3. З перших літер цих слів складіть анаграму, запишіть її, змінивши другу й десяту
літери на и.

Товариство, волгський, кременчукський, птахство, їжджу, боягузство, французський,
птаство, намащувати, ла-манський, убоство, тюрський, адигейський, яський, бахмачський,
черкасський, йокширський, чехський, закарпацький, козацький, овручський, запоріжський,
рекрутський, острожський, бучакський, американський, прилукський, дорощий, брязчати,
щічковий, юнацький, студенцький, чікагський, йорданський.
Вправа 6. У поданому тексті підкресліть слова, у яких можливе чергування приголосних.

ВИШНЯ
З дитинства, вишне, доню України,
Ти — дивоцвіт і пісня солов’я!
Садок вишневий від Шевченка плине,
З тобою, вишне, ми — одна сім’я!
Біжить від тебе стежка до кринички,
Струмочок — до суперниці верби.
А битий шлях — у поле, де сестрички
Ростуть з могил козацької доби.
Уста вишневі. Мов дівчина пишна.
В ясній фаті чи спілому вогні.
Звуть Українкою тебе в нас, вишне,
Вишневим сонцем світишся мені.
(В. Василашко)
Вправа 7. Доберіть і запишіть спільнокореневі слова чи форми слів з усіма можливими чергуваннями
голосних і приголосних:

Нога, рука, муха, вік, світити, відпустити, поріг, мураха, серце, чоло, яблуко, книга,
щока, тривога, дорога, вечір, верх, дах, козак, пиріг.
Вправа 8. «Зіркова тридцятка». у поданих словах уставте на місці крапок необхідні букви.

1 ру..ниця
2 соня..ник
3 педагогі..ний
4 ї..жу
5 кри..аний
6 владивосто..ький
7 вол..ький
8 страсбур..ький
9 кременчу..ький
10 шліссельбур..ький

11 бангладе..ький
12 гамбур..ький
13 лейпци..ький
14 романти..ний
15 чика..ький
16 кавка..ький
17 коза..ький
18 шту..ний
19 че..ький
20 чува..ький

21 туре..ький
22 лати..ький
23 варя..ький
24 невольни..ький
25 таджи..ький
26 товари..ький
27 молоде..ький
28 боягу..ький
29 полове..ький
30 зву..ний
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ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Укажіть рядки, у яких слід ужити у в усіх випадках
А
Б
В
Г
Д
Е

побувати (у, в) Італії, крісло (у, в) кімнаті, кращий (у, в) команді
похід (у, в) гори, щоденник (у, в) портфелі, запис (у, в) журналі
встиг (у, в)хопити, пішла (у, в) поле, хворий (у, в) ліжку
участь (у, в) конкурсі, приїхала (у, в) Україну, грубіший (у, в) сто разів
діти (у, в)міють, виконана (у, в)права, (у, в) світлі сяйва
сам (у, в)дома, відомий (у, в)чений, запитай (у, в) мами

А
Б
В
Г
Д
Е

2. Зміни за збігу приголосних відбуваються в усіх словах рядка
А
Б
В
Г
Д

шіс..надцять, гус..нути, капос..ний, щотиж..невий
пристрас..ний, благовіс..ний, жаліс..ний, безхитріс..ний
парубо..ький, воя..чина, пта..ство, безпе..ний
пес..ливий, корис..ний, гіган..ський, студен..ський
заздріс..ний, кіс..лявий, доброчес..ний, віс..ник

А
Б
В
Г
Д

3. Від поданих іменників утворіть прикметники за допомоги суфікса -ськ-.
Укажіть рядок, де не відбувається чергування приголосних у всіх словах
А
Б
В
Г

Париж, Рига, Овруч, Кодак
Іртиш, Ясси, Буг, Запоріжжя
Чорнухи, Гаага, калмик, Виборг
Нью-Йорк, казах, Цюрих, Ла-Манш

А
Б
В
Г

4. Прийменник із треба писати в реченнях
А
Б
В
Г
Д

(З, Із) тобою, мій хороший, добре йти обіруч.
Передвечір’я, передвечір’я... Чи ти (з, із) загір’я, чи ти (з, із) зазір’я?
Марічка (з, із) Івасиком чули звуки флояри, яка линула чорнолісом.
Місяць (з, із) неба поглядає, землю Новою зорею сповіщає.
Лист (з, із) дерева зліта, до землі хилиться.

А
Б
В
Г
Д

5. Відбувається зміна приголосних під час словотворення в усіх словах рядка
А
Б
В
Г
Д

безпека, чех, Камчатка, брат
яйце, молочний, вік, людський
Сиваш, убогий, вереск, студент
Рига, Париж, ткач, парубок
турецький, високий, галицький, арбітраж

А
Б
В
Г
Д

6. У вимові в усіх словах відбувається уподібнення приголосних у рядку
А
Б
В
Г
Д

анекдот, вокзал, зшиток, осьде
казка, гриб, просьба, депресія
когорта, призьба, завмирання, деградація
рюкзак, молотьба, заводій, призвідник
головоломка, громада, безжурний, замісник

А
Б
В
Г
Д

7. Усі слова складаються з шести звуків у рядку
А
Б
В
Г
Д

значення, їхній, стеля, ячмінь
сорока, дарувати, яєчня, щезати
щепити, щезати, світало, якраз
щавель, ялина, щебінь, військо
щиголь, ночами, двері, янтар

А
Б
В
Г
Д
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8. Чергування приголосних відбувається в рядку в усіх словах
А
Б
В
Г
Д

А
Б
В
Г
Д

тюрок, купець, Бахмач, Черкаси
волох, чех, Овруч, Острог
Бучач, латиш, Сиваш, брат
Галичина, Кагарлик, ткач, Ла-Манш
Прага, парубок, Мекка, товариство

9. Установіть відповідність між видами чергувань звуків під час словозміни чи словотворення та сло
вами.
1
2
3
4

[к] → [ц]
[х] → [ш]
[г] → [з]
[д] → [дж]

А
Б
В
Г
Д

А
Б
В
Г
Д

водити, садити, радити
рука, вік, лік
сухо, лихо, мох
Прага, дуга, подруга
друг, ворог, борг

1

2

3

4

10. У яких рядках допущено помилку в усіх словах за чергування приголосних?
А
Б
В
Г
Д

А
Б
В
Г
Д

птаство, чеський, узбецький, студентський
криворіжський, бучацький, черкаський, бережу
козакський, збаражський, убогство, парижський
юнацький, казахський, товариський, золотоніський
агенство, кременчукський, солдацький, грекський

11. У якому рядку є «зайве» слово?
А
Б
В
Г
Д

А
Б
В
Г
Д

форпостний, шістсот, зап’ястний, контрастний
кістлявий, щасливий, радісний, блиснути
цілісний, заздрісний, кількісний, жалісний
тижневий, улесливий, обласний, буревісник
гігантський, туристський, студентський, компостний

12. Текст і завдання до нього.
1. Микола був колись гарний з себе. 2. Високий на зріст, рівний станом, з чорними кучерями, чорними
бровами, блискучими веселими очима й повним лицем. 3. Він був гарний, як чорнобривець, і мав силу причаровувать до себе серце кожної молодої панни. 4. Сміливий, як козак-запорожець, трохи причепливий, як
москаль, він мав надзвичайний дар розмови й оповідання. 5. Він все розказував українські народні анекдоти,
смішні, повні жарту й гумору, знав їх без ліку, міг розказувать цілий вечір (Вал. Злотополець).
А. Вкажіть речення, у словах якого відбуваються чергування голосних під час словозміни (два звуки).
1

2

3

4

5

Б. У якому реченні допущено помилку під час чергування у з в ?
1

2

3

4

5

В. Яке речення містить слово, у якому відбувається уподібнення приголосних?
1

2

3

4

5
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2. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ
Графіка (від грец. graphikos — письмовий, зображений) — розділ науки про мову, який вивчає
сукупність умовних знаків для передавання на письмі усного мовлення.
Пам’ятка!

До графічних знаків належать: букви алфавіту, апостроф (’), знак наголосу ( �), дефіс ( - ),
крапка ( . ), знак питання ( ? ), знак оклику ( ! ), кома ( , ), тире ( — ), лапки (“ ”), дужки ( ( ) ), три
крапки (...) та інші.
Орфографія (від грец. orthos — прямий, правильний, рівний і grapho — пишу) — розділ мовознавства,
який вивчає систему правил передавання звукової мови (слів і форм) на письмі. Орфографія як система
написань у буквеному письмі містить кілька розділів, кожен із яких є сукупністю правил, що базуються
на певних принципах (позначення звуків мови буквами), написання слів окремо, разом чи через дефіс;
уживання великої літери; графічне скорочення слів; правопис запозичених слів.
Орфограма — унормоване написання, що відповідає чинним правилам правопису.

2.1. УКРАЇНСЬКА АБЕТКА



Актуалізація опорних знань

Алфавіт (грец. букви «альфа» + «бета», або «віта») — сукупність літер, прийнятих у писемності
якої-небудь мови і розміщених у певному порядку; азбука, абетка.

Аа
а

Бб
бе

Вв
ве

Гг
ге

Ґґ
ґе

Дд
де

Ее
е

Єє
йе

Жж
же

Зз
зе

Ии
и

Іі
і

Її
йі

Йй
йот

Кк
ка

Лл
ел

Мм
ем

Нн
ен

Оо
о

Пп
пе

Рр
ер

Сс
ес

Тт
те

Уу
у

Фф
еф

Хх
ха

Цц
це

Чч
че

Шш
ша

Щщ
ща

Ьь
знак м’якшення

Юю
йу

Яя
йа



Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання і завдання для самоперевірки.

1. Який розділ мовознавства називається графікою?
2. Який алфавіт є основою сучасного?
3. Що називається алфавітом?
4. Що називається орфограмою?
5. Які символи належать до графічних знаків?
6. Яка літера в українському алфавіті не має самостійного значення?
7. Озвучте український алфавіт.
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Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. повторивши географію та біологію, розгадайте кросворд і впишіть відповіді в потрібні клітинки.

1. Плодове дерево родини розоцвітих, що росте в Центральній Азії та на півдні Європи; соковитий плід з великою кісточкою всередині, жовтогарячого або жовтого кольору. 2. Вічнозелене хвойне
дерево з конусоподібною кроною; ялина європейська. 3. Шматочки гірських порід або мінералів,
утворених унаслідок вивітрювання чи обробляння штучним способом. 4. Смола, яку одержують із
живиці хвойних дерев, різновид каніфолі. 5. Маленький перелітний птах родини горобиних із сірим
оперенням, самець якого добре співає. 6. Багаторічна трав’яниста рослина родини півникових, що поширена переважно в помірній зоні Північної півкулі; півники. 7. Напівкущова вічнозелена рослина з
ягодами. 8. Рід рослин родини мальвових, з якого роблять «червоний» чай. 9. Представник корінного
населення Індії та Пакистану. 10. Річкова затока, протока, стариця.
1

4

3

2

6

7

8

5

9

10

Вправа 2. Визначте кількість букв і кількість звуків у словах.
Слова

старанність
здоров’я
джентльмен
навчання
ясність
дозволяти
бджолиний
милий
трав’яний

Кількість
букв і звуків

Слова

Кількість
букв і звуків

материковий
країна
підзаголовок
соняшник
інжир
кар’єра
узгоджено
підзахисний
дзенькіт

Слова

Кількість
букв і звуків

джунглі
намажся
контрастний
вітчизна
одинадцять
циган
щільненько
щонеділі
бджоляр

Вправа 3. Підкресліть слова, у яких дж, дз позначають один звук.

Котедж, джерело, дзьобати, узгоджено, відзнака, відзвітувати, дзеркало, підзаголовок,
бджола, підзарядити, підживити, надзвичайний, кукурудза, підзахисний, їжджу, джем, джемпер, дзвін, Джек, надземний, джоуль, дзенькіт, дзявкіт, посиджу.
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Вправа 4. «Зіркова тридцятка». у поданих словах на місці крапок уставте необхідні голосні і змініть
нумерацію слів за абеткою.

1 зач..пити
11 розд..рати
21 заг..няти
2 ост..рігатися
12 вип..кти
22 вим..сти
3 прищ..пити
13 обер..га (р.в.)
23 викор..нитися
4 розт..ктися
14 пром..нчик
24 вип..чений
5 сн..гур
15 вб..ратися
25 заст..бнути
6 б..йниця
16 греб..нця
26 стор..н
7 спост..регти
17 вич..сати
27 підп..рати
8 гус..чі
18 прол..матися
28 відр..катися
9 дор..жки
19 збер..гати
29 завм..рати
10 зам..тіль
20 випл..тений
30 заст..лити
Вправа 5. Вставте пропущені и або і. Слова з літерою и запишіть за абеткою.
..мун..тет, реж..м, с..лует, ..нст..тут, д..сц..пл..на, шас.., такс.., в..негрет, ..ррац..ональний,
ново..рландський, по..нформований, к..сет, дез..нфекц..я, адаж..о, белетр..ст..ка, асоц..ац..я,
..мун..тет, поз..ц..я, сп..рт, тр..о, пар.., ..нженер, ст..пенд..я, конт..нент, в..з..т, бар..када,
пон.., граф..н, хр..ст..янство, к..шлак.
Вправа 6. У поданих прислів’ях виберіть слова з вивченими орфограмами і запишіть їх у таблицю за
абеткою.

1. Слова маснії, а пироги піснії. 2. За одного грамотного сім неграмотних дають. 3. Не відкладай
на завтра того, що можна зробити сьогодні. 4. Здоров’я — усьому голова. 5. Де більше науки, там
менше муки. 6. Волом зайця не доженеш. 7. У голову, як у торбу, що знайдеш, те й сховаєш. 8. Батьком, матір’ю не хвались, а хвались честю. 9. На годину спізнишся, за рік не здоженеш. 10. Бездонної
бочки не наллєш (Нар. тврчість).
Чергування голосних

Чергування приголосних

Уподібнення приголосних

ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Знайдіть слово, у якому кількість звуків збігається з кількістю букв
А чесність
Б мовленнєвий
В ієрогліф
Г приїхала
Д дзвінкоголосий
Е губернатор

А
Б
В
Г
Д
Е

2. Відмінність між буквами і звуками полягає в тому, що
А букви пишемо, а звуки вимовляємо
Б букви і звуки пишемо, звуки лише вимовляємо
В букви пишемо й бачимо, а звуки вимовляємо й чуємо
Г звуки пишемо, букви вимовляємо

А
Б
В
Г

3. Буква — це найменша одиниця мови, яку
А вимовляємо і чуємо
Б чуємо
В пишемо
Г вимовляємо
Д бачимо і пишемо

А
Б
В
Г
Д
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4. Графіка — це
А розділ мовознавства, який вивчає правила літературної вимови
Б навчальний предмет, який вивчає правила написання слів
В розділ мовознавства, який вивчає закономірності чергування звуків у слові
Г розділ мовознавства, який вивчає умовні знаки для передавання звукової мови на письмі
Д розділ мовознавства, який вивчає звуки мови

А
Б
В
Г
Д

5. Знайдіть рядок, у якому в усіх словах один звук передано двома літерами
А раб, ґедзь, діжка
Б ґудзик, навмання, ґринджоли
В дуб, залоза, газон
Г жабо, зуби, відхилення
Д жаба, зебра, стоокий

А
Б
В
Г
Д

6. Знайдіть іменник із суфіксом -евА вар..во
Б мереж..во
В мар..во
Г мел..во
Д плет..во

А
Б
В
Г
Д

7. Укажіть рядок, у якому всі слова розташовані за алфавітом
А почухати, почухрати, пощедрувати, пошепки
Б зичити, зійти, з’їхати, зйомка
В підґрунтя, підготувати, підданий, підеш
Г націлити, начинати, нащадок, нашити
Д зжувати, ззовні, з’їсти, зітліти

А
Б
В
Г
Д

8. Знайдіть слово, у якому є буквосполучення -риА бр..хати
Б добр..во
В посер..дині
Г тр..мбіта
Д тр..мтіти

А
Б
В
Г
Д

9. Знайдіть слово, у якому пропущено букву ц
А бра..тво
Б студен..тво
В сирі..тво
Г дива..тво
Д бага..тво
Е мецена..тво

А
Б
В
Г
Д
Е

10. Знайдіть слово з буквосполученням -тськА сарма..ий
Б мучени..ий
В страдни..ий
Г мисте..ий
Д ремісни..ий

А
Б
В
Г
Д
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11. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву щ
А ва..ий
Б ви..ий
В доро..ий

А
Б
В
Г
Д

Г бли..ий
Д ни..ий

12. Текст і завдання до нього.
1. Після сніданку Славута помив руки, розчесав перед бронзовим дзеркалом довге сиве волосся, рівно
підстрижену бороду і тільки після цього, чистий, святковий, зайшов у простору хоромину, де він любив
проводити довгі години. 2. Це була світла кімната, в якій одне вікно виходило на схід, а друге — на захід.
3. Посередині її, якраз між вікнами, стояв широкий стіл. 4. Побіля нього — важкий дерев’яний стілець
з вузькою різьбленою спинкою. 5. Між вікнами — лава, застелена вовняним ліжником, на ній — вишита
покійною дружиною подушка. 6. На неї стомившись любив боярин схилити голову (За В. Маликом).
А. Знайдіть речення, у яких є слова, де дві літери позначають один звук
1

2

3

4

5

6

Б. Знайдіть речення, у яких є слова, де одна літера позначає два звуки
1

2

3

4

5

6

В. Знайдіть речення, у якому допущено пунктуаційну помилку
1

2

3

4

5

6

2.2. СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ЛІТЕРАМИ І ЗВУКАМИ



Актуалізація опорних знань

В українській мові майже кожній літері відповідає певний звук, проте повної відповідності між звуками й літерами немає. Є випадки, коли дві літери передають один звук і навпаки:
Літера

Співвідношення зі звуками

Приклади

Жодного звука не позначає
Ь (знак
м’якшення)

розповідь [рóс/зпов’ід']

завжди

Один звук позначають
дж = [дж]
дз = [дз]

коли належать до кореня (одної
морфеми)

джміль, дзвоник [джм’іл'], [дзвόниек]
але: під + живити, [п’іджиеви�тие]
над + звуковий [надзвукови�й] (на межі збігу
морфем: дві букви = два звуки)

я, ю, є

коли вживаються для позначення м’якості приголосних

хвиля [хви�л'а]

Два звуки
щ = [шч]

завжди

щастя [шчáс'т'а]

ї = [йі]

завжди

героїзм [геиройізм]

39
www.e-ranok.com.ua

Літера

я, ю, є

Співвідношення зі звуками
за певних умов:
1) на початку слова;
2) після Ь;
3) після апострофа;
4) після голосного;
5) після Й

Приклади
яма
— [йáма];
Ньютон — [н'йутóн];
м’ята — [мйáта];
гігієна — [г’іг’ійéна];
Майя — [мáййа]

Пам’ятка!

Йотація — здатність голосного приєднувати [й].

Будь уважним!

1. Будуючи речення, треба уникати немилозвучності; тобто збігу однакових звуків:
«поривчасто дув вітер» — дув поривчастий вітер.
2. У прозі не допускається римування слів:
«любов людини до батьківщини» — любов людини до рідної землі.
3. Фонетичні засоби милозвучності часто виявляються в текстах художнього стилю.
Художній засіб



Визначення

Приклад

анафора

повторення початкових звуків, слів
(може бути рядкова і строфічна)

Чую ваш голос простий і ласкавий,
Предки безсмертні мої:
Праця людини — окраса і слава,
Праця людини — безсмертя її.
(В. Симоненко)

епіфора

повторення прикінцевих звуків чи
звукосполучень у закінченнях слів,
самих слів у кінці віршованого
рядка

Надію в хаті поважайте,
Її на видному тримайте,
Бо де у хаті вона є,
Туди і щастя забреде.

алітерація

повторення в рядку подібних за звучанням приголосних

«Вартуй! Вартуй!» — з Кирилівської брами.
«Вартуй! Вартуй!» — від Київських воріт.
(Л. Костенко)

асонанс

концентроване повторення голос
них у рядку

Два кольори мої, два кольори:
Червоне — то любов, а чорне — то журба.
(Д. Павличко)

(С. Горлач)

Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання і завдання для самоперевірки.

1. Як співвідносяться букви і звуки української абетки?
2. За яких умов літери я, ю, є передають один звук? Наведіть приклади.
3. За яких умов літери я, ю, є, ї передають два звуки? Наведіть приклади.
4. Які буквосполуки передають один звук?
5. За якої умови дж, дз передають два звуки?
6. Які букви передають завжди два звуки?
7. Яка буква не передає жодного звука?
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8. Що називається алітерацією та асонансом?
9. Наведіть приклад анафори.
10. Що називається епіфорою?
11. З якою метою в мовному потоці використовують анафору, епіфору, асонанс, алітерацію?



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Затранскрибуйте подані слова.

Ясен, сіяч, щока, розкішшю, узбіччя, єпископ, ярина, стою, матір’ю, пуща, різьбяр,
дзенькіт, джмелик, підніжжя, товариство, Вінниччина, жіноцтво, роз’юшити.
Вправа 2. Визначте, які засоби милозвучності використані в уривках (позначте відповідність у таблиці).

1. І по клавішах сивого смутку Ходять сині, сумні слони (І. Драч). 2. Іди, іди, дощику, Зварю тобі
борщику В полив’янім горщику (Нар. творч.). 3. Дивлюсь у річку, А вона вже грає, У хвилю розбивається сама. 4. Реве та стогне Дніпр широкий, Сердитий вітер завива... (Т. Шевченко). 5. О панно
Інно, панно Інно... (П. Тичина). 6. О, як та біла, білота боліла! (В. Стус). 7. Хурделить хурделиця,
Заметіль — метелиця Заміта околиці край села (О. Білаш).
1
А чергування У — В

А

Б чергування І — Й

Б

В чергування З — ІЗ — ЗІ

В

Г алітерація

Г

Д асонанс

Д

Е анафора

E

Ж епіфора

Ж

2

3

4

5

6

7

Вправа 3. Виберіть із дужок потрібні букви і підкресліть їх.

О(с,з)ьде, при(с,з)ьба, про(с,з)ьба, домо(г,х)тися, кі(г,х)ті, ні(г,х)ті, пу(г,х)кий, кри(г,х)кий, во(г,х)кий, пала(г,х)котіти, мере(г,х)тіти, Ба(т,д)ьківщина, ві(т,д)чизна, моло(т,д)ший,
мабу(т,д)ь, досві(т,д)чений, кра(т,д)ькома, забу(т,д)ькуватий, ка(с,з)ка, ро(с,з)писана, сторо(ш,ж)ко, пора(с,з)ка.
Вправа 4. Запишіть слова за алфавітом, розподіливши їх у два стовпчики: 1) слова, у яких я, ю, є позначають один звук; 2) слова, у яких я, ю, є — два звуки.

Медвяний, рутвяний, В’ятка, Вязьма, Вілюйськ, абітурієнт, випорожняти, ад’юнкт, пропозиція, об’єднання, об’єкт, каміння, альтруїзм, апробація, яр, ярий, яничар, ялівець, юрта,
Юрій, асимілювати, біля, будяк, варяг, їздити, утроє, реп’ях.
ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. У якому рядку букви я, ю, є, ї позначають два звуки?
А майя, пір’я, єднати, Європа, олов’яний
Б бар’єр, бюджет, ательє, Прип’ять, нюанс
В Нью-Йорк, медвяний, стерв’ятник, ялина, хімія
Г яхта, торф’яний, мюслі, дев’ять, юнга
Д всякий, філія, м’ята, філософія, юрта

А
Б
В
Г
Д
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2. У якому рядку допущено помилку в поділі слів для переносу?
А
Б
В
Г
Д

А ор – ля, ніч – ний, надій – ду, 45 – км
Б КАМАЗ, польо – вий, бойо – вик, сон – ний
В без – соння, міль – йон, сі – м’я, бій – ці
Г сус – піль – ство, від’ – єднати, лля – ти, під – казати
Д від – дати, полум’ – яний, 28 км, дит’ – ясла
3. У скількох випадках пишеться літера ґ на місці крапок?
Дру..орічник, ..азетяр, хорео..рафія, ..ава, ..анок, дзи..лик, а..роном, ..ривня,
..валт, ..ектар, ..ном, ..о..ель-мо..ель, ..расувати, а..рус, ви..ода, ..рунт.
А3
Б4
В 12
Г 11
Д 10

А
Б
В
Г
Д

4. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву о
А
Б
В
Г
Д

А к..жан
Б пл..вець
В х..зяїн
Г к..чан
Д к..тушка
5. У якому рядку в усіх словах я, ю, є позначають один звук?

А
Б
В
Г
Д

А медвяний, пряник, зм’якнути, духмяний
Б різьбярство, без’язикий, В’ячеслав, зоряний
В любов’ю, освятити, ряднина, узгір’я
Г Святослав, торф’яний, безправ’я, трясовина
Д цвяшок, рутвяний, мавпячий, морквяний
6. Позначте рядки, у яких правильно зроблено звукозапис слів

А
Б
В
Г
Д

А [узсб’іч’:а], [прол'ісок], [йащірка]
Б [узб’іч’:а], [прóл’ісок], [йáшчірка]
В [узб’іч’:а], [прóл'ісок], [йáшч’ірка]
Г [узбіч’:а], [прóл’ісоук], [яшчірка]
Д [узб’іч’:а], [прóл'ісок], [йáшч'іерка]
7. Який художній засіб використано в уривку із вірша Лесі Українки «Contra spem spero!»
Я на вбогім сумнім перелозі
Буду сіять барвисті квітки,
Буду сіять квітки на морозі,
Буду лить на них сльози гіркі.

А анафору
Б епіфору
В асонанс
Г алітерацію
Д порівняння

А
Б
В
Г
Д

8. Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку
А сонний [сóн:ией], знайомишся [знайóмиешс'а]
Б медовий [меидóвией], дужка [дýшка]
В раджу [рáджу], мелодія [меилóд'ійа]
Г дзьоб [дз'об], вогко [вóгко]
Д межа [меижá], пісня [пісн'а]

А
Б
В
Г
Д
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9. Знайдіть відповідність між рядками поезії і засобами милозвучності
1. Не зірвуться слова, гартовані, як криця,
А анафора
І у руці перо не зміниться на спис.
Б алітерація
(Олена Теліга)
В чергування
		
Г епіфора
Д асонанс
2. Комусь хай калинове світло
на долю проллється,
Комусь хай калинова музика
грає в словах,
Комусь хай калинова кров
простелить у серці,
Комусь хай калиновим сонцем
горить голова.
(Є. Гуцало)
3. Вічний революцьонер —
Дух, наука, думка, воля...

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

4. Хмарина в небі голубім
Пливе, як мрія, одиноко,
І вітру раннього потоки
Несуть її крилом своїм.
(А. Малишко)

(І. Франко)

10. У всіх словах якого рядка звуків на два більше, ніж букв?
А
Б
В
Г
Д

А солов’їний, ящірка, возз’єднання
Б бурячиння, Мар’янівка, тьохкати
В між’яр’я, ящичок, яєчня
Г перемир’я, сміливістю, щастя
Д під’яр’я, станьте, мокряччя

11. Текст і завдання до нього.
1. Десь зовсім близько від них невгамовно виводив свою пісню соловейко. 2. Спершу, коли починав
заливатися, здавалося, що у горлечку в нього билася маленька співуча намистинка. 3. Короткий свист — і
ось вона вже вискакувала з дзьобика і стрімко летіла над лісом, а за нею вискакували такі ж самі намистинки,
і всі вони нанизувалися у довгий невидимий разок. 4. Потім нитка на тому разку рвалася, і намистинки
падали в лунке озеро. 5. Соловейкові жаль ставало їх і він заходжувався ойкати, схлипувати. 6. Швидко
заспокоївшись, розщедрювався і без жалю розсипав навкруги коштовності: камінці-самоцвіти, бурштинові
намистинки, червоні коралі, срібні сережки, золоті колечка (За Б. Комаром).
А. Вкажіть речення, у яких є слова з двома літерами, що позначають один звук
1

2

3

4

5

6

Б. Позначте речення, у яких є слова, що містять літеру, яка позначає два звуки
1

2

3

4

5

6

В. З’ясуйте речення, у якому допущено пунктуаційну помилку
1

2

3

4

5

6
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2.3. ПРАВОПИС ЗНАКА М’ЯКШЕННЯ



Актуалізація опорних знань

Знак м’якшення (ь) — це літера української абетки, яка, самостійно не позначаючи звука, слугує для
передавання м’якості попереднього приголосного.
Пишеться:

Не пишеться:

• після літер д, т, з, с, ц, л, н у кінці слова
та складу: молодь, біль, колись, близько,
батько;
• після літер, що позначають м’які приголосні звуки в середині складу перед о: дзьоб,
сьомий, тьохкати, пасльоновий;
• у прикметникових суфіксах -ськ-, -цьк-,
-зьк-: вузький, український, ткацький;
• після літери н у суфіксах -еньк-, -оньк-,
-есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-: рученька,
г олівонька, тихесенький, тонюсінький,
повнісінький;
• у буквосполученнях льц, ньц, ньч, льч, що
походять із льк, ньк: ляльці, ляльчин (лялька), бриньчати (бренькіт);
• після літери л перед наступним м’яким
приголосним: рибальський, учительський,
читальня;
• у формах родового відмінка множини
іменників жіночого роду м’якої групи
І відміни: книгарень, крамниць, земель,
жаровень;
• у формах родового відмінка множини
іменників середнього роду на -нн(я),
-ц(е): знань, місць, сердець (серць);
• у формах дійсного та наказового способу
дієслів: тратьте, будьмо, здається.

• після літер, що позначають губні та шиплячі звуки:
степ, плач, сімсот;
• після р у кінці слова та складу: лікар, вірте (але
Горький);
• між двома однаковими літерами, що позначають
м’які подовжені приголосні: галуззя, приладдя, знання;
• між двома м’якими приголосними, м’якість першого з них виникає як результат впливу наступного
м’якого приголосного: вінця, майбутнє, ніжність,
сміх;
• у буквосполученнях лц, нц, нч, лч, що походять із
лк, нк: спілці (спілка), матінці, матінчин (матінка);
• після н перед шиплячими та суфіксами -ськ-, -ств-:
інший, тонший, Уманщина, громадянство;
• у словах баский, боязкий, в’язкий, дерзкий, жаский, ковзкий, плаский (плоский), порский, різкий
та в похідних утвореннях, оскільки -зк-, -ск- у цих
словах не суфікси;
• після л в іменникових суфіксах -алн(о), -илн(о):
ціпилно, держално, пужално (але держальце, пужальце);
• після д, т, н перед суфіксами -ченк(о), -чук, -чишин:
Радчук, Гринчишин, безбатченко;
• після літери ц в окремих вигуках: клац, бац, буц,
гоц.



Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Мовний алгоритм. погодьтеся з твердженням або заперечте його. Відповідь обґрунтуйте.

• Знак м’якшення вживається для роздільної вимови та пом’якшення приголосних.
• Знак м’якшення пишеться після літер, що позначають зубні та шиплячі приголосні звуки.
• Після р в українській мові знак м’якшення не пишеться.
• У буквосполученнях льц, ньц – лц, нц; льч, ньч – лч, нч знак м’якшення пишеться залежно від
вимови.
• Після н перед шиплячими та суфіксами -ськ(ий), -ств(о) знак м’якшення не пишеться.
• У родовому відмінку множини іменників жіночого (І відміна) та середнього (-нн(я), -ц(е)) роду
не пишеться знак м’якшення.
• Знак м’якшення пишеться у дієслівних формах дійсного та наказового способу.
• В іменникових суфіксах -алн(о), -илн(о) знак м’якшення не пишеться.
• У прикметникових суфіксах завжди пишеться знак м’якшення.
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Завдання 2. Розмістіть правила за допомоги стрілок ([←] — пишеться, [→] — не пишеться) у потрібній
рубриці. Проілюструйте кожне правило прикладами.
ЗНАК М’ЯКШЕННЯ

пишеться

не пишеться
Після д, т, з, с, ц, л, н у кінці слова та складу
Після б, п, в, м, ф, ж, ч, ш
Після р у кінці складу
У прикметникових суфіксах
Між подовженими приголосними
У формах наказового способу дієслів
Після д, н, т перед суфіксами -ченк(о), -чук,
-чишин
• У формах родового відмінка множини іменників жіночого (І відміна м’яка група) та середнього (на -нн(я), -ц(е)) роду
•
•
•
•
•
•
•



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Прочитайте речення. У виділених словах, де потрібно, вставте знак м’якшення.

1. С..огодні сонце висварило в осені ще один погожий ден.., і він не знав, куди йому занести
бабине літо (М. Стельмах). 2. Минают.. дні, минают.. ночі, стираючи грані століт.., і сходят..ся
сюди діти сонця й громовиц.., щоб нести дари свого серця й щедрої душі (І. Пільгук). 3. Враз усе покращало біля мене: і ясени з блакитнавими тінями й зеленим шумом, і нагорблена клуня з чотир..ма
вітрами, і скрипливі ворота, од яких піде в щос.. гарне моя дорога, і маківки, що бринят.. і бринят..
на городі, і навіт.. ледачі гарбузи, що повдягали різнобарвні сорочки та й, лежачи, вихваляют..ся
ними (М. Стельмах). 4. В саду тихо, повіл..но сідає роса на лист..я, зоставляючи тихий чулий шелест
(М. Івченко). 5. Уже в гаях позолотіли брами, і стишились озера лісові, і накрапають туго жолудями
склепін..ня різ..блені, живі (М. Стельмах). 6. На жовтих стернях сизі гуси, від картоплищ.. снуєт..
ся дим, й самот..ня груша, мов бабуся, тремтит.. над шляхом віковим (М. Стельмах). 7. Хай спадок
бат..ка перейде до сина і стане зрозуміло всім сповна, що правда на усі віки єдина й краса людс..ка
на всі віки одна (В. Крищенко).
Вправа 2. «Одним словом». замініть визначення словами-термінами з довідки, поясніть правопис знака
м’якшення.

1. Найменування, яке іноді дається людині (крім справжнього прізвища та імені) і вказує на
яку-небудь рису її характеру, зовнішності, діяльності, звичок. 2. Фабрика або майстерня, де виготовляють пряжу. 3. Однорічна чи багаторічна трав’яниста технічна рослина, зі стебел якої виготовляють
волокно, а з насіння — олію. 4. Той, хто читає, хто зайнятий читанням яких-небудь творів, до кого
звернено твори писемності. 5. Призначений для загального користування; у якому бере участь увесь
колектив. 6. Мистецтво створення малюнка, візерунка, зображення на твердому матеріалі; створення
скульптурного зображення з каменю, дерева, кості різанням. 7. Доглядати дитину.
Для довідок: громадс..кий, прізвис..ко, читач.., прядил..ня, нян..чити, л..он, різ..бяр..ство.
Вправа 3. Від поданих іменників утворіть форми давального відмінка. Поясніть орфограми.

Ковзанка, жменька, моталка, проводка, поразка, кулька, смуглявка, книжечка, стежка,
смужечка, приятелька, донька, дочка, машинка, друкарка, долька, долонька, колонка, серветка, вишиванка.
Вправа 4. Поставте іменники в родовому відмінку множини. Поясніть орфограми.

Земля, дерево, зірка, серце, зоря, роздоріжжя, освітлення, об’єднання, насадження,
піддашшя, місце, озерце, мережка, вишня, стеля, віконце, жменя, угіддя, легéня, круча.
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Вправа 5. «Вправа з ключем». Поставте на місці крапок, де потрібно, знак м’якшення і запишіть слова у
два стовпчики: 1) зі знаком м’якшення; 2) без знака м’якшення. Поясніть орфограми.

Стілец.., малесен..кий, узліс..я, промін..чик, вмебл..ований, монгол..ці (д.в.), всесвіт..ній,
здаєт..ся, держал..це, сторін..ці (д.в.), галуз..я, трат..те (наказ.сп.), кавказ..кий, глазур.., майбут..нє, знан.. (р.в.), ковз..кий, вдовж.., різ..блення, ін..ший, ушіст..ох, вел..можніст.., жас..
кúй (жахливий).
Ключ. Щоб перевірити правильність виконання вправи, підкресліть у кожному слові другу від
початку літеру. Склавши з цих літер слова, продовжте вислів американського письменника та видавця Елберта Гріна Хаббарта, перша частина якого звучить так: «Учитель – це людина, яка вирощує дві думки...».
Вправа 6. 1) Диктант «Код». запишіть рядами під диктування (або виконайте самостійно)
чаючи їх цифрами: 1 — зі знаком м’якшення; 2 — без знака м’якшення.
1
2
В з і р е ц ь : 1. Тьохкати, продаж, корінчик, корінь, у пасмі.
1.
1
2
2. Інженер, клац, гіллястий, коситься, голівонька.
2.
2
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Брун..ці, повір..те, мен..ший, гір..кий, насип..мо, Натал..ці,
прилад..я.
Т..мянішати, стат..я, с..вято, безбат..ченко, спіл..ці, сіл..ю,
хитріс..тю.
Кружал..це, змагаєш..ся, сип.., дрож.., Хар..ків, батожил..но,
шприц.. .
Чукотс..кий, скрин..ці, жен..шен.., біл..ший, брен..кіт,
кин..те, ґандж.. .
Винос..те, роздоріж.. (р.в.), мас..ці, матін..чин, дерев..яч..я,
тон..ший, цвірін..кати.
Шіст..ома, клавіш.., бут..я, в..яз..кий, хвощ.., цвірін..чати,
місц.. .
Приз..ба, Гор..кий, черешен..ка, черкас..кий, принос..те,
прал..ня, ковз..кий.

1

1

2

3

слова, позна3
2
2

4

4
1
1
5

5
2
1
6

7

2
3
4
5
6
7

2) Код. якщо диктант записано правильно, то, з’єднавши послідовно цифри 1, прочитаєте літеру
української абетки, яка самостійно не позначає звука.
ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Знак м’якшення — це:
А графічний знак кириличного письма
Б літера української абетки
В надрядковий символ
2. Знак м’якшення вживається:
А для пом’якшення попереднього приголосного
Б для пом’якшення попереднього приголосного та роздільної вимови
В для роздільної вимови
3. Знак м’якшення пишеться
А після н перед ж, ч, ш, щ та перед суфіксами -ств(о), -ськ(ий)
Б між подовженими м’якими приголосними
В після м’яких приголосних у середині складу перед о

А
Б
В
А
Б
В
А
Б
В
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4. Знак м’якшення не пишеться
А після д, н, т перед суфіксами -ченк(о), -чук, -чишин
Б після м’яких д, т, з, с, дз, ц, л, н у кінці слова та складу
В після м’якого л перед наступним приголосним
5. З’ясуйте, яке з правил умотивовує наявність чи відсутність знака м’якшення у словах
бояз..кий, різ..кий, в’яз..кий, плас..кий, порс..кий
А у прикметникових суфіксах -ськ(ий), -зьк(ий), -цьк(ий) пишеться ь
Б у словах із буквосполученнями -зк-, -ск-, які не творять суфіксів, не пишеться ь
В після м’яких д, т, з, с, дз, ц, л, н у кінці слова та складу пишеться ь
6. У всіх словах якого рядка на місці крапок пишеться знак м’якшення?
А краплин..ці, близ..ко, сіл..ю, кочержил..но
Б різ..бяр, учител..ський, буд..те, брин..чати
В ін..ший, безбат..ченко, дзелен..чати, вір..те
7. У всіх словах якого рядка на місці крапок не пишеться знак м’якшення?
А щаст..я, держал..це, стіл..чик, верф..ю
Б бул..йон, яблун..ці, їдал..ня, тон..ший
В християн..ство, ковз..кий, ослін..чик, стріл..ці (д.в.)
8. У всіх словах якого рядка пишеться буквосполучення ьо?
А с..годні, літн..го, утр..х, доопрац..ваний
Б цяц..кований, мал..ваний, бо..вий, борот..ба
В т..хкати, віс..мома, сер..зний, зна..мий
9. У слові якого рядка допущено орфографічну помилку?
А Уманщина, майбутнє, освітянський, молодюсінький
Б різьблений, в’язькість, книгосховищ, людськість
В матінці, Маньчжурія, горьований, увінчаний
10. Установіть відповідність між словом і правилом
1 київс..кий
А після м’яких д, т, з, с, дз, ц, л, н у кінці слова
та складу пишеться ь
2 жас..кий
Б у буквосполученнях -ньч-, -ньц-, що походять
3 пан..щина
від -ньк- пишеться ь
В у прикметникових суфіксах -ськ-, -зьк-, -цьк4 нян..чити
пишеться ь
Г у буквосполученнях -зк-, -ск-, які не творять
суфіксів, ь не пишеться
Д після н перед ж, ч, ш, щ не пишеться ь

А

А
Б
В

А
Б
В
А
Б
В
А
Б
В
А
Б
В
А
Б
В
Б

В

Г

Д

1
2
3
4

11. Виберіть правильне написання слова
1
2
3
4
5

А
різбяр
сторічь
павільйон
чотирьма
гребіньчик

Б
різьбяр
сторіч
павілйон
чотирма
гребінчик

1
2
3
4
5

12. Запишіть у клітинках форму родового відмінка однини прикметника смагляволиций
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13. Установіть відповідність між словом і його значенням
1
2

порскати
порськати

А
Б

1
2

пирхати, бризкати, вислизати
цькувати звіра

14. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього.
1. Недовго стоять яблуні в цвіту. 2. Глянути на їх білий лет — пригадати свою молодість: вона квітнула
також недовго. 3. Вона промчала баськими кіньми через яблуневі метелиці й першими заморозками вже взялися ваші зкроні. 4. Коли стоять яблуні в цвіту, тоді хочеться дивитись на дітей. 5. Це вони — яблунева згадка
наших молодощів, це вони — вічна, цікава загадка нашого майбутнього (Б. Антоненко-Давидович).
А. Знак м’якшення пишеться в дієслівній формі в реченні
1

2

3

4

5

Б. Слово з орфограмою «знак м’якшення між двома м’якими приголосними, м’якість першого з них вини
кає як результат впливу наступного м’якого приголосного» вжито в реченні
1

2

3

4

5

В. Знак м’якшення пишеться в буквосполученні, яке фонетично передається як [ц':], у слові речення
1

2

3

4

5

Г. Слово майбутнього правильно передано фонетичною транскрипцією
а) [майбýтнього]
б) [маĭбýтн'ого]

в) [маĭбут'н'ого]
г) [майбýт'н'ого]

Д. Орфографічну помилку допущено у словах
а) недовго
б) баськими

в) метелиці
г) зкроні

Е. Слова прийдешнє, грядуще, далечінь є синонімами до слова в реченні
1

2

3

4

5

2.4. УЖИВАННЯ АПОСТРОФА



Актуалізація опорних знань

Апостроф (’) — це надрядковий графічний знак, який слугує для позначення на письмі роздільної
вимови губних приголосних (б, п, в, м, ф), р та к (у прізвищах та іменах) перед я, ю, є, ї.
Апостроф ставиться перед я, ю, є, ї:

Апостроф не ставиться:

• після літер б, п, в, м, ф, що позначають губні тверді
приголосні звуки, якщо перед ними немає кореневого
приголосного (крім р): рум’яний, солов’їний, верб’я,
реп’ях, арф’яр;
• після р у кінці складу: узгір’я, пір’їна, матір’ю;
• після префіксів, що закінчуються на твердий приголосний: з’єднати, під’їхати, роз’яснити;
• після к у слові Лук’ян та в похідних словах:
Лук’янівка, Лук’яненко, Лук’янчук;
• у складних словах, перша частина яких закінчується
на твердий приголосний: Мін’юст, пан’європейський,
пів’ящика, дит’ясла, пів’юаневий.

• після літер б, п, в, м, ф, якщо перед ними
стоїть інший (крім р) приголосний, що належить до кореня: святковий, тьмяний,
морквяний, мавпячий, різьбяр;
• після р, що позначає м’який приголосний на
початку складу: порятунок, буряк, рясний,
крюк, буряно, бурячиння;
• після префіксів із кінцевим приголосним
перед і, е, а, о, у: безіменний, зекономити,
зуміти.
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Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Оберіть правильний варіант відповіді з дужок.

1. Апострофом позначається... (а) м’якість попереднього приголосного; б) роздільність вимови).
2. Після губних приголосних б, п, в, м, ф перед я, ю, є, ї апостроф уживається... (а) завжди;
б) коли перед губним звуком немає кореневого приголосного, крім р).
3. Після префіксів, що закінчуються на приголосний, не ставиться апостроф... (а) ніколи; б) перед
і, е, а, о, у).
4. Після к апостроф ставиться у ...(а) словах-винятках; б) слові Лук’ян та похідних).
5. На межі частин складного слова апостроф уживається... (а) завжди; б) якщо перша частина
закінчується на приголосний, а друга починається на я, ю, є, ї).
Завдання 2. Виправте помилки в алгоритмі. Чітко сформулюйте правила вживання апострофа.
АПОСТРОФ
уживається
так

ні

• Після букв б, п, в, м, ф, якщо перед
ними є інший приголосний

• У складних словах, перша частина
яких закінчується на приголосний, а
друга починається на я, ю, є, ї
• Після префіксів із кінцевим приголосним перед наступними і, е, а, о, у
• Після р, що позначає м’який приголосний на початку складу

• Після р у кінці складу
• Після к у слові Лук’ян та похідних
словах



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Прочитайте речення. На місці крапок у словах поставте, де потрібно, апостроф. Відповідь
обґрунтуйте. Поясніть орфограми у виділених словах.

1. Мова — то не просто звуки, витворені відповідними м..язами відповідних органів (Б. Олійник). 2. Українська мова — одна з найкращих i найбагатших мов поміж мовами інших слов..янських,
та не тільки слов..янських, народів. 3. Недарма її називають солов..їною (О. Барвінський). 4. Як
парость виноградної лози, плекайте мову. Пильно й ненастанно політь бур..ян (М. Рильський). 5. Всі
народи світу — то Господні діти, Всіх народів мови — то Господній дар, Але мова мами — найрідніша в світі, В ній є все: і св..ятість, і краса, і чар (Р. Завадович). 6. О слово рідне! Орле скутий!
Чужинцям кинуте на сміх! Співучий грім батьків моїх, Дітьми безпам..ятно забутий (О. Олесь).
7. Всі каравани знайдуть воду В краю пустинь і злих негод: Як річка, з роду і до роду, Так мова з..єднує
народ (Т. Масенко). 8. Слово, летючи навально, вільно, блискавками протина блакить, по мішені б..є
завжди прицільно, громом правди ворога разить (Д. Білоус). 9. Мова є найважливіший, найдорожчий і найміцніший зв..язок, що з..єднує віджилі, живі й майбутні покоління народу в одне велике
історичне живе ціле (К. Ушинський). 10. Рідна мова — це невід..ємна частка Батьківщини, голос свого
народу й чарівний інструмент, на звуки якого відгукуються найтонші й найніжніші струни людської
душі (Б. Антоненко-Давидович).
Вправа 2. «П’яте зайве». з’ясуйте, яке слово зайве в кожному рядку, і підкресліть його. Відповідь
обґрунтуйте.

1. Марнослів’я, м’який, риб’ячий, пір’їна, п’ята.
2. Цвях, посвята, різьбяр, порятунок, рутвяний.
3. Подвір’я, узгір’я, верб’я, сузір’я, лукомор’я.
4. Пів’ягоди, перед’ювілейний, двох’ядерний, пів’юрти, чотирьох’ярусний.
5. Роз’яреність, з’ясувати, прип’ясти, з’їжитися, об’єднувач.
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Вправа 3. «Червоним по чорному». знайдіть орфографічні помилки й виправте їх. Відповідь обґрунтуйте.

Звязківець, Заполярья, мячик, духм’яний, накип’ятити, любязний, обв’язка, обьєкт,
обійст’я, памятка, об’їждчик, підвечір’я, поголівья, підніж’я, по-баббячи, пьянкий, тьм’яність,
вм’ятина, торфяно-болотний, арфяр, підрум’янити, мереф’янський, дзв’якати, розмякшити.
Вправа 4. «Вправа з ключем». Запишіть слова у два стовпчики: 1) з апострофом; 2) без апострофа.

Під..їзд, верхогір..я, волот..я, кр..юк, р..ябий, скуп..яга, в..їжджений, двох..осьовий,
мавп..ятник, люб..язність, трав..яний, р..яботиння, пресв..ятий, різьб..ярський, міцнов..язий,
з..економити, моркв..яник, присв..ята, пред..явник, солов..йовий.
Ключ. Щоб перевірити правильність виконання вправи, підкресліть у кожному слові третю від
початку літеру. Склавши з цих літер слова, запишіть вислів англійського поета Джорджа Ноела
Гордона Байрона.
Вправа 5. Утворіть префіксальні слова з орфограмою «апостроф». Поясніть їхній правопис.

Без + дума, міра, право, риба, слава, товар, хліб.
Між + гори, брови, ярус, царі, ядро, хмара.
Під + вечір, гора, голова, мур, ребро, язик.
ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Апостроф — це:
А розділовий знак, який уживається для відокремлення слів, словосполучень і речень
Б надрядковий графічний знак, який передає на письмі роздільну вимову
В графічний знак для позначення на письмі м’яких приголосних звуків
2. Апостроф ставиться
А перед я, ю, є, ї після літер б, п, в, м, ф, що позначають губні приголосні звуки, якщо
перед ними є інший кореневий приголосний (крім р)
Б перед я, ю, є, ї після літер б, п, в, м, ф, що позначають губні приголосні звуки, якщо
перед ними немає іншого кореневого приголосного (крім р)
В перед я, ю, є після м’якого р на початку складу
3. Апостроф не ставиться
А після префіксів із кінцевим приголосним перед наступними і, е, а, о, у
Б після префіксів, що закінчуються на твердий приголосний, перед я, ю, є, ї
В після р у кінці складу перед я, ю, є, ї

A
Б
В
A
Б
В

A
Б
В

4. Яке з правил сформульовано некоректно? Апостроф уживається ...
А після к у слові Лук’ян та похідних від нього словах
Б у складних словах, перша частина яких закінчується на приголосний, а друга починається з я, ю, є, ї
В після б, п, в, м, ф перед я, ю, є, ї

A
Б
В

5. У всіх словах якого рядка ставиться апостроф?
А Лук..янівка, тьм..яний, багр..янець, відсв..яткувати
Б львів..янин, з..юрмитися, пів..яблука, бур..янець
В мавп..ячий, між..яр..я, пор..ядок, зв..язковий

A
Б
В

6. У всіх словах якого рядка апостроф не ставиться?
А зв..ялити, бýр..яний, з..умовити, черв..як
Б дзв..якнути, без..ідейний, пір..я, під..їзд
В цв..ях, сер..йозний, пів..Європи, брукв..яний

A
Б
В
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7. За яким правилом пишеться слово пів..яблука?
А у складних словах, перша частина яких закінчується на приголосний, а друга починається з я, ю, є, ї
Б після префіксів, що закінчуються на приголосний, перед коренем на я, ю, є, ї
В перед я, ю, є, ї після літер б, п, в, м, ф, що позначають губні приголосні звуки, якщо
перед ними немає іншого кореневого приголосного (крім р)

A
Б
В

8. У якому рядку допущено орфографічні помилки?
А міжз’їздівський, верб’я, морквяний, довір’я
Б різб’яр, ув’язнений, краковяк, горохвяний
В дит’ясла, зоряний, реп’ях, рясний

A
Б
В

9. Усі слова якого рядка написано правильно?
А обов’язки, передсвятковий, Мурав’йов, варшав’янка
Б надяр’я, напів’ява, пряний, пан’європейський
В двохелементний, від’ємний, духмяний, пів-Юрмали

A
Б
В

10. Виберіть правильне написання слова
1
2
3

А
різдв’яний
Лук’янчук
пів’Ялти

Б
різдвяний
Лукьянчук
пів-Ялти

11. Установіть відповідність між словом і правилом
1 розв..язати
А після р, що позначає м’який приголосний на
початку складу, апостроф не ставиться
2 св..ященний
3

р..яжанка

4

узгір..я

Б

після префіксів, що закінчуються на твердий приголосний, перед я, ю, є, ї апостроф
ставиться

В

перед я, ю, є, ї після б, п, в, м, ф, якщо перед ними немає іншого кореневого приголосного (крім р), апостроф ставиться

Г

після р у кінці складу апостроф ставиться

Д

перед я, ю, є, ї після б, п, в, м, ф, якщо перед ними є інший кореневий приголосний
(крім р), апостроф не ставиться

1
2
3

А

Б

В

Г

Д

1
2
3
4

12. З’ясуйте, у якому слові ставиться апостроф після префікса, що закінчується літерою на позначення
приголосного звука, і впишіть його до таблиці: перед’ювілейний, пів’ящика, Мін’юст

13. Запишіть у клітинках форму орудного відмінка однини іменника мати

14. Запишіть у клітинках форму родового відмінка множини іменника подвір’я

15. Запишіть у клітинках прикметник (з орфограмою «апостроф»), утворений від іменника жирафа
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16. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього.
1. У різдвяних звичаях українців виразно простежуються також давні елементи культу предків 2. Свята
вечеря — це спільна вечеря всього роду, символ домашнього вогнища. 3. Усі родичі за народним повір’ям
збираються на цю вечерю разом. 4. Тому до неї готувалися завжди завчасно і старанно всі члени сім’ї.
5. Церемонія підготовки до святкової вечері зкладалась із цілого ряду дійств, які, за світоуявленням людей,
мали забезпечити їм протягом року благополуччя в господарстві, достаток, здоров’я членів родини, охорону
домашнього вогнища від усяких злих духів і«нечистої сили» та ін. (За М. Глушко).
А. Слово, у якому апостроф не ставиться після губного, бо перед ним є інший кореневий приголосний
(крім р), ужито в реченнях
1

2

3

4

5

Б. Слово, у якому після р, що починає слово і склад, відповідно до правила не ставиться апостроф, ужито
в реченнях
1

2

3

4

5

В. Слова, у яких орфограма «апостроф» пишеться за одним (тим самим) правилом, ужито в реченнях
1

2

3

4

5

2

3

4

5

Г. Орфографічну помилку допущено у слові
а) вогнища
б) завчасно

в) зкладалась
г) нечистої

Д. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
1

Е. Слово зі значенням «перекази, легенди, в основі яких лежать своєрідні народні уявлення про зв’язки
між явищами навколишнього світу і долею людини» вжито в реченні
1

2

3

4

5

2.5. СПРОЩЕННЯ ГРУП ПРИГОЛОСНИХ



Актуалізація опорних знань

Спрощення у групах приголосних — це фонетичне явище, яке полягає у втраті одного із кількох приголосних звуків, що збігаються під час словотворення чи словозміни й утруднюють вимову. Здебільшого
спрощення приголосних засвідчується сучасним українським правописом.
Відбувається на письмі:
• у групах приголосних -ждн-, -здн-, -стл-, -стн-:
тижневий (хоч тиждень), чесний (хоч честь),
проїзний (хоч проїзд), щасливий (хоч щастя);
• у групах приголосних -зкн-, -скн- за дієслівного
словотворення: бризнути (хоч бризк), тріснути
(хоч тріск);
• у групі приголосних -слн-: умисний (хоч мисль),
ремісник (хоч ремесло);
• у словах давньоруського походження із групами
приголосних -стц-, -лнц-, -рдц-, -рнч-, -сткл-:
місце (із мьстьце), сонце (із сълньце), серце (із
сьрдьце), гончар (із гърньчарь), скло (із стькло).

Не відбувається на письмі:
• у словах: кістлявий, пестливий, хвастливий,
хвастнути, зап’ястний, хворостняк, тоскно,
скнара, скніти, шістнадцять, шістсот, випускний, пропускний, вискнути;
• у прикметниках, утворених від іменників іншомовного походження за допомоги суфіксів -н-,
-ськ-: аванпостний, баластний, контрастний,
компостний, форпостний, студентський;
• у формах давального і місцевого відмінка однини іменників жіночого роду І відміни: хустці,
невістці, частці, повістці, артистці.
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Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання і завдання для самоперевірки.

1. Поясніть явище спрощення.
2. Назвіть умови, за яких відбувається спрощення.
3. У яких питомо українських словах спрощення не відбувається?
4. Чи спрощуються приголосні в іменниках І відміни (типу хустка, невістка, артистка тощо)
у формі давального відмінка?
5. Поміркуйте, чи характерне явище спрощення для запозиченої лексики?



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Прочитайте слова, об’єднайте їх відповідно до правил, які вони ілюструють, підкресліть і поясніть орфограми.

Скатерка, невістчин, хвастнути, баластний, ремісник, скнара, намісник, шістнадцять,
хруснути, масний, хворостняк, перехресний, аспірантський, доблесний, брязнути, совісний,
благовісний, хустці, обласний, проїзний, щасливий, учасник, цілісний, заздрісний, випуск
ний, щотижня, президентський.
Вправа 2. Від поданих слів утворіть прикметники чи дієслова, запишіть їх; поясніть правопис; назвіть
групи приголосних, у яких відбулося спрощення.

Кореспондент, ненависть, пропуск, злість, переїзд, вартість, гігант, прикрість, ілюзіоніст,
форпост, почесть, пестощі, тиждень, докторант, очистити, писк, якість, жалість, центрист,
пристрасть, захист, парламент, абонент, виск.
Вправа 3. «Стрижневе слово». замініть подані словосполучення і речення прикметниковими словосполученнями. Поясніть правопис утворених прикметників.

В з і р е ц ь : Товари високої якості — високоякісні товари.
1. Документ, який дає дозвіл на виїзд за межі певної території. 2. Розклад на тиждень. 3. Маса
компосту (органічне добриво). 4. Гуртожиток, у якому мешкають студенти. 5. Діяльність серця. 6. Недоторканність депутата. 7. Голова міста. 8. Слово, сповнене ніжності, ласки. 9. Людина, яка любить
хвастати. 10. Зображення, що характеризується використанням контрастів.
Вправа 4. У поданих реченнях поставте на місці крапок, де потрібно, пропущені літери, обґрунтуйте написання. Поясніть орфограми у виділених словах.

1. Потягаються дерева після короткої літньої ночі, струшують ранкову росу, гойдають голосне
пта..ство на вітах (О. Пархоменко). 2. Стояло літо з високим со..нцем, з високим небом, з високими
надіями (М. Стельмах). 3. А на сході стояла закохана в себе яскраво-сиза смуга хмар, червоною каймою позолочена, і на тлі її радіс..но синіли поодинокі кущі дерев (М. Івченко). 4. Осінні дні потроху
клякли під подувами північного вітру, потім взяли душ шелес..ливих осінніх дощів і, нарешті, задубіли
під с..кляною ожеледдю (О. Слісаренко). 5. Це осінь розкраяла літо навпіл, Не зійдуться разом його
половини, Бо холод укрався у суть сер..цевини, І паморозь в’їлась у землю, як біль (М. Стельмах).
6. Усе було: любов, поезія, розлука, Нелицемірна чес..ність — горда і свята (М. Стельмах). 7. Знову
день, неначе наречена, Гордовито ходить по селі. Прихиляє яблука чер..лені Молоде галуззя до землі
(М. Стельмах). 8. І квіт зорі, і спалахи півоній, Космічний гул, і мовчазний туман, — Усе довкруг
в довершеній гармонії Звучить урочим ладом, як орган, Усе на світі неземними узами, — чебрець
і сніг, журавку і печаль, — Єднає мудро благовіс..на музика, — Землі і неба голубий хорал (Б. Олійник).
9. Посади калину у краю дитиннім, Де ти народився і побачив світ, Де ходити вчився ти під небом
синім І прожив щас..ливо стільки дивних літ (Ф. Малицький).
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Вправа 5. «Вправа з ключем». Запишіть слова у два стовпчики: 1) ті, у яких відбувається спрощення приголосних; 2) ті, у яких спрощення не відбувається.

Допіз..на, корис..ливий, контрас..ний, звіс..ці (д.в.), з’їж..жати, провіс..ник, фабрикан..ський, хрус..кий, перс..ня (р.в.), проїз..ний, медаліс..ці (д.в.), альпініс..ський, по-яку..ськи,
шас..нути, затис..нути, чекіс..ський, аген..ство, зненавис..ний, по-швидкіс..ному, с..ніти, хвас..ливий, шіс..сот, ровес..ник, свис..нути, співві..чизник, шантажис..ці (д.в.), радіс..ний, пóшес..ний, банкру..ство, улес..ливий, шляхе..ський.
Ключ. Підкресліть у кожному слові третю від початку букву і продовжте вислів українського
письменника Юрія Мушкетика, що починається словами: «Пущене поміж люди слово...».
Вправа 6. Програмований диктант. закодуйте подані слова, позначаючи цифрою 1 слова, у яких відбувається
спрощення; цифрою 2 — слова-винятки, у яких спрощення не відбувається; цифрою 3 — слова
іншомовного походження, у яких спрощення не відбувається.

Взірець: Абонентський, хворостняк, шістсот...
1.3; 2.2; 3.2; ...
Прослати, аванпостний, згуснути, буревісник, журналістський,
 іаністці, безвиїзний, тріснути, прихвосні, корисний, захисниця,
п
зап’ястний, жалісливість, перепускник, шістдесятниця, хустковий,
кістлявий, відпускний.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Вправа 7. Розгадайте орфоребуси, запишіть слова, зашифровані в них, поясніть орфограми.
1)

6’

2)

дцять
4)

3)

5’’ / стний

в
5)

С
Н
И
К
7)

мисне

8)

ний

’’

’’сник

6)

’’

9)

’ ний
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ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Явище спрощення
А виникає внаслідок чергування приголосних
Б сприяє уникненню складних для вимови звукосполучень, забезпечуючи милозвучність мови
В відбувається внаслідок уподібнення давнього суфіксального [й] до попереднього
приголосного

А
Б
В

2. Спрощення відбувається у вимові й передається на письмі
А
Б
В

А в усіх словах зі збігом приголосних
Б у словах іншомовного походження
В у питомо українських словах (крім винятків)
3. У всіх словах якого рядка відбувається спрощення приголосних на письмі?

А
Б
В

А со..нце, щас..ливий, очис..ний, зап’яс..ний
Б радіс..ний, мес..ник, бороз..на, ім..ла
В с..латися, гус..нути, хвас..нути, кож..ний
4. У всіх словах якого рядка не відбувається спрощення на письмі?

А
Б
В

А плюс..нути, контрас..ний, безчес..ність, артис..ці
Б шіс..надцять, хворос..няк, балас..ний, студен..ці
В кріпос..ний, с..ляний, свис..нути, невіс..ці
5. У всіх словах якого рядка відбувається спрощення груп приголосних у вимові?

А
Б
В

А пропагандистський, тоскно, хористці, серце
Б пестливий, перехресний, міський, журналістський
В шістсот, форпостний, студентський, туристський
6. У якому рядку допущено орфографічну помилку в написанні слова?

А
Б
В

А цілісний, кістлявий, затиснути, вискнути
Б доблесний, ад’ютантський, совісний, брязнути
В роз’їзний, власний, пискнути, почесний
7. У якому рядку всі слова написано правильно?

А
Б
В

А захисний, звісно, багатство, перепускний
Б проїздний, пристрастний, срібний, росла
В гусне, участник, пізній, гончар
8. Яке з правил умотивовує наявність спрощення приголосних у словах
блиснути, хруснути, бризнути, тріснути
А у групах приголосних -зкн-, -скн- під час творення дієслів із суфіксом -нуБ у групах приголосних -ждн-, -здн-, -стл-, -стн- у прикметниках
В у групі приголосних -стн- у прикметниках, утворених від іменників іншомовного
походження
9. Виберіть правильне написання слова
1
2
3
4
5

А
персні
скатерка
пісний
намісник
пусці

Б
перстні
скатертка
пістний
намістник
пустці

А
Б
В

1
2
3
4
5
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10. Установіть відповідність між словом і правилом
А групи приголосних -скн-, -зкн- спрощуються
1 с..ніти
на -сн-, -зн2 хряс..нути
3

наїз..ник

4

невіс..чин

Б

лише у вимові відбувається спрощення

В

спрощення відбувається у групі приголосних
-стн-

Г

спрощення не відбувається у словах-винятках

Д

спрощення відбувається у групі приголосних
-здн-

А

Б

В

Г

Д

1
2
3
4

11. Запишіть у клітинках прикметник з орфограмою «спрощення груп приголосних», утворений префіксальносуфіксальним способом від іменника лестощі
12. Запишіть у клітинках форму родового відмінка однини іменника чернець
13. Поміркуйте, які з форм родового відмінка множини іменника серце є правильними, і зробіть позначки
у відповідних клітинках
1
2

А
сердець
серець

Б
середць
серць

1
2

А

Б

14. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього.
1. На небі ні хмаринки, в повітрі — тиша, ані вітерця, ані гомону людського. 2. Сонце все вище й вище
підноситься над землею, і золоті потоки світла прорвавши на сході греблю ночі нестримною повінню заливають неосяжні простори. 3. І усміхається сонцеві краплина роси на траві, розкривають пелюстки степові
квіти, видирається по стеблу глянути на світ крапчасте червоне сонечко, якийсь пташок зацвірінькав у
кущах шипшини, весело вітаючи день, і баский кінь, стрепенувшись, ударив копитом об землю, аж пішла
степом луна, радісно заіржав і нашорошив вуха до сходу. 4. Я — маленька билинка на великій долоні світу,
але я не хочу без сліду зникнути. 5. Візьми ж, сонце, моє гаряче, сповнене любові до людей серце і понеси
його в синю далечінь незнанного! (За Б. Антоненком-Давидовичем).
А. Слово з орфограмою «спрощення груп приголосних» ужито в реченнях
1

2

3

4

5

Б. Знак м’якшення не пишеться у слові-винятку в реченні
1

2

3

4

5

В. Орфографічну помилку допущено у слові
а) нестримною
б) неосяжні

в) не хочу
г) незнанного

Г. Слово зацвірінькав правильно передано фонетичною транскрипцією
а) [зацв’ір'íн'каў]
б) [зац'в’ір'ін'кав]

в) [зац'в'ір’ін'каў]
г) [зацв'ір’íн'кав]

Д. Звуків на один менше, ніж літер, у слові
а) якийсь
б) вище

в) підноситься
г) усміхається
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Е. Прикметник людського вжито зі значенням
а) людяний, гуманний, який потрібен людині
б) належний, властивий людині, пов’язаний із людиною

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ж. Слова-антоніми вжито в тому самому реченні
З. Пунктуаційну помилку допущено в реченні

2.6. ПОЗНАЧЕННЯ НА ПИСЬМІ
ПОДОВЖЕНИХ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ



Актуалізація опорних знань

У сучасній українській літературній мові довгі приголосні звуки позначають на письмі двома однаковими літерами, що зумовлено: 1) збігом приголосних на межі морфем (значущих частин слова): осінній,
заввишки, туманний; 2) прогресивною асиміляцією, тобто уподібненням давнього суфіксального [й] до
попереднього приголосного: колосся, миттю, ллється.
Подвоюються:

Подовжуються:

• приголосні на стику двох префіксів
(возз’єднати), префікса і кореня (ввічливий),
кореня і суфікса (годинник), двох суфіксів
(письменник), основи дієслова і постфікса -ся
(розрісся), частин складноскороченого слова
(юннат — юний натураліст);
• н у наголошених прикметникових та прислівникових суфіксах -енн-, -анн- (-янн-): численний,
священний (але священик), незрівнянний, невблаганний;
• приголосні у словах: бовван, Ганна, лляний,
овва, ссати та в похідних словах.

• м’які та напівпом’якшені приголосні звуки [д'],
[т'], [з'], [с'], [ц'], [л'], [н'], [ж’], [ч’], [ш’] між
голосними:
— в іменниках середнього роду ІІ відміни (крім
родового відмінка множини): зілля, збіжжя,
угіддя;
— в окремих іменниках чоловічого та жіночого
роду І відміни: стаття, рілля, Ілля;
— в орудному відмінку іменників жіночого роду
однини ІІІ відміни: розкішшю, тінню, віссю;
— у деяких прислівниках: навмання, попідвіконню, зрання;
• звук [л'] в особових формах дієслова лити та в
похідних дієсловах: ллю, виллють, зіллєш.

Не подвоюються:

Не подовжуються:

• н у дієприкметникових суфіксах: вихований,
сказаний, зроблений, студений;
• н у прикметниках, утворених від іменників за
допомоги суфіксів -ан-, -ин-, -ін-: морквяний,
бджолиний, зміїний;
• н у прикметниках шалений, жаданий, довгожданий, буквений, потомствений, насильствений;
• приголосні у словах отой, отут, отак, отам,
отепер, отоді, оцей.

• приголосні [д'], [т'], [з'], [с'], [ц'], [л'], [н'],
[ж’], [ч’], [ш’] у позиції між приголосним і голосним: повістю, пригорщю, щастя, радістю;
• губні тверді приголосні [б], [п], [в], [м], [ф] та
[р]: ім’я, матір’ю, верф’ю;
• приголосні у словах: кутя, попадя, свиня, у чис
лівниках третя, третє та ін.

Пам’ятка!

Подовження відбувається за трьох умов: 1) подовжуватися можуть зубні та шиплячі приголосні
звуки; 2) якщо вони м’які та напівпом’якшені; 3) у позиції між двома голосними. Якщо хоч одна з умов
не виконується, подовження не відбувається.
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Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. «Мовний алгоритм». погодьтеся з твердженням або заперечте його. Відповідь обґрунтуйте.

•
•
•
•
•
•
•

Приголосні [д], [т], [з], [с], [ц], [л], [н], [ж], [ч], [ш] подвоюються, якщо стоять між голосними.
Подовжується н у суфіксах дієприкметників.
Губні приголосні [б], [п], [в], [м], [ф] та [р] не подовжуються.
В особових формах дієслова лити відбувається подвоєння л.
Подвоюються приголосні на межі морфем.
У наголошених прикметникових суфіксах -енн-, -анн-(-янн-) відбувається подовження.
Не подовжуються зубні та шиплячі приголосні, якщо вони стоять у позиції між голосним та
приголосним.

Завдання 2. Запитання і завдання для самоперевірки.

1. Яке мовне явище спостерігається в словах Ганна, бовван, ссавці, лляний, овва?
2. Назвіть слова-винятки, у яких приголосні не подовжуються між двома голосними.
3. У яких прикметниках н не подвоюється?



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Прокоментуйте орфограми у словах.

Підніжжя, під’юджувати, Забужжя, шерстність, шерхнути, шваччин, сухотрав’я, сум’яття,
Поволжя, міжріччя, сап’янці, ціпилно, віддзвін, возз’єднання, менший, ветлузький, підмур’я,
загуснути, шалений, священний, сув’язь, міський, передмостів’я, тижневий, беззмістовний,
міськком, контрастний, няньчити, духмяний, Уманщина, священик, радісний, крижинці (д.в.),
співзвуччя, череззéрниця, ошмаття, льоном’ялка, черезсмужжя, отьмарити, відданість, ввічливий, пасся, старанний, піддаш (р.в.), миттю (о.в.), попідвіконню, угідь (р.в.), мокряччя,
попадя.
Вправа 2. Утворіть від дієслів іменники середнього роду, назвіть умови творення похідних слів.

Ділити, гранувати, розмішувати, скресати, скручувати, малювати, тріщати, фрахтувати,
цитувати, кип’ятити, кивати, здобути, зафарбувати, дослідити, вплести, вразити, базувати,
літати, орендувати, суміщати.
Вправа 3. Поставте іменники у формі орудного відмінка однини. Поясніть орфограми в утворених
словах.

Грань, вертикаль, рідкість, капіж (весняна), річ, жовч, магістраль, мати, брость, верв
(д-рус. сільська громада), веселість, ґрунь (вершина гори), далеч, ґречність, далечінь, зáводь
(мілке місце озера), роль, кадриль (танець), нехворощ (трава), марель, камéдь (пластична
глина), карамель, ніч, міць, мораль, напівтінь, любов, подорож, ожеледь, пам’ять, галузь,
туш (фарба), рись, свиріль (духовий інструмент), фініфть (емаль для порцеляни), туш (муз. привітання).
Вправа 4. «Одним словом». замініть визначення словами з подвоєними літерами, вкажіть, на межі яких
морфем відбулося подвоєння.

1. Прилад для вимірювання часу упродовж доби. 2. Не святковий, робочий; повсякденний, звичайний. 3. Відірвався від землі, злетів у повітря. 4. Виднітися, показуватися здаля. 5. Із зовнішнього
боку. 6. Скупчення туману; скупчення газу й пилу в космічному просторі. 7. Який не подає звуків;
безмовний, німий; позбавлений звуків; тихий. 8. Військовий кореспондент. 9. Якого не можна вблагати,
упросити; непохитний, незламний.
Для довідок: беззвучний, бовваніти, годинник, невблаганний, ззовні, буденний, військкор, піднісся,
туманність.
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Вправа 5. У словах замість крапок вставте, де потрібно, пропущені літери. Правопис обґрунтуйте.

1. Благословен..а тиша і зоряні титли стояли над волошковим засніжен..им світом, що на невидимих решетах пересівав сяйво й підтемінь, а на місячних верстатах ткав л..яні рушники. 2. Вересень
гортав свої остан..і сторінки, а вони стояли чіткі, як малюван..я, і глибшими ставали води і очі жінок.
3. Достиглі зорі випадали з небесного жит..я, не досягнувши земного, і, можливо, звичайний осін..ій
листок був щасливіший за них: він золотим човником падав на п’янку землю, щоб стати землею і дати
комусь жит..я. 4. Надворі зовсім розвеснилось, з тополин..ого і вербового галуз..я обтрушувались
пахощі набряклих бруньок. 5. Обминувши луг, що вкрився мід..ю, слід до хати губиться в бору. 6. За
блакитними плесами граба Розмахнулось привіл..я в житах, І гарячі червінці кульбаби Розкотились
по теплих шляхах. 7. В твоїм грозовім полі, Україно, Посію жито й щаст..я у ріл..ю. 8. По студен..их росах знов іде світан..я, І дорога має казкою у даль, Як моє дитинство, як моє прощан..я, Як моя
роками стишен..а печаль. 9. За рікою чорноліс..я Крила зводить в пшеницях. 10. У мідні чаші різьблен..их дубів Світанок щиро л..є меди зелені, І накрапає злото жолудів В озера стишен..і, студен..і.
(Із тв. М. Стельмаха).
Вправа 6. «Вправа з ключем». Запишіть слова у три стовпчики: 1) слова з подвоєнням; 2) слова з подовженням; 3) слова, у яких не відбувається подвоєння чи подовження відповідно до правил.

Потомствен..ий, напів..ідчинений, глибин..ий, довкіл..я, знан..ь, звеличен..я, віс..ю, баштан..ик, буквен..ий, виникнен..я, щаст..я, ден..ий, обез..броїти, л..яти, вихован..ий, нецеремон..ість,
врожайніст..ю, міжвузл..я, виноград..я, зав..ід..ілу, креслен..я, предміст..я, ясніст..ю, безсніж..я,
в..ійти, груд..я, безліс..я, скажен..ий, навман..я, котловин..ий, жадан..ий, прилад..я, пригорщ..ю,
пошит..я, в..іряти, огнéн..ий, вишиван..я, цін..ий, тряс..я, бряжчан..я, немилосерд..я.
Ключ. Підкресліть у кожному слові третю від початку букву і продовжте поетичну строфу українського
поета Івана Гром’яка: «Каштани бринять полотняно, І я зачудований тим, що ...».

ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Подвоєння відбувається
А унаслідок чергування приголосних
Б унаслідок збігу приголосних на межі морфем
В унаслідок уподібнення давнього суфіксального [й] до попереднього приголосного

А
Б
В

2. Подовження відбувається
А унаслідок чергування приголосних
Б унаслідок збігу приголосних на межі морфем
В унаслідок уподібнення давнього суфіксального [й] до попереднього приголосного

А
Б
В

3. У всіх словах якого рядка відбувається подовження приголосних?
А бистрінню, осінній, вволю, вугілля
Б бідонний, повіддя, овва, попідтинню
В узбережжя, проміння, розіллятий, ломаччя

А
Б
В

4. У всіх словах якого рядка відбувається подвоєння приголосних?
А пониззя, ззамолоду, розводдя, ввезти
Б роззутися, численний, лляний, співвласник
В співвітчизник, привілля, оббілений, донісся

А
Б
В

5. У всіх словах якого рядка відбувається подовження приголосних у формі орудного відмінка однини?
А сталь, ожеледь, покуть, Шампань
Б сіль, тінь, безліч, заводь
В брость, жовч, заполоч, розповідь

А
Б
В
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6. У всіх словах якого рядка не подвоюються і не подовжуються приголосні?
А
Б
В

А плем..я, трет..є, от..ой, скошен..ий
Б обмін..ик, чест..ю, незбагнен..ий, навман..я
В л..ється, морквян..ий, доблест..ю, юн..ат
7. У якому рядку допущено орфографічну помилку в написанні слова?

А
Б
В

А суцвіття, благословенний, нововведення, буквений
Б білопінний, вінничанин, статей, життєпис
В нетлінний, вічливий, бовваніти, військкор
8. Яке з правил умотивовує написання слів
шален..ий, жадан..ий, буквен..ий, потомствен..ий?

А
Б
В

А не подвоюється н у словах-винятках
Б подвоюється н у наголошених прикметникових та прислівникових суфіксах -енн-,
-анн- (-янн-)
В подвоюються приголосні на стику кореня і суфікса
9. Виберіть правильне написання слова
1
2
3
4
5

А

Б
попадя
Об’ю
Заволжжя
довгожданий
міськом

попаддя
Оббю
Заволжя
довгожданний
міськком

1
2
3
4
5

10. Установіть відповідність між словом і правилом
1 студен..ий
А н у дієприкметникових суфіксах
2

незбагне�н..ий

3

журавлин..ий

4

шален..ий

А

Б

н у прикметниках, утворених від іменників

1

B

н у прикметниках-винятках

2

Г

н у наголошених прикметникових та прислівникових суфіксах
збіг приголосних на межі морфем

Д

3 с..авці
4 міжвузл..я

Г

Д

Г

Д

4

А

зубний приголосний між приголосним і
голосним не подовжується

1

В

подвоєння приголосних на стику морфем

3

Г

подовження приголосних в іменнику ІІ відміни середнього роду

Д

подвоєння в наголошених прикметникових
та прислівникових суфіксах

Б

В

3

11. Установіть відповідність між словом і правилом
А подвоєння у словах-винятках
1 без..мін..ий
2 нездола�н..ий

Б

Б

В

2
4

12. Запишіть у клітинках форму родового відмінка множини іменника співволодіння
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13. Визначте, який із запропонованих варіантів є орфографічно правильним?
А
Б

воз’єднання
возз’єднання

В воз’єднаня
Г возз’єднаня

14. Установіть відповідність між словом і його значенням
1
2

кутя
покуть

А

в українській хаті куток, розміщений по діагоналі від
печі

Б

обрядова каша з ячмінних або пшеничних зерен, уживана напередодні Різдва чи Водохреща

1
2

15. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього.
1. Усе довге життя тополя тягнеться до сонця. 2. Вона простягає гілля на схід, щоб зустріти світило в
найпершу мить, як тільки воно з’явиться над обрієм. 3. Навіть на заході тополя не пропускає моменту, щоб
скористатися останнім теплом і світлом. 4. Та й північна сторона теж у всеозброєнні. 5. Щороку дерево старанно розташовує своє лисття так, щоб жоден промінь упавши на нього не провалився у яку-небудь дірку в
її кроні. 6. Тополі ще багато десятиліть тримати на собі своє велике піднебесне царство (За Є. Носовим).
А. Слово з фонетичним подовженням приголосних ужито в реченні
1

2

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

Б. Слово з подвоєнням приголосних ужито в реченні
1

2

В. Не подовжуються приголосні у слові речення
1

2

Г. Орфографічну помилку допущено у слові речення
1

2

Д. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
1

2

2.7. ПОЗНАЧЕННЯ НА ПИСЬМІ ЗМІН ПРИГОЛОСНИХ ЗА ЗБІГУ ЇХ



Актуалізація опорних знань
1. Зміни кореневих приголосних перед суфіксами -ськ-, -ств-

г
ж
з

+ -ськ-, -ств- > -зьк-, -зтв-:
Запоріжжя — запорізький

к
ч
ц

+ -ськ-, -ств- > -цьк-,
-цтв-: ткач — ткацтво

х
ш
с

+ -ськ-, -ств- > -ськ-,
-ств-: птах — птаство

Пам’ятка!

Під час творення прикметників від географічних назв, назв народів і титулів у деяких словах зміни
приголосних не відбуваються: ла-маншський (Ла-Манш), нью-йоркський (Нью-Йорк), казахський (казахи), баскський (баски), тюркський (тюрки), цюрихський (Цюрих), герцогський (герцог), але: дамаський
(хоч Дамаск).
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2. Зміни приголосних унаслідок додавання суфікса -ин(а)

-цьк- змінюється на -чч-: козацький — козаччина, німецький — Німеччина, але: галицький —
Галичина

-ськ-, -ск-, -сок- змінюється на -щ-: пісок —
піщина, віск — вощина, полтавський — Полтавщина

3. Зміни приголосних унаслідок
додавання суфікса -ан-(-ян-)

За творення іменників та прикметників -ск-,
-шк- змінюються на -щ-: дошка — дощаний,
ляск — лящання

4. Зміни приголосних під час
творення прізвищ на -енко, -ук

-ськ-, -зьк- змінюються на -щ-, -жч-: Ісько
— Іщенко, Онисько — Онищук, Кузько —
Кужченко

5. Зміни приголосних за творення форм дієслів ІІ дієвідміни

-ск-, -ст- змінюються на -щ-: вереск — верещати, простити — прощати

-зк- змінюється на -жч-: брязк — бряжчати

6. Зміни приголосних у присвійних прикметниках від власних імен

-ск-, -ськ- переходить у -сч-,
-сьч-: Параска — Парасчин,
Ониська — Онисьчин

-жк- дає -жч-:
Палажка — Палажчин

-шк- змінюється на -щ-:
Мелашка — Мелащин

7. Зміни приголосних за творення вищого ступеня порівняння прикметників
і прислівників та похідних

[г], [ж], [з] змінюються на -жч-: дорогий —
дорожчий, вузький — вужчий, дужий — дужчий, але: легкий — легший

[с] змінюється на -щ-: високий — вищий
— підвищити — підвищення

8. Зміни приголосних перед суфіксом -н-

Приголосні основи к, ц(ь) змінюються на -ч-:
вік — вічний, пшениця — пшеничний, околиця —
околичний, яйце — яєчня

-ш- пишеться у словах-винятках: торішній, дворушник, соняшник, рушник, рушниця, мірошник, сердешний (бідолашний)

Пам’ятка!

Приголосний основи ч зберігається: ніч — нічний,
поміч — помічник



Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Продовжте речення. Доповніть відповідь прикладами.

1. Унаслідок додавання суфіксів -ськ-, -ств- відбуваються такі зміни кореневих приголосних: ...
2. Під час творення іменників за допомоги суфікса -ин- прикметникові суфікси ...
3. Під час творення іменників та прикметників групи приголосних -ск-, -шк-, -жк- ...
4. Творення дієслівних форм супроводжується змінами приголосних ...
5. Для творення вищого ступеня прикметників та прислівників характерні такі звукові зміни: ...
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Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. «Червоним по чорному». оберіть правильний варіант із дужок, підкресліть його. Орфограми
поясніть.

Пі(сч,щ)ина, бря(зч,жч)ати, парубо(тс,ц)тво, околи(ш,ч)ний, не моро(ч,ц)ся, воя(тч,чч)ина,
Они(шч,щ)енко, вере(шч,щ)ати, кременчу(гс,ц)ький, товари(шс,с)тво, пшени(ш,ч)ний, двору(ш,ч)ник, ду(жч,щ)ий, убо(гс,з)тво, Парас(к,ч)ин, гірни(кс,ц)ький, каза(хс,с)ький, великолу(кс,
ц)ький, яє(ш,ч)ня, подоро(г,ж)чання, помі(ш,ч)ник, пра(гс,з)ький, торі(ш,ч)ній, Німе(тч,чч)ина,
про(шч,щ)ати, Мела(шк,щ)ин, Ку(зч,жч)енко, міро(ш,ч)ник, ва(жч,щ)ий, во(шч,щ)аний.
Вправа 2. Утворіть від поданих слів прикметники за допомоги суфікса -ськ-. Поясніть зміни приголосних,
які відбулися.

Узбек, стрілець, Сиваш, боягуз, Дамаск, викладач, варяг, калмик, шляхтич, Кременчук,
чех, латиш, виробник, ткач, чиновник, Гадяч, глядач, хижак, сподвижник, Залісся, слухач,
черкес, француз, Перемишль, Запоріжжя, товариш.
Вправа 3. Від поданих прикметників утворіть іменники з суфіксом -ин-, які є назвами територій. Поміркуйте, чи від усіх прикметників можна утворити такі суфіксальні іменники-назви.

Вінницький, волинський, дніпропетровський, галицький, донецький, житомирський, закарпатський, запорізький, івано-франківський, київський, кіровоградський, луганський, львівський,
миколаївський, одеський, полтавський, рівненський, сумський, тернопільський, харківський,
херсонський, хмельницький, черкаський, чернівецький, чернігівський, кримський.
Вправа 4. 1) Диктант «Код». запишіть ряди слів, позначаючи їх цифрами: цифрою 1 — слова, у які вставили
букву ч; цифрою 2 — слова, у які вставили букву ш.
1 2 3 4 5
1. Врані..ній, безпе..ний, ру..ник, міся..ний, соня..ник.
1
2. Торі..ній, соня..ний, вчора..ній, залізни..ний, серде..ний (бідолаха).
2
3.

Ру..ниця, нару..ники, нині..ній, гусени..ний, міро..ник.

3

4.

Моло..ник, двору..ник, завтра..ній, навколи..ній, серде..ний (серце).

4

5.

Півні..ний, синтети..ний, тепері..ній, одини..ний, кіне..ний.

5

2) Код. Якщо диктант записано правильно, то, з’єднавши послідовно цифри 2, складете символ української
державності.
Вправа 5. 1) Утворіть вищий ступінь порівняння прикметників. Зміни приголосних поясніть.
2) З’ясуйте, чи від усіх прикметників можна утворити вищий ступінь порівняння. Пригадайте, від
яких прикметників не творяться ступені порівняння (див. 5.3 Прикметник як частина мови).

Важкий, дорогий, високий, гладкий, низький, солодкий, далекий, короткий, глибокий,
дужий, товстий, тонкий, красивий, широкий, багатий, дешевий, швидкий, близький, вузький, молодий.
Порожній, дерев’яний, глухий, гнідий, мідний, живий, шоколадний, вишневий.
Вправа 6. Прочитайте речення. Визначте, у яких словах відбулися фонетичні зміни під час словотворення.
Підкресліть і поясніть орфограми.
1. Поміж соняшників, що золотими решетами пересівали сонце, стояла спокійна, як саме літо,
молодиця, та під віями її тремтів материнський смуток. 2. На південь стікає зоряна імла Чумацького
Шляху. 3. Нічого в світі нема кращого, ніж м’яка, що аж попискує соком, весняна земля, достигле,
з текучим зоряним туманцем осіннє небо і ясноокі діти з батьками. 4. Темніє шлях. А сонце рушниками
З-за кучерявих стелиться хмарин, І голубінню легко над снігами, Немов димок, повзе хвиляста тінь.
5. Веслує в небокрай пшениця, Споївши колос молоком, І вище хмар встає зірниця Над необміреним
добром (Із тв. М. Стельмаха).
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Вправа 7. «Знайдіть прислів’я». виправте помилки у прислів’ях та приказках. Запишіть правильні варіанти;
поясніть зміни приголосних у виділених словах.

1. Скрипливе дерево ближче знайдеш.
2. Слово — не стріла, а довше росте.
3. Швець знай своє шевство — на завтра не відкладай.
4. Сумління — як зимнєє тепло.
5. Далі положиш — глибше ранить.
6. Гостре словечко — найкращий порадник.
7. [Від] сьогоднішньої роботи коле сердечко.
8. Краще з розумним згубити, а в кравецтво не мішайся.
9. Мачушине добро, як з дурнем найти.
ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Які зміни приголосних відбуваються під час творення вищого ступеня порівняння прикметників?
А г, ж, з змінюються на -жч-, с — на -щБ -ск-, -шк- змінюються на -щВ г, ж, з змінюються на -зьк-

А
Б
В

2. Зміни приголосних за словотворення відбулися в усіх словах рядка
А козаччина, птаство, верещати, Парасчин
Б вічний, Парасці, у капелюсі, ризький
В друже, нижчий, мірошник, ліплю

А
Б
В

3. Яке з правил умотивовує зміни приголосних у словах
торі..ній, ру..ниця, соня..ник, двору..ник?
А приголосні основи [к], [ц] змінюються на [ч]
Б кінцеві приголосні основи змінюються на [шч]
В кінцеві приголосні основи змінюються на [ш]

А
Б
В

4. орфографічну помилку допущено в слові рядка
А графлю, на пасіці, Онищук, волоський
Б яблучний, брожу, Донеччина, вужче
В бряжчати, дамаський, товариство, Полтавщина

А
Б
В

5. правильно написано всі слова рядка
А кременчугський, яєшня, сонячник, солдатчина
Б убозтво, дорожчати, сонячно, ла-маншський
В лісчина, гусеничний, цюриський, Кузченко

А
Б
В

6. Від усіх прикметників якого рядка можна утворити назви територій за допомоги суфікса -ин-?
А хмельницький, кримський, рівненський, прилуцький
Б запорізький, донбаський, волинський, прикарпатський
В галицький, київський, чернігівський, донецький
7. зміни кореневих приголосних перед суфіксами -ськ-, -ств- не відбуваються
в усіх словах рядка
А школяр, Нью-Йорк, кандидат, казах
Б птах, викладач, Париж, Залісся
В Золотоноша, таджик, скіфи, Волга

А
Б
В

А
Б
В
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8. Виберіть правильне написання слова
1
2
3
4
5

А
вояччина
воччина
браччик
не морщся
виробництво

Б
воятчина
вотчина
братчик
не моршчся
виробнитство

1
2
3
4
5

9. Установіть відповідність між словом і чергуванням приголосних
1
2
3
4

А
Б
В
Г
Д

тривожити
підвищити
тріщати
дорожчати

[ск]
[ск]
[с]
[г]
[г]

— [сч]
— [шч]
— [шч]
— [жч]
— [ж]

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

10. Запишіть у клітинках прикметник, утворений від іменника П’ятихатки за допомоги суфікса -ськ11. З’ясуйте, яка із запропонованих фонетичних транскрипцій слова братський відповідає орфоепічним
нормам
А
Б

[брáтс'ки ĭ]
[брáц'киеĭ]
е

В
Г

А

[брáцс'ки ĭ]
[брáтц'киеĭ]

Б

В

Г

е

12. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього
1. Нижче селища річка налітала на пісчаний острівець, збурювалась круг нього, вимивала круглі
глибокі вирви, а далі розділялася навпіл, мов роздимала сердито щоки. 2. Силу річки, її гнів знають усі.
3. Ніхто з людей не наважиться змагатися з нею, особливо весняної пори, коли вона прокинеться після сну,
розпростує затерпле тіло, підважує береги мов дядьки валун. 4. Тільки острівець стоїть, нічого з ним вдіяти
вона не в змозі. 5. Взимку кригу розбиває, коли йти круг нього бережком, то вона похрумує і ламається під
ногами, а влітку птаство заселяє верболози, розвіює сухий пісок (За В. Сліпачуком).
А. Слово з орфограмою «зміни приголосних за словотворення» вжито в реченнях
1

2

3

4

5

Б. Зміни приголосних відбуваються тільки у вимові слів у реченнях
1

2

3

4

5

В. Прислівник у формі вищого ступеня порівняння вжито в реченні
1

2

3

4

5

Г. Орфографічну помилку допущено у слові
а) нижче
б) пісчаний

в) не в змозі
г) птаство

Д. Слова вирва, воронка, проломина, розколина, яма, прірва, провалля — це
а) спільнокореневі
в) синоніми
б) пароніми
г) антоніми
Е. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
1

2

3

4

5
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Ж. У третьому реченні сполучення слів ніхто з людей виконує синтаксичну функцію
а) простого підмета
б) складеного підмета

в) підмета з додатком
г) прямого додатка

2.8. ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ



Актуалізація опорних знань

Префікси як орфограми в українській мові мають певні правописні особливості, зокрема вони пишуться
за фонетичним (с-) та морфологічним (з- перед глухими приголосними (крім к, п, т, ф, х), роз-, без- перед
шиплячими) принципами, а також на семантичній основі (пре-, при-).
пре- для вираження найвищого ступеня ознаки, а також
у словах старослов’янського
походження: предобрий,
премудрий; преподобний,
престол, презирство, презирливий, пренепорочний, превелебний, преосвященство
при- у словах зі значенням приєднання, наближення, часткової дії, результату
дії: прилетіти, присісти,
приборкати

прі- у словах: прізвище,
прізвисько, прірва



роз-, без-, через-, воззавжди пишуться з буквою
з: розгадати, безмежний,
возвеличити

Префікси
пишуться

від-, під-, над-, об-, міжбез зміни кінцевого приго
лосного: відзначати, міжрегіональний, обмірковувати,
надзвичайний

з- перед голосними і приголосними (крім [к], [п], [т],
[ф], [х]) :
зробити, з’їхати, збудити

зі-(зо-), якщо корінь починається сполученням приголосних або сполученням
губного та йотованого:
зітхнути, зірвати, зігріти,
зомліти, зів’ялий, зім’яти
с- перед коренем, що починається звуками [к], [п],
[т], [ф], [х]: сказати, сформувати, стемніти

Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Оберіть правильний варіант відповіді з дужок.

1. Перед к, п, т, ф, х пишеться префікс... (з-, с-, зі-).
2. У словах із значенням приєднання, наближення, часткової дії, результату дії пишеться префікс... (пре-, при-, прі-).
3. Якщо корінь починається зі збігу приголосних, то пишеться префікс... (роз-, з-, зі-).
4. Без зміни кінцевого приголосного пишуться префікси... (роз-, від-, під-, без-, через-, об-, між-, з-).
5. У словах старослов’янського походження пишеться префікс... (прі-, при-, пре-).
Завдання 2. «Мовний алгоритм». погодьтеся з твердженням або заперечте його. Відповідь обґрунтуйте.

• Префікс з- пишеться перед голосними, усіма приголосними та коли корінь починається зі збігу
приголосних.
• Префікси роз-, без-, воз-, через- завжди пишуться з літерою з.
• Кінцевий приголосний у префіксах від-, під-, над-, об-, між- оглушується.
• Для вираження збільшеної міри ознаки, якості вживаються префікси пре-, прі-.
• У словах старослов’янського походження пишеться префікс при-.
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Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Пояснювальний самодиктант.

(З,С)хил, пр(е,и)вітан..я, бе(з,с)глузд..я, ро(з,с)в..язка, (зі,зо,з)грати, чере(з,с)плічник,
(з,с)верстати, (з,с)паковувати, пр(е,и)гадати, пр(е,и,і)рва, мі(ж,ш)міс..кий, пр(е,и)тяжкий,
(з,с)багачувал..ний, бе(з,с)турботніс..т.., пр(е,и)мусовіс..т.., ро(з,с)гніван..ий, (з,с)ходинка,
(з,с)мережан..ий, (зі,зо,з)(з,с)какувати, пр(е,и)милий, мі(ж,ш)гір..я, у(з,с)годити, пр(е,и,і)звище,
(з,с)дмухувати, пр(е,и)влас..нен..ий, мі(ж,ш)р..яд..я, бе(з,с)лісий, пр(е,и)мор..я, (з,с)фокусувати,
пр(е,и)славний, ро(з,с)важувати, чере(з,с)смужний, (зі,зо,з)в..ялий, (з,с)плющен..я, пр(е,и)подобний, (зі,зо,з,с)ставлян..я, (з,с)кип..ятити, пр(е,и)кутий, мі(ж,ш)клітин..ий, (з,с)топтати.
Вправа 2. До запропонованих дієслів запишіть максимальну кількість префіксів, за допомоги яких можна
утворити нові дієслова. Поясніть, як префікси впливають на лексичне значення слова.

Шити, копати, мотати, писати, кинути, ділити, їхати, пекти, слати, горнути, чинити,
бігти, будувати, ходити, йти, в’язати, плести, гнути, жати, сипати, рвати, гріти, робити.
Вправа 3. «Вправа з ключем». Поставте на місці крапок букви з або с. Запишіть у два стовпчики: 1) слова,
у які вставили літеру с; 2) слова, у які вставили літеру з.

..в’язаний, ..сушений, ..савець, ..палити, пере..трибнути, при..трочений, бе..коштовний,
..будити, уше..теро, зу..трітися, ..прямований, ..ірвати, ..чинити, ..надвору, до..хочу, ро..казати, .. переляку, ..варка (суперечка), ..ігнути, ..замолоду, ви..микнути, ..нехтуваний, на..грібати,
зне..тями, зне..лавлений, .. трикотажу, ви..бирати, ..їсти, на..тригти, ..їхати.
Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву і продовжте вислів відомого російського педагога Костянтина Ушинського: «Якщо педагогіка хоче всебічно виховати людину, то...».
Вправа 4. 1) Диктант «Код». запишіть рядами під диктування слова (або виконайте самостійно), позначаючи їх цифрами: 1 — слова з префіксом пре-; 2 — слова з префіксом при-.
1 2 3 4 5 6 7
1. Пр..вітливий, пр..везти, пр..чистий, пр..стол, пр..будова, 1
2
пр..вабити, пр..вілля.
2. Пр..губити, пр..освященний, пр..гірок, пр..бережний, 3
4
пр..завзятий, пр..крутити, пр..боркати.
5
3. Пр..чиста, пр..ярок, пр..кордонний, пр..бігти, пр..буття, 6
пр..подобний, пр..вальний.
7
4. Пр..гонич, пр..давати, пр..гожий, пр..горща, пр..мудрість, 8
пр..вид, пр..лучати.
9
5. Пр..майструвати, пр..нагідний, пр..частя, пр..хороший, 10
пр..чепурений, пр..шестя, пр..шити.
11
6. Пр..яр’я, пр..чинити, пр..святий, пр..кумедний, пр..хід, пр..урочити, пр..торочений.
7. Пр..хапцем, пр..ціл, пр..торкнутися, пр..тихлий, пр..тихий, пр..тискач, пр..швидшувач.
8. Пр..щемити, пр..вішений, пр..яружний, пр..шерхнути, пр..швартований, пр..пишний,
пр..спів.
9. Пр..красний, пр..крашений, пр..леглий, пр..криття, пр..кликати, пр..вражий, пр..бе
режник.
10. Пр..балок, пр..хитрий, пр..года, пр..грітий, пр..смачний, пр..голосний, пр..гостити.
11. Пр..служник, пр..сипка, пр..багатий, пр..дивний, пр..дивитися, пр..дніпрянський,
пр..забутий.

2) Код. Якщо диктант записано правильно, то, з’єднавши послідовно цифри 1, прочитаєте один
із префіксів української мови.

67
www.e-ranok.com.ua

Вправа 5. Прочитайте речення, на місці крапок поставте потрібні літери. Правопис префіксів поясніть.

1. Біля місяця пр..тулилася хмаринка. Вона то о..гортала його, і тоді враз усе навкруг поглинала
темінь, то ро..повзалася, немов набухаючи його світлом, і донизу котилася тремтлива хвиля (В. Сліпачук). 2. З-за обрію висунулася хмара і ро..повзлася по небу рідким шоколадним тістом. ..годом хмара
місцями почала червоніти, немов її потойбіч пр..пікало полум’я (О. Слісаренко). 3. В синім тумані йшли
в небо гострі верхів’я лісу, легкими ..хідцями, як полохливі свічки, десь позабуті на у..ліссі (М. Івченко).
4. Дощ шелестів у опалому тополиному листі, що ро..летілося далеко по грядках, і тут його було краще чути, ніж у полі (Є. Носов). 5. Ліс був тихий, ясний, наче вимитий, в свято пр..наряжений, білим
пухом вкритий, в світлу радість снів зачарований (М. Івченко). 6. На старому соняшнику, забутому біля
межі, п..р..дзимно тінькала синиця. Вчепившись у його ро..патлану голову, вона ..микала порожню
жухлу підрешітку (Є. Носов).
Вправа 6. «Одним словом». замініть виділені слова чи словосполучення одним префіксальним словом;
поясніть правопис та значення префіксів.

Інтервал між рядками; сезон відпусток; кампанія до проведення виборів; бар’єр, що перевищує швидкість поширення звуку; випадок, не такий, як звичайно; ціна, за якою продають
(відпускають) товар; установа, підпорядкована міністерству; кошти, за які треба звітувати;
розпродаж товарів між порами року.
ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Префікс — це
А афікс, розташований перед коренем
Б афікс, розташований після кореня
В афікс, розташований після закінчення чи формотворчого суфікса

А
Б
В

2. Постійністю графічного зображення характеризуються префікси
А з-, зі-, сБ пре-, приВ роз-, без-, через-, воз-

А
Б
В

3. У всіх словах якого рядка пишеться префікс с-?
А ..пека, ..гуснути, ..економити, ..кутий
Б ..купка, ..пилювати, ..точений, ..ходинка
В ..далеку, ..крапнути, ..жовтілий, ..плямований

А
Б
В

4. У всіх словах якого рядка пишеться префікс з-?
А ..худнути, ..характеризований, ..тліти, ..уміти
Б ..хибити, ..орієнтуватися, ..коротити, ..знатися
В ..умовити, ..їзд, ..зирнутися, ..чепити

А
Б
В

5. У всіх словах якого рядка пишеться префікс пре-?
А пр..зирство, пр..красний, пр..стол, пр..весело
Б пр..красити, пр..лавок, пр..стінний, пр..мудрий
В пр..тишити, пр..текти, пр..славний, пр..хитрий

А
Б
В

6. У всіх словах якого рядка пишеться префікс при-?
А пр..ведений, пр..вертати, пр..багатий, пр..дивний
Б пр..сісти, пр..бережжя, пр..близний, пр..візний
В пр..власнений, пр..освященний, пр..балок, пр..вілля

А
Б
В
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7. Усі слова якого рядка пишуться без зміни кінцевого приголосного префікса?
А
Б
В

А ..ясувати, бе..чинство, ро..ковзати, ..підлоба
Б ро..відати, пере..серпневий, ..невіра, ..фокусувати
В во..величити, бе..турботний, ро..діл, чере..рядний
8. З’ясуйте, яке з правил умотивовує правопис слів пр..звище, пр..звисько, пр..рва, пр..рвистий?

А
Б
В

А префікс пре- пишеться для вираження найвищого ступеня ознаки
Б префікс прі- вживається в окремих словах
В префікс при- виражає приєднання, наближення
9. З’ясуйте, яке з правил умотивовує правопис слів
пр..стольний, пр..велебний, пр..подобний, пр..освященство?

А
Б
В

А префікс пре- вживається у словах старослов’янського походження
Б префікс при- виражає результат дії, її частковість
В префікс прі- пишеться у словах-винятках
10. Яке з правил сформульовано некоректно?

А
Б
В

А префікси від-, під-, над-, об-, між- пишуться без зміни кінцевого приголосного
Б префікс з- уживається перед голосними і приголосними, які вимовляються дзвінко
В префікс зі-(зо-) пишеться перед коренем, що починається сполученням приголосних
чи сполученням губного та йотованого
11. У слові якого рядка допущено орфографічну помилку?

А
Б
В

А безжурний, безкорисний, безтарифний, безпристрасний
Б змусити, з’юрмитися, зфотографувати, зшити
В склеїти, сходити, спинити, схилити
12. Установіть відповідність між префіксальним словом і значенням префікса
1
2
3
4

А
Б
В
Г
Д

пр..озер’я
пр..плисти
пр..шивати
пр..киснути

наближення
приєднання
вищий ступінь ознаки
частковість дії
результат дії

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

А

Б

13. Визначте, які із запропонованих варіантів є орфографічно правильними
1
2

А
премудрість
премудрувати

Б
примудрість
примудрувати

1
2

14. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього
1. Хмара насунулася з південного заходу. 2. Спершу це була невинна сіра хмарина на небокраї.
3. Звернула вона на себе увагу коли почала на очах ширшати, рости й густішати. 4. Немовби її розпирало
зсередини. 5. Не минуло й чверті години, як зачорніло над приміським лісом, край хмари, ніби величезне
вороняче крило з тьм’яно-білявими плямами й пасмами, прикрив сонце і повис над містом, придвінським
лугом і Двіною. 6. Пронісся раптовий порив вітру, закрутив пилюку на вулицях, зашелестів віттям дерев
уздовж вулиць і вщух — так само раптово, як знявся (Т. Хадкевич).
А. І) Слово з префіксом, що має значення «приближення», ужито в реченні
1

2

3

4

5

6

ІІ) Таких слів у цьому реченні

а) 1
б) 2

в) 3
г) 4
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Б. Слово з орфограмою «подвоєння приголосних на межі морфем» ужито в реченнях
1

2

3

4

5

6

В. Слово з орфограмою «спрощення груп приголосних» ужито в реченні
1

2

3

4

5

6

5

6

Г. Орфографічну помилку допущено у слові
а) спершу
б) не минуло

в) тьм’яно-білявими
г) уздовж

Д. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
1

2

3

4

Е. І) Слова овид, видноколо, пруг, круговид є синонімами до слова в реченні
1

2

3

4

5

6

ІІ) Продовжте цей синонімічний ряд самостійно.

2.9. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ
І СКЛАДНОСКОРОЧЕНИХ СЛІВ



Актуалізація опорних знань
2.9.1. Загальні правила правопису складних слів

Складні слова
утворюються
за допомоги сполучних звуків
-о-:
• перша частина складного слова — прикметник: чорногуз,
білоперий, середземноморський, золотокудрий, внутрішньовідомчий;
• після твердого приголосного (зокрема й після шиплячого), якщо перша частина складного слова — іменник, займенник, дієслово: вертоліт, дощомір, самовчитель, золотошукач, залізодобувач, книгообмін, але: очевидний,
овочесховище, кожум’яка.
-е-:
• після кінцевого м’якого неподовженого приголосного (особ
ливо після л, ц) у словах, перша частина яких іменник:
землетрус, волевиявлення, працездатний, але: конов’язь,
коногон, костогриз, костоправ, свинопас, свиноматка.

без сполучного звука
• перша основа закінчується на голосний
звук: перекотиполе, всюдихід, кількаскладовий;
• перша основа — числівник одно-, дво-,
три-, чотири- чи із закінченням -и в родовому відмінку: трикутник, дводольні,
чотиригранник, семилітній;
• перша частина закінчується на приголосний: напівфабрикат, Новгород,
генерал-майор;
• у словах із числівниками двох-, трьох-,
чотирьох-, якщо друга частина починається на а, о: двохосновний, трьохаршинний, чотирьохопорний.

-є-:
• перша частина складного слова — іменник, основа якого закінчується на м’який подовжений приголосний чи й: життєрадісний, боєзапас, краєзнавство, сміттєзбірник.
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Складні слова
пишуться
Разом:

Через дефіс:

• складноскорочені слова і похідні від
них: Мінпромполітики, профспілка,
агропромбіржа;

• повторення того самого слова з метою підсилення його основного значення: тихо-тихо, білий-білий, читав-читав, ча-чача (танець);

• з першою частиною авіа-, авто-,
агро-, біо-, вело-, водо-, газо-, геліо-,
гео-, гідро-, екзо-, екстра-, електро-,
зоо-, ізо-, квазі-, кіно-, космо-, лже-,
макро-, мега-, мезо-, мета-, метео-,
мікро-, мілі-, моно-, мото-, псевдо-,
радіо-, соціо-, стерео-, супер-, теле-,
термо-, турбо-, фоно-, фото- та ін.:
авіашоу, водоканал, велоатракціон,
лжепророк, метеозведення, мезорельєф, супердержава;

• поєднання синонімічних, антонімічних, близьких за значенням (що передають єдине поняття), спільнокореневих слів:
зроду-віку, більш-менш, батько-мати, з діда-прадіда;

• перша частина складних слів є кіль
кісним числівником, що пишеться
словом, а не цифрою: тринадцяти
відсотковий, двозначний, п’ятибаль
ний.

Пам’ятка!

Іменники, один з яких у формі називного відмінка, а інший
— орудного, пишуться окремо: сама самотою, чин чином,
честь честю, одним одна, рік роком.
• поєднання слів, що означають приблизність: не сьогоднізавтра, година-дві, шість-сім;
Пам’ятка!

Між цифрами, що позначають приблизність або числові
межі, ставиться тире: учні 9 — 11 класів, ІІІ — ІV рівня
акредитації, І — ІІІ ступенів.
• вигуки та звуконаслідувальні слова: ого-го, тік-так, ха-ха;
• звуки, що вимовляються протяжно у словах: Ді-і-ду, іще троо-шечки... — ніяк не можу розплющити обважнілі повіки, а
в цей час навколо мене тріскається і, наче крига, розповзається мій добрий сон... (М. Стельмах);
• літерні абревіатури, найменування з належними до них
цифрами, терміни, до складу яких входить літера алфавіту:
ВАЗ-2101, Іл-86, 6-Б клас, С-подібний;
• літерні скорочення складних слів, які пишуться разом чи через
дефіс: с.-д. (соціал-демократ), ст.-сл. (старослов’янський)
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2.9.2. Правопис складних іменників

разом
Складні
іменники, утворені з двох основ
із сполучними
голосними:
о (після твердих
приголосних,
шиплячих),
е (після м’яких
приголосних),
є (після основ на
й або на подовжений м’який

Усі складно
скорочені слова:
держбанк, профспілка.
Сюди належать
і слова з першою частиною:
авіа-, авто-, біо-,
вело-, гідро-,
екстра-, космо-,
макро-, мультиі под.: авіабаза,
біоробот

Складні іменники, утворені з
двох чи кількох
основ без сполучних
голосних:

СКЛАДНІ ІМЕННИКИ ПИШУТЬСЯ
одна з основ діє
слівного походження, інша — іменникового: землероб,
дощомір, лісосплав

означають протилежні за змістом
поняття:
купівля-продаж

одна з основ
прикметникового
походження, інша –
іменникового:
чистотіл, чорнозем

складаються з назв
близьких за змістом
понять:
щастя-доля,
хліб-сіль

обидві основи
іменникові:
верболіз, лісостеп,
велотрек

означають професію, спеціальність,
учений ступінь,
державну посаду:
контр-адмірал

складаються
з числівника у формі р.в. та іменника:
п’ятдесятиріччя
(але: 50-річчя)

на позначення казкових персонажів:
Вовк-Панібрат,
Ведмідь-Набрідь

перша — дієслово
у формі 2-ої особи
однини наказового
способу, друга —
іменник: горицвіт,
перекотиполе

перше слово підкреслює певну прикмету, особливість
предмета, названого
другим словом:
блок-система,
яхт-клуб

перша частина —
пів-, напів-, полу-:
пів’яблука, полудень
(але: пів-Києва, півКриму, пів-Європи)

складні прізвища
та географічні
назви:
Нечуй-Левицький,
Сен-Сімон,
Нью-Йорк
означають складні
одиниці виміру:
людино-день,
кіловат-година

через дефіс
З першою складовою
частиною:
віце-, екс-, лейб-, максі-,
міді-, міні-, обер-,
унтер-:
віце-президент,
екс-чемпіон,
міні-футбол

Іншомовні назви проміжних сторін світу:
норд-вест, зюйд-ост

Складні іменники,
утворені з двох іменників
без сполучних голосних:

Субстантивовані словосполучення, що означають переважно назви
рослин: мати-й-мачуха,
люби-мене, іван-чай

Скорочені іменники,
у яких наводиться початок і кінець слова:
т-во, вид-во, ін-т, б-ка

Перша частина складного слова, якщо наступне слово має таку саму
другу частину:
аудіо- й відеоапаратура,
радіо- й телепрограми
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2.9.3. Прикладки

ПРИКЛАДКИ ПИШУТЬСЯ

окремо

через дефіс
Означуваний іменник і прикладка, що є
родовою назвою: євшан-зілля, Москва-ріка,
учень-відмінник

Означуваний іменник і прикладка, що є
видовою назвою: місто Київ, трава звіробій, пані Макаренко

Узгоджувальний іменник з атрибутивним
значенням, що виступає як постпозитивна
прикладка і пояснювальний іменник:
дівчина-красуня

Іменник з атрибутивним значенням,
що стоїть перед означуваним іменником:
красуня дівчина

Якщо пояснювальний іменник і прикладка
можуть мінятися міясцями, а атрибутивну
функцію виконує постпозитивний іменник:
учитель-фізик і фізик-учитель;
художник-мариніст, мариніст-художник
Якщо прикладка входить до складу терміна:
жук-короїд, льон-довгунець,
гриб-паразит, вовк-самітник
2.9.4. Правопис складних числівників та займенників

СКЛАДНІ ЧИСЛІВНИКИ
І ЗАЙМЕННИКИ ПИШУТЬСЯ

разом

окремо

через дефіс

Складні кількісні числівники:
п’ятнадцять, сімдесят, вісімсот

Складні кількісні та порядкові числівники: дві тисячі
п’ятий, тисяча дев’ятсот
сімдесят один

Порядкові числівники,написані цифрами
й літерами: 7-й, 50-ї, 12-го,
8-тисячний, 15-мільйонний

Складні порядкові числівники та
прикметники, останнім компонентом яких є -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний:
шестисотий, тридцятитисячний, сорокавосьмимільйонний,
кількамільярдний

Порядкові числівники,
до складу яких входять слова
з половиною та ін.: три з половиною тисячна аудиторія
слухачів
Складні займенники, між
компонентами яких уживається прийменник: будь
у кого, казна при чому, невідь
у якому, бозна для чого

Складні займенники з компонентами будь-, -будь, -небудь,
казна-, хтозна-, невідь-,
бозна-: будь-хто, що-небудь,
казна-що, хтозна-який,
невідь-чий
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2.9.5. Правопис складних прикметників

разом

Утворені від складних іменників,
що пишуться разом: лісостеповий,
фотомеханічний, працелюбний

Утворені від сполучення
іменника та узгодженого з ним
прикметника:
сільськогосподарський,
східнослов’янський,
загальноосвітній

Утворені від сполучення числівника з іменником:
семиразовий, тридцятирічний,
п’ятиповерховий
(але: 125-річний)

Утворені від сполучення дієслова
з іменником:
деревообробний, машинобудівний

Утворені від сполучення прислівника з прикметником
чи дієприкметником:
низькокалорійний, вільнонайманий

Складні терміни:
видовженотупоконічний,
геологорозвідувальний,
вузькодіалектний, глухонімий

Утворені з двох неоднорідних
прикметників (які виражають
відокремлення родової ознаки
до видової):
поперечношліфувальний (попереч
ний шліфувальний верстат)

СКЛАДНІ ПРИКМЕТНИКИ ПИШУТЬСЯ

через дефіс

Утворені від складних іменників, які пишуться через дефіс:
віце-президентський, дизель-моторний (але: москворіцький)

Основи яких називають поняття, не підпорядковані одне
одному: навчально-виховний, матеріально-технічний,
а також узвичаєні: аграрно-сировинний,
всесвітньо-історичний та ін., але: всесвітньо відомий

Означають різні кольори чи відтінки кольорів; якість
з додатковим відтінком: жовто-блакитний, сніжно-білий,
кисло-солодкий (але: синьогарячий, жовтогарячий, червоногарячий, білосніжний)

Перша частина (основа) закінчується на -ико(-іко):
історико-культурний, механіко-математичний

Перша частина військово-, воєнно-: військово-морський,
воєнно-стратегічний (але: військовозобов’язаний,
військовополонений)

Перша частина не має прикметникового суфікса, але
за змістом однорідна з другою частиною і приєднується за допомоги сполучного звука о, е: м’ясо-молочний,
крохмале-патоковий (але: головоногі, грудочеревна)

Якщо повторюються ті самі або споріднені слова для підсилення значення: давній-прадавній, білий-білий

Назви проміжних сторін світу:
південно-східний, північно-західний

Утворенні поєднанням двох прикметників
із протилежним значенням:
окислювально-відновлювальний, опукло-вгнутий,
постачальницько-збутовий
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2.9.6. Правопис прислівників

разом
Утворені сполученням
прийменника з іменником,
коротким прикметником,
числівником, займенником, прислівником:
ввечері, востаннє, втроє,
внічию, навіщо, сповна,
потихеньку, заодно, зісподу, подекуди (але: до чого,
за віщо, за що)
Утворені з кількох основ
(із прикметником чи без
нього): мимоволі, насамперед, повсякчас, водно
сталь, чимдуж
Утворені сполученням
часток аби-, ані-, де-, чи-,
що-, як- із будь-якою частиною мови: аніскілечки,
деколи, чимало, деінде,
щораз (але: дарма що,
поки що, тільки що,
хіба що)
Утворені сполученням
кількох прийменників із
будь-якою частиною мови:
знадвору, вдосвіта,
спідлоба, напоготові

ПРИСЛІВНИКИ ПИШУТЬСЯ

окремо
Утворені від іменника з прийменниками без, в, до, з, на, під, по:
без упину, в нагороду, до вподоби,
з переляку, на зло, під силу, по змозі
У яких повторюються основи, розділені прийменниками: раз у раз, з року
в рік, час від час
Утворені поєднанням узгоджувального прийменника (іменника, числівника, займенника) з іменником в орудному відмінку: кінець кінцем, одним
одна, тим часом, таким чином
Утворені сполученням прийменника
з повним прикметником чоловічого
(середнього) роду:
у цілому, в основному
Утворені сполученням прийменника
по зі збірним числівником: по двоє,
по троє, по четверо

через дефіс
У яких повторюються основи (синонімічні та антонімічні
прислівники): ледве-ледве,
зроду-звіку
У яких повторювані основи
розділені прийменниками, що
перейшли у префікси, та частками: всього-на-всього
Утворені від прикметників
і займенників за допомоги
префікса по- і суфіксів -и-,
-ому-: по-нашому, по-київськи
Утворені з префікса поі порядкового числівника на -е:
по-перше, по-четверте
Слова-винятки: по-латині,
на-гора, десь-колись, десь-інде,
десь-інколи, геть-чисто
Неозначені складні прислівники з частками будь-, -небудь,
казна-, -то, хтозна-:
будь-де, казна-коли, так-то,
хтозна-як

2.9.7. Правопис прийменників

разом

Складні прийменники, утворені
з двох простих: поміж, понад,
заради

Складні прийменники, утворені
сполученням прийменника(-ів)
із будь-якою частиною мови:
внаслідок, напередодні, замість

ПРИЙМЕННИКИ ПИШУТЬСЯ

через дефіс

Складні прийменники
із початковим з-(із-):
із-за, з-над, з-посеред,
з-під

окремо

Прийменники, що вживаються
при повнозначних словах:
з міста, на сонці, перед нами

Прийменникові сполуки:
у зв’язку, у разі, під час, що ж до
(але: щодо)
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2.9.8. Правопис сполучників

разом

окремо

сполучНИКИ ПИШУТЬСЯ

Складні сполучники, утворені від
інших частин мови: адже, начебто,
немовби, тобто, аякже(авжеж),
а також слова: абощо, тощо

Сполучники з частками би(б),
же(ж): або ж, хоч би, коли б,
а як же (яким чином)

через дефіс
Слова
отож-то, тим-то,
тільки-но, тому-то

Складені сполучники:
незважаючи на те що, дорма що,
для того щоб, тимчасом як

2.9.9. Правопис часток

разом

Частки аби-, ані-, де-, чи-,
що-, як-, -ся(-сь) у складі
будь-якої частини мови:
абиколи, деякі, чимало,
колись
Частки би(б), же(ж), то,
що в складі інших часток
і сполучників: немовбито, тобто, якби, мовби,
атож

частки ПИШУТЬСЯ

окремо
Якщо між часткою і займенником ставиться
прийменник: де на якому, аби з ким
Хай, нехай, які творять форму наказового
способу: нехай зробить, хай іде
Частка би(б), яка творить форму умовного
способу дієслів: прочитав би
Частка же(ж), яка відіграє підсилювальновидільну роль: знайшов же



через дефіс
Частки бо, но, то, от,
таки, коли вони виділяють
значення окремого
слова: якогось-то, пиши-бо,
написав-таки
Частки будь-, небудь-,
казна-, хтозна-, бозна-, невідь- у складі займенників
та прислівників:
хтозна-скільки, казна-який

Якщо між часткою та словом, до якого вона
приєднується, стоїть інша частка:
хто б то, скільки ж то

Частка що в сполуках:
дарма що, тільки що, хіба що, тому що

Частка то у сполученнях що то за, що то,
чи то, які виконують функції підсилювальних

Частка таки, що стоїть перед словом,
якого стосується: таки виконав

Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. «Мовний алгоритм». погодьтеся з твердженням або заперечте його. Відповідь обґрунтуйте.

• Складноскорочені слова пишуться разом і через дефіс.
• Складні слова з повторюваними основами пишуться через дефіс.
• Усі складні іменники, першою частиною яких є основа іншомовного походження, пишуться
разом.
• Через дефіс пишуться іменники з першою частиною пів-, напів-.
• Слово-термін, до складу якого входить прикладка, пишеться через дефіс.
• Складні порядкові числівники завжди пишуться разом.
• Завжди окремо пишуться складні прикметники, першою частиною яких є прислівник.
• Неозначені складні прислівники з частками будь-, -небудь, казна-, хтозна-, невідь-, бозна-, -то
пишуться через дефіс.
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• Складні прийменники з початковим з-(із-) пишуться через дефіс.
• Усі частки з повнозначними частинами мови пишуться разом.
• Через дефіс завжди пишуться вигуки та звуконаслідувальні слова.
Завдання 2. Завдання для самоперевірки.

1. Сформулюйте правила правопису складних іменників.
2. Прокоментуйте особливості правопису прикладок.
3. Назвіть умови, за яких складні прикметники пишуться разом та через дефіс.
4. З’ясуйте, коли складні числівники та займенники пишуться разом, окремо та через дефіс.
5. Сформулюйте правила правопису прислівників.
6. Окресліть норми правопису службових частин мови.



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. «Флешка». поясніть правопис довільно й непослідовно вибраних слів.

Самовчитель, південно-східний, по-сусідськи, москворіцький, абощо, тихо-тихо, середньовіччя, вищезгаданий, соцстрах, екзогамний, історико-культурний, хтозна-який, загальнодержавний, хліб-сіль, трипроцентний, 6-Б, не сьогодні-завтра, кількаразовий, важкоатлет,
тим-то, хлібосольний, нарозхват, кожум’яка, ні на гріш, що ж до, ракета-носій, рак-самітник,
східнослов’янський, вантажно-розвантажувальний, суспільно корисний, пів’ящика, V-подібний,
б-ка, працездатний, всюдихід, космографія, ого-го, різко окреслений, глухонімий, під час,
хлібобулочний, не з руки, отож, двохосьовий, гірничопромисловий, часто-густо, чин чином.
Вправа 2. «Вправа з ключем». Запишіть складні іменники в два стовпчики: 1) ті, що пишуться разом;
2) ті, що пишуться через дефіс.

Пів/хвилини, пів/Харкова, замок/блискавка, екс/чемпіон, високо/гір’я, гідро/динаміка,
купівля/продаж, паро/возо/будівник, першо/джерело, Дніпро/ріка, художник/пейзажист, гори/
цвіт, дівчина/красуня, пройди/світ, мати/й/мачуха, сто/п’тдесяти/річчя, авто/мото/гурток, член/
кореспондент, овоче/сховище, парафіно/лікування, барабан/дозатор, пів/Європи, життє/пис,
силосо/навантажувач, Свят/вечір, батько/мати, тонко/голосся, прес/конференція, клино/пис,
потяг/товарняк, матеріало/знавство, плодо/зміна, чар/зілля, природо/дослідник, прем’єр/міністр,
радіо/локатор, мегават/година, вербо/ліз, ранньо/стиглість, школа/інтернат, п’яти/кутник, вагон/
цистерна, праце/здатність, бухгалтер/ревізор, кілограм/маса, пів/ягоди.
Ключ. Якщо завдання виконано правильно, то, підкресливши четверту від початку літеру кожного складного слова, ви зможете прочитати вислів давньогрецького філософа Сократа.
Вправа 3. Прочитайте складні прикметники і запишіть, знявши риску. Підкресліть «зайве» слово в кожному
рядку, вибір обґрунтуйте.

1. Лісо/степовий, тепло/обмінний, чорно/земний, само/хідний, складно/сурядний, авто/
вокзальний, радіо/фізичний.
2. Бавовняно/лавсановий, барабанно/дисковий, болотно/луговий, плодо/овочевий, блоково/
модульний, автомобільно/залізничний, структурно/системний.
3. Загально/теоретичний, вільно/найманий, внутрішньо/клітинний, суспільно/необхідний,
багато/гранний, свіжо/зварений, давно/минулий.
4. Темно/зелений, кисло/солодкий, сліпучо/білий, яро/червоний, синьо/гарячий, густо/
синій, тьмяно/сірий.
5. Першо/розрядний, чотири/значний, десяти/тонний, дво/серійний, багато/колірний, сто/
главий, далеко/сяжний.
6. Вічно/юний, право/бережний, світло/видий, щиро/сердний, пишно/мовний, велико/душний, золото/косий.
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Вправа 4. «Червоним по чорному». знайдіть орфографічні помилки в запропонованих числівниках та займенниках, виправте їх. Запишіть правильні варіанти, відповідь обґрунтуйте.

П’ятьдесят, будь-котрий, абидочого, 3-х сотий, на невідь-кому, хто зна хто, після 11-того
класу, казна що, хтось-то, півтора ста, не аби-який, одиннадцять, той-таки, двітисячіп’ятий,
200-мільйонний, декому, аби в кого, семи мільйонний, хай-там-хто, хтозна-який, кількамільярдний, ані з яким, аніхто, девчому, святкування 50-ої річниці, аби на чому, якийто, чотиритисячний, хто-небудь, бозначий, казна-причому.
Вправа 5. «Вправа з ключем». Запишіть прислівники у три стовпчики залежно від правопису: 1) разом;
2) через дефіс; 3) окремо.

По/тихеньку, у/ряд, по/третє, на/зло, хтозна/коли, у/разі, в/обріз, чим/раз, аби/як, по/
товариськи, до/речі, в/пух, по/двоє, вряди/годи, по/життєвому, натще/серце, день/у/день,
один/в/один, ось/де, так/то, у/стократ, на/яву, хто/небудь, у/височінь, до/снаги, по/крадьки,
не/як/слід.
Ключ. Якщо завдання виконано правильно, то, підкресливши третю від початку букву в кожному
прислівнику, ви зможете прочитати закінчення вислову української письменниці Лесі Українки, перша
частина якого звучить так: «Хто не був високо, той зроду не збагне, як страшно — впасти, і хто не
звик до чистоти кришталю, не...».
Вправа 6. Запишіть слова, розкриваючи дужки. Поясніть правопис прийменників, сполучників, часток.

А. (На)відміну(від), (по)між, (по)перед, (з)(по)серед, (за)для, (з)над, (в)супереч,
(на)(в)здогін, (не)зважаючи(на), (по)при, (на)зустріч, (по)за, (із)за, (на)(проти)вагу, (з)приводу,
(із)(по)серед, (до)(в)кола, (по)під, (з)огляду(на), (за)ради, (з)(по)між, (із)під, (під)час.
Б. (А)ніж, хоча(б), ото(ж)(то), ніби(то), так(що), тим(то), за(те), коли(б)(то), дарма(що),
мов(би), (при)тому, хоч(би), тому(то), бо(ж), що(б), як(би), тільки(но), наче(б)(то), адже(ж),
тільки(що), (не)мов(би)(то).
В. (Ані)як, (не)вже, хіба(що), все(таки), зробив(би), (хай)живе, (чи)мало, (не)(за)баром,
(ні)(на)що, як(от), авже(ж), (де)що, (аби)як, скільки(ж)(то), (ані)трохи, (де)далі, (що)правда,
(а)то(ж), коли(сь), (не)похитний, (ні)звідки, (не)(хай)міцніють, де(сь).
Вправа 7. «Триколірка». прочитайте речення, підкресліть різними кольорами виділені слова залежно від
правопису (разом, окремо, через дефіс). Поясніть правопис складних слів.

1. Квітневими полями й перелісками, що вже зазеленіли по/весняному, на/в/простець до небо/
краю тяглися опорні щогли високо/вольтки (Є. Носов). 2. Берег по/волі відступав, спінена, в чорно/синіх
гребенях, смуга води між човном і узбережжям ширшала (Т. Хадкевич). 3. Ліс стояв у ясно/прозорім
небі німий, зачарований (М. Івченко). 4. Блакитна осінь сяє в берегах, І помідори спіють, як пожари;
Буй/тури вітру мчаться на лугах, Рогами заплітаючися в хмари (А. Малишко). 5. Дорога до Глибоких
Колодязів наче/б/то не така й далека, як/що пташині подивитися з/гори, коли пташині окинути зором
доли в/низу: ген самотня хатина в лісі, а ген/ген на узліссі й село (Є. Гуцало). 6. З пів/ночі, з/за хати
ліниво сунуть/напливають чорно/сірі, важкі, як сум, хмари. Вони, здається, всюди/сущі. Не/за/баром
сійнуть снігами, і тоді густо/забур’янені чорно/земи на/довго заснуть білим/пребілим сном (В. Сологуб).
7. На ромашці настоялось літо, Щільниками запахли поля, Урожаєм по/вінця налита, В небо/край закружляла земля (М. Стельмах). 8. Не/наче гуси табунами, хати осіли у сади, А трави, сповнені вітрами,
Пів/кола хилять до води (М. Стельмах). 9. На/в/шпиньки виглядають жоржини через тин (Л. Костенко).
10. А вже дуби стоять кілька/сот/річні (Л. Костенко). 11. А місяць все/такий/же, він — місяць, місяченько, як вчора, по/за/вчора і хто/зна/ще/коли! (Л. Костенко) 12. Гілля яблунь по садках уже голе/
голісіньке, та по/де/куди, на пізніх сортах, іще біліють та рожевіють плоди (Є. Гуцало).
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ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Усі слова складні в рядку
А крем-сода, з давнього-давна, невідь-чий, колись
Б не-руш-мене, сто, аякже, переддень
В міні-рояль, триста, хто, яскраво освітлений

А
Б
В

2. Складні слова утворені за допомоги сполучного голосного в рядку
А піввіку, обер-інтендант, морально-вольовий, трикутник
Б широкодоступний, кожум’яка, краєзнавство, сріблотканий
В двохосновний, сріблисто-білий, семилітній, держидерево

А
Б
В

3. Усі іменники пишуться через дефіс у рядку
А обер/майстер, грамо/метр, віце/канцлер, вагоно/обіг
Б пів/вірш, радіус/вектор, грот/щогла, військово/службовець
В літако/виліт, жокей/клуб, екс/міністр, грам/маса

А
Б
В

4. У якому рядку всі слова написано правильно?
А капітан 1 рангу-інженер, віце-король, ля мажор, дубль-бемоль
Б дельтачастинки, вагоногодина, пів’Яремчі, спецвипуск
В креп-жоржет, інженер-технік-технолог, афро-американець, супер-держава

А
Б
В

5. У якому рядку прикладки пишуться через дефіс?
А рай/дерево, льон/кучерявець, квітка/ромен, село/Богданівка
Б зілля/чебрець, Десна/ріка, крем/брюле, непосида/хлопець
В ремінь/риба, плащ/дощовик, королева/мати, гід/перекладач

А
Б
В

6. Усі слова написано правильно в рядку
А всюдихід-тягач, балада-репортаж, місяць-князь, учитель-математик
Б перукар-стиліст, гори-Карпати, місто герой, Хлопчик Мізинчик
В сонтрава, буркун-зілля, риба-молот, яблука «циганки»

А
Б
В

7. Усі числівники пишуться разом в рядку
А дві/тисячі/дев’ятий, 3/мільйонний, 14/й, вісьма/десятими
Б двадцяти/п’яти/тисячний, кільком/стам, кілька/десят, трьох/сот
В на 7/у, сто/п’ятий, сто/надцятий, півтора/ста

А
Б
В

8. У якому рядку всі слова написано правильно?
А вісьма стами, сорока шести мільйонний, 1-ого, одна ціла двідесяті
Б у 5-у, чотири ста мільярдів, на півторахстах, через п’яте-десяте
В на кількохстах, 3 ½-тисячний, трьох з половиною тисячний, трьохтисячний

А
Б
В

9. Складні займенники пишуться через дефіс у рядку
А казна/що, у хтозна/кого, про будь/що, будь/котрий
Б хтозна/в/кого, ні/до/чого, ні/чим, ані/кому
В ні/з/чим, казна/при/чому, невідь/у/якому, аби/який

А
Б
В

10. У якому рядку всі слова написано правильно?
А абидокого, ні в що, бозна-який, хто зна хто
Б абизчим, ні котрий, з невідь-ким, котрий-будь
В невідь з ким, з абичим, хтозна в якому, хто-будь

А
Б
В

11. У якому рядку всі складні прикметники пишуться разом?
А волого/тепловий, вторинно/електронний, до/мінорний, всесвітньо/відомий
Б взаємо/залежний, загально/відомий, волого/стійкий, вторинно/безкрилі
В воєнно/промисловий, безпосередньо/залежний, легко/одягнений, легко/озброєний

А
Б
В
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12. У якому рядку всі слова написано правильно?
А густорожевий, жовтогарячий, голубувато-іскристий, світлобрунатний
Б вузьковідомчий, внутрішньоконтинентальний, власне-зворотний, горизонтальноповздовжній
В гірничо-геологічний, хитро мудрий, тимчасово зобов’язаний, гостро дефіцитний

А
Б
В

13. Усі прислівники пишуться окремо в рядку
А на/гору, до/не/змоги, будь/що/будь, що/правда
Б зо/зла, на/гора, хтозна/як, десь/інколи
В не/в/змозі, на/зло, по/правді, хіба/що

А
Б
В

14. У якому рядку всі слова пишуться через дефіс?
А обер/майстер, грамо/метр, віце/канцлер, вагоно/обіг
Б пів/вірш, радіус/вектор, грот/щогла, військово/службовець
В стоп/кран, жокей/клуб, екс/міністр, грам/маса

А
Б
В

15. У якому рядку всі сполучники пишуться через дефіс?
А тому/то, тим/то, тільки/но, отож/то
Б для/того/щоб, в/тім, або/що, або/ж
В адже/ж, ані/ж, не/мовби/то, так/що

А
Б
В

16. Усі слова пишуться окремо в рядку
А з/по/серед, на/передодні, де/на/якому, невідь/чому
Б під/час, коли/б, хоч/би, скільки/ж/то
В пиши/бо, а/то/ж, у/разі, аби/коли

А
Б
В

17. У якому рядку всі слова написано правильно?
А з-поміж, ні на щó, коли б то не було, прочитав-таки
Б щождо, навпроти, ані-скільки, хоча б
В абож, дармащо, неабиякий, іди-бо

А
Б
В

18. У якому рядку всі слова є складноскороченими?
А мізантроп, космополітика, самокат, гострокутник
Б стоп-кадр, рентгенкабінет, самовар, топ-модель
В сільгоспугіддя, міськвиконком, держкредит, інформбюро

А
Б
В

19. Вигуками є всі слова в рядку
А де ж пак, ані-ні, осьде, їй-право
Б анумо, ого-го, от тобі й на, улюлю
В бодай, овва, їй-бо, навіть

А
Б
В

20. У якому рядку всі слова написано правильно?
А ануну, ой-леле, ап-чхи, люлі-люлі
Б тс-с, егеге, куку-ріку, ну-те
В ануте, гегеп, дзелень-дзень, е-хе-хе

А
Б
В

21. У якому рядку всі слова пишуться разом?
А вільно/найманий, в/трú/дешева, нí/звідки, кисло/молочний
Б генерал/аудитор, без/кінця/краю, звуко/і/теплоізоляція, ні/з/кúм
В гранд/дама, віце/консул, ані/мур/мур, випукло/плоский

А
Б
В
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22. Установіть відповідність між словом і правилом
1
2

людино-зміна
експрес-метод

3

еквілібрист-жонглер

4

життя-буття

А
Б
В
Г
Д

компоненти означають протилежні за
змістом поняття
компоненти є близькими за змістом
поняттями
означає професію, спеціальність
перше слово підкреслює певну прик
мету предмета, названого другим
словом
складна одиниця виміру

1

А

Б

В

А

Б

В

Г

Д

2
3
4

23. Установіть відповідність між словом і правилом
1
2
3
4

всесвітньо/історичний
важко/прогнозований
кінно/спортивний
контекстуально/залежний

А

разом, бо утворені від іменника та
узгодженого з ним прикметника

Б

окремо, бо прислівник логічно наголошений
разом, бо утворені від сполучення
прислівника з дієприкметником
через дефіс, бо основи називають
поняття, не підпорядковані одне
одному
разом, бо складний термін

В
Г
Д

1
2
3
4

Г

Д

24. Установіть відповідність між словом і правилом
1
2
3
4

на/зовсім
на/потім
на/перед
на/ніщó

А
Б
В
Г
Д

окремо, бо сполучення прийменника із незмінюваним словом у значенні іменника
залежно від контексту
разом, бо сполучення прийменника з прислівником
окремо, бо прислівникова сполука
разом, бо сполучення прийменника з іменником

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

25. Орфографічну помилку допущено в написанні слів у парі
а) суспільно-історичний — суспільно корисний
б) місцезнаходження — місце народження

в) місцеперебування — місце проживання
г) по батьківськи — по-батькові

26. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього
1. Квітень був саме в розквіті. 2. Луки визорило фіалковим — фіалка, сон, павині вічка, — і вже
спалахнув перший літній жовтий цвіт: кульбабка, козелець. 3. Самий ліс стояв ніжний, ясно-зелений, неправдоподібний, яким буває всього два-три дні наприкінці квітня, щойно вибринівши. 4. А поля лежали
повнокровні, яскраві, соковито-зелені. 5. І весь світ був зелено-білий під синьо-гарячим шатром просторого
весняного неба. 6. Село Бидлівці як і кожне подільське село розташувалося на пагорбі спадаючи слободами
в долини, до ставів. 7. Розлогі зелені поля облягали його звідусіль (За Ю. Смоличем).
А. Складні слова вжито в реченнях
1

2

3

4

5

6

7

Б. Складний числівник, що означає приблизність, ужито в реченні
1

2

3

4

5

6

7
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В. Складний прикметник, що означає колір, ужито в реченні
1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

Г. Пунктуаційні помилки допущено в реченні
1

2

Д. Орфографічну помилку допущено у слові
а) павині вічка
б) неправдоподібний

в) синьо-гарячим
г) звідусіль

2.10. ПРАВОПИС НЕ, НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ



Актуалізація опорних знань

В українській мові не, ні зі словами пишуться разом, окремо, через дефіс залежно від функції, яку
виконують, — частка, префікс, частина кореня.
окремо
разом
не ПИШеТЬСЯ

З усіма частинами мови, якщо слово без не
не вживається: невгамовний, неволити, негайно,
непохитний, невдовзі, нестямитися, незчутися

З дієсловами, дієприслівниками, займенниками,
числівниками, службовими частинами мови:
не на жарт, не ти, не п’ятий

З іменниками, прикметниками, прислівниками,
займенниками, дієприкметниками (без залежного
слова), дієсловами, якщо додаванням не утворюється слово з протилежним значенням (яке можна
замінити синонімом): непокоїтися (хвилюватися),
неволя (рабство), невисокий (низький), неславити
(ганьбити), нездужати (хворіти)

З іменниками, прикметниками, прислівниками,
 ієприкметниками, якщо до слова є протиставленд
ня: не друг, а ворог; не веселий, а сумний; не глибока річка клекоче — шумить зелений ліс

З іменниками, прикметниками, займенниками,
прислівниками, якщо вони в сполученні з не означають одне поняття: несподіванка, незбагненний,
неабиякий, немов
У складі префікса недо- , який означає дію, стан
або якість, що виявляються в процесах, ознаках
і предметах неповною мірою:
недоплатити, недописаний, недоліток
З дієприкметником, якщо він є означенням (а не
присудком) і не має при собі пояснювальних слів:
незакінчений твір, невирішені питання, неспростовані факти
через дефіс

З дієприкметниками, якщо вони мають пояснювальні слова: не засаджена квітами клумба; ніким
не визнаний автор
З дієсловами, дієприкметниками, прислівниками,
дієслівними формами на -но, -то, які є присудком:
праця не закінчена; надворі не холодно; не підходячи близько; роботу не виконано
З прикметником, який має при собі займенник як
пояснювальне слово, прислівник із часткою ні або
слова далеко, зовсім, аж ніяк:
ні до чого не здібний, нітрохи не цікава стаття,
далеко не досконалий сюжет
З підсилювальними прислівниками, незмінюваними присудковими словами, при словах, що пишуться через дефіс: не дуже, не зовсім, не можна,
не треба, не варт, не по-товариськи

Якщо вживається як префікс в іменниках — власних назвах: не-Європа

82
www.e-ranok.com.ua

разом

окремо

нi ПИШеТЬСЯ

Якщо вживається для заперечення наявності
предмета чи ознаки, а також у стійких словосполученнях без дієслова-присудка:
ні краплини; ні се ні те; ні на макове зерно;
ні так ні сяк

У заперечних займенниках
і прислівниках:
ніхто, ніякий, ніде, нікуди, ніяк

Якщо слово без ні не вживається:
нікчемний, нічліг

Якщо виступає повторюваним сполучником
із заперечним єднальним значенням:
Не люблять кайданів ні слово, ні ідея
(М. Рильський)

Із займенниками та прислівниками,
від яких відокремлюється прийменником:
ні в кого, ні при чому, ні в скількох



Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. З’ясуйте, чи правильно показано стрілками розміщення правил у гніздах алгоритму. Виправте
помилки, де потрібно. Обґрунтуйте Ваш вибір.
Частка НЕ пишеться

разом

окремо

ЯКЩО:
←•
•
•
←•
•
•
←•
←•
←•

Слово без не не вживається
Додаванням не утворюється слово з протилежним значенням, яке можна замінити синонімом
Дієприкметники мають при собі пояснювальні
слова
Дієслова, дієприкметники, прислівники, дієслівні
форми на -но, -то є присудками
Префікс недо- означає дію, стан або якість, що
виявляються неповною мірою
Зі словами, що пишуться через дефіс
З підсилювальними прислівниками, незмінюваними присудковими словами
Уживається як префікс в іменниках — власних
назвах
З дієсловами, дієприслівниками, займенниками,
числівниками, службовими частинами мови

•
•→
•→
•
•→
•→
•
•
•→

Завдання 2. Продовжте речення.

1. У заперечних займенниках і прислівниках частка ні пишеться...
2. Якщо ж між часткою і займенником чи прислівником уживається прийменник, то...
3. Частка ні в стійких словосполученнях пишеться...
4. Якщо ні виступає повторюваним єднальним сполучником із заперечним значенням, то...
5. У словах типу (ні)кчема, (ні)мий, (ні)мфа, (ні)чліг тощо частка ні пишеться.., оскільки...
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Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. «Флешка». Поясніть написання не, ні з різними частинами мови, довільно й непослідовно
вибравши слова.

Небажаний, ні в кого, небайдуже, небіж, небилиця, недоспати, ніким не впізнаний, невпізнаний, неволити, негаразд, ніша, незнайомка, нектар, неквапом, неговіркий, неохоче,
ні світ ні зоря, недозрілий, недоважити, ненароком, невідь-де, невіглас, поки не визнаний,
невагомий, небезпека, не має, нівроку, не збудований ще, не дуже вдалий, твір не завершений,
ні слова не промовити, недовиконати, нездужати, неправда, ні пава ні ґава, не працюючи, не
зараховано, нікель, нізвідки, ні на йоту, нічий, неждано-негадано.
Вправа 2. «Вправа з ключем». Запишіть слова та словосполучення у три стовпчики: 1) не, ні – частини
кореня; 2) не, ні — префікси; 3) не, ні — частки.

Не/згірше; не/доварений; ні/жний; ні/дна ні/покришки; нí/за/що; не/зважаючи; не/нечка;
не/дружний; не/далеко, а близько; не/мислимий; ні/мкеня; не/вживати; ніким не/злагоджений;
не/вщухаючий; Не/ва; не/повага; не/своїм голосом; не/в/службу, а в дружбу; не/о/жанр; ні/ма
тиша; не/тканий; не/з’ясувавши; не/вперше; не/врожай; не/апольський; не/бувалий; не/розгинаючи спини; ні/один; не/до/смаку; ні/хто; не/трі; ні/для/чого; ні/так ні/сяк; ні/відкіль; не/
босяг; не/з’єднаний ні/з/чим; не/зшити.
Ключ. Якщо вправу виконано правильно, то, підкресливши четверту від початку літеру, ви зможете прочитати українське прислів’я.
Вправа 3. 1) Диктант «Код». запишіть слова, позначаючи їх цифрами: 1 — з якими не, ні пишуться разом;
2 — з якими не, ні пишуться окремо.

1
2
3
4

Не/абияк, ще не/вижатий, не/досить, не/вижатий,
не/під/силу, не/мовля, ні/до/чого.
Нé/жить, не/дивно, не/в/пору, не/ук, ні/від/чого, ні/де,
не/пишучи.
Ні/сенітниця, ні/при/чому, ні/се ні/те, не/щадний, досі не/
впоряджений, не/зважаючи на, не/лише.
Не/повнолітній, не/вдаха, не/дарма, не/дооцінити, ні/в/
якому, ні/трошки, не/так/давно.

1
2
3
4
5
6
7

1

2

3

4

5

6

7

5

Ні/куди, не/що/інше як, ні/на/мить, не/впоряджений, не/до/вподоби, не/віглас, не/від/
того щоб.

6

Не/года, не/великий, а малий, не/до/речі, не/голосно, ні/туди ні/сюди, не/зчутися, не/
подолати.

7

Не/вільник, ні/сотні, не/можна, не/досяжний, не/по/праву, ні/чичирк, не/вгаваючи.
2) Код. З’єднайте послідовно цифри 1 і, якщо диктант записано правильно, прочитайте зашифровану частку.
Вправа 4. Прочитайте фразеологізми, поясніть їхній правопис і значення. З трьома фразеологізмами складіть речення.

Не щоднини, а щогодини; ні тіні сумніву; не хлібом єдиним; не знати як; ні кроку назад;
неопалима купина; ні за які скарби; не минаючи нагоди; ніхто не знає, що хто гадає; не по літах;
не чути душі; ні світ ні зоря; не покладаючи рук; ніде правди діти; не тільки світу, що в вікні;
не сьогодні-завтра.
Вправа 5. Розкрийте дужки, написавши не, ні разом, окремо чи через дефіс. Поясніть значення і правопис
не, ні.

1. Розцвітає дика груша над Сожем, з безмежного лугу, проте (не)подалік озивається соловей,
розсипає довкіл чисті звуки, розвішуючи їх у весняному повітрі (не)видимими кришталевими дзвіноч-
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ками (Є. Гуцало). 2. Науки (ні)вода (не)затопить, (ні)огонь (не)спалить (Нар. творчість). 3. Здрастуй,
сонячний килиме Ще (не)кошених трав! (М. Рильський) 4. Мене ліси здоров’ям напували, Коли бродив
у їхній гущині, Мені поля задумливо шептали Свої (ні)ким (не)співані пісні (В. Симоненко). 5. Лиш
слово просте, в щирості безкрає, — (Не)куплене й (не)продане (ні)де, — В своїй красі (ні)коли (не)
злиняє, У саму душу людям западе (В. Бичко).
Вправа 6. Зважаючи на наголос, запишіть слова, знявши риски, і встановіть відповідність між словом
і значенням.
1
2
3

нí/за/що
ні/зá/що
ні/за/щó

А
Б
В

1
2
3

ні в якому разі
ні за який предмет, даремно
немає за що

Вправа 7. Установіть відповідність у парах слів між словом і його значенням за допомоги стрілок.

1
2
3
4
5
6

нíде
нідé
нíкого
нікóго
нíколи
нікóли
нíкому
нікóму
нíвідкіль
нівідкíль
нí в кого
ні в кóго

у жодному місці
немає де
немає кого
жодної людини
у жодний час
немає часу
жодній людині
немає кому
немає відкіля
з жодного місця
немає в кого
у жодної людини

7
8
9
10
11
12

нí в що
ні в щó
нí від кого
ні від кóго
нí від чого
ні від чóго
нí до чого
ні до чóго
нí з ким
ні з ки�м
нí з кого
ні з кóго

нікуди
немає в що
від жодної людини
немає від кого
немає від чого
від жодного предмета
немає до чого
марно
з жодною людиною
немає з ким
немає з кого
з жодної людини

ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Частка не пишеться разом
А з дієприкметниками, які не мають при собі пояснювальних слів і виконують синтаксичну функцію означення
Б з дієсловами, дієприслівниками, займенниками, числівниками, службовими частинами мови
В з дієприкметниками, якщо вони мають пояснювальні слова

А
Б
В

2. Частка не пишеться окремо
А якщо вживається як префікс в іменниках – власних назвах
Б з іменниками, прикметниками, займенниками, прислівниками, які у сполученні з не
означають одне поняття
В з підсилювальними прислівниками, незмінюваними присудковими словами, зі словами, що пишуться через дефіс

А
Б
В

3. Частка ні пишеться разом
А із займенниками та прислівниками, від яких відокремлюється прийменником
Б у заперечних займенниках і прислівниках
В для заперечення наявності предмета чи ознаки, у стійких словосполученнях без
дієслова-присудка

А
Б
В

4. Усі слова з не пишуться разом у рядку
А не/до/смаку, не/смілий, не/розвантажений досі вагон, не/можна
Б не/дбайливий, не/дарма, не/доглянути, не/дочитаний роман
В не/руш/мене, не/погода, не/набагато, не/ня

А
Б
В
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5. Усі слова з не пишуться окремо в рядку
А
Б
В

А не/сьогодні-завтра, не/вгаваючи, ще не/достиглий плід, не/досить
Б не/достиглий плід, не/доля, не/густий, не/бовид
В не/досіл, не/до/речі, не/долік, не/вістка
6. Орфографічну помилку допущено в рядку

А
Б
В

А несказанний, не до смаку, не так, неабихто
Б не працюючи, непорушно, конспект не завершений, не ворог, а друг
В не доспівана пісня, спекотно не по-ранішньому, непочатий, не зараховано
7. Правильно написано всі слова рядка

А
Б
В

А не послух, невагомість, нісе-ніте, не вартий
Б незлíчений, ні слова не скажу, ні в чому, нізвідки
В ні котрий, не п’ятий, а шостий, не доплатити, незовсім
8. У якому рядку всі слова з ні пишуться разом?

А
Б
В

А ні/світ/ні/зоря, ні/що, ні/від/чого, ні/в/року
Б ні/ні, ні/трошки, ні/звідкіля, ні/один
В ні/куди, ні/телень, ні/по/чому, ні/чийний
9. У якому рядку всі слова з ні пишуться окремо?

А
Б
В

А ні/за/щó, ні/кроку далі, ні/до/розмови, ні/на/щó
Б ні/нá/що, ні/би/то, ні/якому, ні/з/кого
В ні/на/якому, ні/чий, ні/зá/що, ні/на/йоту
10. Орфографічні помилки допущено в рядку

А
Б
В

А ні для чого, нікудишній, нібитохворий, нізвідкіль
Б ні чичирк, нікчемний, ні чия, ні сюди ні туди
В ні один, ні в якому разі, нікогісінько, ніколи
11. Установіть відповідність між словом з не і правилом
1
2
3
4

не/варт гроша в базарний день
яких і світ не/бачив
бачити не/мало світу
не/чуючи ніг під собою

А
Б
В
Г
Д

окремо з дієприслівником
окремо з дієсловом
разом, бо з не означає одне поняття
разом, бо з не утворює слово з протилежним значенням, яке можна замінити синонімом
окремо з незмінюваним присудковим
словом

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

Д

12. Установіть відповідність між написанням ні зі словом і правилом
1
2
3
4

далі ні/куди
ні/чліг
ні/для/кого
ні/зернини ні/пилини

А
Б
В
Г
Д

разом, бо заперечний прислівник
окремо, бо стійке словосполучення
без дієслова-присудка
разом, бо слово без ні не вживається
окремо, бо частка від займенника відокремлена прийменником
окремо, бо ні є повторюваним сполучником із заперечним єднальним
значенням

1
2
3
4

13. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього
1. Покищо ж літо, ось-ось почнуться жнива і пшениця навколо мене дзвенить під вітром. 2. Світу
навколишнього за пишними колосками мені не видно. 3. Ніби в лісі, тільки ліс кольору сонця. 4. І раптом,
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зовсім несподівано для себе, вигулькуєш на зелену галявину – дзвін колосків віддаляється, густо-зелений
моріг ласкаво розгойдує тебе, аж у голові паморочиться. 5. Хліба навколо стіною, і ти стоїш, як у колодязі:
вітер тут і не дихне, сонце пригріває спекотніше, і повітря добре настояне на травах та квітах. 6. Стоїш,
трохи ошелешений, затулившись від сонця ліктем, але потроху оговтуєшся і починаєш прислухатися: чи
не забринить поблизу тиша від джмелиного голосу? 7. Таки забриніла! (За В. Дроздом).
А. Не, ні є частками в реченнях
1

2

3

4

5

6

7

Б. Слово, якому не надає протилежного значення (можна замінити синонімом), ужито в реченні
1

2

3

4

5

6

7

В. Прикметник, у якому не відбувається подвоєння приголосних, бо утворений від іменника, ужито
в реченні
1

2

3

4

5

6

7

Г. Орфографічну помилку допущено у слові
а) покищо ж

б) густо-зелений

в) потроху

г) таки забриніла

Д. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
1

2

3

4

5

6

7

2.11. ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ



Актуалізація опорних знань
Знак м’якшення

Пишеться:
• після приголосних д, т, з, с, л, н перед я, ю, є, ї, йо:
ательє, бульйон, Жусьє, Готьє, Віньї, портьє;
• після л перед наступним приголосним (відповідно до
вимови): Нельсон, лояльний, фальсифікація;
• у кінці слів відповідно до вимови: вексель, бюлетень
(але: рулон, метал).

Не пишеться:
• перед я, ю, коли вони пом’якшують
попередній приголосний: тюль,
нюанс, Аляска, Цюрих.

Апостроф

Ставиться:
• після б, п, в, м, ф, г, к, х, ж, ч, ш, р перед я, ю, є, ї:
п’єдестал, інтерв’ю, прем’єр, Рейк’явік;
• після префіксів, що закінчуються на приголосний,
перед ю, є: ін’юрколегія, об’єктивний, ад’єктивація,
суб’єкт.

Не ставиться:
• якщо я, ю позначають м’якість попереднього приголосного: рюш, бюро, гравюра, бязь, Вязьма, мюзикл;
• перед йо: серйозний, курйоз.

Подвоєння приголосних

Відбувається:
• у таких загальних назвах: алло, аннали, білль, бонна,
брутто, булла, ванна, вілла, донна, дурра, канна, мадонна, манна, мірра, мокко, мотто, мулла, нетто, панна,
панно, пенні, тонна, тоннаж;

Не відбувається:
• у загальних назвах: сума, бравісимо,
беладона, група, клас, бароко, інтермецо, ґето;
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• за збігу однакових приголосних префікса й кореня, якщо в
українській мові слово існує без цього префікса: апперцепція, ірреальний, сюрреалізм, імміграція;
• у географічних, особових власних назвах та похідних від
них словах, якщо подвоєння є в тій мові, з якої запозичено:
Ніцца (ніццький), Гаронна (гароннський), Яффа (яффський),
Малакка (малаккський).

• якщо непрефіксальне слово за змістом віддалене від префіксального:
нотація — анотація, конотація.

Пишеться

е:

• на початку слова (залежно від вимови): емігрант, ефект,
ексклюзив, епізод;
• після префіксів та споріднених із ними елементів: діетиловий, діез, поліекран, реекспорт;
• після літер, що позначають тверді приголосні: лекція, телевізор, декада, Севілья, куплет, геній;
• після літер, що позначають голосні звуки а, о, у: дует, проекція, Рафаель, але: траєкторія.

є:

• на початку слова, якщо вимовляється як звукосполучення [йе]: єзуїт,
єгиптолог, єгер;
• після апострофа, знака м’якшення,
й та голосних е, і: конвеєр, абітурієнт, фойє, бар’єр, віньєтка, але:
бельетаж.

Пишеться

і:

и:

• на початку слова: ідея, ілюзія, індекс;
• після б, п, в, м, ф, г, к, х, л, н перед наступним приголосним: гімн, архів, бізнес, афіша,
фінанси;
• після приголосного перед голосним та й:
аксіома, матеріал, радіус, аудієнція, Шіофок, Віардо, Ріо-де-Жанейро;
• після приголосних у кінці невідмінюваних
слів та перед наступним приголосним: візаві,
парі, таксі, попурі, піанісимо;
• після приголосних в особових іменах і в географічних назвах: Міссурі, Сідней, Овідій,
Дізель, Віші, Гваньїні, Маккензі;
• на початку другої частини складних слів і
після префіксів: новоірландський, праісторичний, розіграш, безідейний, антиінфекційний.

у загальних назвах:
• після д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, ш, р перед приголос
ним («правило дев’ятки»): дизель, диплом, стимул, позиція, силует, шифр, риф;
• після б, п, в, м, ф, г, к, х, л, н у давно засвоєних
словах та в тюркських запозиченнях: вимпел, кипарис, лиман, миля, нирка, химера, спирт, кисет,
гиря, кинджал, кишлак;
• у словах церковного вжитку: християнство, єпископ, диякон, камилавка, митра, митрополит;
у географічних назвах:
• з кінцевими -ида, -ика: Атлантида, Адріатика,
Корсика;
• після приголосних дж, ж, ч, ш, щ, ц перед приголосним: Гемпшир, Лейпциг, Чикаго;
• із звукосполученням [ри] перед приголосним (крім
й): Крит, Мадрид, Рига, Цюрих (але: Австрія);
• після приголосних д, т та відповідно до традиційної вимови в окремих назвах: Кордильєри, Ватикан, Аргентина, Сиракузи, Сирія, Єрусалим,
Сицилія;

ї:
• після голосного: мозаїка, прозаїк, Ізмаїл
Пишеться

у:

• у словах, запозичених із французької мови, після
ж, ш: парашут, журі, брошура;

ю:

відповідно до вимови:
• на початку слова: ювілей, юрист, юстиція;
• після префіксів: ад’ютант, кон’юнктура,
де-юре;
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• в інших запозиченнях на початку слова та після
приголосного залежно від вимови: парфуми, парфумерія, футшток, фунт, фундатор, узуальний,
узурпатор, ультиматум, Руж’є, Булонь, Гемінґуей.

• у середині слова після приголосних: дюна,
нюанс, тюль, фюзеляж, Мюллер, Гюґо, Ньютон.

Іншомовні слова

Відмінюються:
Як питомо українські іменники:
• І відміни: епоха — епохи, епосі,
епохою;бонна — бонни; тонна — тонни, Гойя — Гойї, Гойєю;
• ІІ відміни: блок — блоком, на блоці;
Моем — Моема, Моемом;
• ІІІ відміни: вуаль — вуалі, вуаллю.
Пам’ятка!

Іменники — загальні назви з подвоєними приголосними у відмінкових формах множини зберігають подвоєння:
тонна — тонн, вілла — вілл, бонна
— бонн, мулла — мулл (муллів).



Не відмінюються:
Іменники, що закінчуються на:
• -а: бра, мас-медіа, амплуа, Жоффруа;
• -е: желе, пюре, реле, кліше, Гете, Беранже;
• -є: льє, монпансьє, ательє, Готьє, Монтеск’є;
• -і: алібі, ківі, журі, Лондондеррі, Фірдоусі, Шеллі;
• -ї: луї, рубаї, Віньї;
• -о: маестро, лото, авокадо, какао, Лонгфелло, По (але:
пальто — пальта, у пальті);
• -йо: імброльйо, Огайо, Трухільйо;
• -у: фрау, рандеву, шоу, Тарту, Перу, Баку;
• -ю: авеню, меню, інтерв’ю, Сю;
• жіночі імена на приголосний та -о, -е: Долорес, Джен,
Етель, Консуело, Ренате;
• жіночі прізвища на приголосний та -о, -е, -є, -і: Медічі
(Катерина), Бронте (Шарлотта), Монро (Мерилін),
Ліндгрен (Астрід), Піаф (Едіт), Крісті (Агата), Рекамьє (Жанна-Франциска), Мітчелл (Маргарет).

Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. «Знайдіть правило». доберіть до початку правила (який розміщено в першій колонці) закінчення, обравши потрібний варіант відповіді з другої та третьої колонок.
• Після л перед наступним приголосним...
• У давно засвоєних словах після губних, задньоязикових
приголосних та л, н...
• Якщо я, ю позначають м’якість попереднього приголосного, то...
• За збігу однакових приголосних префікса й кореня...
• У словах іншомовного походження перед йо...
• Після губних, задньоязикових, шиплячих приголосних та р перед
йотованими голосними...
• Якщо непрефіксальне слово за значенням віддалене від
префіксального, то...
• На початку запозиченого слова залежно від вимови...
• В іншомовних словах після приголосного та й перед голосним...
• У словах — загальних назвах за «правилом дев’ятки»...
• У кінці невідмінюваних слів іншомовного походження...
• У кінці запозичених слів відповідно до вимови...
• Після зубних приголосних перед я, ю, є, ї, йо...
• Після шиплячих приголосних ж, ш у французьких запо
зиченнях...
• У географічних назвах з буквосполученнями -ида, -ика, -ри-...
• На початку другої частини складних слів...
• У словах-винятках, що становлять загальні назви (типу бо(н)а,
ві(л)а, то(н)а та ін.)...

пишеться

чи
не пишеться

• знак м’якшення
• апостроф
• подвоєння приго
лосних
• літера е
• літера є
• літера и
• літера і
• літера ї
• літера у
• літера ю
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Завдання 2. Оберіть правильний варіант відповіді з дужок.

1. У словах іншомовного походження після приголосних д, т, з, с, л, н перед я, ю, є, ї, йо
пишеться ... (знак м’якшення; апостроф).
2. Після б, п, в, м, ф, г, к, х, ж, ч, ш, р перед я, ю, є, ї в запозичених словах пишеться ... (знак
м’якшення; апостроф).
3. У загальних іншомовних назвах подвоєння приголосних ... (відбувається; не відбувається).
4. У похідних словах від географічних, топографічних, особливих запозичених власних назв подвоєння приголосних ... (відбувається; не відбувається).
5. Після апострофа, знака м’якшення, й та голосних е, і в словах іншомовного походження пишеться ... (е; є).
6. У запозичених словах після літер а, о, у пишеться ... (е; є).
7. У загальних іншомовних назвах після приголосних д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, ш, р перед приголосним пишеться ... (и; і; ї).
8. Перед голосним та й після приголосного в запозичених словах пишеться ... (и; і; ї).
9. Після голосного в середині іншомовних слів пишеться ... (и; і; ї).
10. У запозичених словах церковного вжитку пишеться ... (и; і; ї).
11. Після ж, ш у запозичених із французької мови словах пишеться ... (у; ю).



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. «Флешка». поясніть правопис довільно вибраних слів.

Новела, Гельсінкі, хобі, бравісимо, шасі, бурмистер, єпископ, геніальний, Дідро, імміграція, панна, лібрето, Ріо-де-Жанейро, християнство, бізнес, Капрі, журі, кипарис, парфумерія, Ватикан, зиґзаґ, вілла, аннали, сюрреалізм, стакато, баланс, Флорида, брошура, Ніцца,
дизель, кинджал, митрополит, Дізель, Цюрих, Чилі, курйоз, прем’єр-міністр, кон’юнктура,
бюджет, конферансьє, Кордильєри, нюанс, пацієнт, В’єтнам, бар’єр, віньєтка, бязь, чипси,
бургомістр, Фейєрбах, Калькутта.
Вправа 2. «Сьоме зайве». прочитайте ряди слів, з’ясуйте, які правописні норми вони відображають. Знайдіть і підкресліть «зайве» слово в кожному ряду, відповідь обґрунтуйте.

1. Фабрика, ширма, цистерна, імбир, диплом, позиція, тип.
2. Ідеал, артерія, діалог, геніальний, фіалка, радіус, акваріум.
3. Балтика, Мексика, Арктика, Мавританія, Адріатика, Антарктида, Америка.
4. Мадонна, панно, вілла, мотто, брутто, інновація, аннали.
5. Візаві, алібі, броколі, журі, ківі, парі, денді.
6. Торф’яний, кар’єрист, кон’юнкція, вандем’єр, п’єдестал, б’єф, екстер’єр.
7. Шампіньйон, донья, ферзь, альтруїзм, мільярдер, мадяр, жардиньєрка.
Вправа 3. Прочитайте речення, поясніть правопис виділених слів.

1. Де прозорістю взявся і камінь, і корінь, де від борозен чорних снується прозорінь, у рентгенах
від сонця, в симфоніях соку, і душа запрозорилась в душу високу (А. Малишко). 2. Я фото пожовкле
в альбомі знайшла. І тайна в минуле мене повела. Ліхтар старовинний, вечірній вогонь. Альтанка
біліє, в саду фаетон (З. Кучерява). 3. Десь троянди серед неба зріли, кожна — як рожевий абажур
(І. Жиленко). 4. Літа вже не мчать, як лошата прудкі в табуні, повільно бредуть, як верблюди в піску
марокканськім... (Б. Олійник). 5. Є в коханні і будні, і свята, є у ньому і радість, і жаль, бо не можна
життя заховати за рожевих ілюзій вуаль (В. Симоненко). 6. А вгорі золотим медальйоном теплий
місяць над морем пливе (В. Сосюра). 7. Сховай мене від кроків вітру, невидне набери кліше і кинь
у чай життя палітру, думки залиш в пап’є-маше (Т. Вознюк). 8. Весна тільки перші бере акорди, від-
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чайні «піано», розгублені «форте» (Г. Світлична). 9. Мчить крізь теплі ночі і світанки на кур’єрській
швидкості життя (Д. Луценко). 10. Серед ночі, як вляжеться нервів і пристрастей вихор і радисти
замкнуть на ключі телеграфні ефір, — у свідомість мою нерозгадним для розвідок шифром б’є депеша тривоги крізь темінь густу, як графіт (Б. Олійник). 11. Пурпурні снігурі, як змахи феєрверку,
пронизують сріблисту високость... (М. Бажан). 12. Горóд — це розкішна проза, написана в стилі
бароко (Є. Гуцало). 13. Гримить високий гонор полонеза, і лихом б’є об землю перепляс, лезгинка
чорна срібні гострить леза і граціозно ходить па-де-грас (Л. Костенко). 14. Хто в гроні донн мою побачить панну, — Побачить вроди чистий ідеал (Д. Павличко). 15. Поклін тобі, Буддо! В темряві життя
Ти ясність, ти чудо, Ти мир забуття! (І. Франко).
Вправа 4. «Одним словом». замініть визначення синонімами — словами іншомовного походження, поясніть
у них орфограми. Відповіді звірте з довідкою.

1. Службовець, який розносить ділові папери, пошту. 2. Працівник готелю, який відповідає за
зберігання ключів, одержання пошти тощо. 3. Співробітник дипломатичного представництва, який
відповідає за зв’язок із пресою. 4. Чужоземець, який прибув до іншої держави на постійне чи тривале
проживання. 5. Керівник оркестру, хору, ансамблю, оперної трупи і т.ін. 6. Музична п’єса, яка складається з різноманітних популярних мелодій, що переходять одна в одну. 7. У нотному письмі знак
підвищення якогось ступеня звукоряду на півтону. 8. Найвища нагорода на фестивалі, конкурсі тощо.
9. Шанобливе звертання до дівчини в Італії або форма ввічливого згадування про неї. 10. Дорогоцінна
жіноча прикраса у формі невеликої відкритої корони. 11. Жіночі прикраси, які, на відміну від ювелірних виробів, виготовлені не з дорогоцінних металів та коштовного каміння, а з інших матеріалів
(пластмаса, дерево, сплави тощо). 12. Частина стіни, стелі, що прикрашена орнаментом і живописним
чи скульптурним зображенням. 13. Особа, що очолює уряд, стоїть на чолі кабінету міністрів, ради
міністрів. 14. Балерина, яка виконує головні партії у виставах. 15. Південно-східний вітер. 16. Бавовняна або шовкова тканина полотняного переплетення з рельєфним малюнком у вигляді рубчиків або
опуклих візерунків на лицьовому боці.
Для довідок: прима-балерина, диригент, діез, зюйд-ост, прес-аташе, панно, діадема, портьє,
біжутерія, прем’єр-міністр, гран-прі, іммігрант, піке, синьйорина, попурі, кур’єр.
Вправа 5. 1) Диктант «Код». запишіть під диктування слова (чи виконайте самостійно), позначаючи їх
цифрами: 1 — з апострофом; 2 — зі знаком м’якшення.

1

Комп..ютер, мін..йон, ескадрил..я, мар..яж, бутон..єрка,
рант..є, інтер..єр.

1

2

3

4

5

6

7

1
2
3
4
5
6
7

2

Кар..єра, бел..етаж, порт..єра, п..єса, бракон..єр,
фал..старт, круп..є.

3

Барел..єф, диз..юнкція, пен..юар, дипкур..єр, ришел..є,
контр..ярус, павіл..йон.

4

Дос..є, грил..яж, інтерв..ю, п..єзокварц, ін..юнктив,
кол..є, дуен..я.

5
6

Шансон..є, квартир..єр, трел..яж, ад..юстаж, л..є, вар..єте, курт..є.
Ар..єрсцена, тант..єма, вол..єр, ін..єкція, ател..є, бонбон..єрка, тер..єр.

7

Прем..єра, гондол..єра, пас..янс, ад..юнктура, мантил..я, карман..йола, суб..єкт.
2) Код. Якщо диктант записано правильно, то, з’єднавши послідовно цифри 1, ви прочитаєте
літеру, після якої у словах іншомовного походження ставиться апостроф.
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Вправа 6. «Вправа з ключем». Поставте на місці крапок потрібні літери (и; і; ї); запишіть слова у три
стовпчики: 1) з літерою и; 2) з літерою і; 3) з літерою ї.

Текст..ль, ру..на, абор..ген, мак..яж, реж..сер, на..вний, Ш..офок, м..леді, генет..ка,
гіперболо..д, клас..ц..зм, а..р, с..лует, бридж.., флюор..т, проза..к, дез..нформація, Мадр..д,
дж..нси, т..нейджер, Мачадо-і-Ру..с (ісп. поет), д..аспора, канд..дат, кришна..т, Сканд..навія,
феєр..я, Р..шельє (франц. кардинал), астеро..д, Пак..стан, д..намо, граці.. (богині вроди), ст..
мул, лояльн..сть, інту..ція, логар..фм, бук..ніст, кристало..д, кварц..т.
Ключ. Підкресливши третю від початку літеру кожного слова, складіть вислів американського
теолога і письменника Вільяма Ченнінга.
Вправа 7. Прочитайте речення. Запишіть, розкривши дужки і поставивши на місці крапок, де потрібно,
пропущені букви. Відповідь обґрунтуйте.

1. Жи(т,тт)я — це і усмішка, і сл..ози ці солоні. І кров, і ба(р,рр)(е,и)кади, і музика Бізе. 2. Морями пшениці, у пахощах м..яти, де літо стоїть, як мал..ований глек, — пливуть і пливуть колискові
фр(е,и)гати, летять космонавти на крилах лелек. 3. Над пр..смерком смерек — усіх печалей білі еп(и,і)логи. 4. В (е,є)поху спорту і с(е,и)нтет(е,и)ки людей в..лика ряснота. (Не)хай тендітні пальці (е,є)тики
торкнуть вам сер..це і вуста. 5. Болять д(е,и)(с,сс)онанси. Струмують с(е,и)мфонії. Пручаються ноти
в ро..печений залп. Будую мовчання, як зал ф(и,і)лармонії. Коло(н,нн)ий бе(з,с)со(н,нн)ий смерековий
зал. 6. І в еп(и,і)центрі логіки і стре(с,сс)у, де все (з,с)мішалось — рідне і чуже, цінує розум вигуки
прогре(с,сс)у, душа скарби прадавні стереже. 7. Гроза погрімувала грізно, були ми з нею тет(а)тет.
8. Дніпро, старен..кий д(е,и)баркад(е,и)р, левино-жовті береги лежать, на кі(г,х)ті похиливши зелену
гриву шелюги (Із тв. Л. Костенко).
Вправа 8. Розкрийте дужки, поставивши слова іншомовного походження в потрібній відмінковій формі.
Поясніть особливості їхнього відмінювання.

Почути оголошення по (радіо); «Божественна комедія» (Данте Аліг’єрі); теорія еволюції (Дарвін); у ремонтно-експлуатаційному (депо); подорожувати чарівною (Венеція); прийти в осінньому
(пальто), пошитому в (ательє); у нашому місті немає (метро); виступати на (арена) цирку; футболіст
не забив (пенальті); депутати однієї (фракція); тиша за спущеними (жалюзі); до театру не ходять
у (бриджі); автопортрет (Рафаель) — автора «Сікстинської (мадонна)»; утвердження людської гідності в (Шиллер) драмах; взяти до уваги (інформація) конструкторських (бюро); їхати по (шосе)
на (таксі); залишити ключі в (портьє); прочитати романи (Віктор Гюґо); в обідньому (меню) не
передбачено овочевого (рагу); на (вернісаж) виставлено картини молодих художників; актори вирушають у (турне) (Європа); бути в захваті від середземноморського (круїз); під музику (Вівальді);
в оперної діви (Монтсеррат Кабальє) голос (сопрано) — вона майстер (бельканто); займатися водним
(поло); літак заходить у (піке); співак із легкістю виконує віртуозні (пасаж); більшість музичних
(попурі) хор Турецького виконує (а капела); на десерт подадуть (суфле) із (манго) й (ківі), (безе) та
(кава) (глясе); час прибуття потягу з (Пуерто-Рико) висвітився на електронному (табло).
Вправа 9. «Сам собі редактор». Виправте огріхи вживання запозиченої лексики у словосполученнях, запропонувавши власний варіант. Відповідь обґрунтуйте.

Вступна преамбула, літописні аннали історії, провідний пріоритет, настінне панно, переважний
привілей, документальне досьє, апеляційне оскарження, захисний імунітет, прохальна петиція,
хибна ілюзія, кумедний курйоз, суперечливі дискусії, захопливе хобі, круїзна морська подорож,
прейскурант цін, кваліфікаційна атестація спеціалістів, пам’ятний сувенір, першокласний віртуоз,
віражний поворот, головний флагман, високий хлоп’ячий дискант, родинна династія, оглядовий
анонс телепередач, знатний вельможа, особовий персонал, кількісний тираж книги, розписна
гжель на посуді, періодичний дайджест, вільна вакансія.
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ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Усі слова є іншомовними в рядку
А аташе, жоржина, пляж, йогурт
Б багаття, дует, лелека, спагеті
В спікер, скриня, тире, шлях

А
Б
В

2. У всіх словах якого рядка пишеться знак м’якшення?
А п..єса, пенал..ті, об..єктив, порт..є
Б шансон..є, кан..йон, модел..єр, пен..юар
В Н..ютон, прем..єр, рел..єф, міл..ярд

А
Б
В

3. Апостроф ставиться в усіх словах у рядку
А павіл..йон, В..єтнам, п..єдестал, н..юфаундленд
Б миш..як, бар..єр, еспан..йолка, пас..янс
В фельд..єгер, інтерв..ю, ін..єкція, кар..єра

А
Б
В

4. У всіх словах якого рядка відбувається подвоєння приголосних?
А ан..отація, Йєл..оустон, нет..о, стак..ато
Б Ел..ада, ім..обілізація, ін..овація, мот..о
В ір..егулярний, тон..а, гам..а, конфет..і

А
Б
В

5. У всіх словах якого рядка на місці крапок пишеться е?
А бель..таж, фу..те, кано.., ре..міграційний
Б фой.., філ.., ре..стр, арт..рія
В бельгі..ць, вінч..стер, абітурі..нт, мол..кула

А
Б
В

6. У всіх словах якого рядка на місці крапок пишеться є?
А фель..тон, ..вро, фе..рія, і..рархія
Б вінь..тка, ід..я, ді..та, п..ня
В конв..єр, ду..ль, пар..о, Моль..р

А
Б
В

7. У всіх словах якого рядка на місці крапок пишеться и?
А п..тарда, п..кулі, с..ртакі, ф..аско
Б пат..о, р..петитор, ш..фон, деф..ле
В пер..метр, пр..нтер, реч..татив, імб..р

А
Б
В

8. не відмінюються всі слова рядка
А пончо, авеню, командос, дежавю
Б пальто, табло, жалюзі, панна
В комюніке, кредо, бонна, лоджія

А
Б
В

9. «зайве» слово є в рядку
А танго, зеро, вето, рондо
Б пачулі, цунамі, сафарі, хакі
В фейхоа, амплуа, ікебана, боа

А
Б
В

10. У якому рядку допущено орфографічну помилку?
А прес-пап’є, фатаморґана, мас-медіа, альма-матер
Б контр’ярус, а-темпо, візаві, ін-кварто
В аляфуршет, ва-банк, пінг-понг, тет-а-тет

А
Б
В
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11. Установіть відповідність між словом і правилом
1
2
3
4

А

ді..з
д..р..жабль
тра..кторія
д..джей

Б
В
Г
Д

у складних словах, утворених від абревіатур
слово-виняток
після префіксів та споріднених із ними
елементів
у загальних назвах за «правилом
дев’ятки»
у давно засвоєних словах та тюркських
запозиченнях

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

12. Установіть відповідність між орфограмою та словом
1
2
3
4

А
Б
В
Г

пишеться ь
ставиться ’
не ставиться ’
не пишеться ь

б..ювет
комп..ютер
н..юанс
конс..єрж

1
2
3
4

13. Установіть відповідність між словом та значенням
1
2
3
4

А Б В Г Д
різновид духового музичного інструмента типу
флейти
1
Б шанобливе звертання до чоловіків в іспаномов- 2
них країнах
3
В насип із ґрунту, вийнятого з виїмки під час
4
побудови дороги чи каналу і не використаного
для самої споруди
Г група вершників, які їдуть разом
Д чоловік, який танцює з партнеркою та услуговує їй у товаристві
14. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього
1. Сперечання — це словесна боротьба, у якій кожна із двох чи більше осіб-учасників домагається
перемоги своїх думок, поглядів, переконань. 2. Ще давньо грецький філософ Арістотель поділяв сперечання на діалектичне («мистецтво вести бесіду») та еристичне («суперечка»). 3. Перше — це дискусія,
знаходження істини в розмові шляхом зіставлення аргументів і контраргументів. 4. Друге — використання
різних словесних і несловесних засобів з метою подолати суперника — незалежно від того, має він рацію
чи ні. 5. Отже у другому випадку йдеться не про істину, а про перемогу над супротивником, позбавлення
його здатності провадити сперечання, захищати свої погляди, навіть якщо істина на його боці і він у цьому
переконаний. 6. Зрозуміло, що в еристичному сперечанні місця для етикетності мовлення не надто багато
(Я. Радевич-Винницький).
А. У словах — загальних назвах яких речень пишеться и за «правилом дев’ятки»
1 2 3 4 5 6
кабальєро
кавалер
кавальєр
кавал

А

Б. Тире між підметом і присудком, вираженими однією частиною мови, ставиться в реченні
1 2 3 4 5 6
В. Орфографічну помилку допущено у слові речення
1 2 3 4 5

6

Г. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
1 2 3

6

4

5
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2.12. УЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ



Актуалізація опорних знань
Велика та мала літери в назвах пишуться на семантичній основі:
з великої літери к о ж н е слово:

• в індивідуальних іменах людей, по батькові, прізвищах, псевдонімах, прізвиськах:
Юрій Клен, Володимир Мономах, Каменяр
(І.Франко);
• у складних прізвищах, псевдонімах, іменах: Марія-Тереза, Жак-Франсуа, ГулакАртемовський;
• у назвах міфологічних істот, божеств, дійових
осіб байок, казок, драматичних творів, у кличках свійських тварин: Афіна Паллада, ІвасикТелесик, Дід Мороз, Змій Горинич, Трек;
• у назвах найвищих державних посад та установ України: Президент України, Голова Верховної Ради України, Конституційний Суд
України, Кабінет Міністрів України, але:
Генеральний прокурор України;
• в астрономічних назвах (у народних назвах
сузір’їв та галактик також): Мала Магелланова Хмара, Море Дощів, Волосся Вероніки,
Золота Риба;
• у географічних і топографічних власних назвах (крім службових слів та родових означень): Північна Буковина, Близький Схід, Побужжя;
• умовні власні імена в договорах, актах, дипломатичних протоколах: Автор, Надзвичайний і
Повноважний Посол, Власник, Уряд;
• якщо означуване слово або загальна назва
(брід, вал, ворота, міст, шлях, яр та ін.) в
географічній назві не виражає родового поняття: Біла Церква, Великі Луки, Микільська
Слобідка, Боричів Тік, Сухий Яр, Козиний Брід,
Гола Пристань;
• титули, посади, фах у складі географічної назви
(крім родової назви): мис Капітана Джеральда,
проспект Генерала Ватутіна;
• у назвах груп, союзів держав, найвищих міжнародних організацій (крім родових позначень): Європейське Економічне Співтовариство, Рада Безпеки, Балканські країни;
• у назвах держав, автономних територіальних
одиниць: Держава Бахрейн, Республіка Болгарія, Князівство Монако;
• у складених назвах іноземних телеграфних
агенцій (крім родового імені) без лапок: агенство Прéнса Латíна;

з великої літери п е р ш е слово:
• у назвах автономних областей та округів, країв, областей, районів, сільрад тощо: Житомирська область,
Ненецький автономний округ, Лубенський район;
• у назвах державних, партійних, громадських, профспілкових організацій та установ: Народна палата
Республіки Індії, Збройні сили України, Центральна
рада, Національна гвардія;
• у назвах міністерств, їхніх головних управлінь, установ, організацій: Міністерство освіти і науки України, Палата мір і вимірних приладів, Українське товариство охорони пам’яток історії та культури;
• у складених назвах заводів, фабрик, комбінатів, виробничих об’єднань, шахт, підприємств, установ, наукових та навчальних закладів, кінотеатрів, музеїв,
театрів, парків, клубів: Республіканське виробниче
об’єднання «Поліграфкнига», Десятий міжнародний з’їзд славістів, Кінотеатр імені О.Довженка,
Державний музей українського образотворчого мистецтва, Київський будинок мод, Третьяковська галерея;
• у назвах іноземних фірм, компаній, банків, які беруться в лапки (крім родової назви): компанія «Дженерал
моторс», банк «Гаранті траст компані»;
• у назвах художніх, музичних творів, наукових праць,
газет, журналів, історичних пам’яток, які беруться в
лапки (крім родового імені): опера «Запорожець за
Дунаєм», газета «Вечірній Київ», роман «Місячна
долина»;
• у назвах пам’яток архітектури, замків, храмів, історичних подій, епох, війн, революцій, рухів, повстань,
свят (зокрема релігійних), знаменних дат тощо: Велика французька революція, Софійський собор, Паризька комуна, День учителя, Великий піст, Теплого
Олекси, але: День Перемоги, Свято Перемоги, День
Незалежності України;
• у назвах конгресів, конференцій, договорів, важливих
документів: Потсдамська угода, Версальський мир,
Декларація прав людини;
• у назвах орденів, відзнак (крім родових назв): орден
Вітчизняної війни, орден Дружби народів, медаль «За
відвагу», медаль «За бойові заслуги»;
• у лапках назви літаків, автомобілів, виробів, продуктів тощо (крім родового імені): літак «Антей»,
цукерки «Венеціанська ніч», йогурт «Літній день»;
• прикметники, утворені від власних особових назв за
допомоги суфіксів -ів-, -їв-, -ов-, -ин-, -їн- і означають
належність чогось певній особі: Грінченків словник,
Шевченкові поезії, Тичинине слово;
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з великої літери к о ж н е слово:

з великої літери п е р ш е слово:

• у назвах культових книг, релігійних понять:
Біблія, Євангеліє, Коран, Часослов, Син Божий, Святий Дух, Божа Матір

• прикметники, які входять до складених особових назв
людей як прізвиська: Володимир Великий, Карл Сміливий;
• прикметники, утворені від іменників – власних назв
і мають значення «імені когось», «пам’яті когось»:
Шевченківська премія, Драгоманівські читання

З малої літери:

• імена та прізвища людей, які стали загальними назвами: ловелас, робінзон, рентген, макінтош;
• загальні назви, утворені від власних імен чи прізвищ: шевченкіана, мічурінець, пушкініст;
• назви народів, племен, людей за національною ознакою або місцем проживання: араби, поляни, кияни,
українці;
• родові назви міфологічних істот: ангел, муза, фея;
• назви посад, звань, учених ступенів, титулів, рангів, чинів, санів: директор, академік, заслужений артист
України, кандидат філософських наук, лауреат конкурсу, граф, принц, шах;
• назви видів сільськогосподарських культур, сортів овочів, фруктів, квітів у загальному вживанні: бузок,
шпанка, антонівка, угорка;
• родові означення, що вживаються в астрономічних назвах: планетарна туманність, сузір’я, астероїд;
• назви сторін світу: північ, захід, зюйд-вест, південний схід;
• родові назви у складі географічних та топографічних найменувань, у назвах вулиць, каналів, парків, площ
тощо: затока, пік, озеро, хребет, залізниця, течія, парк;
• назви тканин, напоїв, страв, тварин, птахів та ін., утворених від географічних найменувань: токай (сорт
вина), свалява (мінеральна вода), сенбернар (порода собак), бостон (тканина);
• традиційні, неофіційні назви закордонних державних органів, які періодично скликаються: конгрес, сенат, меджлíс;
• скорочені назви підприємств, установ, закладів, організацій (крім символічної назви): завод «Маяк»,
стадіон «Динамо»;
• назви частин, відділів, відділень, секторів, інших підрозділів установ, організацій, слова актив, збори,
з’їзд, конференція, президія, сесія, симпозіум, рада: шоста сесія Київської обласної ради, засідання наукового гуртка, кафедра української літератури, райвно;
• назви історичних подій, епох, війн, геологічних періодів, які стали загальними: громадянська війна,
хрестові походи, середні віки, трипільська культура;
• прикметники, утворені від власних особових імен за допомоги суфіксів -івськ- (-ївськ-), -инськ- (-їнськ-):
пушкінські рукописи, франківські сонети;
• прикметники, які входять до складу стійких фразеологічних сполук або наукових термінів: гордіїв вузол,
прокрустове ложе, базедова хвороба, піфагорова теорема;
• прикметники, які входять до складу назв рослин: татарське зілля, петрів батіг.



Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Оберіть правильний варіант відповіді.

1. В індивідуальних іменах людей, по батькові, прізвищах пишеться ... (а) перше слово з великої
літери; б) усі слова з великої літери).
2. У назвах округів, країв, областей, районів пишеться велика літера ... (а) в усіх складових назви;
б) тільки в першому слові).
3. Загальні назви, утворені від власних імен чи прізвищ пишуться ... (а) з великої літери;
б) з малої літери).
4. У складених назвах міністерств, управлінь, установ, організацій велика літера пишеться ... (а)
в усіх складових назви; б) тільки в першому слові).
5. Назви міфологічних істот, божеств, дійових осіб казок тощо пишуться ... (а) з великої літери;
б) з малої літери).
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6. У назвах найвищих державних посад та установ України велика літера пишеться ... (а) в усіх
складових назви; б) тільки в першому слові).
7. У географічних і топографічних власних назвах велика літера пишеться ... (а) в усіх словах
назви; б) в усіх власних іменах, крім родових означень; в) у першому слові назви).
8. Назви сторін світу пишуться ... (а) з великої літери; б) з малої літери).
9. У назвах пам’яток архітектури, замків, храмів, історичних подій, епох, рухів, повстань, знаменних дат, релігійних свят тощо велика літера пишеться ... (а) в усіх словах назви; б) у першому слові
найменування).
10. У назвах відзнак, орденів велика літера пишеться ... (а) в усіх словах назви; б) в усіх словах,
крім родових назв).
11. Прикметники, утворені від власних особових імен за допомоги суфіксів -ів, -їв, -ов, -ин, -їн,
пишуться ... (а) з великої літери; б) з малої літери).
Завдання 2. Запитання та завдання для самоперевірки.

1. Як пишуться назви посад, звань, учених ступенів, титулів, рангів, чинів?
2. Сформулюйте правила написання назв іноземних фірм, компаній, банків.
3. Назвіть правописні норми, відповідно до яких пишуться астрономічні найменування.
4. З’ясуйте, як пишуться назви культових книг, релігійних понять.
5. Визначте норми правопису назв тканин, напоїв, страв, тварин, птахів тощо, утворених від географічних найменувань.
6. Як пишуться назви груп, союзів держав, найвищих міжнародних організацій?
7. Окресліть правописні норми, за якими пишуться назви видів сільськогосподарських культур,
сортів овочів, фруктів, квітів та ін.



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. «Флешка». поясніть правопис довільно вибраних слів.

Супермаркет «Фуршет», славетний Каменяр, лауреат Державної премії імені Т. Шевченка,
Королівство Бельгія, парламент, День Незалежності України, Уманщина, Чумацький Шлях, Міжнародний комітет Червоного Хреста, Свято Перемоги, Вінниччина, Максим Горький, дамоклів меч,
шевченківський стиль, Поволжя, Печерський ландшафтний парк, Збройні сили України, меценат,
Міністерство охорони здоров’я України, Шевченківська премія, комета Галлея, Голова Верховної
Ради України, доктор філософських наук, Далекий Схід, Наталчин годинник, Центральна управа
Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Т. Шевченка, Кабінет Міністрів України, Біблія, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Сьома симфонія Д. Шостаковича,
хрещатий барвінок.
Вправа 2. Прочитайте ряди слів. З’ясуйте, які правописні норми вони характеризують. Знайдіть і підкресліть у кожному рядку «помилкове» слово. Відповідь аргументуйте.

1. Іван Карпенко-Карий, Петро Перший, Нестор-літописець, Леся Українка, Гай Юлій Цезар,
Іван Грозний, Невідома Христина.
2. Скандинавський півострів, Ладозьке озеро, плато Джос, вулкан Везувій, верхні Альпи,
рівнина Наллабор, Ґвіанське плоскогір’я.
3. Дифузна туманність Лагуна, зірка Серце Карла, Галактика Сомбреро в сузір’ї Діви, астероїд Гаспра, комета Беннета, система каньйонів Лабіринт Ночі на планеті Марс, сузір’я Північна
Корона.
4. Кандидат педагогічних наук, голова профбюро, декан факультету, директор школи, генеральний секретар ООН, заслужений діяч мистецтв України, лауреат конкурсу естрадних виконавців.
5. Кудрявський узвіз, парк «Володимирська Гірка», майдан Незалежності, вулиця Верхній
вал, бульвар Перова, Волоколамське шосе, Південно-Український канал.
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6. Міністерство освіти і науки України, Федерація незалежних профспілок України, Міжнародна асоціація україністів, Музичне державне училище імені Р. М. Глієра, Республіканський центр
зайнятості населення, Український фонд миру, Спілка Художників України.
7. Фабрика дитячих іграшок «Перемога», стадіон «Динамо», мегамаркет «Країна», санаторій
«Ворзель», станція метро «Петрівка», Завод «Оболонь», автомобіль «Славута».
8. Полтавська битва, День перемоги, Пророка Іллі, День учителя, Новий рік, Зелені свята,
Паризька комуна.
9. Ісаакієвський собор, Ейфелева вежа, Кордовська мечеть, Золоті Ворота, храм Христа
Спасителя, Іллінська церква, Троїце-Сергієва лавра.
Вправа 3. Прочитайте речення. розкрийте дужки і поясніть правопис великої чи малої літери.

1. Біліють (х)рами беріз. То мудра і древня (д)ержава — вкарбований профілем ліс в черленого
(с)онця кружала. Тут кожен сам собі пан, живе по своєму закону. І (с)онце — найвищий (к)оран. І крона — найкраща корона. 2. Люблю (ч)ернігівську дорогу — весною, влітку, восени. 3. Дівчата ходять,
мов (к)нягині. Цвітуть смарагдові луги. Русявокосі (б)ерегині позолотили береги. 4. Сміється кожна
квітка (к)онюшини, регоче пилом (с)агайдачний (ш)лях. 5. Цвіте весна садами молодими, шумлять
вітри, як гості з іменин. В таке цвітіння, (к)нязю (в)олодимире, тобі не важко бути кам’яним? 6. Там,
за віками, за гірким туманом, де трубить вічність у (р)оландів (р)іг, любов була єдиним талісманом,
а талісман ще звався — (о)беріг. 7. Згадайте в поспіху вагона, в невідворотності зникань, як (р)афаелівська (м)адонна у вічі дивиться вікам! (Із тв. Л. Костенко).
Вправа 4. Утворіть словосполучення, замінивши іменники, що в дужках, прикметниками. Поясніть їхній
правопис.

Ярмарок (Сорочинці); район (Десна); співтовариство (Європа); парк (Софіївка); премія (Нобель); кімната (Франко); традиції (Бальзак); землі (Україна); слово (Тичина); сонети (Шекспір);
весна (Крим); словник (Даль); рукописи (Шевченко); соната (Бетховен); стиль (Пушкін); каштани
(Київ); батіг (Петро); узвіз (Печерськ); мова (Езоп); спіраль (Архімед); п’ята (Ахіллес); читання (Драгоманов); стиль (Довженко); поезії (Симоненко); Данило (Галичина); монастир (Мгар);
траса (Чернігів); кручі (Дніпро); піст (Пилип); зáмок (Хотúн).
Вправа 5. «Вправа з ключем». Запишіть назви у три стовпчики відповідно до правопису: 1) кожне слово
з великої літери; 2) перше слово з великої літери; 3) перше слово з малої літери.

(Ж,ж)овті (В,в)оди, (П,п)анамський (П,п)ерешийок, (О,о)перний (Т,т)еатр, (Ю,ю)дині (С,
с)рібняки, (Г,г)олова (Р,р)ади (В,в)етеранів, (Я,я)сна (П,п)оляна, (У,у)рало-(К,к)ушумський (С,с)теп,
(А,а)нсамбль (П,п)існі й (Т,т)анцю (І,і)мені (В,в)ірського, (К,к)вітка-(О,о)снов’яненко, (Б,б)ілозерська
(П,п)уща, (Н,н)агаєва (Б,б)ухта, (Л,л)ьвівське (В,в)идавництво, (С,с)тарі (П,п)етрівці (село), (Д,
д)оба (Ф,ф)еодалізму, (Я,я)ценків (С,с)адок, (З,з)ахідна (Є,є)вропа, (Т,т)ячівський (Р,р)айон, (А,
а)генство (Ф,ф)ранс (П,п)ресс, (В,в)сесвітня (Р,р)ада (М,м)иру, (А,а)крополь (А,а)фін, (У,у)країнська
(Р,р)еспубліканська (П,п)артія, (К,к)луб (П,п)исьменників, (Р,р)ада (Б,б)езпеки, (Л,л)ютнева (Р,
р)еволюція, (А,а)рабська (Р,р)еспубліка (Є,є)гипет, (О,о)чаківський (Р,р)ибоконсервний (К,к)омбінат,
(Д,д)оцент (К,к)афедри (У,у)країнської (М,м)ови, (О,о)б’єднані (А,а)рабські (Е,е)мірати.
Ключ. Підкресливши другу від початку літеру першого слова назви, складіть вислів французького
лексикографа кінця XVIII – початку XIX століття П’єра Буаста.
Вправа 6. «Червоним по чорному». виправте орфографічні помилки, де потрібно. Відповідь умотивуйте.

Богдан-Ігор Антонич, меценат, Запорожці, Аполлон, русалка, дюймовочка, генеральний
директор ТОВ «Букініст», герцогиня Мальборо, Міністр, Генеральний прокурор України, Станція
метро «Контрактова Площа», Країни Заходу, антонівка, зірка «Альдебаран», норд-ост, середня Азія, Східноєвропейська рівнина, набережна Лейтенанта Шмідта, Співдружність незалежних
держав, Угорська Республіка, Полтавська область, Слобожанщина, тимчасовий уряд, Конституційний суд України, Гельсінська спілка, київський завод «Маяк», Книжкова палата, будинок
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учителя, симпозіум, газета «Голос України», слово «Про похід Ігорів», псалтир, Софійський
Собор, Свято перемоги, Покрова, Хрестовий похід, «Медаль за відвагу», Грінченків словник,
Дюма-старший, Піфагорова теорема, куряча трава, Ярославів вал, маріїнський парк.
ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Усі слова в назвах пишуться з великої літери в рядку
А (к)оралові (р)ифи, (п)еревал (с)ен-(б)ернар, (п)алац (с)порту, (п)ланетарна (т)уманність
Б (п)івнічна (а)мерика, (с)ейм (п)ольської (р)еспубліки, (с)татут ООН, (д)ень (п)ере
моги
В (т)ургенєвські (г)ерої, (б)роварський (р)айон, (з)олоті (в)орота, (д)ев’ята (с)имфонія
(б)етховена

А
Б
В

2. З великої літери перше слово в назві пишеться в рядку
А (м)іжнародна (а)строномічна (с)пілка, (ф)ранкове (с)лово, (б)алканський (п)івострів,
(а)ндріївська (ц)ерква
Б (с)узір’я (з)олота (р)иба, (г)рупа «(р)анетки», (г)ордіїв (в)узол, (б)арон (м)юнхгаузен
В (б)іла (ц)ерква, (г)раф (м)онте-(к)рісто, (ш)евченківський (с)тиль, (н)ародний
(а)ртист (у)країни

А
Б
В

3. Усі слова пишуться з малої літери в рядку
А (п)ротока (к)арські (в)орота, (к)рабоподібна (т)уманність, (в)еликий (п)іст, (к)арл
(с)міливий
Б (р)ентгенівські (п)ромені, (з)аслужений (д)іяч (м)истецтв, (т)юркські (п)лемена,
(н)арцис (в)узьколистий
В (с)пасівка, (к)иївський (т)еатр (о)перети, (т)рапеція (о)ріона, (к)авказький (х)ребет

А
Б
В

4. У якому рядку назви посад, звань, титулів, рангів, чинів, санів пишуться з великої літери?
А (ш)ах Аббас Великий, (г)олова Київської міської державної адміністрації, (р)имський
(і)мператор, (к)анцлер Німеччини
Б (г)ерцог Ришельє, (п)рем’єр-(м)іністр Великої Британії, (с)тарший (м)енеджер,
(д)ійсний (ч)лен академії наук
В вулиця (м)аршала Гречка, (п)резидент України, (п)апа Римський, мис (к)апітана
Джеральда

А
Б
В

5. У якому рядку всі найменування написано правильно?
А Нестор Літописець, автомобіль «Таврія», Грінченків словник, Михайлівський
Золотоверхий собор
Б палата мір і вимірювальних приладів, День незалежності, станція метро «Контрактова Площа», Авгієві стайні
В Петрів батіг, Великий народний хурал республіки Монголія, Перше Вересня, море
достатку на місяці

А
Б
В

6. У якому рядку допущено орфографічну помилку?
А Князівство Монако, лауреат пісенного конкурсу «Нова хвиля», Драгоманівські
читання, пушкінські рукописи
Б бальзаківський вік, медаль за відвагу, Дюма Старший, Конституція України
В Міжнародна асоціація україністів, вулиця Ярославів Вал, громадянська війна,
шевченкіана

А
Б
В

99
www.e-ranok.com.ua

7. «Зайва» назва в рядку
А
Б
В

А (в)сесвітній (ф)орум з (о)світи, (в)сеукраїнський (д)ень (б)ібліотек, (д)ень (у)країнського (к)іно, (д)ень (н)езалежності (у)країни
Б (д)олина (б)аросса, (а)рхіпелаг (у)олліс, (г)рафство (д)орсет, (п)ровінція (т)іроль
В (г)рінвіцький (м)еридіан, (в)елике (в)едмеже (о)зеро, (а)льпійсько-(г)імалайський
(г)ірський (п)ояс, (л)етичівський (р)айон
8. Слово, велика/мала літера в якому пишеться залежно від контексту, ужито в рядку

А
Б
В

А Руський літопис, Федеративна Республіка Бразилія, міст Єлизавети, Карибське море
Б острів Баффінова Земля, Вінницький краєзнавчий музей, Мавка, Меджибізький замок
В фортеця-палац Алькасар, День незалежності Республіки Киргизстан, Казанської ікони Божої Матері, трава забий-круча

9. Велика літера в найменуванні (1)(к)арпатсько-(2)(у)жгородська (3)(н)аступальна (4)(о)перація
(5)(у)країнського (6)(ф)ронту (7)(п)ід (8)(ч)ас (9)(в)еликої (10)(в)ітчизняної (11)(в)ійни пишеться у словах
(номер зазначено перед словом)
А 1, 3, 4, 9

А

Б 1, 5, 6, 9, 10, 11

Б

В 1, 2, 5, 9, 10

В

10. Установіть відповідність між найменуванням і правилом
1

(р)ічка (п)івденний (б)уг

А
Б

2

(к)ороль (л)ір

3

(с)обор (а)рхістратига
(м)ихаїла

4

(г)енеральна (а)самблея
ООН

В
Г
Д

велика літера в першому слові в назвах
релігійних свят
велика літера в кожному слові в назвах
найвищих міжнародних організацій,
союзів держав, груп
з великої літери назви художніх творів,
які беруться в лапки
велика літера залежно від контексту
велика літера в топографічних найменуваннях (крім родових назв)

А

Б

В

Г

Д

В

Г

Д

1
2
3
4

11. Установіть відповідність між виділеною назвою в реченні і правилом
1
2

3
4

(б)оже (в)еликий, Єдиний, нам Україну
храни, волі і світу промінням Ти її осіни
(О. Кониський).
Діти не чують, діти вже сплять, тихо
над ними зірки мерехтять — з неба гостинці на ліжечка край тихо складає (с)
вятий (м)иколай (М. Маморський).
По-справжньому літо, здається, починається тоді, коли настають (з)елені
(с)вята (Л. Павленко).
Наші предки вірили в Сварога, (б)ога
(о)гню, Дажбога, (б)ога (с)онця, Перуна,
(б)ога (г)рому й (б)лискавки, Леля, Велеса, (б)ога (т)овару, Коляду, Стрибога,
дивів, русалок (І. Нечуй-Левицький).

А
Б
В
Г
Д

перше слово — з малої літери, друге —
з великої
перше слово —
з великої літери, друге — з малої
обидва слова назви
з великої літери
обидва слова назви
з малої літери
правопис залежить
від контексту

А

Б

1
2
3
4
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12. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього
1. Немов двощоглий ковчег серед розбурханої білої піни яблуневих садів, гойдається на обрії, аж
у піднебессі, здалеку крихітний, та величний у своїй архітектурній досконалості Олеський замок. 2. Від
нього – так здається, коли стояти на пагорбі біля початку дороги, що, відгалужуючись від бродівського шляху, йде на Білий Камінь, – розпочинає свій стрімкий біг густосиній Вороняцький хребет, порослий сосною,
дібровою і бучиною. 3. Вигинаючись, мов молода лошиця в галопі, він мчить на південь і, здибившись на
мить Білою горою над рівнинами, круто звертає на подільські землі, щоб там і загубитися. 4. А Біла гора
залишається сама, мов сторож, над полями, замаєна внизу білоцвітним калиновим чагарником, обплетена
колючим батожинням дикої ружі. 5. Здається Маркіянові, що не був тут цілий вік; багато доріг пройшов,
щоб віднайти свою, а вона привела його знову до Білої гори, звідки вийшов. 6. Дивився з пагорба довкіл,
наче вагався, куди податися: все тут було дороге, рідне й миле серцю, все тут озивалося до нього солодким
болем, йому бажалося обійти разом рівнинний і гірський простори, всюди відразу побувати, а розірватися
не міг (За Р. Іваничуком).
А. Географічну назву, у якій означуване слово і загальна назва не виражають родове поняття, ужито в
реченні
1

2

3

4

5

6

Б. Географічні та топографічні найменування, у складі яких є родові назви, ужито в реченнях
1

2

3

4

5

6

3

4

5

6

В. Орфографічну помилку допущено в реченні
1

2

Г. Слово з орфограмою «спрощення груп приголосних» ужито в реченні
1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

Д. Вставлена конструкція наявна в реченні
1

Е. Однорідні відокремлені означення, виражені дієприкметниковими зворотами, ужито в реченні
1

2

3

4

5

6
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3. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ
Лексика (від грец. lexikos — словесний, словниковий) — сукупність слів, що вживаються в мові.
Лексикологія (від грец. lexikon — словник і logos — слово, учення) — розділ мовознавства, який вивчає
лексику певної мови.

3.1. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. БАГАТОЗНАЧНІСТЬ СЛІВ



Актуалізація опорних знань

Лексичне значення слова — це те, що слово безпосередньо означає; відображення в ньому будь-якого
явища дійсності (предмета, якості, дії, стану).
Залежно від кількості лексичних значень слова переділяють на однозначні і багатозначні.
Лексичне значення слова

Однозначні
(у будь-якому контексті мають лише одне
лексичне значення)

родові
поняття
батько,
дід

назви рослин, дерев,
тварин

назви
явищ
природи

суниця,
дуб,
граб

дощ,
сніг,
град

побутові
речі
глечик,
буквар

власні назви
Андрій, Марина, Бровари, Маріуполь

Багатозначні
(полісемічні)
(залежно від контексту можуть мати
кілька лексичних значень)
Земля — 1) ґрунт, 2) планета, 3) рідна домівка

пряме значення
(це основне лексичне значення багатозначного слова)
рукав — частина
верхнього одягу, що
покриває руку від
плеча до кисті або
коротше

переносне значення
(це вторинне лексичне
значення, яке виникає
внаслідок перенесення
ознаки)
рукав — водяний потік,
що відійшов убік від головного русла;
пристрій у вигляді труби для відведення чи
передачі рідини

Пам’ятка!

Різновидами переносних значень є:
1. Метафора — це перенесення назви з одних предметів, явищ на інші на основі подібності між ними:
золото ланів, гіркота страждань.
Персоніфікація (уособлення, прозопопея) — вид метафори — надання тваринам, предметам, явищам природи та поняттям властивостей людини, олюднення їх: Ліс ще дрімає в передранішній тиші
(М. Коцюбинський). Плаче тепер білим цвітом мамина вишня в саду (Д. Луценко).
2. Метонімія — це перенесення найменування з одного предмета на інший на основі суміжного зв’язку
між ними (але не подібності): слухати Чайковського (тобто музику Чайковського); вивчити Малишка
(тобто вірші А. Малишка).
Синекдоха — кількісна заміна понять (множини одниною, родового поняття видовим, назви цілого
його частиною чи навпаки): чайник кипить (тобто вода в чайнику кипить); усміхнулися карі оченята
(тобто людина з карими очима усміхнулася).
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Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання для самоперевірки.

1. Що називається лексикою?
2. Що означає термін «лексичне значення слова»?
3. Які слова називаються однозначними?
4. Який є синонім до слова «полісемія»?
5. Що означає пряме і переносне значення слова?
6. Які є види переносних значень слова?
7. Чим відрізняється метонімія від синекдохи?
8. Що називається метафорою?



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. З’ясуйте, яке із значень кожного з наведених слів є прямим, а яке — переносним. Складіть речення, у яких проілюструйте обидва випадки вживання.

Крок: 1) ступінь, етап у розвитку чого-небудь; 2) рух ногою вперед, убік або назад, який робить
людина або тварина, ідучи або біжучи. Потік: 1) невелика річка зі стрімкою течією; 2) група учнів
або студентів одного віку й одного курсу навчання. Навпростець: 1) найкоротшим шляхом, по прямій
лінії; 2) відверто, прямо. Богатир: 1) оспіваний у народній творчості герой, хоробрий воїн; 2) дужа,
кремезна, працьовита, відважна людина. Цькувати: 1) напускати собак на когось; 2) переслідувати
кого-небудь різкими нападками.
Вправа 2. У поданому тексті підкресліть, якщо є, метафоричні звороти, персоніфікацію (уособлення),
метонімію та синекдоху.
На небі сонце — серед нив я. Більше нікого. Йду. Гладжу рукою соболину шерсть ячменів, шовк
колосистої хвилі. Вітер набива мені вуха шматками згуків, покошланим шумом. Такий він гарячий,
такий нетерплячий, що аж киплять від нього срібноволосі вівса. Йду далі — киплять. Тихо пливе
блакитними річками льон. Так тихо, спокійно в зелених берегах, що хочеться сісти на човен й поплисти. А там ячмінь хилиться й тче... тче з тонких вусів зелений серпанок. Йду далі. Все тче. Хвилює
серпанок. Стежки зміяться глибоко в житі, їх око не бачить, сама ловить нога. Волошки дивляться в
небо. Вони хотіли бути як небо і стали як небо. Тепер пішла пшениця. Твердий, безостий колос б’є по
руках, а стебло лізе під ноги. Йду далі — усе пшениця й пшениця. Коли ж сьому край буде? Біжать
за вітром, немов табун лисиць, й блищать на сонці хвилясті хребти. А я все йду, самотній на землі, як
сонце на небі, і так мені добре, що не паде між нами тінь когось третього. Прибій колосистого моря
йде через мене кудись у безвість (М. Коцюбинський).
Вправа 3. «Два кольори». у поезії визначте метафору (підкресліть однією лінією синім кольором) і синекдоху (підкресліть двома лініями зеленим кольором).
Трава прим’ята тулиться до ніг,
Зелене яблуко котилось здалеку
Веде у сад, що зеленіє здалеку,
І прикотилося в мої літа.
І пахне там найбільше за усіх
По райдузі уже дорослих снів
Антонівка, мого дитинства яблуко.
Іду в минуле, загубивши стежечку,
Знов кадри літ прокручую назад,
Далека згадка не знаходить слів,
Дитячий світ, немов в рожеві коники,
Лиш пахне, мов антонівка улежана.
Рукою мами наш старенький сад
Літа, літа, як яблука в ковші,
Кладе мені за пазуху антонівку.
На хмарах пропливли за дальні обрії,
Пахуче яблуко, пахуче яблуко,
Але відлунить поклик у душі,
Пори осінньої терпкі вуста.
Щоб ми лишились, як в дитинстві, добрими.
(Вадим Крищенко)
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Вправа 4. Складіть речення з кожним значенням багатозначного слова.
Сонце:
1. Центральне небесне світило Сонячної системи, що має форму кулі.
2. Відбиття, відображення чимось або в чомусь цього небесного світила.
3. Світло й тепло, що випромінює це світило.
4. Те, що освітлює шлях, той, хто веде за собою.
5. Про те (того), що (хто) є джерелом життя, утіхи, радості для когось.
6. Що-небудь світле, хороше, прекрасне, людяне.
7. Гімнастична вправа на турніку.
Вправа 5. Поясніть значення висловів і вкажіть, де метонімія, а де синекдоха.

Спортсмен узяв золото, Хрещатик шумить, повз них все йшли підняті коміри,
до нас іде
2014 рік, берегти копійку, за що бореться Україна?, читати Довженка, билося сто шабель, абіту
рієнт повинен знати українську мову, чайник кипить, усміхнулася борода, фарбувати вікна, слухати
Чайковського, дивитися Гоголя, випити цілу чашку.
Вправа 6. Виправте помилки у словосполученнях, запишіть їх правильно.

Скільки часов зараз; гарна на небі луна; покраска вікон закінчилася; широкі кармани; погладити утюгом сукню; видати справки; кімнату поклеїли обоями; красиве міроприємство було
у школі; пожар мені картоплі; налийте мені кофе; повний стакан стоїть на столі; слідуюча остановка; гарний участок землі; нова мебель була завезена до школи; ноль — теж цифра; любимий
письменник; заключні заняття; любий тип волосся; не дивлячись на погоду; зайдіть другим разом;
вірна відповідь; переклав на українську мову.
ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Знайдіть відповідник до слова ковдра
А покривало
Б попона
В палантин
Г коц
Д полог

А
Б
В
Г
Д

2. Прикметник книжний / книжна може поєднуватися зі словом у рядку
А
Б
В
Г
Д

А мова
Б полиця
В ринок
Г шафа
Д обкладинка
3. Потребує редагування словосполучення
А копіювальна машина
Б змія потайна
В опрацьована стаття
Г сік із клюкви
Д зворушлива розмова

А
Б
В
Г
Д

4. Метонімія — це
А перенесення назви цілого предмета на його частину
Б перенесення назви з одного предмета на інший за його суміжністю
В перенесення назви з одного предмета на інший за його подібністю
Г перенесення назви з одного предмета на інший за вживанням у певному тексті
Д перенесення назви з одного предмета на інший за вживанням у певному стилі

А
Б
В
Г
Д
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5. Укажіть рядок, де кожне слово багатозначне
А
Б
В
Г
Д

А пливти, дрімати, буквар, аркуш
Б рукав, гніздо, земля, море
В мама, гілка, скромний, бігти
Г кімната, горіти, чистий, сонце
Д світлий, суниця, співати, зозуля
6. Позначте рядок словосполучень, у кожному з яких є слово, вжите в переносному значенні:
А золота обручка, стіна дощу
Б лагідний голос, золота душа
В золоті руки, залізничний вузол
Г море вражень, золотий браслет
Д золота коса, зміїна шкіра

А
Б
В
Г
Д

7. З’ясуйте, яке значення слова вікно є переносним
А отвір для світла й повітря в стіні приміщення, куди вставлено раму з шибками
Б невеличке озерце в болоті
В вільна година між уроками
Г отвір певного призначення в машині
Д екран дисплея

А
Б
В
Г
Д

8. З яким словом логічно пов’язується іменник водограй?
А гори
Б ванна
В негода
Г літо
Д річище

А
Б
В
Г
Д

9. Хто або що може бути тривким?
А господар
Б готель
В борщ
Г злигодні
Д доля

А
Б
В
Г
Д

10. Яка пара слів випадає з логічного ряду?
А кепський — лепський
Б альтруїстичний — егоїстичний
В богатир — бідняк
Г буяти — хиріти
Д поступ — регрес

А
Б
В
Г
Д

11. Позначте слово, що найбільше підходить для завершення речення: Не зволікайте, бо потім важко буде...
А куйовдити
Б солонцювати
В затинатися
Г надолужувати
Д їжитися

А
Б
В
Г
Д
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12. Позначте словосполучення, що відповідає сучасній літературній нормі
А
Б
В
Г
Д

А невідкладні справи
Б виписка з протоколу
В старі знайомі
Г кращі студенти
Д запобігати біді

3.2. ОМОНІМИ



Актуалізація опорних знань

Омоніми — слова, які мають різні лексичні значення, але однакове (чи подібне) звучання або написання.
Виокремлюють омоніми повні (абсолютні) (звуковий склад яких збігається в усіх граматичних формах у межах однієї частини мови) та неповні (часткові) (збігаються звучанням не в усіх граматичних
формах).

Омоніми неповні

Омофони
(звучать однаково, але
по-різному пишуться й
мають різне значення)

Омоформи
(слова однієї або різних частин
мови, що збігаються звучанням
у певних граматичних формах)

Омографи
(однаково пишуться, але
по-різному звучать, мають
різне значення)

Роман — роман
(ім’я) — (твір)

мила дівчина — мила вікна
(прикм.)
(дієсл.)

зáмок — замóк
брáти — брати�



Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання для самоперевірки.

1. Що називається омонімами?
2. На які групи поділяють омоніми?
3. Наведіть приклади омонімів, які
а) однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням;
б) однакові за звучанням, але різні за написанням і значенням;
в) однакові за написанням, але різні за вимовою і значенням.



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Визначте, якими різновидами неповних омонімів є виділені слова.

1. Несу отут страшний свій іспит І знаю, що життя мине. І мати, сидячи на призьбі, Вже не вичікують мене (Є. Маланюк). 2. Ах, живи, доживай! Живи, не тужи! Заціліти — надії марні! Тебе ж
подвиг жде на землі чужій, Десь над Райном чи десь на Марні! (Є. Плужник). 3. Що менше слів, то
висловитись легше, Горни, поете, їх замети цілі! Гасай у колесі своєму, векше... Ах, марний біг! Ах,
марний труд без цілі! (Є. Плужник). 4. Чого ж ти ждеш? Лишилося так мало! Розкрий обійми, наче
помах крил, — Лети й лети! Це ж те, що статись мало... (Є. Плужник). 5. І всяку душу я живу Нарік, натхненний, по вподобі, — А сам на самоті живу: Моя душа — безводна Гобі (М. Драй-Хмара).
6. Тоді б моя пісня, як птиця, до зір Злетіла, квітчаста й дзвінка... О як мені рідні ці губи, цей зір,
Плече це, волосся й рука... (В. Сосюра).
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Вправа 2. Наведіть десять пар слів, у яких наголос буде сприяти розрізненню значень. Зразок: ніде — нідé;
дорога� — доро�га; о�брази — обра�зи — образи�.
Вправа 3. Поясніть значення слів і складіть із ними речення.

Поле — поле; лава — лава; пара — пара; потяг — потяг; літній — літній; оселедець —
оселедець.
Вправа 4. Підкресліть омонімічні пари, схарактеризуйте їх.

1. Песик шишку з лісу ніс
І подряпав нею ніс.
2. Як тільки світанок настав,
Гусак чимчикує на став.
Проводить він там цілі дні,
Поживи шукає на дні.
3. Байбаки на варті стали
І в ту ж мить дрімати стали.

Отака ледача варта,
Слова доброго не варта.
4. Клаптик ситцю я покраю,
Хусточок з нього нашию,
Помережу їх по краю,
Пов’яжу лялькам на шию.
Мама скаже: «Глянуть любо
На твою роботу, Любо!»
(Із тв. Г. Плотникова)

Вправа 5. «Вправа з ключем». Замініть визначення словами-омнімами.

1. Найбільший духовий клавішний інструмент — складова частина організму людини та тварини.
2. Літературний жанр — м’яка бавовняна тканина.
3. Швидка тварина — спосіб бігу.
4. Представниця корінного населення Угорщини — сорт сливи видовженої форми.
5. назва козацького човна — морська пташка.
Ключ. З перших літер омонімів складіть слово і поставте в ньому наголос.
ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. У якому рядку однакові за написанням слова є омонімами?
А
Б
В
Г
Д

А мати справу, мати брата, мати відповідь
Б мати сказала, мати гарний вигляд, мати у спортзалі
В мати відпустку, мати значення, мати друга
Г мати свій погляд, мати проблему, мати секрет
Д мати здоров’я, мати дітей, мати голову на в’язах
2. Знайдіть слово, яке написано з помилкою

А
Б
В
Г
Д

А луна-парк
Б телепресцентр
В карієс
Г чіпси
Д алое
3. Установіть відповідність між омонімами та їхніми групами
1 руки — руки, білизна — білизна, радій — радій
2 назустріч — на зустріч, Віра — віра, спиться — спиця
3 злий собака — злий на руки, три двійки — три моркву

А омоформи
Б омографи
В омофони

А
Б
В

1

2

3
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4. Укажіть рядок слів-омонімів
А олівець, кришка, вити, ласка
Б літній, морквина, балка, лебідка
В вал, захід, застава, зважуватися
Г мул, здаватися, річка, ключ
Д слати, лава, тополя, луг

А
Б
В
Г
Д

5. Замість слова військовий потрібно вжити воєнний у словосполученні
А військовий льотчик
Б військовий парад
В військовий час
Г військовий оркестр

А
Б
В
Г

6. Яке значення має прикметник алегоричний?
А іншомовний
Б інакомовний
В іноземний
Г іномовний

А
Б
В
Г

7. У яких рядках подано слова-омоніми?
А йти — вийти
Б холодно — жарко
В фокус — фокус
Г адрес — адреса
Д літній — літній

А
Б
В
Г
Д

8. Омографи — це
А слова або форми слів, які є різними за значенням і звучанням, але однакові
за написанням
Б слова, що пишуться однаково, але звучать по-різному
В слова, що звучать однаково, але мають різне значення
Г слова, що звучать однаково, але пишуться по-різному
Д слова, що мають протилежне значення

А
Б
В
Г
Д

9. Позначте пару речень, у якій виділені слова є омонімами
А Море пристрастей вирувало навколо Івана.
Розігралося море широке.
Б Самотнє гніздо коливалося на присохлій бадилині.
Олег під’єднав останній дріт, з’єднав усе в гніздо.
В Голівка часнику лежала на підвіконні.
З бур’яну вигулькнула кудлата голівка Юрка.
Г Світ наш — невпинне, шалене щастя.
Брехнею світ обійдеш, а назад не вернеш.
Д Багато ґрунтів гуляло, чекало під пар.
ґрунтів не збувайте, грошенят не збирайте.

А
Б
В
Г
Д

10. У яких реченнях є слова-омоніми?
А І знову явори в долині шелестять, шелесне й вітер у верховітті їх.
Б Подивись, мамо мила, недаремно киця личко мила.
В З великої хмари — малий дощ.
Г Золоте серце мають наші матері.
Д Дід Мороз дарунки ніс, відморозив собі ніс.

А
Б
В
Г
Д
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11. Позначте речення, що містить омоніми
А Щире слово й добре діло душу й серце обігріло.
Б Господь посилає нам мудрості й сили і хранить Україну нині, прісно й вовік.
В Людина там не буде вільна, де є великі і малі.
Г День у день робота, день у день праця.
Д Міг би його поганити — не хочу вуст поганити.

А
Б
В
Г
Д

12. Які з виділених у реченні слів є омонімами?
Під іскристим півднем стелиться битий шлях, упираючись широким, туго натягнутим луком у високі
сріблясто-зелені жита, що, весело погойдуючись, вже заквітували на все поле, сизуватий колос, колючий
і п’янкий водночас, перегойдує оте диво, з якого в’яжуться духмяний хліб і споконвічні селянські надії
(М. Стельмах).
А
А битий
Б
Б луком
В
В колос
Г
Г колючий
Д
Д диво

3.3. СИНОНІМИ



Актуалізація опорних знань

Синоніми — це слова, близькі або тотожні за значенням, але різні за написанням і вимовою.
Виокремлюють синоніми лексичні (належать до однієї частини мови і мають відмінності у значенні)
та контекстуальні (мають близьке значення лише в певному контексті).
Синоніми лексичні

абсолютні (повні)
(взаємозамінні)
азбука — абетка — алфавіт,
екзамен — іспит, буква —
літера

семантичні
(ідеографічні, поняттєві)
(відрізняються відтінками
у значенні)

стилістичні
(відрізняються емоційноекспресивним забарв
ленням)

дорога — тракт, путівець,
шлях, траса, шосе, автобан,
автострада

йти — шкандибати, волочитися, повзти, летіти
та ін.

перифраза
(описовий зворот мови; у поезії — стилістичний прийом, який полягає в заміні
власного імені, назви предмета чи явища
описом їхніх найхарактерніших ознак)
весна життя — молодість,
пташка миру — голуб

евфемізм
(слово чи вираз, ужитий для заміни грубого,
непристойного, з неприємним емоційним
забарвленням слова)
скористатися носовичком — висякатися

Слова, подібні за значенням, утворюють синонімічний ряд, який очолює стилістично нейтральне
стрижневе слово (домінанта): кмітливий — тямущий, тямкий, тямовитий, тямковитий, хитрий,
метикований, метикуватий, покмітливий, штуде�рний, меткий, промітний, здогадливий, догадливий.
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Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання і завдання для самоперевірки.

1. Доберіть синоніми (6—7 слів) до слова їсти.
а) з позитивним забарвленням;
б) з негативним забарвленням.
2. Які слова називають синонімами?
3. Які синоніми належать до абсолютних?
4. Які слова називають ідеографічними синонімами?
5. Які синоніми належать до контекстуальних?
6. Яку стилістичну фігуру називають перифразою?
7. Що таке евфемізм?



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Доберіть якомога більше іменників до поданих дієслів.
Росте (дитина, квітка...), ходить, сміється, біжить, цвіте, усміхається, відчуває.
Вправа 2. Доберіть синоніми до прикметників та дієслів у словосполученнях.
Сухий клімат, сухий рік, сухий степ, сухий ґрунт, сухий дуб, сухе тіло, суха душа, суха
зустріч, сухий стиль; яскравий одяг, яскравий колір, яскравий день, яскрава мова, яскравий талант, яскравий доказ, яскравий спогад, яскрава особа, яскравий опис, яскрава зелень; поділяти
здобич, поділяти райони, поділяти майно, поділяти на групи, поділяти горе.
Вправа 3. Доберіть якомога більше синонімів до виділених слів. Запишіть їх.
1. Навіть квітка квітує для того, щоб зоставити після себе насіння, щоб знову відтворити свій
квіт у майбутньому. 2. Віки промовляють до нього в цей опівнічний час, коли вже не джмелять
моторики по садках, не шелестить вода із шлангів, і над заколисаною в місячнім сяйві Зачіплянкою, над її тихими вуличками панує тільки червона сторожкість неба та спокійна ясність собору.
3. Вже осінь, збезлюдніли пляжі, хвиля розбурхано б’є в береги. 4. Смуток розлуки в голосі Віруньки,
спрага чекання. 5. Серед шкільного двору турнік поблискує при місяці, як і колись поблискував, ще
на світанку їхньої юності, в їхні одбуті літа (Із тв. О. Гончара).
Вправа 4. Подані слова згрупуйте в синонімічні ряди.
Віхола, чудернацький, відкидати, лягати, підскакувати, думати, звиватися, в’юнитися,
яма, льох, задавака, сунути, інформувати, розпростиратися, обрис, заметіль, підстрибувати,
підплигувати, мислити, чванько, хвалько, пхати, повідомляти, дивний, облишати, падати,
дбати, міркувати, роздумувати, скручуватися, сплітатися, западина, заглибина, тицяти, сповіщати, давати знати, контур, витися, завірюха, силует, відштовхувати, підхоплюватися, вигинатися, погріб, хвастун, тикати, чудний, відбиток, залягати, корчитися, всувати, кéлер,
вибій, мізкувати, окреслений, підземелля, впихати, доводити до відома, завія, хуртовина,
скакати, відтворення, метикувати, борсатися, ковбаня, пивниця, зазнайко, рухатися, валити
валом, тримати в курсі, метелиця, відхиляти, простелятися, петляти, сушити голову, химерний,
вертітися, як муха в окропі; баюра, калабаня, доносити, репродукція, дублікат, незвичайний,
мріяти, спадати хвилями, окреслення, відмовлятися, пролягати, вирва.
Вправа 5. «Вправа з ключем». Знайдіть і підкресліть рядки, у яких всі слова є синонімами.
1. Міркувати, думати, мислити, розмірковувати.
2. Мужній, сміливий, відважний, розумний.
3. Іграшка, забавка, цяцька, виграшка.
4. Охайний, вередливий, чистий, чесний.
5. Мужній, серйозний, відважний, хоробрий.
6. Снігопад, метелиця, хурделиця, завірюха.
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7. Бігти, шкандибати, крокувати, іти.
8. Інструкція, прохання, настанова, вказівка.
9. Хитрий, лукавий, підлий, мерзенний.
10. Турбота, уболівання, клопоти, дбання.
11. Сторож, охоронець, оберіг, доглядач.
12. Їсти, жерти, лопати, уминати.
13. Дорогий, доброякісний, міцний, цупкий.
14. Плакати, ревіти, ричати, рюмсати.
15. Каганець, блимавка, нічник, мигунець.
16. Хитрий, лукавий, підлий, озлоблений.
17. Горизонт, екватор, небозвід, небокрай.
18. Холодний, крижаний, розжарений, морозний.
19. Ароматний, духмяний, запашний, пахучий.
Ключ. З перших літер перших слів синонімічних рядів складіть слово, у якому п’яту літеру замініть на И.
Вправа 6. Замініть фразеологізми синонімами.

Води в рот набрати, розбити глек, байдики бити, горло драти, пекти раків, поставити на
ноги, накивати п’ятами, плутатися під ногами.
ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Позначте рядок, у якому всі слова — абсолютні синоніми
А любий — милий, баритися — гаятися, рішучий — незламний, дорога — шлях
Б азбука — абетка, визначення — дефініція, обрис — контур, іспит — екзамен
В мовознавство — лінгвістика, скрізь — усюди, їсти — уминати, вітрило — парус
Г відтінок — нюанс, всесвіт — космос, палець — перст, сміятися — реготати
Д площа — майдан, хотіти — бажати, зрозуміти — второпати, обрій — небокрай

А
Б
В
Г
Д

2. Виберіть рядок, у якому всі слова є синонімами до слова дорога
А автострада, магістраль, бруківка, стежка, узвіз
Б путь, артерія, узвіз, доступ, смуга
В путівець, подорож, вулиця, провулок, серпантин
Г їздня, мандрівка, об’їзд, слід, асфальт
Д шлях, гостинець, тракт, траса, шосе

А
Б
В
Г
Д

3. Позначте синонім до слова шпарко
А жарко
Б лячно
В швидко
Г похапцем
Д вправно

А
Б
В
Г
Д

4. Знайдіть рядок з несинонімічною парою слів
А пильний — начальний
Б завізно
— людно
В шкіц
— ескіз
Г в’юнкий — звивистий
Д бузько
— чапля

А
Б
В
Г
Д
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5. Позначте рядок, що містить слово, яке логічно завершує речення: Я бачу, що Павло дедалі більше...
А
А бубнявіє
Б
Б щетиниться
В
В бринить
Г
Г розперізується
Д
Д кублиться
6. Установіть відповідність між словами-синонімами
А відтінок
1 двірець
5 пательня
Б сковорода
2 поземник
6 бігун
В галузь
3 наросток
7 царина
Г полюс
4 нюанс
Д горизонт

А
Б
В
Г
Д

7. Позначте синонім до слова розпука
А халепа
Б крах
В страждання

Г відчай
Д фіаско

8. Позначте рядок з несинонімічною парою слів
А шпальта — колонка
Б поглум — покруч
В наріжний — найважливіший

Г підпрягатися — долучатися
Д пролонгувати — продовжувати

А

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

Д

9. Установіть відповідність між художніми засобами та прикладами
А Хай славиться незрадливий стиск долонь,
Хай здійснюються неосяжні мрії,
Хай вічний прометеївський вогонь
Усі серця окрилює і гріє!
Б Поет став морем. Далеч степова,
І хмарочоси, й гори — ним залиті!
В В мужика землянка вогка,
В пана хата на помості.
Г Стомився день,
Облишив косовицю.
Дмухнув на сонце,
Заморочив ліс.

1 метонімія
2 персоніфікація
3 антитеза
4 анафора
5 евфемізм

А
Б
В
Г

1

2

3

10. Усі слова є синонімами в рядку(ах)
1 горизонт, обрій, крайнебо, видноколо, небозвід
2 йти, шкандибати, плентатись, поспішати, тягтися
3 вродливий, симпатичний, ошатний, красивий, гарний.

А1
Б 2, 3
В 1, 2
Г2
Д 1, 3

А
Б
В
Г
Д

А1
Б 2, 3
В 1, 2
Г2
Д 1, 3

А
Б
В
Г
Д

11. Допущено стилістичні помилки в реченні(ях)
1 У травні ми будемо здавати екзамени.
2 Курси проходять у першому учбовому корпусі.
3 Церква виблискує своїми банями.
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4

5

12. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього.
1. Важливою частиною української народної творчості є жартівливі пісні. 2. У середині минулого
століття М. Закревський підкреслював, що в цих піснях — «привілля для веселощів, іронії, дотепу українця, без яких він не може жити». 3. Від добродушного гумору до в’їдливого глузування — такий широкий
діапазон настроїв жартівливих пісень. 4. Іронія відчувається у таких самохарактеристиках «Хоч я гарна, та
ледащо», «Чи я собі не хазяйка та не господиня — три дні хати не мила, сміття по коліна». 5. Переважно
жартівливі пісні ґрунтуються на протиставленні бідних і багатих, щедрих і скупих, роботящих і ледарів, скромних і хвалькуватих, примітних і незугарних, кмітливих і недотеп. 6. Жартівливі пісні й зараз
висміюють лінощі, пихатість, скупість — усе, з чим не мириться народне уявлення про людську поведінку
(За Н. Шумадою).
А. У яких реченнях є синоніми до слова жарт?
1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

4

5

6

Б. У яких реченнях уміщено антоніми?
1

В. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку?
1

2

3

3.4. АНТОНІМИ



Актуалізація опорних знань

Антоніми — це слова (здебільшого однієї частини мови), які мають протилежне лексичне значення.
Антоніми об’єднуються в пари на основі діаметрально протилежного значення: добре — погано; світлий — темний; день — ніч.
Антоніми

контекстуальні
(антонімічні зв’язки встановлюються
лише в контексті)

загальномовні
(постійні, словникові)
Мало вкусиш, більше ковтнеш
(Нар. творчість)
державний — антидержавний

Червоне й чорне
(Стендаль)

антитеза
(стилістична фігура, що полягає у протиставленні
явищ, почуттів, характерів, протилежних
один одному)
...Щоб Бог зіслав мені найбільший дар:
Гарячу смерть — не зимне умирання!
(О. Теліга)
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Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання і завдання для самоперевірки.

1. Які слова називаються антонімами?
2. Які антоніми називаються загальномовними?
3. Які антоніми називаються контекстуальними?
4. Випишіть із художньої літератури або наведіть самостійно приклад антитези.



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Доберіть антоніми до слів, виділених у реченнях.

1. Сивий кінь любисткової ночі залишив зачаєні сліди... Я любив твої озерні очі, Повні тайн
і смутку, як світи. 2. Не поміча хвилин людина, А час прудкий свій килим тче. 3. Гуляли протяги на
ґанках, І барабанив дощ хльосткий, А темна ніч, мов хуліганка, зривала з яблуньок хустки. 4. Беріз
не гріють білі гетри, Тремтить оголене гілля. 5. Снігами вкрились кілометри, В заметах горбиться
рілля. 6. В пухнастих горностаях і хуртечах справля зима банкет на полонинах. 7. Дерева в тонкорунних пелеринах Тримають неба просторінь на плечах. 8. Плечиста гребля на рамена скель Навік
лягла могуттям Геркулеса. 9. Проміння сонця, Мов прудка форель, То блисне, то зника в глибинах
плеса (Із тв. Д. Луценка).
Вправа 2. Замість крапок поставте потрібні за змістом антоніми.

1. ... в навчанні, зате ... в роботі.
2. На ... землі ... хліб родить.
3. З ... хмари ... дощ.
4. Праця людину ... , а лінь ... .
5. Краще ... правда, ніж ... брехня.
6. Де ... слів, там ... діла.
7. Що ... не зробиш, то ... не наздоженеш (Нар. творчість).
Вправа 3. Доберіть антоніми до прикметників.

Свіжий хліб, свіжа кава, свіжий огірок, свіжа сорочка, свіжий букет, свіже повітря, свіжа
метафора, свіже враження, свіжий погляд, свіже обличчя, свіжі сліди, свіжа преса, свіжі рими,
свіжий вітерець, свіжі новини, свіжий подих.
Вправа 4. Доберіть до поданих слів спільнокореневі антоніми.
Зсипати, готівковий, грамотний, влетіти, підповзти, грішний, байдужий, діяльний, культурний, платний, хмарний, ввести, відсунути, під’їжджати, підтягнути, гуманний, поганий,
історичний, науковий, санітарний, відчепити, скласти, розгребти.
Вправа 5. Згрупуйте слова в антонімічні пари.
Активний, чесність, щирість, акуратність, невинність, розумний, тихий, грубий, стверджувати, пасивний, недбалість, неохайність, заперечувати, воля, нещирість, вина, дурний,
голосний, нікання, поневолення, байдужість, підлість, тупий, нетямущий, звучний, делікатний, лицемірство, гучний, ніжний, гніт, безчестя, фальш, лункий, бездіяльний, дзвінкий,
лагідний, пригноблення, інертний, ганьба, провина, ярмо.
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ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Антонімічна пара слів є в реченні
А
Б
В
Г
Д

А Хто своєї мови цурається, хай сам себе встидається.
Б Добре слово краще, ніж готові гроші.
В Не будь людинкою, що догори щетинкою.
Г Хвальби повні торби, а вони порожні.
Д Коли хочеш щось сказати — перш подумай.
2. Антонімічної пари не утворюють фразеологізми рядка

А
Б
В
Г
Д

А хоч греблю гати — як кіт наплакав
Б він такий, як хліб м’який — ні се ні те
В накивати п’ятами — вертітися, як муха в окропі
Г ні пари з уст — роззявити пельку
Д жити душа в душу — жити як кішка з собакою
3. Установіть відповідність між фразеологічними антонімами
А відкрити душу
Б пальцем не ворухнути
В виходити з рівноваги

1 берегти нерви
2 лізти в ярмо
3 зі шкури пнутися
4 знімати стружку
5 сховатися у шкаралупу

1
2
3
4
5

А

Б

В

4. У якому рядку подано антонімічні пари?
1 зрячий — сліпий, визволення — поневолення, гарний — приємний
2 чудовий — огидний, гарячий — теплий, глибокий — мілкий
3 забувати — пам’ятати, загоряти — гаснути, згода — незгода.

А1
Б3
В 1, 2
Г2
Д 1, 3

А
Б
В
Г
Д

5. Визначте пару слів, що випадає з логічного ряду
А ревний — нехлюйський
Б лисніти — тьмяніти
В слава — ганьба
Г утнути — доточити
Д навпрошки — манівцями

А
Б
В
Г
Д

6. У якому рядку подано антонімічні пари?
А білий — чорний, вечір — день, тихий — темний
Б суворий — чарівний, життя — смерть, далекий — близький
В холодний — крижаний, праця — відпочинок, сестра — друг
Г серйозний — жартівливий, іти — стояти, ясно — темно
Д ранок — сутінки, говорити — слухати, вгору — вбік

А
Б
В
Г
Д

7. У якому рядку подано неантонімічні пари?
А говорити — мовчати, правда — брехня, день — ніч
Б добрий — злий, високий — низький, білий — чорний
В північний — південний, довгий — короткий, тут — там
Г багато — мало, друг — недруг, засинати — прокидатися
Д ясно — яскраво, йти — шкандибати, високий — широкий

А
Б
В
Г
Д
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8. Яку стилістичну фігуру вжито в рядках?
Тінь чорна стрімко падає униз —
То білий голуб так злітає вгору.
А анафора
Б епіфора
В перифраза
Г антитеза
Д евфемізм

А
Б
В
Г
Д

9. Антоніми вжито в прислів’ї
А
Б
В
Г
Д

А Глибше орати — більше сіна мати.
Б Шануй учителя, як родителя.
В Не бажай синові багатства, а бажай розуму.
Г У червні на полі густо, а надворі пусто.
Д Слово — не горобець, випустиш — не впіймаєш.
10. Укажіть речення, у яких використано антоніми

А
Б
В
Г
Д

А А у небі летять, курличуть журавлі.
Б З журбою радість обнялась.
В З краю неба насувались білі хмари.
Г Людина не знає, де загубить, а де знайде.
Д Шиє, поре — ниткам горе.
11. У якому словосполученні правильно вжито слово відкрити?

А
Б
В
Г
Д

А відкрити кватирку
Б відкрити підручник
В відкрити душу
Г відкрити очі
Д відкрити двері

12. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього.
1. Ріка цієї ночі здавалась безкрайою, стала чорна, сувора, як море під час шторму. 2. Кошлаті буруни, грізно блискаючи вогняними гребенями, з реготом котилися на загати, розбивалися об кряж, стрибали
вище людини і знову відкочувались назад, залишаючи після себе в дамбі глибокі урвища. 3. Тільки-но
водяний вал відкочувався, люди в ту ж мить кидалися до урвища і за якусь часинку (поки набіжить другий
вал) поспішали полагодити зруйноване й забити пробоїни. 4. Набігав новий вал, люди вилітали з урвища,
хапалися за троси, за балки, і вода перекочувалася через їхні спини (Я. Баш).
А. У яких реченнях ужиті авторські антоніми?
1

2

3

4

1

2

3

4

2

3

4

Б. У яких реченнях є слова-омоніми?

В. У якому реченні вжито порівняльний зворот?
1
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3.5. ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ З ПОГЛЯДУ ЇЇ ПОХОДЖЕННЯ



Актуалізація опорних знань
За походженням
розрізняють лексику
праіндоєвропейську,
спільнослов’янську,
спільносхіднослов’янську

назви родинних стосунків
(брат, сестра)
назви частин тіла
й органів людини
(зуб, язик)
назви рослин, птахів,
дерев, тварин
(дуб, курка, гуска, явір)
побутові найменування
(цукор, дріжджі, двері)
назви дій, процесів, станів
(йти, їхати, молодіти)
назви якостей, ознак
(червоний, сивий)

власне українську
мрія, вареники, віхола, хурделиця, свита, чобітки

запозичену
(≈10% української
лексики)

З грецької
(слова, пов’язані з граматикою, логікою, математикою,
літературою, драмою, філософією, філологією,
природою; з початковими ф, г)
горизонт, діалект, бібліотека, гармонія
З латини
(слова, що пов’язані з навчанням, медициною,
матерією, назви рослин, тварин, мінералів)
клас, студент, сентенція, культура
З тюркських мов
(слова з початковими а, я, складами ба, са, ха, ка, га, жа, ар,
яр, хв, ки, ги) абрикос, аркан, адмірал, кавун, вежа, кизил
З німецької
(слова, що пов’язані з будівництвом, виробництвом,
буквосполучення -рст-, -рбр-, -сшт-, -ндш-, -штр-)
цегла, крейда, бутерброд, фарба, штрих
З французької
(більшість слів з ю, же, жи, жу, аж, яж,
деякі страви, модні аксесуари, одяг)
гараж, пляж, майонез, журі, сюжет, комюніке
З англійської
(торгово-економічні поняття, спортивні терміни,
сполучення -дж-, -оу-, -айн-, -ау-)
джентльмен, джем, футбол, аут, спонсор, менеджер
З голландської
(слова, пов’язані з морем)
гавань, крейсер, яхта, краб, люк
З італійської
(слова, пов’язані з музикою, піратством)
галера, кортик, дует, піаніно, корсар

З польської
З іспанської
(слова, пов’язані з коридою (слова, пов’язані з назвами одягу, танців; з буквосполученнями бл, тл, дл та початковим ґ)
та фієстою)
пікадор, мантилья, сомбреро скарга, дзиґарик, ґудзик, келих, герб, тлумачний, повидло
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Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання для самоперевірки.

1. Як розрізняють українську лексику за походженням?
2. Які слова належать до власне українських? Наведіть приклади.
3. Яка лексика належить до праіндоєвропейського періоду? Наведіть приклади.
4. Які фонетичні ознаки запозичень із англійської, французької, тюркських мов?



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. «П’ятнашка». визначте, якого походження подані слова. З трьома словами складіть речення.

Комета
сарай
школа
дах
діалект

форма
граматика
град
бюро
верстат

врата
папір
аркан
джем
філологія

Вправа 2. Доберіть до іншомовних слів із першого абзацу українські відповідники із другого.

Аспект, білль, гіпотеза, дебати, директива, домінувати, еквівалент, екстрений, ідентичний,
інновація, інцидент, колізія, конвенція, конверсія, консенсус, пріоритет, популізм.
Обговорення, рівнозначник, тотожний, схожий цілком, угода, першість, перетворення,
зміна, здогад, припущення, переважати, нововведення, згода, збіг, обіцянки, вказівка, випадок, пригода, непорозуміння, мірило, засіб, законопроект, законодавчий акт, терміновий,
зіткнення.
Вправа 3. «Зіркова тридцятка». До слів іншомовного походження доберіть українські відповідники.

Асиміляція
аероплан
анемія
фонтан
процент
клімат
бібліотека
вокзал
паралельний
горизонтальний

раритетний
автентичний
карта
вертикальний
рентабельний
інтегрувати
компетентний
полюс
фотокартка
лозунг

аргумент
фактор
куліси
космос
ландшафт
дифтонг
екватор
тираж
оптовий
майстерня

Вправа 4. Підкресліть іншомовні слова і поясніть їхнє значення. З’ясуйте, чи до всіх запозичених слів
можна дібрати українські відповідники. Відповідь обґрунтуйте.

1. Уперто рвуться в рідну Мову: «Імпічмент», «брокер», «спікер», «шоу»... 2. Дитячу душу муля
«снікерс», Дорослу крутить-вертить «спікер» (Із тв. О. Рутецької). 3. І все на світі треба пережити.
І кожен фініш — це, по суті, старт. 4. Немов чарівні декорації — жасмин, троянди і бузок. 5. Десь
блискавки — як бліци репортера, проекція на хмару грозову. 6. Тебе чекають різні дивовижі. Кореспонденти прагнуть інтерв’ю. Москва. Гран-Прі. Овації в Парижі!.. 7. Під склепінням печалі така
хороша акустика. 8. А потім зникла музика. Антракт. 9. Дзижчать і жалять міріади версій (Із тв.
Л. Костенко).
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ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Прикметник шкарубкий(а) уживається з іменником у рядку
А
Б
В
Г
Д

А дорога
Б долоня
В вояк
Г око
Д характер
2. Позначте пару слів, що випадає з логічного ряду

А
Б
В
Г
Д

А лункий — німий
Б безхребетний — вольовий
В ошатний — прибраний
Г ґандж — гідність
Д лукавий — щиросердний
3. Позначте слово, яке є доречним для завершення речення:
Саме цвіли акації, і бджоли так і ... біля вуликів.

А
Б
В
Г
Д

А маніжилися
Б снували
В скніли
Г комизилися
Д цабеніли
4. Позначте словосполучення, що відповідає сучасній літературній нормі

А
Б
В
Г
Д

А заказний лист
Б об’єм статті
В доля правди
Г вичахлий чай
Д тактична поведінка
5. Визначте слово, яке пояснює значення виділеного слова в реченні:
Перебендя старий, сліпий, — хто його не знає?

А
Б
В
Г
Д

А характерник
Б дотепник
В песиміст
Г кобзар
Д бідолаха
6. Визначте словосполучення, у якому значення виділеного слова пояснено правильно
А ятрити душу (мучити)
Б нагальна справа (щоденна)
В чайки шугають над Дніпром (кричать)
Г імлистий день (сумний)
Д недорікувате мовлення (недоброзичливе)

А
Б
В
Г
Д

7. Позначте слово, що відповідає сучасній літературній нормі
А співпадати
Б протиріччя
В водорослі
Г оболочка
Д нечисленний

А
Б
В
Г
Д
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8. Укажіть рядок, що складається лише із запозичених слів
А
Б
В
Г
Д

А цирк, театр, вистава
Б партер, антракт, оркестр
В воєвода, осавула, боєць
Г спорт, гра, хокей
Д очіпок, джемпер, кашне

9. Які з поданих слів є запозиченими?
1. Автобіографія. 2. Мрія. 3. Спів. 4. Філософія. 5. Математика. 6. Шкільний. 7. Суниця. 8. День.
9. Черговий. 10. Вогонь. 11. Друг. 12. Аудит. 13. Домівка. 14. Малюсінький. 15. Андрій.
А
А 1, 4, 5, 12, 15
Б
Б 1, 2, 3, 6, 7, 9, 13, 14
В
В 1, 2, 3, 7, 9, 14, 15
Г
Г 1, 3, 6, 7, 9, 10, 15
Д
Д 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
10. Позначте рядок, у якому всі слова власне українські
А
Б
В
Г
Д

А древо, мислитель, єдність, горизонт
Б філософія, університет, лірика, опера
В конференція, держава, бандура, соло
Г паляниця, суниця, город, врата
Д скеля, хист, мрія, плахта
11. Установіть відповідність між словами іншомовного походження та їхнім тлумаченням
А контраст
Б пікет
В сервірування
Г ад’ютант
Д екзерсис

1 приготування столу до обіду
2 офіцер, прикріплений до командира
3 різко окреслена протилежність у чомусь
4 музична вправа для розвитку техніки співу чи
гри на якомусь інструменті
5 невеликий сторожовий загін

1

2

3

4

5

А
Б
В
Г
Д

12. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього
1. Їдуть студенти художнього інституту з Криму, із жнив. 2. Веселі, засмаглі, змужнілі, загартовані
працею. 3. Та головне — кожен почуває себе духовно збагаченим. 4. Скільки дали їм лекції Довженка!
5. А як важливо, що вони малювали під його зіркою опікою. 6. За два місяці дали шість концертів, кілька
вистав, випустили вісім номерів стінгазети. 7. А це добра школа для кожного: дивовижний ентузіазм і непогамовний творчий пошук Довженка. 8. Напруженим духовним життям прожили студенти ці два місяці.
9. До Турецького валу під’їхали надвечір. 10. — Дивіться, як заходить сонце! — вигукнув Довженко, що
першим вихопився на гребінь. 11. — Зверніть увагу на довколишнє забарвлення неба. 12. Намалювати б
таку красу! 13. А на світанні, коли студенти міцно спали серед поля, їх розбудив бадьорий голос: — Вставайте, сплюхи! 14. Скоро сонце зійде. 15. Ловіть чарівну мить! (За С. Плачиндою).
А. У яких реченнях вжито слова іншомовного походження?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

10

11

12

13

14

15

Б. У якому реченні вжито слово із значенням «запал»?
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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В. У якому реченні вжито українське слово із значенням «момент»?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

10

11

12

13

14

15

Г. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.6. СКЛАД УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКИ
З ПОГЛЯДУ СФЕР УЖИВАННЯ



Актуалізація опорних знань

З погляду вживання найбільшу групу становлять загальновживані слова. Друга група — спеціальна
лексика (обмеженого вживання).
Лексика з погляду
вживання

загальновживана
(стилістично нейтральна, яка використо
вується всіма носіями мови)

спеціальна
(обмежена у функціонуванні)

сорочка, читати, білий, верблюд, книга,
стіл, комп’ютер

науковотермінологічна
(позначає поняття
конкретних галузей
науки і техніки)

професійновиробнича
(уживана особами
певної професії)

метод, гіпотеза,
афікс, аналіз, абревіатура

швартові, баранка
(кермо автомобіля),
штрек, масштаб

соціальних груп
(жаргон, сленг, арго,
просторіччя)

діалектна
(властива певним
територіям)

пара, шпора, лажа,
понти, ботень, хаза,
прикид, ульот

варги (губи), запалки (сірники), слоїк
(банка)

Будь уважним!

У літературному мовленні діалектним словам відповідають загальномовні:
лю�фник
куку�ля
ко�гут
кін
ле�ґінь

—
—
—
—
—

дачник
зозуля
півень
сцена
юнак

фа�йний
флоя�ра
боця�н, бузько�, бу�сол, чорногу�з
коц
маржи�на

—
—
—
—
—

гарний
сопілка
лелека
ковдра
худоба

ва�тра — вогонь
коли�ба — житло чабанів
плай — стежка
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Пам’ятка!

Термінологічна лексика
біологічна

плазма, клітина

лінгвістична

фонетика, відмінок

шахова

шах, ендшпіль

літературознавча

хорей, фабула

фізична

атом, калорія

політична

нація, демократія

фінансова

вексель, авізо

філософська

суб’єкт, ідеалізм

технічна

блюмінг, шків

математична

множення, тангенс

музична

октава, терція

військова

штаб, ескадрилья

морська

лінкор, шкіпер

медична

офтальмологія, ампутація

політико-економічна

продуктивні сили, прибуток

3.7. УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКА ЗІ СТИЛІСТИЧНОГО ПОГЛЯДУ



Актуалізація опорних знань
Стилістична диференціація лексики

міжстильова (стилістично нейтральна, становить
основу усного й писемного мовлення): повітря, яблуня, жито, лелека, мати, учитель, телефон, далекий,
розмовляти, тиждень, багато, тонна

розмовно-побутовий
стиль (експресивнооцінна, просторічна,
зменшено-пестлива
лексика): неня, матусенька, манесенький,
парубчисько, базікало,
читалка, заліковка

офіційно-діловий
стиль (уживаються
слова у прямому значенні, уніфікована
спеціальна термінологія): ухвала,
апеляція, експерт,
конвенція

стилістично забарвлена
лексика усного
мовлення
науковий стиль (різногалузева термінологія, загальнонаукова
абстрактна лексика):
взаємодія, типологія,
вплив, аналіз, висновок, причина, аргументація

лексика писемного
мовлення
публіцистичний
стиль (різнопланова
лексика, що має політичне, ідеологічне
спрямування): гуманізм, демократія, свобода, доблесть, ратний, натхненний

122
www.e-ranok.com.ua

Звісно, поділ лексики за стильовою належністю є досить умовним, бо функціональні стилі не становлять замкнених систем та непорушних комунікативних сфер.



Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання для самоперевірки.

1. Як розрізняють українську лексику за походженням?
2. Які слова належать до загальновживаних?
3. Яку лексику називають лексикою вузького стилістичного призначення?
4. Які слова називають професіоналізмами?
5. Які слова називають діалектними?



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Зредагуйте словосполучення.

Без виключення, бувший президент, в другий раз, виключення з правил, виключна роль,
відмінити закон, два депутата, заключити договір, заплановані міроприємства, повістка дня,
приймати участь, являється доказом, приймати міри, принуждати, приступати до обговорення
роботи, прослойка, на протязі року.
Вправа 2. Випишіть у два стовпчики слова: 1) діалектні; 2) професійні. Поясніть їх.

1. Не встиг Магазаник вирізати колодачем до перших снізок стільники, як в оселі почувся дзвін
ланцюга і несамовите валування блохастого кунделя, що глушив джмелине дзижчання ліри й голос
лірника... (М. Стельмах). 2. Щасливий був би зараз не те що капітаном, рядовим матросом потрапити
до них на борт. З радістю драїв би палубу, чесно вистоював би матроську вахту, з півслова видався б
під час бурі натягувати вподовж палуби штормові леєри... (О. Гончар). 3. Крім словесної мови, для
вираження думок і порозуміння люди користуються немовними комунікативними знаками, розрахованими на слухове чи зорове сприймання (П. Дудик). 4. Настане зима, страх упечеться було! Тру, тру
пісок на лежанці, з лежанки на піч переходжу. Надвір би побіг: синички та снігарики, — ні в віщо
вбуться, вдягнутись. Є шкарбани в матері, надінеш; а ось і їй треба. Є свитина, так ... біла й жіноча:
сестрина, що вмерла підлітком, ще мене не було. Вибіжиш до дітвори в їй, сміються. А вона ще й
до трьох вусів і довга-довга на мене. Скнієш, скнієш було, схопишся та як дременеш по снігу в одній жильоточці, в черевиках материних, а то так прямо й босий. Іноді було й слини не ковтнеш і не
кавкнеш — простудишся так. А іноді як завалишся: палить тебе, пече усього. Скільки раз це бувало!
І вижив! (А. Тесленко).
Вправа 3. До наведених діалектних слів доберіть з довідки літературні відповідники.

Пантрувáти, раби�на, ґáзда, бурдéй, сту�ля, кліть, орани�ця, ви�діти, кацавéйка, рéля,
пори�лиця, пáкіль, парто�вина, боця�н, мо�нятися, куку�ля, шебéта, кінва, вáрга, запáлки, нéньо,
ду�ркати, бу�рта.
Довідка: слідкувати, драбина, звідти, хазяїн, землянка, комора, бачити, безрукавка,
посівна, скатертина, кріт, сірники, зозуля, гойдалка, купа, торбинка на хліб, кілок, відро,
повільно робити, губа, стукати, чорногуз, батько.
Вправа 4. Підкресліть рядки, які складаються з професійних слів.

1. Струм, вольтметр, індикатор, напруга.
2. Тітка, кухня, черевики, шия.
3. Веселий, диван, місяць, човен.
4. Репортер, стаття, журналіст, інтерв’ю.
5. Риба, хитрість, сосна, працювати.
6. Робота, нудьгувати, їхати, дядько.
7. Сміятися, сіль, гроза, дощ.
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8. Бульба, навчання, діти, солома.
9. Кліп, продюсер, артист, сцена.
10. Лекція, професор, залік, сесія.
11. Комп’ютер, сайт, клавіатура, інтернет.
12. Вітер, хмари, чорний, мама.
13. Звук, хвиля, радіомовлення, диктор.
14. Тиждень, рік, вівторок, доба.
15. Вода, море, озеро, річка.
Вправа 5. «Вправа з ключем». випишіть слова у два стовпчики: 1) професійні; 2) загальновживані.

Їхати, щороку, зірка, комбайн, донечка, ліс, щастя, черевики, жито, лекція, есе,
комп’ютер, діти, індикатор, товар.
Ключ. З перших літер першого стовпчика складіть слово-діалектизм, поясніть його значення.
Вправа 6. З’єднайте стрілками іменники 1 і 3 стовпчиків із прикметниками 2 стовпчика, щоб утворилися
словосполучення, які відповідають літературній вимові:
1

2

актор
екзамен
відповідь
футбол
чоловік
лексика
звання
пояснення
обов’язок
мовлення

3

професійний
писемний
письмовий
професіональний
письменний

приладдя
досвід
дозвіл
пам’ятка
хор
неспроможність
народ
травма
рівень
стіл

Вправа 7. «Червоним по чорному». виправте, де потрібно, помилки слововживання, які допущено у словосполученнях.

Завідувач кафедри, сонячний Капрі, теплий фланель, учений ступінь, залічити рани, музикальне училище, участковий міліціонер, нажати на гальма, ефективна поведінка, домашній адрес,
доказувати теорему, попадати в ціль, навчати мові, високий на зріст, подякувати Вас, гарячий
кофе, самий дорогий костюм, повідомити Вас.
Вправа 8. До слів доберіть перифрази. Із трьома описовими зворотами складіть речення. Підкресліть слова,
які належать до загальновживаної лексики.

Англія, вугілля,
райдуга, ліс.

цукор,

голуб,

ялинка,

осінь,

письменник,

І. Франко,

собака,

ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. У якому рядку всі слова належать до виробничо-професійної лексики?
А боронування, вагранка, риштування, оранка
Б обмолот, резолюція, анальгін, краєвид
В косовиця, чирок, ландшафт, медицина
Г домна, вуглекомбайн, камбуз, такелаж
Д мартен, бетон, докер, референдум

А
Б
В
Г
Д
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сіль,

2. У якому рядку всі слова належать до офіційно-ділової лексики?
А
Б
В
Г
Д

А біографія, закон, наказ, декларація
Б педрада, акт, заява, об’ява
В довідка, семестр, звіт, план
Г аксіома, угода, квитанція, постанова
Д доручення, ваучер, джакузі, референдум
3. У якому рядку всі слова — науково-термінологічна лексика?

А
Б
В
Г
Д

А телеграма, атом, ядро, відмінок
Б присудок, речення, характеристика, дієслово
В синус, графік, молекула, аксіома
Г косинус, орфоепія, реакція, девальвація
Д трикутник, апендицит, грип, гриб
4. У якому рядку вжито емоційно забарвлену лексику?

А
Б
В
Г
Д

А кохання, здоров’я, дитятко, хлібина
Б щастя, любий, папір, кротисько
В боягуз, стяг, холоднеча, деревоподібний
Г весело, манюня, прямовисно, небесний
Д білявенький, їстоньки, дітище, хлопчисько
5. Установіть відповідність між діалектизмами та їхнім значенням
А блават
Б ляскавиця
В нецьки
Г каптур
Д черес

1 грім
2 очіпок
3 пояс
4 полиця
5 волошка
6 ночви

А
Б
В
Г
Д

1

2

3

4

5

6

6. Знайдіть речення, у якому вжито діалектизм
А
Б
В
Г
Д

А Марічка плакала, бо її цяця впала в багнюку.
Б Він співав усі свої пісні під фанеру.
В Кобеняк Михайла висів на цвяшку, затуляючи вікно.
Г У творах Марка Черемшини можна знайти багато просторічних слів.
Д Парубійко йшов на пасіку, бо знав, що там його буде чекати дід Іван.
7. Визначте словосполучення, у якому значення виділеного слова пояснено правильно
А гребувати землею (гребти)
Б надворі сльота (вологість)
В безугавний лемент (голосний)
Г вдарити києм (камінь)
Д стояти навшпиньках (тихо)

А
Б
В
Г
Д

8. Діалектне слово вжите в реченні
А Рондо написані так цікаво, що хочеться вивчити їх напам’ять.
Б Над високими горами, над широким плаєм вставало сонце.
В Орел впинався кігтями в рамено.
Г До князя прийшли смерди, принісши дари полів.
Д І вірш твій вирвався без титла, і дух твій вирвався з тенет.

А
Б
В
Г
Д
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9. Укажіть правильне твердження
А Слова трап, підлога, палуба є професійними.
Б Відмінок, словотвір, апостроф — це слова-терміни.
В Серед слів рослина, гілка, клітина немає термінів.
Г Слова зеленесенький, оспівати, дар є стилістично нейтральними.
Д Слова мушкет, коц, злото є архаїзмами.

А
Б
В
Г
Д

10. Укажіть рядок, що складається лише зі стилістично нейтральних слів
А
Б
В
Г
Д

А тополя, ясний, рідний
Б веселий, реготуха, чвалати
В провісник, величний, великий
Г звитяжний, возвеличити, виднокруг
Д примазався, лементував, любив
11. У якому з поданих речень є застарілі слова?
1. Ліси ще дихали холодками, гірські води шуміли на скоках, а плай
радісно підіймався угору поміж воринням.
2. Майборода знайшла найстарішу удяганку, не то кацавейку, не то жупан.
3. Поки бабуся спече книші, то в дідуся не буде душі.
А 1
Б 2
В 1,2
Г 3
Д 1,3

А
Б
В
Г
Д

12. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього
1. «Пілігрим» був невеличкий вітрильник, але вважався одним з найстаріших кораблів Джеймса
Уелдона. 2. Він входив до складу флотилії, яку той щорічно виряджав ген за Берингову протоку, в північні моря, або під Тасманію чи за мис Горн, аж до морів Антарктики. 3. Шхуна-бриг чудово ходила під
вітрилами. 4. Завдяки дуже зручному оснащенню вона могла навіть з нечисленною командою запливати у
важкодоступні місця південного моря, звідки починалася суцільна смуга антарктичної криги... 5. Капітан
Халл, досвідчений мореплавець, один з найвправніших гарпунерів флотилії, мав команду, яка складається
з п’яти матросів і одного новачка (Жуль Верн).
А. У яких реченнях вжито професійну лексику?
1

2

3

4

5

Б. Скільки географічних термінів вжито в тексті?
А
Б
В
Г
Д

10
8
12
7
9

А
Б
В
Г
Д
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3.8. АКТИВНА І ПАСИВНА ЛЕКСИКА



Актуалізація опорних знань
Лексика
Активна
(постійно використовується
всіма носіями мови)

Пасивна

культура, мова, словник, підручник

застарілі слова

неологізми
(слова на позначення нових реалій,
що виникають у процесі розвитку суспільства)
флешка, декодер, айфон

історизми
(слова, що позначають предмети, явища,
поняття, які вийшли з ужитку)
смерд, чернь, князь, лихвар



архаїзми
(назви предметів, явищ, витіснені іншими,
сучасними словами, які існують і нині)
град (місто), вої (воїни), страж (сторож)

Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання і завдання для самоперевірки.

1. Яка лексика називається активною з погляду вживання?
2. Яка лексика належить до пасивної?
3. Що називається неологізмом?
4. У поданих уривках знайдіть авторські неологізми і підкресліть їх.
а) І з-під хмар-снігурів
в) В давній золотій печалі
Сніговіється даль-хитавиця,
лебедіють небеса.
Та ще приспана сила снігів,
(Д. Павличко)
Та над серцем зоря-вечірниця.
г) Я дивлюсь на світ здивовано,
І дивіння моє — здивування,
(М. Вінграновський)
б) Не дивися так привітно,
Все оживлене, все одивоване,
Яблуневоцвітно...
Дива дивові дивування.
Не милуй мене шовково,
(І. Драч)
Ясносоколово.
(П. Тичина)
5. Чим відрізняються історизми від архаїзмів? Наведіть приклади.
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Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Повторивши поезії шкільної програми, визначте, які неологізми кому належать.

Автори: Павло Тичина, Ліна Костенко, Василь Стус, Михайло Стельмах, Олесь Гончар,
Іван Драч.
Неологізми: стотривожна душа, аеропланити, спогадуванка, місяць-білогривець, рожеве
клубовиння, на цих всебідах, золотаве звечоріння, багряновидний, надвечірність, бабулина,
бабусенція, сніння, бистрозір, підсмуток очей, одкам’янійте, статуї античні, брунькоцвіт, гороїжиться берег, сиропташечка, усевитончуваний зойк, вічнодумний, нездужжя, двигіт ударів,
пора зацвітань і одцвітань, пензлі боговбогі, серцеокий, піднебесність, бабусонечко, протисезонно, самозамкнений, зашовковитися.
Вправа 2. Установіть відповідність між застарілими словами (перший абзац) та їхніми значеннями
(другий абзац).

Вазнь, віститель, звідець, просинець, марець, кріс, дзиґарі, рать, смерд, волость, врата,
злато, град, зело, піїт, ланіти.
Парламентер, січень, годинник, селянин, золото, поет, шпигун, щоки, щастя, рушниця,
ворота, місто, березень, військо, район, дуже.
Вправа 3. Знайдіть і підкресліть в уривках вірша «Хлібові» застарілі слова, поясніть їхнє значення та мету,
з якою вони вжиті поетом.

Вічна опора у небі, на морі, і суші —
Хлібе єдиний для всіх поколінь і світів —
День мій грядущий, день проминулий і сущий
Благослови. І освяти. І освіти...
Образу хліба вклонімося.

Сиріч — людині,
Високочолому сіятелю землі.
Істинно, люди: живемо не хлібом єдиним.
Істинно так... коли маємо хліб на землі.
(Б. Олійник)

Вправа 4. Підкресліть у тексті історизми.

До обіду послані Претичем тивуни й огнищани ледве зібрали на Подільському торжищі сто
ратників та з півсотні возів, бо решта киян та посадського люду так поховалася, що нарочиті майже
нічого не знайшли.
А ватага мала рушати надвечір, щоб до півночі перейти на той бік Ірпеня. Дружина гуртувалася за
Копиревим гаєм. Кожна сотня стояла своїм полком, гридні жваво перемовлялися, ховаючись у холодку,
коні хропли від спеки, воли спроквола ремиґали серед возів, а десятні воєводи бігали до сотників і
допитувалися, коли ж нарешті вийде князь (І. Білик).
Вправа 5. Знайдіть рядки, у яких вжито лише неологізми.

1. Нотаріус, формула, черевики, красень, село.
2. Театр, каска, яхта, новела, двері.
3. Дисплей, брокер, флешка, лізинг, сканер.
4. Табун, форма, завод, бадьорий, історія.
5. Ангел, клас, гольф, парламент, кекс.
6. Журитися, крига, прикмета, взуття, громадянин.
7. Комп’ютер, аташе, диплом, редактор, бюро.
8. Комюніке, форум, демократ, ювілей, князь.
9. Абітурієнт, теза, динаміка, приватизація, перебудова.
10. промоутер, дилер, дайвінг, креативний, провайдер.
11. філософія, патріот, факс, аваль, градація.
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ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. У якому рядку всі слова — загальновживані?
А
Б
В
Г
Д

А повітря, дощ, десниця, хліб
Б яблуко, дорога, тролейбус, повітря
В бузько, молоко, метро, батько
Г великий, смерд, солодкий, широкий
Д рідний, читати, співати, логістика
2. У якому рядку всі слова належать до неологізмів?

А
Б
В
Г
Д

А менеджмент, боулінг, метрополітен, космодром
Б медіа-проект, телебачення, місяцехід, генотип
В іміджмейкер, гласність, приватизація, депутат
Г геном, клон, віртуальний, інтерактивний
Д банкір, спікер, дайвінг, кришеник
3. У якому рядку всі слова — історизми?

А
Б
В
Г
Д

А боярин, челядь, волость, лакей
Б вельможа, війт, район, командир
В дворянин, городовий, ратуша, ватажок
Г кріпак, десятник, сенат, лікоть
Д депутат, осавула, бондар, гульден
4. У якому рядку всі слова — архаїзми?

А
Б
В
Г
Д

А плахта, спудей, зріти, булава
Б кирея, перст, живіт, мушкет
В жупан, возатай, чоло, щит
Г свита, глагол, вия, гаківниця
Д десниця, ректи, ланіти, піїт
5. Cтилістично забарвлені слова вжито в рядку

А
Б
В
Г
Д

А примазався, обрій, зодчий
Б дар, лементував, стяг
В озорити, йти, манюня
Г уславлений, суниця, любий
Д плентатися, виставка, лісовоз
6. У якому з поданих речень є діалектні слова?
1. Нарешті коні рушили, каруца покотилася берегом Прута.
2. Несподівано заскочила повінь, люті габи збили Марічку з ніг, кинули потім
на гоц і понесли поміж скелі в долину.
3. Просіка була надто довга — просто безконечна, вона то спинялась на високі горби,
то спадала вниз.
А
Б
В
Г
Д

1
2
1, 2
3
1, 3

А
Б
В
Г
Д
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7. Позначте речення, що містить застаріле слово
А І можу поклястись на знамені, що мав би за найвищу нагороду потрібним бути
власному народу.
Б Діти працювали не покладаючи рук.
В Козаки йшли під білими хоругвами, з піками, у зухвалих магерках.
Г Перст Божий освятив нашу землю, яку називаємо Україною.
Д Хто друга в горі не покине, той гідний вічної хвали.

А
Б
В
Г
Д

8. Слово ренегатство означає
А
Б
В
Г
Д

А зрада, відступництво
Б відданість справі
В служіння народу
Г примирення з дійсністю
Д віра в краще майбутнє

9. Продовжте речення: Слова, які колись вживалися часто, а тепер майже не вживаються — це ...
А
Б
В
Г
Д

А стилістично забарвлена лексика
Б фразеологізми
В неологізми
Г архаїзми
Д діалектизми
10. Знайдіть авторські неологізми у реченнях

А
Б
В
Г
Д

А І скрізь пливуть широкі звуки гучної, світлої землі.
Б Там, кажуть, з гір усю країну видно.
В Повесніли трави травенятами, Повесніли зайчики зайчатами.
Г І ластівка проворна вгорі прокреслює мету.
Д Повіяв ранковий вітер, хвиля сплеснула голосніше.
11. Укажіть рядки, що складаються лише зі стилістично забарвлених слів

А
Б
В
Г
Д

А ставок, артерія, манюсінький
Б реготуха, лементував, діваха
В річка, струмок, жерти
Г плентатися, аршин, верста
Д озорити, брехати, червоніти

12. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього
1. Другий торговий шлях ішов Дніпром на суднах. 2. Товар привозили з Очакова. 3. Українські чумаки
заїздили до ханської столиці Бахчисарая, звідтіля привозили на Україну вовну, сап’янці (там були найкращі
кожум’яки). 4. Цей крам перевозили чумаки в Польщу та Московщину. 5. На Запоріжжі місцева торгівля
велася на січовому базарі. 6. Від товару просто очі розбігались. 7. Тут треба ще згадати, що січові курені
вели на базарі в крамницях своїх торгівлю на свій рахунок незалежно від Січі, й за це платили торгове
(А. Чайковський).
А. У яких реченнях є застарілі слова?
1
2

3

4

5

6

7

Б. У якому реченні вжито фразеологічний зворот?
1
2
3
4

5

6

7

В. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку?
1
2
3
4

5

6

7
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3.9. ОЗНАКИ Й ТИПИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ



Актуалізація опорних знань

Фразеологія (від грец. phrasis — зворот) — розділ мовознавства, який вивчає лексичне значення,
походження і вживання фразеологізмів.
Фразеологізм — стислий зворот, стійке поєднання слів, що виступає в мові як єдиний, неподільний за
значенням вислів. Наприклад: забрити лоб (лоба, чуба) — узяти в рекрути, в солдати, мухи не зобидив —
дуже спокійний, їсти очима — невідривно, пильно дивитися на кого-небудь.
Типологічні ознаки фразеологізмів:
1) семантична цілісність;
2) відтворюваність у мовленні постійного складу компонентів;
3) розчленована будова (кількакомпонентний склад);
4) переносне значення.
Найбільш поширеною є класифікація фразеологізмів, згідно з якою виокремлюють фразеологічні
зрощення (семантично неподільні одиниці, значення яких не пов’язані із значенням окремих компонентів:
бити байдики), фразеологічні єдності (значення окремих компонентів пов’язані із значенням фразеологізму: накивати п’ятами), фразеологічні сполучення (семантично подільні, компоненти яких мають певну
самостійність: брати до серця (уваги)).
З-поміж фразеологізмів виокремлюють також:
1) прислів’я — це виражений структурою речення народний вислів повчального змісту, який формулює
певну життєву закономірність або правило, що є широким узагальненням багатовікових спостережень народу,
його суспільного досвіду. Наприклад: Добрий початок — половина справи; громада — великий чоловік;
2) приказка — народний вислів, близький до прислів’я, але позбавлений узагальнювального, повчального характеру, наприклад: Проти віку нема ліку; шкода, та невигода;
3) народні примовки — жартівливі, переважно римовані вислови, що вставляються в розмову відповідно до ситуації або у відповідний контекст, наприклад: Здорові будьте! Яким вітром? Хліб та сіль!
4) крилаті вислови — влучні вислови видатних людей: письменників, учених, державних і політичних діячів: В сім’ї вольній, новій; борітеся — поборете!; і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь
(Т. Шевченко).
Окрему групу фразеологізмів становлять складені терміни на зразок: неозначена форма дієслова,
капітан далекого плавання, атомна енергія, Далекий Схід, волоський горіх.
Такі словосполучення від інших фразеологізмів відрізняються тим, що вони не мають емоційноекспресивних відтінків.



Удосконалення та систематизація знань

Завдання. Запитання і завдання для самоперевірки.

1. Що вивчає фразеологія?
2. Що таке фразеологізм? Які його ознаки?
3. Які фразеологічні одиниці є фразеологічними висловами? Наведіть приклади.



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Знайдіть і підкресліть у поданих реченнях фразеологізми.

1. Десна, здається, плохенька з виду, а вдачею — конотопська відьма. З неї не можна спускати
ока (О. Довженко). 2. Таких неспокійних людей, як Миколка по всьому світу видимо-невидимо, хоч
греблю гати. 3. Мати металася по кімнаті, діти присмутилися, бо знали: солодощів їм не бачити як
своїх вух. 4. У маленької Хариті серце обливалося кров’ю за невижату нивку. 5. Андрій від несподіванки розкрив рота (Ю. Бедзик). 6. Хоч тепло ще, та осінь вже підходить жартом (Н. Забіла). 7. Степ
був сизий, мов крила орла (Ю. Збанацький).
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Вправа 2. Знайдіть відповідність між фразеологізмом та його значенням. Укажіть стрілочкою правильний
варіант, з двома фразеологізмами складіть речення.
1. Ні живий ні мертвий
а) похолонути
б) перелякатися
в) випустити дух
2. За тридев’ять земель
а) поїхати в іншу країну
б) дуже далеко
в) фантазувати
3. Товкти воду в ступі
а) зволікати
б) говорити зайве
в) замовкнути
4. Умиватися сльозами
а) відсутність води
б) бути щасливим
в) плакати
5. Піймати облизня
а) облизатися
б) зазнати невдачі
в) зловити пташку
Вправа 3. У якому рядку подано антонімічні фразеологізми? Підкресліть їх.
1 як чорна хмара — як водою облитий
2 як на голках — як стріла
3 гріти чуба — ганяти собак
4 як на гарячому вугіллі — як у воді намочений;
5 співати дифірамби — співати хвалу
6 садовити на покуті — виходити з берегів
7 зживати зі світу — давати зелену вулицю
8 високо нести голову — ламати шапку
9 говорити по суті — говорити різними мовами
10 мов у воду опущений — мов у рот води набрав
11 як піску морського — хоч греблю гати
Вправа 4. Прочитайте другу частину фразеологічних зворотів, запишіть на місці крапок спільне для них
стрижневе слово.

1) ... вітра в полі, на слові, рибу в каламутній воді, себе; 2) ... з голови, з довіри, з ладу, з ролі;
3) ... в обличчя, де раки зимують, міру, своє місце; 4) ... слова на вітер, світло, гроші на вітер, виклик;
5) ... грає, за кров, з молоком, холоне в жилах; 6) ... хрест, під удар, питання руба, палиці в колеса.
Вправа 5. Доберіть відповідник до фразеологічного звороту.
1. Високо літати
3. У свинячий голос
А мріяти про майбутні досягнення
А дуже голосно
Б незрозуміло пояснювати
Б заздрісно
В мати впливових друзів
В несвоєчасно
Г здобувати багатий досвід
Г даремно
Д посідати високе становище
Д лайливо
2. Альфа і омега
4. Голову гризти
А початок і кінець
А викликати хворобу
Б причина і наслідок
Б набридати розмовами
В важливе і другорядне
В напружено думати
Г заможність і злидні
Г втрачати надію
Д добро і зло
Д обманювати
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5. Телячі ніжності
А бурхливий вияв почуттів
Б надмірна сентиментальність
В про щось непередбачуване
Г погроза тому, хто робить щось неправильно
Д про щось дуже приємне
6. Занепадати духом
А не описувати щось
Б не сперечатися, а прийняти все на віру
В втрачати бадьорість, надію на краще
Г про можливість чогось відбуватися само собою
Д втрачати спокій
7. Приший кобилі хвіст
А досягти вершини
Б бути зайвим
В бути байдужим
Г не відігравати ніякої ролі
Д бути у найкращому настрої

8. Чуба гріти
А збити пиху
Б пошитися в дурні
В намилити шию
Г під п’ятою сидіти
Д пекти раків
9. Хан(ь)ки м’яти
А мухою літати
Б душу мотати
В баглаї бити
Г моркву терти
Д Панаса ганяти

Вправа 6. «Одним словом». до кожного з наведених фразеологізмів доберіть слово-синонім.

1 голий як бубон
2 дати ногам волю
3 діймати до печінок
4 підносити до небес
5 хоч з лиця воду пий
6 як сніг на голову
7 аж ребра світяться
8 передати куті меду

9 яблуку ніде впасти
10 аж мороз іде поза спиною
11 крутити хвостом
12 де Макар телят не пасе
13 ні за цапову душу
14 зарубати на носі
15 хоч греблю гати
16 заткнути за пояс

Вправа 7. Яку синтаксичну функцію виконують фразеологічні звороти в поданих реченнях,
підкресліть їх.

1. Я собі думала, як ото наші хлопці грають у мовчанку (Леся Українка).
2. Жив собі, як вареник у маслі (Ю. Збанацький).
3. Хто баляндраси точить, хто лає подушне й мирське (Є. Гребінка).
4. Тішили зір просторі безкраї ниви (Н. Рибак).
5. То так, я думаю, що хто його знає, чи варт товар роботи (Леся Українка).
Вправа 8. Допишіть фразеологізми.

П’яте ... до воза, виносити ... з хати, не лізь поперед батька ... , залити ... сала, ... продавати,
нам’яти ... , хто людей питає, той ... ; голова без розуму, як ... ; поспішиш — ... , виймати ... , ганятися за двома ... , накивати ... , надувся як сич на ... , підкладати ... , пес бреше, дощ чеше, а
... далі несе, підливати ... в огонь, як півень уміє, так і ... , як ... з серця спав, пута ... , пса з ...
не зведеш, під самим ... , горбатого ... справить, ні швець, ні кравець, ні на ... грець, з’їсти ... .
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ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Знайдіть несинонімічні фразеологізми
А
Б
В
Г
Д

А ні гу-гу — ні в тин ні в ворота
Б показати, де раки зимують — показати, де козам роги правлять
В туман вісімнадцятий — без лою в голові
Г мале й велике — старе й мале
Д усі фразеологізми синонімічні
2. Фразеологічний зворот вжито в реченні

А
Б
В
Г

А Карпо видався важким на підйом, не хотів розкопувати горб.
Б Не лякайся моєї любові, хоч сніги залягли, як літа.
В У небі вітер кучерявий колише теплую блакить.
Г Життя — єдина мить, для смерті ж вічність ціла.
3. Позначте фразеологізм, що логічно завершує речення: Думаєш, як вступив до ВНЗ, то ...

А
Б
В
Г
Д

А знайшов сокирку під лавкою
Б коваль бабі рідній швець
В посадив когось на лід
Г вже на гачок когось піймав
Д Бога за бороду вхопив
4. Якщо є слово, з яким слово око не утворює фразеологізму, позначте його

А
Б
В
Г
Д

А лихе
Б гостре
В свіже
Г хазяйське
Д з кожним словом твориться фразеологізм
5. помилка в тлумаченні фразеологізму є в рядку

А
Б
В
Г
Д

А хоч конем грай — багато місця
Б хоч мак сій — безвітряно
В хоч з лиця воду пий — вродливий
Г хоч в око стрель — безвихідне становище
Д помилки немає
6. Знайдіть рядок, у якому всі фразеологізми мають однакове значення
А вийти в люди; вийти на дорогу; вийти сухим із води;
Б відкрити душу; відкрити дорогу; відкрити очі;
В входити в норму; входити в колію; входити в русло;
Г давати відсіч; давати перцю; давати по руках;
Д жити, як вареник у маслі; жити, як горох при дорозі; жити, як у Бога за пазухою.

А
Б
В
Г
Д

7. Установіть правильне значення фразеологізму через п’яте-десяте
А швидко
Б неправильно
В похапцем
Г давно
Д багато

А
Б
В
Г
Д
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8. Виберіть слово, яке творить фразеологізм разом із словом сізіфова...
А
Б
В
Г
Д

А хмара
Б мука
В праця
Г сльоза
Д кишеня
9. Позначте словосполучення, яке не є фразеологізмом

А
Б
В
Г
Д

А земля обітована
Б вогонь в одежі слова
В йти обраною дорогою
Г нема де курці клюнути
Д як горохом об стіну
10. Позначте фразеологічне сполучення, яке є синонімічним до фразеологізму збити пиху

А
Б
В
Г
Д

А танцювати під дудку
Б втерти носа
В скрутити в три погибелі
Г сам собі на умі
Д під п’ятою сидіти
11. Установіть відповідність між фразеологічними синонімами
1

А зробити з мухи слона

1 виводити на чисту воду

Б витати у хмарах

2 згустити фарбу

А

В зривати маску

3 мов на світ народився

Б

Г не чути землі під собою

4 думкою багатіти

В

Д собаку з’їсти

5 пройти вогонь і воду

Г

6 підносити до неба

Д

2

3

4

5

6

12. Доберіть відповідник до фразеологізму ні живий ні мертвий
А
Б
В
Г
Д

А байдужий
Б холодний
В хворий
Г неприємний
Д переляканий

4. МОРФЕМІКА. СЛОВОТВІР
Морфеміка — розділ мовознавства, який вивчає будову (морфемний склад) слова.
Словотвір (дериватологія) — це розділ мовознавства, який вивчає способи й засоби творення слів.

4.1. МОРФЕМНА БУДОВА СЛОВА



Актуалізація опорних знань

Морфемна будова слова — це єдність розташованих у закономірній логічній послідовності
взаємопов’язаних значущих частин слова (морфем).
Морфема — це найменша неподільна значуща частина слова.
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Типи морфем

Кореневі

Службові (афіксальні)
За місцем розташування

За функцією у слові
граматичні

• корінь

вільний
(вільно сполу
чається з
афіксами та
може вживатися без них):
ліс,
ліс-ок,
пра-ліс

зв’язаний
(не функціонує
самостійно,
поєднується з
афіксальними
морфемами):
під-ня-ти,
від-ня-ти,
з-ня-ти

префіксальні

постфіксальні

словотворчі

• префікс
(морфема, що
стоїть перед
коренем чи
іншим префіксом):
предобрий,
з’єднати,
прізвище,
списати

• суфікс
(морфема, що
посідає місце
після кореня
чи іншого суфікса):
маленький,
бережок,
піщина;
• флексія
(закінчення)
(займає прикінцеву позицію в змінюваному слові):

(уточнюють
предметне
значення кореня):
• префікси:
розбігтися,
прадавній,
нелегко;
•суфікси:
доброта, річка, зимувати;
•постфікси:
виднітися,
сміятися, питатися;

море,
перший,
земля;
• власне
постфікс
(виступає в
абсолютному
кінці слова):
навчатися,
дивитися

• інтерфікси:
лісостеп, працездатний;
• афіксоїди:
самобутній,
багаторічний, тепловоз, діловод,
півтон

(служать для творення того
самого слова)
формотворчі

словозмінні

(творять форми того самого слова):
• суфікси:
робити,
писав,
несла,
побілений,
узгодивши,
рівніший;
• префікси:
дописати,
зробити,
найкращий,
перечитати

(виражають
значення відмінка, роду,
числа або особи):
• флексія
(закінчення):
рука – руки –
руці – руку –
рукою;
пишу – пишемо,
пишеш – пишете,
пише –
пишуть;
• нульовий
афікс:
вікон, земель,
зелен, прочитав, степ,
радість

Примітка. До постфіксальних
морфем зараховують окремі
частки (-будь, -небудь, -казна, -хтозна тощо), які творять
займенники та прислівники:
хто-небудь, коли-небудь

В українській мові слова за будовою неоднотипні: змінювані й незмінювані. У змінюваних словах
виділяють основу та закінчення.
Основа
(частина змінюваного слова (без закінчення),
що виражає лексичне значення)
• за морфемним складом:
коренева (проста)

(складається лише з кореня):

ліс, день, школа

афіксальна (складна)

(містить корінь і словотворчий(і) афікс(и)):

під’-їзд, буд-ин-ок, пере-дзвон-и-ти
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• за словотвірними зв’язками:
непохідна (немотивована)
(у складі якої не виділяються словотворчі афікси,
тобто вона складається з самого кореня чи кореня
й закінчення і не мотивується спільнокореневими
словами): небо, лід, клей, знає

похідна (мотивована)
(у складі якої виділяють корінь та словотворчий(і)
афікс(и) і яка мотивується спільнокореневими словами): срібляр-ств-о←срібл-яр←срібл-о

• за особливостями вияву в споріднених словах:
вільна
(має здатність до вільного вияву в похідних і непохідних словах): крик, викрик, покрикувати, перекричати (коренева основа крик- має високий ступінь самостійності)

зв’язана
(не має здатності вільно виявляти морфемний склад;
функціонує лише у складі похідних слів): взути,
перезути, роззути (коренева морфема зу- вживається виключно з афіксальними морфемами)

Закінчення (флексія) — прикінцева змінна частина змінюваного слова, яка виражає граматичне, а не
лексичне, значення: парта, парти, парті, парту, партою, (на) парті (відмінкові форми однини); парти,
парт, партам, парти, партами, (на) партах (відмінкові форми множини).
Незмінювані повнозначні слова складаються з чистої основи: 1) незмінювані іменники (метро,
лото, бра); 2) інфінітив (здобувати, відповідати, малювати); 3) дієприслівники (думаючи, дискутуючи,
законспектувавши); 4) прислівники (гуртом, вдень, пошепки).
Пам’ятка! Виконуючи морфемний аналіз слова, потрібно зважати на функції морфем та відношення
між ними. Наприклад, морфема -ів виконує різні функції у складі іменника дідíв (є закінченням, виражає граматичне значення множини родового відмінка) і присвійного прикметника дíдів (є суфіксом,
який указує на належність особі).
Схема морфемного аналізу

1. Аналізоване слово (змінюване чи незмінюване).
2. Морфологічне вираження (якою частиною мови виступає).
3. Визначити:
• закінчення (у змінюваних словах), зазначивши його граматичне значення;
• основу слова, схарактеризувавши її (непохідна — похідна; коренева — афіксальна; вільна —
зв’язана);
• корінь слова, дібравши кілька спільнокореневих слів, наголосити на можливих варіантах кореня
(чергування голосних чи приголосних);
• префікс (словотворчий чи формотворчий);
• суфікс (словотворчий чи формотворчий);
• постфікс, інтерфікс.
4. Указати на морфонологічні та історичні зміни в основі слова (якщо відбулися).
5. Позначити графічно морфемний склад аналізованого слова.

В з і р е ц ь 1:
1. Мандрівка.
2. Іменник.
3. Закінчення -а, вказує на називний відмінок, однину, жіночий рід; основа мандрівк-, похідна, вільна,
афіксальна; корінь -мандр׳- (мандрівник, помандрувати); суфікс -івк-, словотворчий, іменниковий.
4. У корені приголосний [р] почергувався з [р( ]׳мандри — мандрівка).
5. Мандрівк а
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В з і р е ц ь 2:
1. Посивілий.
2. Дієприкметник.
3. Закінчення -ий, вказує на чоловічий рід, однину, називний відмінок; основа посивіл-, похідна,
вільна, афіксальна; корінь -сив’- (сивіти, сивий); префікс по-, словотворчий, дієслівний; суфікс -і-, словотворчий, дієслівний; суфікс -л-, формотворчий, дієприкметниковий.
4. Можливі варіанти кореня: -сив- (сивина) — -сив’- (посивіти).
5. По сив і л ий

В з і р е ц ь 3:
1. Восени.
2. Прислівник.
3. Незмінюване слово: закінчення немає; основа восени, чиста; корінь осен- (осені, осінній); префікс
в-, словотворчий, прислівниковий; суфікс -и, словотворчий, прислівниковий.
4. У корені можливі чергування голосних [е] — [і] та приголосних [н] — [н( ]׳осін׳- (осінь); осен׳(осені); осен- (восени)).
5. Восен и



Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Продовжте речення.

1. Морфеміка — це розділ мовознавства, який ...
2. Словотвір — це розділ мовознавства, у якому ...
3. Морфемна будова слова — це ...
4. Морфема — це ...
5. Змінювані слова — це слова, у яких ...
6. У незмінюваних словах виділяють ...
Завдання 2. Оберіть правильний варіант відповіді.
1. В українській мові вирізняють такі типи морфем:
а) кореневі й афіксальні;
б) вільні та зв’язані;
в) початкові та прикінцеві.
2. За місцем розташування морфеми поділяють на:
а) словотворчі і граматичні;
б) префіксальні і постфіксальні;
в) формотворчі і словозмінні.
3. Як постфіксальні морфеми кваліфікують:
а) префікс, корінь, суфікс;
б) суфікс, закінчення, власне постфікс;
в) корінь, нульовий афікс, власне постфікс.
4. До постфіксів належать також:
а) окремі прийменники;
б) окремі сполучники;
в) окремі частки.
5. Основу та закінчення виокремлюють у складі:
а) змінюваних слів;
б) незмінюваних слів;
в) будь-яких слів.
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6. Непохідну й похідну основи у словах виділяють за:
а) морфемним складом;
б) словотвірними зв’язками;
в) особливостями вияву в споріднених словах.
7. Незмінювані повнозначні слова мають:
а) непохідну основу;
б) похідну основу;
в) чисту основу.



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. «Триколірка». підкресліть певним кольором (червоним, жовтогарячим, зеленим) спільнокореневі
слова одного ряду. Виділіть корені. Чи є «зайві» слова, які не належать до жодного ланцюжка
спільнокореневих слів? Якщо є, то обведіть їх синім кольором.

Блискавка, близько, блискіт, дзвонар, дзеленькати, дзвенькіт, блідий, леґінь, легкий,
легкохідний, легкодумний, легіт, блиск, блискавичний, дзвоник, дзвінкий, дзвеніння, блимати, блискання, дзвін, дзинчати, блискучий, блискітка, легший, лежень, легкість, блиснути,
дзвіниця, блискати, легкоатлет, легшати, дзвінкість, дзвонити, блискотіння, легкокрилий,
дзвінко, дзвінчатий, блискотіти, легкуватий, дзвінок, легкорозчинний, дзвінковий, легковагий,
блищати, легенда.
Вправа 2. За допомоги стрілок визначте спільнокореневі слова і форми того самого слова.
Спільнокореневі слова

Лексичний банк

Форми слова

школа
школяр
школярик
школи
школярка
школі
школу
школярочка
школою
школярство
(у) школі
школо
школярський
Вправа 3. Доберіть по 5 спільнокореневих слів до кожного з поданих. Якщо відбулися зміни приголосних,
поясніть їх.

Довіра, ріка, дорога, осінь, земля, золото, мідь, ліс, гора, читати.
Вправа 4. Визначте основу і закінчення в поданих словах.

Музикант, пересторога, рухатися, прочитали, земля, випускник, заземлення, весняний,
ніченька, перевезення, перевізник, ідемо, читала, читанка, робота, порятунок, принесу, веселка, оповитий, верболіз, намалюєш.
Вправа 5. «Два кольори». підкресліть змінювані слова — зеленим кольором, а незмінні — чорним.
Різнобарв’я, біжимо, депо, підтюпцем, Сочі, дружний, гуслі, садок, навперейми, таксі,
сміючись, зозуля, шиєте, колючим, соло, жати, вітер, волошкове, говорячи, бюро, вголос,
інколи, пальто, спечений, вишневому, сито, слухаючи, ківі, колосся, фойє, могти, кличеш,
череда, хатами, умившись, удвох, розквітлий, пенальті, мудрого, авокадо.
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Вправа 6. Розподільний самодиктант. запишіть у три стовпчики слова з: 1) непохідною основою; 2) похідною основою; 3) чистою основою.

Нічка, шасі, вимостити, міст, сон, безсоння, читати, рік, шестикласник, конспектуючи,
синь, широчінь, ніч, широкий, осінній, подорож, восени, дорога, осінь, вшир, бароко.
Непохідна основа

Похідна основа

Чиста основа

Вправа 7. «Одним словом». відгадайте загадки. Відгадки запишіть і розберіть за будовою.

1. Що за перли у траві ранком світять, мов живі? У природі чудеса — з ночі випала ... (С. Коляда).
2. Яблуневий квіт рожевий угорі над нами жеврів, загуділа кожна гілка, не одна там, видно, ... (С. Коляда).
3. Стукає, тіктакає, ніби розбалакує. Все іде, іде, іде, нудьгувати не дає. Чітко і невпинно постукує ...
(С. Коляда). 4. Політала зірочка, політала, сіла на долонечку і розтала. На долоні слізонька — крапелинка. То не просто зірочка, то — ... (С. Коляда). 5. Є шапка — нема голови, є нога — нема черевика
(Г. Бойко). 6. Диво-дім, диво-дім, скільки іграшок у нім! Скільки в ньому дошкільнят — і дівчаток,
і хлоп’ят! Звідси в школу залюбки підуть старші малюки. Гарний дім у діток. Дім цей зветься ...
(В. Кириленко). 7. Летів гість з дальніх міст — на все небо білий хвіст (Т. Коломієць). 8. Іде слідом за
тобою, утікай — не утечеш, доганяй — не доженеш (В. Гринько). 9. В нього око скляне, він мені лиш
підморгне — і за мить уже готовий мій портрет кольоровий (В. Струтинський). 10. Чистенькі віконця
сміються до сонця. Діточки довкола. Наша люба ... (М. Підгірянка). 11. Красивий, щедрий, рідний край.
І мова наша — солов’їна. Люби, шануй, оберігай наш край, що зветься ... (І. Січовик).
Вправа 8. «Зіркова тридцятка». зробіть морфемний розбір слів.

Зоря, зоряний, зоряниця; колос, колосок, колосковий, колоситися, заколосився; корінь,
корінець, корінний, закоренілий; хліб, хлібець, хлібний, нахлібник; нота, нотний, нотниця,
занотувати; сніг, сніжинка, засніжений; рух, рухатися, рушити, нерухливий; вулиця, вуличка,
провулок.
Вправа 9. «П’яте зайве». визначте і підкресліть «зайві» за будовою слова в кожному рядку, відповідь усно
обґрунтуйте.

1. Новенький, новітній, новина, поновити, новатор.
2. Золотоверхий, золотоглавий, золотобарвний, золотокрилий, золотогривий.
3. Залізяка, залізистий, залізняк, залізний, залізниця.
4. Озолотитися, визолотити, визолочувати, позолотити, роззолочувати.
5. Лісовий, лісник, лісок, праліс, лісничий.
6. Землянка, земляк, земляцтво, земляцький, землячок.
7. Побілений, побілка, побілілий, забілений, добілений.
Вправа 10. Накресліть схему, спільну для слів кожного рядка.

1. Поле, даль, вітер, хмара, парта, розповідь, книга.
2. Хмарка, книжка, столик, минулий, новизна, солдатський, водиця.
3. Прибій, премудрий, розшук, прадід, приклад, напис, схил.
4. Сісти, тісно, добре, бігом, одягти, іти, пишучи.
5. Підліток, пришкільний, безплатний, підводний, пречудовий, злива, безшумний.
6. Землемір, сухофрукти, лісостеп, зорепад, добродій, краєвид, літопис.
7. Скувати, зчистити, причинити, відпрацювати, підкреслити, завозити, прочитати.
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Вправа 11. Доберіть по три слова до кожної схеми.

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.
ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Розділ мовознавства, який вивчає будову слова, — це
А
Б
В

А словотвір
Б морфеміка
В морфонологія
2. Визначення морфеми правильно сформульовано в рядку
А спільна частина споріднених слів, яка виражає їхнє основне лексичне значення
Б конкретний вияв морфеми у слові та словоформах
В найменша неподільна значуща частина слова

А
Б
В

3. Істинне твердження подано в рядку
А морфемна будова слова — це єдність морфем
Б морфемна будова слова — це єдність закономірно розташованих морфем
В морфемна будова слова — це єдність закономірно розташованих і взаємопов’язаних
морфем

А
Б
В

4. Визначте рядок, у якому слова мають афіксальну основу
А запис, згода, моряк, учень
Б даль, день, два, чай
В дуб, міра, група, друг

А
Б
В

5. У словах якого рядка корінь збігається з основою?
А вікно, сад, вода, день
Б довіра, читати, школяр, прадід
В наказ, супутник, водний, учися

А
Б
В

6. Непохідну основу мають слова в рядку
А мудрість, сивина, повсюди, літній
Б воля, звук, свист, олово
В підгрупа, відрізати, високий, соняшник

А
Б
В

7. Визначте, слова якого рядка мають похідну основу
А смак, автор, діло, барва
Б умова, крига, промінь, образ
В аптекар, багажник, більшість, замисел

А
Б
В

8. У словах якого рядка вільна основа?
А передчуття, кувати, розгін, розрахунок
Б світанок, проміжок, самотній, фахівець
В пройти, перебування, рвати, укриття

А
Б
В
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9. Слова якого рядка мають зв’язану основу?
А
Б
В

А млин, учень, брати, роззутися
Б царський, пиріжок, молодь, кранівник
В місячний, хутірець, монетний, кругом
10. Спільнокореневі слова характеризуються
А спільним коренем і спільним лексичним значенням
Б спільним коренем, спільним лексичним значенням, належністю до тієї самої частини
мови
В спільним коренем, різним лексичним значенням, належністю до різних частин мови

А
Б
В

11. У якому рядку подано спільнокореневі слова?
А просити, просо, просихати, просто
Б подорожник, придорожній, подорож, дорога
В осанна, осанка, осад, осадка

А
Б
В

12. У якому рядку подано форми того самого слова?
А лебідь, лебедем, лебедя, лебедеві
Б лебідь, лебедиця, лебединий, лебедіти
В лебедиця, лебідочка, лебідонька, лебідка

А
Б
В

13. Найменші значущі частини слова подано в рядку
А основа, закінчення, інтерфікс, постфікс
Б префікс, основа, суфікс, закінчення
В префікс, корінь, суфікс, закінчення

А
Б
В

14. Правильну послідовність розбору слова за будовою подано в рядку
А корінь, префікс, інтерфікс, суфікс, закінчення, постфікс, основа
Б закінчення, основа, корінь, префікс, суфікс, постфікс, інтерфікс
В префікс, корінь, суфікс, закінчення, постфікс, основа

А
Б
В

15. У якому рядку правильно поділено слова на морфеми?
А клітин-к-а, з-сипа-ти, до-гнати, мілк-ува-т-ий
Б між-відом-чий, миролюб-н-ий, сколих-ува-ти, згад-к-а
В кліп-ну-ти, зо-дяг-ну-т-ий, зу-стріч-ø, з-руш-и-ти-ся

А
Б
В

16. У якому рядку допущено помилки в поділі слів на морфеми?
А сам-о-від-да-н-ий, з-гор-і-ти, дн-ищ-е, діт-вор-а
Б навч-анн-я, мовч-азн-ий, можлив-ість, сто-літ-н-ій
В блюд-ц-е, без-умов-н-ий, на-вантаж-енн-я, при-сл-а-ти

А
Б
В

17. Визначте, слова якого рядка містять афіксоїди
А географія, велотренажер, хвилеподібний, висотомір
Б межиріччя, хлібопекарня, дисгармонія, сталепрокатник
В надвиробництво, передусім, супутник, середньовічний

А
Б
В

18. У словах якого рядка відбулися зміни на стику морфем?
А смугастий, гіркуватий, продумати, нерясний
Б мовлення, священний, пастушок, дорожчий
В непокірний, сміливець, переказати, учорашній

А
Б
В
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19. Установіть відповідність між словом і його морфемним складом
1
2
3
4

возз’єднати
володар
призначатися
збірка

А
Б
В
Г
Д

корінь, суфікс, закінчення
корінь, суфікс
префікс, корінь, суфікс, закінчення
префікс, корінь, суфікс, суфікс, постфікс
префікс, префікс, корінь, суфікс, суфікс

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

Д

20. Установіть відповідність між словами та наявністю певних морфем у їхньому складі
1
2
3
4

коронувати
недовіра
лісоруб
одвірок

А
Б
В
Г
Д

префікс і суфікс
два корені
два префікси
два суфікси
суфікс і постфікс

1
2
3
4

21. Установіть відповідність між словом і значенням виділеної частини
1
2
3
4

перерва
переждать
привіт
що-небудь

А
Б
В
Г
Д

префікс
корінь
суфікс
постфікс
закінчення

1
2
3
4

22. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього
1. Скоро заюжить серпень, затягне степові виднокола курявною сухою каламуттю, — наприкінці
літа, як і напровесні, знову приходять у цей край і вітри, і вихори, і курявні бурі. 2. Погасне степ, побуріє,
злиняє, осінь роздягне посадки, шквиря-завійниця покотить мряку полями, хуга засвистить поземкою
по твоїм вкритім ожеледдю степовім океані. 3. Тісним, безобрійним стане світ, усе потоне в туманах, в
дрібних моросяних дощах. 4. А поки що — небосхили ясні. 5. Хоча вже й не весна, але марево ще й зараз по-весняному щедро затоплює степові простори, тече, струмує всюди, мов світла весняна розлийвода.
6. Блищить на відкритих рівнинах, на подах-улоговинах, прозоро обтікає далекі скирти й лісосмуги доріг,
робить їх серед цієї повені нереальними, ілюзорними. 7. Наче в плесах чистих стоять, у лагунах прозорих,
і самі себе відбивають у воді (О. Гончар).
А. 10 префіксальних слів ужито в реченні
1

2

3

4

5

6

7

Б. Немає жодного префіксального слова в реченні
1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

В. Двокореневі слова вжито в реченнях

Г. Зміни приголосних на стику морфем відбулися в словах у реченнях
1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

Д. Зв’язаний корінь має виділене слово в реченні
1

2

3
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4.2. СПОСОБИ СЛОВОТВОРУ



Актуалізація опорних знань

Словотворення — процес творення похідних слів з новим лексичним значенням за допомоги словотворчих засобів: вода, водний, водяний.
Формотворення — творення граматичних форм слова: високий — вищий — найвищий; вітати —
привітати.
Словозміна — творення форм слів за допомоги флексій (закінчення): осінь — осені — осінню.
Нові слова в мові виникають на основі прямих, номінативних значень твірного. Отже, твірне (вихідне) — це слово, від якого утворено нове (похідне) слово: хата → хатній. Похідне слово — вторинне
утворення, воно завжди є мотивованим: золотар ← золото. Твірні й похідні слова поєднує конкретне
лексичне значення. Значення твірного слова, що є базовим для похідного, підлягає переосмисленню, метафоризації. Похідні слова виникають і розвиваються не тільки на основі прямих значень, вони засвоюють
і переносні. Частина похідних слів може співвідноситися з твірним словом у прямих і переносних значеннях, інша частина — або в переносному, або в прямому значенні.
Спільна частина похідного і твірного слова називається твірною основою: кресляр → креслярський,
а частина похідного слова, якою воно відрізняється від основи твірного називається словотворчим засобом (формантом): кресляр → креслярський. До словотворчих формантів належать префікси, суфікси,
закінчення, усічення чи складання основ, наголос тощо.
Твірне і похідне слова становлять словотвірну пару: мідь → мідний.
Ряд спільнокореневих слів (на горизонтальному зрізі), пов’язаних відношеннями послідовної похідності, називається словотвірним ланцюжком. Кожний попередній елемент є твірним для наступного:
мідь → мідний → міднити → міднення.
Словотвірна парадигма — це набір похідних (на вертикальному зрізі), які мотивуються тією самою
твірною основою, на одному ступені словотворення, наприклад:
бронзувальник
бронзувати

бронзування
бронзований

Сукупність словотвірних ланцюжків та словотвірних парадигм становить словотвірне гніздо.
В українській мові слова творяться морфологічними і неморфологічними способами.
СПОСОБИ ТВОРЕННЯ СЛІВ
Морфологічні

Неморфологічні

Префіксальний (творення похідних слів за допомоги
префікса): писати — списати; зелень — прозелень

Морфолого-синтаксичний (слово набуває нового лексичного значення внаслідок переходу з
однієї частини мови до іншої): учений (який?)
хлопець — молодий учений (хто?); черговий
(який?) учень — черговий (хто?) станції

Суфіксальний (творення похідних слів додаванням
суфікса): вірний — вірність; вік — вічний; крига — крижина
Суфіксально-префіксальний (творення похідних додаванням до твірної основи префікса і суфікса): дорога
— подорожник; берег — прибережний
Постфіксальний (творення нового слова тієї самої частини мови з новим лексичним значенням за допомоги постфікса, який приєднується до твірного слова): хтось,
який-небудь, що-будь, якось-то, бачитися

Лексико-синтаксичний (поступове зрощення
синтаксичного словосполучення в одне слово):
сімдесят, сьогодні, добраніч, вічнозелений,
швидкоплинний, високоповажний, Товчигречка, Білгород, Вернидуб, люби-мене
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СПОСОБИ ТВОРЕННЯ СЛІВ
Морфологічні

Неморфологічні

Безафіксний (творення нового слова без участі суфікса
і префікса): великий — велич; відбирати — відбір; вигукувати — вигук

Лексико-семантичний (переосмислення лексичного значення вживаних у мові слів): вечірній
Київ — «Вечірній Київ» (газета); біла церква
— Біла Церква (місто); столичний район —
маргарин «Столичний»; гетьман України —
квартет «Гетьман»

Осново- і словоскладання, абревіація (різні типи
складання основ, унаслідок чого постають складні і
складноскорочені слова): всюдихід, книгодрукування;
місто-герой, салон-перукарня; спортзала, юннат, ВНЗ
(вищий навчальний заклад)
Флективний (творення похідних за допомоги флексії
(закінчення)): Мирослав — Мирослава; золото — золотий; сто — сотий

Словотвірна структура слова — це подільність слова на складові — твірну і формантну частини;
сукупність словотворчих елементів, які виражають форму і значення похідного слова: при-летіти, сніг-овий,
один-иця.
Схема словотвірного аналізу

1. Аналізоване слово.
2. Твірне слово.
3. Твірна основа, до якої частини мови належить.
4. Словотворчий засіб.
5. Спосіб словотворення.
6. Словотвірне значення.
7. Графічне позначення словотвірної структури слова.
В з і р е ц ь 1:
1. Замовлення.
2. Замовити.
3. Замови-, дієслівна; усікається суфікс -и-, відбувається чергування [в] — [вл].
4. Суфікс -енн(я).
5. Суфіксальний.
6. «Опредметнена дія».
7. Замовлення

В з і р е ц ь 2:
1. Витвір.
2. Витворити.
3. Витвори-, дієслівна; усічення інфінітивного суфікса -и-, чергування [о] — [і].
4. Нульовий суфікс.
5. Безафіксний спосіб творення.
6. «Опредметнена дія».
7. Витвірø

В з і р е ц ь 3:
1. Сталевар.
2. Сталь і варити.
3. Стал׳- (іменникова) і вари- (дієслівна) (усікається суфікс -и-), з’єднані інтерфіксом -е-.
4. Нульовий суфікс.
5. Основоскладання.
6. «Назва особи за видом діяльності».
7. Сталевар ø.
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В з і р е ц ь 4:
1. Минуле (іменник).
2. Минулий (дієприкметник).
3. Минул-, дієприкметникова.
4. Субстантивація (перехід інших частин мови в іменник).
5. Морфолого-синтаксичний.
6. «Абстрактне поняття».



Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання і завдання для самоперевірки.

1. Сформулюйте визначення поняття «словотвір».
2. У чому полягає відмінність між словотворенням і формотворенням?
3. Що таке словозміна?
4. Які слова називають твірними і похідними?
5. Назвіть основні ознаки похідного слова.
6. Як виявити твірну основу?
7. Яка складова в похідному слові називається словотворчим засобом (формантом)?
8. Назвіть способи творення слів в українській мові.
9. Чи тотожні поняття «словотвірна структура слова» і «морфемна будова слова»?
10. У чому сутність словотвірного аналізу слова?
Завдання 2. Установіть за допомоги стрілок відповідність між способами словотворення і назвами їх
груп.

префіксальний

морфологічні афіксальні

основоскладання

морфолого-синтаксичний
флективний

лексико-семантичний

морфологічні

суфіксально-префіксальний

постфіксальний

безафіксальні

словоскладання

абревіація
лексико-синтаксичний

безафіксний
неморфологічні

суфіксальний

Завдання 3. Заповніть таблицю, дібравши приклади.
СПОСОБИ ТВОРЕННЯ

1

префіксальний

6

осново- і словоскладання

2

суфіксальний

7

флективний

3

префіксальносуфіксальний

8

морфологосинтаксичний

4

постфіксальний

9

лексикосинтаксичний

5

безафіксний

10

лексикосемантичний
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Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Визначте твірну основу і словотворчі форманти у словах.

Доповідач, учениця, дерев’яний, ґречність, письмовий, бандурист, лісник, сніжинка,
книжковий, небосхил, підсніжник, пролісок, відцвісти, жовтень, безтурботно, безпорадний,
недалеко, величенький, пахощі, босоніж.
Вправа 2. Об’єднайте подані слова у словотвірні ланцюжки, показавши за допомоги стрілок послідовність
творення спільнокореневих слів.

Садівник, садовий, сад; весна, веснянка, весняний; водяний, водяник, вода; дослідити,
дослід, дослідний, дослідник; дзвонити, дзвін, дзвоніння; дощовий, дощовик, дощ; адреса,
адресування, адресувати; вітер, вітрильний, вітрильник, вітрило; бронзовий, бронзівка, бронза;
байка, байкар, байкарський.
Вправа 3. Визначте спосіб творення поданих слів.

Відбігти, увійти, доїхати, розігнати, предобрий, пришкільний, списати, зів’янути, відірвати, білявий, доброта, кожушина, річка, ніженька, киянин, полтавка, сонний, цінник,
подорожник, затінок, підліток, співрозмовник, безвольний, приписати, пролісок, заморський,
міжпланетний, зелень, синь, прихід, відліт, підпис, обмін, спуск, схід, насип, кінотеатр,
водопровід, фізкультура, міськрада, водолаз, радіовузол, хліб-сіль, чорноокий, вертоліт.
Вправа 4. Визначте і надпишіть спосіб творення виділених у реченнях слів.

1. Останні айстри горілиць зайшлися болем (Л. Костенко). 2. Опівночі поділиться думками із
нами мудра квітка ломикамінь (І. Жиленко). 3. З-за обрію висунулася хмара і розповзлася по небу
рідким шоколадним тістом. Згодом хмара місцями почала червоніти, немов її потойбіч припікало
полум’я (О. Слісаренко). 4. Я хочу бути вічноюним, незламно-молодим (П. Тичина). 5. Живи, Україно,
красуйсь, Україно, безсмертям сердець і красою пісень, живи, Україно, цвіти, Батьківщино, прямуючи ясно в широкий свій день! 6. Сходить сонце стороною і назустріч нам іде. 7. Солодким хлібом
пахнуть стерні, рипить шляхами ключ підвід, і чуйно соняшник поверне пожовклу голову на схід.
8. От і сонце викотилося з-за Чумацького Шляху й повисло між крилами вітряка. 9. Надворі зовсім
розвеснилось, з тополиного і вербового галуззя обтрушувались пахощі набряклих бруньок. 10. Сьогодні сонце висварило в осені ще один погожий день, і він не знав, куди йому занести бабине літо
(Із тв. М. Стельмаха).
Вправа 5. Підкресліть слова, утворені морфолого-синтаксичним способом.

1. Троянди й виноград — красиве і корисне (М.Рильський). 2. Там, де неба світлого прибій, де
гора, високий птах і вечір, — пізнаєш солодке щастя зречень від усього тлінного в собі (І. Жиленко).
3. Немає вихідних у матерів (М. Малахута). 4. Не живе ледачий, де кипить робота (А. Малишко).
5. Сьогоднішнє, давнє, майбутнє в піснях героїчних дзвенить (М. Гірник). 6. Несказане лишилось
несказанним. 7. І в епіцентрі логіки і стресу, де все змішалось — рідне і чуже, цінує розум вигуки
прогресу, душа скарби прадавні стереже. 8. Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним,
золотим (Із тв. Л. Костенко). 9. Знову день, неначе наречена, гордовито ходить по селі. 10. На верхів’я
твої і долини трударем, і солдатом, і вченим ішов. Батьківщино, моя Батьківщино, я твій син і жива
твоя кров (Із тв. М. Стельмаха).
Вправа 6. Утворіть слова способом складання.

Міська рада, спортивне лото, спортивний майданчик, районний комітет, військовий кореспондент, вищий навчальний заклад, крига, ламати, край, знати, професійна спілка, промислові
товари, державний апарат, спеціальний одяг, студентська рада, автоматична телефонна станція,
теплова електрична централь, здатний до праці, сніг, віяти, земля, копати, зазначений вище,
верх, віття.
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Вправа 7. Складіть речення так, щоб подані слова в парах виконували різну синтаксичну функцію.

Військовий (прикм.) — військовий (ім.); нове (прикм.) — нове (ім.); дорослі (прикм.) — дорослі (ім.); старий (прикм.) — старий (ім.); коло (ім.) — коло (прийм.); край (ім.) — край (прийм.);
молоді (прикм.) — молоді (ім.); своє (займ.) — своє (ім.).
Вправа 8. Виконайте словотвірний аналіз слів.

Вишивка, співзвучний, щось, п’ятий, відвар, уповноважений, «Прометей», зірвиголова,
юнкор.
ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. У якому рядку всі слова утворені префіксальним способом?
А перетин, опис, зліт, заплив
Б ошукати, післязавтра, праісторичний, безвість
В перемир’я, безіменний, окрилити, суцвіття

А
Б
В

2. Слова якого рядка утворені суфіксальним способом?
А заріччя, надлишок, розгалузити, сукупний
Б обніжок, надхмар’я, безробіття, перешийок
В синява, юнацтво, завтрашній, оцінювач

А
Б
В

3. Постфіксальним способом утворені слова рядка
А чийсь, відбуватися, хтось-то, де-небудь
Б сьомий, погожий, їсти, зорі
В поросль, відсів, зав’язь, вибори

А
Б
В

4. У якому рядку всі слова утворені безафіксним способом?
А темно-фіолетовий, високочолий, першоджерело, шахово-шашковий
Б даль, вихід, міць, виріб
В нічний, свояк, ойкати, дивно

А
Б
В

5. Слова якого рядка утворені префіксально-суфіксальним способом?
А промовити, дочитати, дехто, поверх
Б гіллястий, глибшати, ковзани, читання
В затінок, навушник, сумирний, надміру

А
Б
В

6. Унаслідок основоскладання постали слова рядка
А самвидав, універмаг, завкафедри, спецкор
Б волелюбний, лісонасадження, військовослужбовець, двоголосий
В академік-секретар, лист-замовлення, держстрах, академмістечко

А
Б
В

7. У якому рядку слова утворилися внаслідок словоскладання?
А стежки-доріжки, сон-трава, фільм-опера, хтозна-звідки
Б автостоянка, Інтерпол, Мін’юст, соцзахист
В першооснова, двозначний, рукописний, Котигорошко

А
Б
В

8. Слова якого рядка є абревіатурами?
А меч-риба, Іван-чай, грам-молекула, дієслово-зв’язка
Б чимдуж, вантажообіг, землетрус, мимоволі
В профбюро, держмито, ПДВ, виш

А
Б
В
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9. Лексико-синтаксичним способом (зрощення) утворено слова рядка
А
Б
В

А малоспостережливий, вищезазначений, довгожданий, легкозрозумілий
Б наречена, набережна, пальне, ситий
В газета «Освіта», фабрика «Світоч», рукав річки, френч
10. Слова якого рядка утворено морфолого-синтаксичним способом?

А
Б
В

А малоцінний, легкозасвоюваний, високоврожайний, свіжоморожений
Б черговий, придане, чайна, рядовий
В косогір, чорнозем, теплохід, самоскид
11. У якому рядку слова утворилися лексико-семантичним способом?

А
Б
В

А сучасне, віджиле, цілюща вода, навколо хати
Б ВАТ, ФРН, ЄС, МОН України
В місто Вишневе, корінь квадратний, цукор-пісок, пилосос «Ракета»
12. Установіть відповідність між термінами і визначеннями
1
2
3
4

А
Б
В

словотвір
словотворення
формотворення
словозміна

творення граматичних форм слова
творення форм слів за допомоги флексій
розділ науки про мову, що вивчає структуру
похідного слова і способи творення нових слів
розділ мовознавства, який вивчає морфемний
склад слова
процес творення похідних слів за допомоги
словотворчих засобів

Г
Д

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

Д

Б

В

Г

Д

13. Установіть відповідність між поняттями і визначеннями
1
2
3
4

А
Б
В
Г
Д

твірне
похідне
твірна основа
словотворчий
формант

вторинне утворення
найменша неподільна значуща частина слова
слово, від якого твориться нове слово
спільна частина вихідного і вторинного слова
частина вторинного утворення, якою воно
відрізняється від основи вихідного слова

1
2
3
4

14. Установіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями
1
2
3
4

словотвірна
пара
словотвірний
ланцюжок
словотвірна
парадигма
словотвірне
гніздо

А
Б
В
Г
Д

набір похідних (на вертикальному зрізі),
які мотивуються тією самою твірною основою
сукупність словотвірних ланцюжків та словотвірних парадигм
ряд спільнокореневих слів (на горизонтальному
зрізі), пов’язаних відношеннями послідовної
похідності
спільна частина похідного і твірного слова
твірне і похідне

А
1
2
3
4

15. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього
1. Там, де вчора був шлях, сьогодні без кінця-краю піниться гостроверхими переметами розбурхане
снігове море. 2. Грайливий вітер підохочуюче штовхає мене в плече, і я мимоволі роблю крок, потім другий
і вже більше не зупиняюсь. 3. А вітер, пустуючи, сипонув сніговим пилом в обличчя, заклубочився над
вибалком і десь біля лісу заплутався в тернах... 4. Так я брів навмання, аж поки не натрапив на лісосмугу.
5. Кроків за двадцять, ніби гірлянда на новорічній ялинці, на кущах яскраво спалахнули... червоні троянди. 6. Обертаюсь і бачу: зовсім поряд, перетворивши колючий кущ малини на розкішний букет, сидять
червоногруді снігурі! 7. Виходить, то вони ввели мене в оману? (К. Наріжний).
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А. Слова, утворені лексико-синтаксичним способом (зрощення), ужито в реченнях
1

2

3

4

5

6

7

6

7

Б. Слова, утворені основоскладанням, ужито в реченнях
1

2

3

4

5

В. Слово десь утворено способом
а) безафіксним;
б) суфіксальним;
в) постфіксальним.

5. МОРФОЛОГІЯ
Морфологія (від грец. morphe — форма і logos — слово, вчення) — розділ граматики, у якому вивчаються
граматичні властивості (словозміна, словотворення, формотворення) слів, а також групування їх за частинами
мови.

5.1. ЧАСТИНИ МОВИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ



Актуалізація опорних знань

Частини мови — це такий лексично-граматичний розряд слів, який відрізняється від іншого розряду
своїм значенням, властивими йому граматичними категоріями, основними синтаксичними функціями та
засобами словотворення.
частини мови

повнозначні

неповнозначні

іменник

прийменник

прикметник

сполучник

числівник

частка

вигук

займенник
дієслово
прислівник
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повнозначні

змінні

незмінні

самостійні
іменник
прикметник

самостійні
прислівник

займенник
дієслово
дієприкметник
(форма дієслова)



прийменник

форми дієслова

числівник

вигук

службові

сполучник
частка

дієприслівник
інфінітив
безособові дієслова
дієслівні форми на
-но, -то

У досконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання для самоперевірки.

1. Що називається морфологією?
2. Які частини мови належать до неповнозначних?
3. Чому, на вашу думку, вигук є окремою частиною мови?



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Установіть відповідність між словами та частиною мови, до якої вони належать.
1 радість
15 життя
2 два
іменник
16 південний
3 ми
17 хто-небудь
4 берегти
прикметник
18 сонце
19 кільканадцять
5 рідний
числівник
20 надзвичайно
6 п’ятдесят
7 родина
21 казка
8 нашвидкуруч
займенник
22 вірити
9 четверо
23 сільський
10 міцно
дієслово
24 міф
25 розквітати
11 приємно
12 осінь
прислівник
26 трьохмільйонний
13 мудрий
27 оксамитовий
14 скільки
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Вправа 2. Випишіть неповнозначні (службові) частини мови.
ПІД ВЕРБАМИ

Верби старі похилилися там,
В хвилях купаються віти;
Сонячним пишним промінням з небес
Річка й дерева облиті.
Кладка під вербами; бачу на їй
Дівчина там молодая,
В хвилях полоще вона полотно,
Бризками воду збиває.

Все в тії дівчини любе таке,
Все і вродливе, і пишне:
Карії очі — мов зорі з небес;
Губи — червоная вишня.
Хвилі волосся спадають униз;
Дужі й малі рученята...
Дівчино! хто вже побачив тебе,
Той не здола не кохати!
Б. Грінченко

Вправа 3. Відгадайте морфоребуси, з’ясувавши, які частини мови в них зашифровані.

’

7

’

д = н ’’’

’
’’’

’’’

є

’’
’’’

’’
’

’’’’

Вправа 4. Визначте і запишіть, якою частиною мови є пронумероване слово.

А річка (1) суне (2) вперед. Крижини з (3) мокрим рипом труться одна (4) об одну. (5) Вони поважні
та старі, (6) аж жовті. Звідки вони припливли (7) сюди? (8) Куди попливуть? От сісти (9) б на одну
з них (10) і їхати на ній день (11) далеко-далеко. Кругом (12) інші крижини, їх треба одпихати, (13)
щоб не лізли на цю... А вода, ух, чорна, глибока та холодна, (14) аж пищить (За В. Винниченком).
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ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Частку вжито в реченні
А
Б
В
Г
Д

А Книга мала, та серцю люба.
Б До булави треба голови.
В Працює, як мокре горить.
Г Правди не сховаєш.
Д Сказано по струні ходити — і ходи.
2. Потребує редагування словосполучення
А переказати кошти
Б милуватися краєвидом
В знатися на живописі

Г поступати в університет
Д алфавітний покажчик

А

Б

В

Г

Д

3. Визначте, якою частиною мови є виділені цифрами слова в реченні (цифра позначає наступне слово)
А (1)вдалині, (2)згубившись у полях, петляючи і тонучи в тополях, на Білу Церкву пролягає шлях,
(3)рахманний і (4)освітлений при зорях.
1
2
3
4

А іменник
Б прикметник
В займенник
Г дієприкметник (як форма дієслова)
Д дієприслівник (як форма дієслова)
Е прислівник
4. Числівник є в реченні

А
Б
В
Г
Д

А Тричі крига замерзала, тричі розтавала.
Б Козацький полк ділився на сотні.
В На репетицію прийшло п’ятеро хлопців.
Г Раптово вдарив двадцятиградусний мороз.
Д Стодвадцятиповерховий будинок був окрасою нашого міста.
5. Незмінні всі слова в рядку

А
Б
В
Г
Д

А створивши, замолоду, бюро, театр
Б ложе, пенсне, рагу, ледве
В поні, марабу, зранку, маестро
Г човен, шість, мій, читав
Д кенгуру, кімоно, віче, пишучи
6. Дієприкметником є слово
А лежачий
Б гірський
В домашній

Г сухорлявий
Д точний

А

Б

В

Г

Д

7. Дієприслівник вжито в реченні
А Я жив би двічі і помер би двічі,
Якби було нам два життя дано.
Б Їсть за двох, а робить за п’ятьох.
В Написавши листа, Наталя склала приладдя і хутко підвелася від бюро.
Г Задумливо погойдувала обважнілими косами береза.
Д Стою під кленом біля джерела,
У серце йдуть пісні привітні.

А
Б
В
Г
Д
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8. Наука, що вивчає частини мови —
А лексикологія
Б фразеологія
В пунктуація
Г морфологія
Д синтаксис

А
Б
В
Г
Д

9. Знайдіть рядок, у якому є «зайве» слово
А ходити, вчити, боятися, трястися
Б писати, хотіти, зав’язати, оббитий
В поважати, вести, працювати, штати
Г мовчати, зоріти, знати, ганяти
Д косити, поспішати, закрутити, зчепити

А
Б
В
Г
Д

10. Сполучник — це
А незмінна частина мови
Б самостійна
В службова частина мови
Г частина слова
Д змінна частина мови

А
Б
В
Г
Д

11. Скільки сполучників серед наведених слів: попри, однак, попід, проте, свої,
кожний, зате, щоб, а, за, у, та, коли, усякий, понад, об, від, й, якби, або?
А2
Б 10
В7
Г6
Д5

А
Б
В
Г
Д

12. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього
1. По відході Соломії Остап почував себе одрізаним од світу, од людей. 2. Гарячка палила його всередині,
він щохвилини мочив руку у воді та охолоджував чоло, очі, голову. 3. Йому докучило дивитись на жовті
стіни комишу — і він заплющував очі... 4. Надвечір Остап почав турбуватися: де ділася Соломія, що
її немає досі? 5. Чом вона не приходить? 6. Адже вона знає, що йому трудно й повернутися, що він не
годен сам видобутися з цих нетрів. 7. Вночі стало йому гірше... (За М. Коцюбинським).
А. Скільки в цьому тексті іменників?
А 10
Б 20
В 15
Г 17
Д 27

А
Б
В
Г
Д

Б. Скільки в цьому тексті дієслів?
А 20
Б 15
В 16
Г 18
Д 22

А
Б
В
Г
Д
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В. Скільки у тексті сполучників?
А
Б
В
Г
Д

А9
Б4
В5
Г6
Д 10

5.2. ІМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ



Актуалізація опорних знань

Іменник — частина мови, яка має значення предметності і відповідає на питання хто? що? Іменник
виражений у граматичних категоріях числа, роду, відмінка.
У реченні іменник найчастіше виступає підметом або додатком, але може бути й будь-яким іншим
членом речення.
П р ед м е т н і с т ь
назви конкретних
предметів

назви
істот

назви явищ
природи

назви абстрактних,
узагальнених
понять

назви властивостей, дій, станів
тощо

стіл, шафа,
книга

цуценя, людина,
вовк

снігопад, град,
дощ

боротьба, веселощі,
аналіз

хоробрість, хода,
жовтизна

Розряди іменників за значенням

назви людей
(хлопець, дядько)
назви тварин, птахів
(ведмідь, корова)
назви міфічних істот
(лісовик, відьма)

назви істот

назви неістот

хто?

що?
назви рослин, дерев
(дуб, явір)
іменники, що означають
сукупність істот як неподільне ціле (полк, загін)

назви померлих
(небіжчик, мрець)

назви частин живого організму (голова, нога, дзьоб)

назви карт, шахових фігур
(валет, пішак)

назви страв (капусняк,
вареники, коровай)

назви уособлених понять
(Мороз, Вітер)
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Пам’ятка!

В іменників — назв істот форми знахідного відмінка однини і множини чоловічого роду збігаються
з формами родового відмінка, а неістот — з формами називного відмінка: бачу (кого?) брата, братів;
але бачу (що?) автомобіль, автомобілі.

Іменники

загальні
(узагальнене найменування ряду
однорідних, однотипних предметів,
істот, явищ)

власні
(найменування одиничних предметів,
істот чи явищ, виділених із однотипного ряду, або найменування чогось

корабель, книжка,
лисиця, завірюха

Івано-Франківськ, Європа, Київ ,
«Дніпро» (журнал)

Власні назви

прізвища,
імена,
по батькові,
псевдоніми,
прізвиська

Ярослав
Мудрий,
Василь Стус

назви
окремих
вищих
посад

почесні
звання,
вищі
військові
звання

індивідуальні
географічні,
територіальноадміністративні,
топографічні,
астрономічні
назви

назви книг,
журналів,
газет, пароплавів тощо

назви
центральних
установ та
організацій

назви
визначних
подій,
історичних дат

Голова
Верховної
Ради
України

Герой
Радянського
Союзу

Велика
Ведмедиця,
Чорне море

журнал
«Вітчизна»,
фабрика
«Прогрес»

Верховна
Рада,
Рада
Міністрів

Перше
травня,
Велика
Вітчизняна війна

Пам’ятка! Власні назви завжди пишуться
з великої літери.
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Іменники

конкретні назви предметів, явищ, навколишньої дійсності, що
пізнаються органами
чуття людини

абстрактні не мають
конкретного лексичного
значення, а називають поняття, явища, властивості, які не можна сприймати органами чуття

збірні — назви сукупності однакових чи подібних предметів, що
сприймаються як одне
ціле

зі значенням речовинності — називають
однорідну масу,
речовину

квітка, бджілка,
Дніпро

щастя, простота,
навчання

насіння, гудиння,
козацтво

молоко, кисіль,
папір

Пам’ятка! Характерною ознакою абстрактних іменників є суфікси -ість, -ств (о), -зтв (о), -цтв (о),

-анн (я), -изм, -ізм, -їзм.

Абстрактні іменники вживаються переважно у формі однини. Речовинні іменники можуть мати форму
однини (горох, бром) чи множини (дріжджі, гроші).
Рід іменників

чоловічий
(він)

жіночий
(вона)

середній
(воно)

спільний
(він і вона)

кобзар, гетьман, півень

квітка, дівчина, пава

сонце, небо, ім’я

сирота, забіяка, нахаба

Пам’ятка!

1. Невідмінювані іменники, що називають неістоти, належать до середнього роду: світлове табло,
одне (один) екю, одне (один) євро.
2. Іменник гривня — жіночого роду, як і чеська (словацька) крона (корона).
3. Іменники спільного роду можуть бути виражені формою чоловічого роду (професор, лікар, лауреат) або формою жіночого роду (сирота, бідолаха).
4. Рід незмінюваних іменників:
а) назви людей — мають рід відповідно до статі особи, яку позначають (портьє, денді — чоловічого
роду; мадам, фрау — жіночого);
б) назви тварин, птахів належать до чоловічого роду (нанду, шимпанзе, але цеце (муха), івасі
(риба) — жіночого роду);
в) незмінювані власні назви залежать від граматичного роду означуваної ними загальної назви:
ріка Міссісіпі — жіночий рід.
До чоловічого роду належать слова: аерозоль, нежить, псалтир, рояль, сажень, толь, тунель, тюль,
фенхель, шампунь; біль, дріб, живопис, запис, літопис, зяб, кір, машинопис, напис, опис, перекис, пил, підпис, полин, поступ, пропис, розсип, рукопис, Сибір, сип, собака, степ, степінь, ступінь.
До жіночого роду належать слова: антресоль, бандероль, бешамель, ваніль, вуаль, емаль, каніфоль,
консоль, мігрень, папороть, розкіш, філігрань, фланель.
Деякі іменники мають варіантні форми роду. Правильними є обидві: абрикос — абрикоса, вольєр —
вольєра, жираф — жирафа, зал — зала, клавіш — клавіша, мозоль — мозоля, спазм — спазма.
Іменниками як чоловічого, так і жіночого роду можуть бути слова: ґандж, дрож, жужіль, кужіль,
купіль, фальш.
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Число
іменників

однина

множина

дерево, стіл

дерева, столи

Пам’ятка!

1. Іменники, які вживаються тільки в однині:
а) збірні іменники: малеча, гайвороння;
б) частина іменників з речовинним значенням: масло, кисень;
в) назви абстрактних понять (з суфіксами -їзм, -ість, -ин (а), -изн (а), -інь, -от (а)): молодість,
сліпота;
г) більшість власних назв: Київ, Дніпро;
ґ) назви дій, станів (з суфіксами -анн(я), -енн(я), -цтв(о), -б(а)): виконання, рахівництво,
боротьба;
д) назви емоцій, почуттів: журба, сум;
е) іменники, що означають назви овочів, зерна, трав, ягід тощо: смородина, жито.
2. Іменники, які вживаються тільки в множині:
а) парні предмети: ножиці, ворота;
б) речовини, матеріали в сукупності: дріжджі, харчі;
в) залишки речовини: об’їдки, висівки;
г) грошові суми, кількісно не окреслені: гроші, фінанси;
ґ) проміжок часу: будні, канікули;
д) народні свята та обряди: обжинки, заручини;
е) процеси, дії, які складаються з повторень або в яких беруть участь двоє і більше осіб: переговори,
заробітки;
є) емоції та переживання: радощі, заздрощі;
ж) деякі власні назви: Соловки, Лубни.

Відмінки іменників

прямі
(вживаються без прийменника)

непрямі
(уживаються з прийменником і без нього)

Називний (хто? що?)

Родовий (кого? чого?)
Давальний (кому? чому?)
Знахідний (кого? що?)
Орудний (ким? чим?)
Місцевий (на (у) кому? чому?)
Кличний
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Відміни іменників

I відміна

II відміна

III відміна

IV відміна

іменники жіночого,
чоловічого, спільного
родів, що в називному
відмінку однини мають
закінчення -а, (-я):
Ілля, суддя, суша

іменники чоловічого
роду з нульовим закінченням та закінченням
-о; середнього роду із
закінченнями -о, -е, -я в
називному відмінку однини (крім тих, у яких
під час відмінювання
не з’являються суфікси
-ат-, -ят-, -ен-): дядько,
кобзар, дівчатко, терпіння

іменники жіночого роду
з нульовим закінченням
+ іменник мати: паморозь, здобич, піч, ніч,
тінь

іменники середнього роду, у яких під час
відмінювання з’являються суфікси -ат-, -ят-,
-ен-: каченя, ім’я, ведмежа

тверда група
з основою на
твердий приголосний
пара,
Ольга

м’яка група
з основою на
м’який приголосний
скриня,
богиня

мішана група
з основою
на шиплячий
приголосний
листоноша,
каша

тверда група

м’яка група

мішана група

– чоловічого
роду з кінцевим
твердим приголосним, крім
шиплячих: дуб,
успіх;
– односкладні
іменники на -р:
вир, сир;
– більшість
іменників на -р:
стовбур, явір;
– іменники іншомовного походження на
(-ер, -ір, -ор,
-ур, -юр): інженер, абажур;
– з постійно наголошеними
-ар, -яр, -ир:
футляр, ювіляр;
– іменники середнього роду із
закінченням
-о: село, місто

– чоловічого
роду з кінцевим м’яким
приголосним:
край,
учитель;
– із суфіксом
-ар, -ир, які в
однині мають
наголос на корені: бóндар,
лікар;
– іменники,
у яких під час
відмінювання
наголос переходить із суфікса
на закінчення:
друкáр – друкаря�, шахтáр –
шахтаря�;
– іменники середнього роду
із закінченням
-е, -я (без суфіксів -ен-,
-ят-): листя,
обличчя

– іменники чоловічого роду з
кінцевим шиплячим приго
лосним основи:
вантаж, дощ;
– іменники на
-яр (назви людей за видом
їхньої діяльності),
у яких під час
відмінювання
наголос переходить із суфікса
на закінчення: вугля�р –
вуглярá, каменя�р – каменярá;
– іменники середнього роду
із закінченням
-е при основі
на шиплячий
приголосний:
ложе
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Особливості відмінювання

I відміна
однина
тверда

м’яка

множина
мішана

тверда

м’яка

мішана

Н.

Батьківщина

Софія

вельможа

старости

гривні

листоноші

Р.

Батьківщини

Софії

вельможі

старост

гривень

листонош

Д.

Батьківщині

Софії

вельможі

старостам

гривням

листоношам

Зн.

Батьківщину

Софію

вельможу

старостів

гривні

листонош

Ор.

Батьківщиною

Софією

вельможею

старостами

гривнями

листоношами

М.

…Батьківщині

…Софії

…вельможі

…старостах

…гривнях

…листоношах

Кл.

Батьківщино

Софіє

вельможо

старости

гривні

листоноші

Пам’ятка!

1. У кличному відмінку іменники з пестливим значенням, що належать до м’якої групи, мають
закінчення -ю: матусю, кумасю.
2. Частина іменників мішаної групи в кличному відмінку поряд із закінченням -е може мати
закінчення -о: тещо, Мишо.
3. У родовому відмінку множини іменники мають переважно нульове закінчення: калош, круч, але
є іменники із закінченням -ей: мишей, а також закінчення -ів: суддів, легенів (і легень).

II відміна
однина
тверда

множина

м’яка

мішана

тверда

м’яка

мішана

Н.

залізо

поле

плече

заліки

краї

плечі

Р.

заліза

поля

плеча

заліків

країв

плечей (пліч)

Д.

залізу

полю

плечу

залікам

краям

плечам

Зн.

залізо

поле

плече

заліки

краї

плечі

Ор.

залізом

полем

плечем

заліками

краями

плечима

М.

...залізі

...полі,
...полю

...плечі,
...плечу

...заліках

...краях

...плечах

Кл.

залізо

поле

плече

заліки

краї

плечі
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Пам’ятка!

У родовому відмінку однини іменники чоловічого роду мають закінчення:
-а, -я
-у, -ю
1. Назви осіб, власні імена та прізвища: 1. Назви речовин, матеріалів: гіпсу, спирту, крім хліба;
мороза, учителя;
2. Збірні поняття: вишняку, чаю, крім вівса;
2. Назви конкретних предметів: комбай- 3. Назви будівель, споруд, приміщень та їх частин: заводу,
на, мікроскопа;
мезоніну, крім тих, що мають наголос на закінченні, в
3. Назви тварин і дерев: пса, вовка;
іменниках — архітектурних деталях: бліндажá, гаражá,
еркера,
портика;
4. назви населених пунктів (однослівні):
Києва, Лондона;
4. Назви населених пунктів, які складаються з двох слів: Кривого Рогу, Зеленого Гаю;
5. Назви мір, про�стору, довжини, ваги,
часу: гектара, січня;
5. Назви установ, закладів, організацій: інституту, штабу;
6. Географічні назви з наголосом у родо- 6. Переважна більшість слів із значенням місця і простóру:
вому відмінку на кінцевому складі, а
світу, яру, крім горба, хутора, ліска, ставка;
також із суфіксами присвійності (-ов, 7. Явища природи: вихору, інею, туману;
-ев, -єв, -ин, -їн): Дінця, Тетерева;
8. Назви почуттів: болю, гніву;
7. наукові і технічні терміни іншомовно9.
Назви процесів, станів, властивостей, ознак, формацій
го походження, що означають елементощо: бігу, винятку;
ти будови чогось, конкретні предме10.
Терміни іншомовного походження, що означають фізичні
ти, геометричні фігури та їх частини:
та
хімічні процеси, частину площі: імпульсу, ферменту, а
параграфа, радіуса, крім складу, роду,
також
літературознавчі терміни: сюжету, фейлетону;
виду, стану;
11.
Назви
ігор і танців: баскетболу, тенісу, крім гопака, ко8. назви машин і їх деталей: мотора,
зака;
поршня
12. Більшість складних безсуфіксних слів: вибою, прикладу;
13. Назви річок, озер, гір, островів, півостровів, країн, областей: Чаду, Кавказу
У ряді іменників зміна закінчення впливає на значення слова: алмаза (коштовний камінь) — алмазу
(мінерал); буряка (одиничне) — буряку (збірне).
У давальному відмінку однини в іменниках чоловічого роду закінчення -ові, -еві, -єві, -у, -ю
вживаються паралельно: господареві — господарю.
Якщо в тексті трапляються іменники у формі давального відмінка однини, то слід уникати одноманітності закінчень: панові Президенту.
У місцевому відмінку однини іменники чоловічого роду мають закінчення:
-ові, -еві, -єві
1. іменники чоловічого роду —
назви людей: при батькові,
на воротареві (іноді -у: при
батьку)
2. іменники середнього роду —
назви істот зі зменшувальним
суфіксом -к- мають закінчення
-ові, хоча іноді може бути закінчення -у: на маляткові (на
малятку)
3. іменники чоловічого роду —
назви істот (не людей) поряд
з -ові, -еві, -єві мають закінчення -і, -ї: на коневі — на коні

-і, -ї

-у, -ю

1. іменники чоловічого і серед- 1. іменники чоловічого і сенього роду (без суфікса -к-),
реднього роду з основою на
що означають неістот: на ди- -к-, що означають неістот:
вані, уві сні
гайкý, ярмарку
2. деякі іменники у поєднанні 2. іменники чоловічого роду
з прийменником по можуть
(назви неістот), у яких намати паралельні закінчення
голос із основи переходить
-і, -ї та -у, -ю: по селу — по
на закінчення: у боргý — у
селі
раю�
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III відміна

Пам’ятка!

В орудному відмінку однини всі іменники III відміни мають
закінчення -ю, причому приголосні основи подвоюються:
сумішшю, сіллю.
Подвоєння не відбувається, коли:
1. основа закінчується на губний, на щ, р: матір’ю,
любов’ю.
2. за збігові приголосних у кінці основи перед -ю: вістю,
радістю.

однина

множина

Н.

поташ

паморозі

Р.

поташі

паморозей

Д.

поташі

паморозям

Зн.

поташ

паморозі

Ор.

поташшю

паморозями

М.

...поташі

...паморозях

Кл.

поташе

паморозі

IV відміна
однина

множина

Н.

собача

орлята

Р.

собачати

орлят

Д.

собачаті

орлятам

Зн.

собача

орлят (а)

Ор.

собачам

орлятами

М.

...собачаті

...орлятах

Кл.

собача

орлята

Пам’ятка!

Іменникам, що мають тільки форму множини, властиві
ті самі форми відмінювання, що й іменникам I, II, III, IV
відмін.

Незмінювані іменники

загальні назви,
а також імена людей
і власні географічні
назви іншомовного
походження, що закінчуються на голосні -е
(-є), -і (-ї), -о, -у, -ю, -а
(-я): інтерв’ю, кашне,
боа

жіночі прізвища,
що закінчуються
на приголосний та
-ко, -ло: Світлана
Попудренко, Надія
Кунь, Ольга Кукало

російські прізвища
на -ово, -аго, -их, -іх
(-їх): Дурново, Чуткіх

складноскорочені слова ініціального утворення: ООН (крім неп,
непу, непом)

Пам’ятка!

Незмінювані іменники та іменники, що вживаються лише у множині, на відміни не поділяються.
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Кличний відмінок

I відміна
однина

II відміна

множина

однина

називний
відмінок

III відміна

IV відміна

множина

однина

множина

однина

множина

називний
відмінок

закінчення
-е

називний
відмінок

закінчення
-а (-я)

називний
відмінок

тверда група

м’яка група

мішана група

тверда група

м’яка група

мішана група

закінчення
-о

закінчення
-е (-є)

закінчення
-е

закінчення
-е, -у, -о

закінчення
-ю, -е

закінчення
-у, -е

паро,
Ольго

скрине,
богине

листоноше,
каше

брате,
батьку

лікарю,
лікаре

кряже

Пам’ятка!

1. У звертаннях, до складу яких входять два іменники, форму кличного відмінка здебільшого мають
обидва слова: пане Іване, пані Ольго, Катерино В’ячеславівно.
2. Коли поєднуються дві загальні назви, то перше слово — форма кличного відмінка, а друге — форма
кличного або називного відмінка: пане лікарю (лікар).
3. Якщо звертання складається із загальної назви та прізвища, то останнє вживається у формі називного
відмінка: пане Ковальчук, колего Єрохіна.
4. Чоловічі прізвища на приголосний та -о — відмінюються.
5. Прізвища, імена, по батькові змінюються за таким зразком:
Н.

Поліщук Тиміш Іванович

Панцьо Іван Якимович

Р.

Поліщука Тимоша Івановича

Панця Івана Якимовича

Д.

Поліщуку Тимош-еві (-у) Івановичу

Панц-еві (-ю) Іван-у (-ові) Якимовичу

Зн.

Поліщука Тимоша Івановича

Панця Івана Якимовича

Ор.

Поліщуком Тимошем Івановичем

Панцем Іваном Якимовичем

М.

...Поліщукові Тимошеві Івановичеві

...Панц-еві(-ю) Іванові Якимовичу

Кл.

Поліщук Тимоше Івановичу

Панцьо Іване Якимовичу

Н.

Шевченко Марія Олегівна

Шевченко Сергій Васильович

Р.

Шевченко Марії Олегівни

Шевченка Сергія Васильовича

Д.

Шевченко Марії Олегівні

Шевченк-ові (-у) Сергію(-єві) Васильовичу

Зн.

Шевченко Марію Олегівну

Шевченка Сергія Васильовича

Ор.

Шевченко Марією Олегівною

Шевченком Сергієм Васильовичем

М.
Кл.

...Шевченко Марії Олегівні
Шевченко Маріє Олегівно

...Шевченк-ові (-у) Сергієві Васильовичу
Шевченк-о (-у) Сергію Васильовичу
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Пам’ятка!

Уживання прізвищ у кличному відмінку в українській мові є питанням суперечливим. Так, у проекті найновішої редакції «Українського правопису»1 пропоновано ставити прізвища у кличному відмінку,
натомість мовознавець Я. Радевич-Винницький2 заперечує таку форму звертання, стверджуючи, що вона
є доречною в публіцистичній і художній літературі для створення комічного або сатиричного ефекту.
Чинний «Український правопис» подає обидві форми звертання3.
За протокольними вимогами до Президента України потрібно звертаться так: Ваша Високодостойносте Пане Президенте.
Чоловічі прізвища, утворені за допомоги присвійних суфіксів -ов, -ів (-їв), -ви, -ін (-їн) відмінюються,
як іменники твердої групи II відміни, але в орудному відмінку вони мають прикметникове закінчення -им.
У непрямих відмінках прізвищ на -ів суфіксальне і може зберігатися або переходити в е або в о. У сучасній
українській мові обидва варіанти визнаються нормативними.
Н.
Якимов
Р.
Якимов-а
Д.
Якимов-у
3н. Якимов-а
Ор. Якимов-им
М. при Якимов-і (-у)
Не відмінюються псевдоніми і слов’янські прізвища на е, і (Ле, Трублаїні, Леле, Емхе, Роде, Півторадні), а також прізвища іншомовного походження на і, е, у, о, наголошені а, я та інші нетипові для української
мови закінчення (Беранже, Гете, Руставелі, Петефі, Лотяну, Шоу, Боккаччо, Гюго, Дідро, Золя, Дюма,
Моравіа, Гамсахурдіа та ін.)4.
У подвійних прізвищах компоненти змінюються за загальними правилами відмінювання прізвищ:
твори Карпенка-Карого, повість Нечуя-Левицького, виступ Милейко-Залузької, але: творчість Драй-Хмари,
музика Кос-Анатольського.
Правила вживання кличного відмінка

У кличному відмінку вживаються загальні іменники (назви-індекси, назви-регулятиви): пане, пані,
добродію, добродійко, товаришу, товаришко.
1) пан (пані) + ім’я або/і прізвище
добродій (добродійка) + прізвище або ім’я
2) пан (пані) + назва-індекс
директоре
редакторе
професоре
голово
пане
депутате
водію
вчителько
лікарю
Імена по батькові творяться

1
2
3
4

чоловічі

жіночі

основа + суфікс -ович

основа + суфікс -івна

Максим — Максимович

Андрій — Андріївна

Німчук В. Сучасні проблеми українського правопису // Літературна Україна. — 2001. — 11 січня.
Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. — Львів: СПОЛОМ, 2001. — С. 119.
Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства — К.: Наукова думка, 2008. — С. 74–75.
Про особливості відмінювання іменників — слів іншомовного походження див.: 2.11. Правопис слів іншомовного походження.
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Окрему групу становлять імена та по батькові: Ілля — Ілліч –Іллівна; Яків — Якович — Яківна; Лука —
Лукич (Лукович) — Луківна; Сава — Савич (Савович) — Савівна; Микола — Миколович — Миколівна;
Лев — Левович (Львович) — Левівна (Львівна) та ін.



Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання для самоперевірки.

1. Яку частину мови називають іменником?
2. На які розряди за значенням поділяють іменники?
3. Які іменники відповідають на питання хто?
4. Які іменники відповідають на питання що?
5. В чому полягає різниця між власними і загальними назвами?
6. Які іменники називають конкретними, а які абстрактними?
7. Які іменники називають збірними?
8. Які роди мають іменники?
9. Як визначають рід незмінюваних іменників іншомовного походження?
10. Скільки в українській мові відмінків?
11. Які синтаксичні функції виконує іменник у реченні?



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. «Зіркова тридцятка». визначте рід поданих іменників.
1 орел
11 дитя
2 сіромаха
12 нахаба
3 аташе
13 столяр
4 курга
14 фрау
15 гну
5 поні
6 шосе
16 небо
7 брутто
17 фламінго
18 Онтаріо
8 дівчина
9 колібрі
19 пава
20 забіяка
10 фазендейро
Вправа 2. «Зіркова тридцятка». з’ясуйте групу іменників.
1 палац
11 життя
2 хор
12 скляр
3 горе
13 пір’я
14 шофер
4 козир
5 вантаж
15 слухач
6 двір
16 ударник
7 кобзар
17 товариш
8 пісняр
18 велетень
19 тесляр
9 столяр
10 темп
20 батько
Вправа 3. Запишіть форми родового відмінка множини іменників.

21 Батумі
22 Капрі
23 Чілі
24 хмара
25 «Юманіте»
26 пенсне
27 Баку
28 адажіо
29 алое
30 амплуа
21 секретар
22 директор
23 школяр
24 Петро
25 ложе
26 плече
27 друкар
28 касир
29 явище
30 професор

Бритва, сосна, валянок, губа, партизан, серце, відкриття, ночви, раз, лука, війна, тато,
баба, день, мама, плече, весілля, граблі, кіловат, рейтузи, шаровари, чоботи, дно.
Вправа 4. «Два кольори». у реченнях підкресліть різними кольорами іменники І та ІІІ відміни.

1. За столом літали дотепи і вибухав сміх (О. Копиленко). 2. Ідуть дощі, холодні осінні тумани
клубочать угорі і спускають на землю мокрі коси (М. Коцюбинський). 3. Пливе у сірі безвісті нудьга,
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пливе безнадія, і стиха хлипає сум (М. Коцюбинський). 4. Розпатлані завірюхи голосили над лісовою
хатиною, завивали в комині, торгали в’юшки (О. Донченко). 5. Гостинність не дозволяла запитати
в гостя, в якій справі він з’явився (В. Собко). 6. Контури кожного дерева, кожної скелі були напрочуд виразними (О. Гончар). 7. Вікно моєї артистично урядженої кімнати стояло широко відчинене
(М. Коцюбинський).
Вправа 5. Розгадайте кросворд, прочитайте і запишіть відповідь, яка утворилася з виділених
літер.
1. Те, що не купиш за гроші. 2. Що в істот
1
болить
і б’ється в такт. 3. Ім’я гетьмана, який брав
2
участь у війні під Жовтими Водами. 4. Без лю3
дини якої професії не вийде у світ книга. 5. Ім’я
4
найстаршого із Беркутів за повістю Івана Франка.
5
6. Кожна людина сприймає світ по-своєму, бо в
6
неї є … 7. Без нього жодна людина не може ска7
зати, чийого вона роду. 8. Антонім до слова ніч.
8
9
9. Ним у сиву давнину стинали голови. 10. Він ви10
писує рецепти, призначає ліки. 11. Їх за плечима
11
не носити. 12. Буває сонячним і погожим, а буває
12
сірим і поганим.
Вправа 6. «Слабка ланка». розгадайте лінійний кросворд, який складається лише з іменників ІІ відміни.
2

4

1

6

3

5

8

7

10

12

9

11

14

16

18

15

17

20

22

19

24

21

23

26
25

13

28
27

30
29
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1. Кличка пса із української народної казки про Вовка та Собаку. 2. Великий за розміром птах
родини яструбині, водиться в горах або степах різних частин світу. 3. Природне насадження дерев
великої площі. 4. Хижий птах з міцним гачкуватим дзьобом, довгими гострими крилами. 5. Невеликий лікувальний заклад при військовій частині. 6. Ім’я відомого українського поета Шевченка.
7. Робітник, що обробляє метали ручним або механізованим інструментом. 8. Запас чогось у природі
або виробництві. 9. Робітник, що займається обробкою дерева. 10. Слово-омоформ — ім’я та літературний жанр. 11. Умовний блакитний купол над планетою Земля. 12. Зовнішній вигляд кого-, чогонебудь. 13. Дика, переважно хижа тварина. 14. Професія людини, яка досконально щось перевіряє.
15. Те, про що в народі говорять, без лою в голові. 16. Кличка відомого з кіносеріалів пса-міліціонера.
17. Перспективне зменшення віддалених від глядача частин зображуваних на площині предметів, що
приводить до зміни їхніх звичних обрисів. 18. Поезія, яка складається з 4+4+3+3 строф. 19. Офіційно встановлений розмір або система розмірів вартості, оплати, оподаткування чого-небудь. 20. Те
саме, що смолоскип. 21. Загальний вигляд місцевості, пейзаж. 22. Ураган величезної руйнівної сили.
23. Раптовий напад на когось, щось. 24. Кухар на кораблі. 25. Підкислене і заправлене молоко кобилиці. 26. Коштовний камінь зеленуватого кольору. 27. Опади у вигляді водяних крапель. 28. Ім’я діда із
творів М. Гоголя, який розповідає дітям оповідки. 29. Інструмент для різання чого-небудь. 30. Хліб,
який випікають для молодят.
Вправа 7. Провідміняйте подані слова.

Ілля, каша, пуща, муха, Микола, Валерія, школяр, Сибір, том, швець, паморозь, нехворощ, гуси, голуб’я, немовля, коліща
Вправа 8. «П’ятнашка». поставте іменники в родовому, орудному та місцевому відмінках.

1 майстер
2 місто
3 слухач
4 урожай
5 соловей

6 звичай
7 Борис
8 Зіновій
9 Ігор
10 Михайло

11 Назар
12 Сергій
13 Василь
14 кущ
15 збіжжя

Вправа 9. «Два кольори». позначте двома різними кольорами слова, у яких у родовому відмінку закінчення:
1) -а (-я); 2) -у (-ю).

Життя, край, літопис, Дніпро, обід, мак, батечко, сокіл, друг, велетень, наказ, учитель, товариш, аргумент, зуб, корінь, ґрунт, хліб, солдат, вольт, кіловат, громадянин, відро, болгарин, почуття, дно, день, деньок, раз, вухо, волокно, яблуко, імпресіонізм, зять,
Червоний Хутір.
Вправа 10. Запишіть слова у три стовпчики: 1) ті, що мають форму однини і множини; 2) тільки форму
однини; 3) тільки форму множини.

Двері, картоплина, пожежа, щипці, зілля, кожух, сировина, морква, бадилина, штани,
ножиці, блокнот, люстерко, ліхтар, радощі, колиска, кмітливість, мелодія, зупинка, звук,
рукавиці, підручник, людство, пісок, вимога, людина, консерви, перехід, ластівка, вибори,
дитинство, черевики, дріжджі, журавель, олівець, шафа, гордощі, листя, комір, гроші, чоловік, шахи, пригода, погода, сніг, горох.
Вправа 11. Запишіть подані сполуки у формі звертання.

Пані Заньковецька, добродій Шпортько, колега Марія, добродій Шевчук, пані Олена, товариш майор, колега Ілля, панна Дарина, Іван Олександрович, пан посол, пані господиня, колега
Гайова, колега Ромашин, голубка Марійка, товаришка Мирослава, добродій Максим, добродійка
Онищенко, пан Президент, панна Інна, Катерина Максимівна, пан господар.
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Вправа 12. Утворіть від імен форми по батькові чоловічого і жіночого родів, поставте наголос. З’ясуйте,
за яким принципом об’єднано у групи імена, відповідь обґрунтуйте.

1. Овер’ян, Валер’ян, Дем’ян, Лук’ян, Мар’ян, Касян, Омелян, Севастян.
2. Амбрось, Василь, Еміль, Кость, Анатоль, Тодось.
3. Нестір, Антін, Ничипір, Сидір, Никін, Пимін, Прокіп, Тихін.
4. Гурій, Дарій, Дорофій, Єрмолай, Зіновій, Ісай, Корній, Мусій, Овсій, Силантій,
Стасій, Терентій.
5. Вавило, Марко, Павло, Карпо, Ілько, Левко, Михайло, Микита, Фока, Микола.
6. Іпат — Іпатій, Вікент — Вікентій, Назар — Назарій, Арсен — Арсеній, Захар — Захарій,
Григір — Григорій, Гнат — Ігнатій, Олекса — Олексій.
7. Іов, Ілля, Кузьма, Лев, Лука, Сава, Хома, Яків.
ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. У якому із словосполучень допущено помилку?
А
Б
В
Г
Д

А хронічний нежить, широка авеню
Б загадкова Міссісіпі, свійський собака
В меморіальний музей-квартира, маленький поні
Г утішне кенгуру, Західна Сибір
Д пухнасте пончо, хутряне манто
2. У якому із словосполучень допущено помилку?

А
Б
В
Г
Д

А у Новограді-Волинському
Б Іваном Шевченком
В містом Яготином
Г данський (Данія) краєвид
Д Президенту Віктору Януковичу

3. Знайдіть слово, що може продовжити логічний ряд прізвищ Скляренко, Бондарів, Митник ...
А
Б
В
Г
Д

А Савченко
Б Донець
В Дзюба
Г Моргун
Д Мельничук
4. Знайдіть рядок, у якому допущено помилки у творенні відмінкових форм іменників
А міфу, кучером, жовчю, цифр
Б терену, піснярем, тушем, бур
В бюлетня, оцту, баддею, у фартусі
Г сіменем, кицьці, бійцю!, мишо!

А
Б
В
Г

5. Знайдіть, у якому ряду допущено помилку
А довгий путь
Б зіпсований босоніжок
В привітне Бордо (місто)
Г загадкові графіті
Д барвистий какаду

А
Б
В
Г
Д

6. Серед поданих словосполучень визначте ненормативне
А вірний собака
Б вірна дружина

А
Б
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В вірна дружба
Г вірна відповідь
Д вірний своєму слову

В
Г
Д

7. У якому рядку всі слова не мають закінчень?
А пенсне, кінь, стін, жалюзі
Б ложе, поні, маестро, здорово
В журі, пальто, таксі, кіно
Г авто, сумно, весело, небо
Д серйозно, какаду, метро, шасі

А
Б
В
Г
Д

8. Які з поданих іменників належать до чоловічого роду?
1. Ярмарок. 2. Какаду. 3. Дніпро. 4. Путь. 5. Адрес. 6. Будинок. 7. Меню. 8. Полин. 9. Колібрі. 10. Кіно.
11. Стіна. 12 Петрарка.
А 1, 2, 5, 8, 9, 11, 12
Б 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12
В 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12
Г 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11
Д 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12

А
Б
В
Г
Д

9. Які з поданих іменників належать до жіночого роду?
1. Тюль. 2. Велич. 3. Міссісіпі. 4. Ваніль. 5. Нежить. 6. Живопис. 7. Мадам. 8. Дитя. 9. Накип. 10. УПА.
11. Ескадрилья. 12 Мати.
А 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12
Б 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12
В 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12
Г 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12
Д 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11

А
Б
В
Г
Д

10. Які з поданих іменників належать до середнього роду?
1. Козеня. 2. Козенятко. 3. Кімоно. 4. Шимпанзе. 5. Метро. 6. Парасоль. 7. Доля. 8. Дітище. 9. Каніфоль.
10. Дніпро. 11. Вікно.
А 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9
Б 1, 2, 3, 5, 8, 11
В 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11
Г 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11
Д 2, 5, 6, 8, 9, 10

А
Б
В
Г
Д

11. У якому рядку всі іменники вживаються лише у формі множини?
А директори, шори, чернівчани, плечі
Б ножиці, кияни, ворота, вила
В школярі, ліси, дріжджі, вижимки
Г штани, переговори, дебати, обжинки
Д книги, граблі, голоблі, воли

А
Б
В
Г
Д

12. У якому рядку всі іменники вживаються лише у формі однини?
А мідь, велич, залізо, борошно
Б мед, вода, слава, круча
В волосся, день, комунізм, життя
Г птах, птаство, закон, днище
Д знання, речення, колосся, суниця

А
Б
В
Г
Д
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13. У якому рядку всі слова належать до однієї відміни?
1 Вчителька, дочка, учительська, земля, алгебра.
2 Вікно, шосе, батько, ребро, толокно.
3 Теля, телятко, лоша, левеня, ім’я.
А1
Б2
В3
Г 1, 3

А
Б
В
Г

14. Які з поданих іменників не належать до жодної відміни?
1. Черговий. 2. Молодість. 3. Плем’я. 4. Ангелятко. 5. Шосе. 6. Дріжджі. 7. Какаду. 8. Наречений.
9. Кіно. 10. Стіл. 11. Карпати.
А
Б
В
Г
Д

А 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10
Б 5, 6, 7, 9, 10, 11
В 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11
Г 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Д 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11
15. У якому рядку подано правильні форми родового відмінка однини іменників?
1 Києва, Вашингтона, Парижу, грама, року.
2 Гіпса, азоту, піску, хліба, клена.
3 Атома, вокзалу, Алжира (місто), болю, віку.
А
Б
А1
Б2
В3

В

Г

Д

Г 1, 3
Д 1, 2

16. У якому рядку подано правильні форми кличного відмінка іменників?
1 Друже, товарише, лікарю, доню, Олю.
2 Мріє, шевче, бабусю, Джеку, царю.
3 Маріє, Ольго, Юріє, донечко, вчителе.
А1
Б2
В3
Г у кожному
Д у жодному

А
Б
В
Г
Д

17. Текст і завдання до нього
1. Настало літо. 2. Почались жнива, почалася у полі робота. 3. Сім’я літом мало сиділа в хаті, менше
стало колотнечі. 4. За гарячою роботою в полі не було часу сваритись. 5. Кайдаші вижали свій хліб і стали
заробляти у пана за сніп. 6. Мотря жала дуже швидко й заробила з Карпом більше кіп, ніж Кайдаш з Кайдашихою (За І. Нечуєм-Левицьким).
А

Б

В

Г

Б. Скільки в поданому уривку іменників II відміни?
А3
В5
Б9
Г8

А

Б

В

Г

В. Скільки в поданому уривку іменників III відміни?

А

Б

В

Г

А. Скільки в поданому уривку іменників I відміни?
А4
В9
Б 10
Г6

А5
Б3

В2
Г1
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18. Позначте правильне твердження
А
Б
В
Г
Д

А іменники листя, народ, вітер мають форми однини та множини
Б іменники заметіль, корінь, свято мають форми однини і множини
В іменники життя, повітря, сім’я вживаються тільки в однини
Г іменники гілля, двері, весілля вживаються тільки в множині
Д іменники депо, журі, село — незмінні
19. Позначте рядок, у якому всі іменники в орудному відмінку однини пишуться
з подвоєними приголосними

А
Б
В
Г
Д

А емаль, жовч, мудрість, скатерть
Б ніч, акварель, мазь, розповідь
В піч, тінь, суміш, область
Г вісь, суть, нехворощ, папороть
Д далеч, радість, мить, любов
20. Позначте рядок, у якому всі іменники в орудному відмінку однини мають
закінчення -ею

А
Б
В
Г
Д

А їжа, огорожа, миша, голова
Б гуща, тисяча, яблуня, вежа
В пісня, дорога, Ілля, ковбаса
Г мережа, каша, стіна, суддя
Д хата, Марта, межа, листоноша
21. Позначте рядок, у якому всі іменники мають однакове закінчення

А
Б
В
Г
Д

А бігали по магазина.. , лазили по дерева.. , ходили по вулиця..
Б гладили по щока.. , порадили людя.. , читали по склада..
В віддали сестра.. , плавали по моря.. , рахували по пальця..
Г допомогли сусіда.. , бігали по клумба.. , блукали по ліса..
Д їздили по школа.. , дали батька.. , ходили по музея..
22. Укажіть відповідність між прикладом та правилом уживання великої літери
А (К, к)иївський (Н, н)аціональний
(У, у)ніверситет
Б (О, о)рганізація (О, о)б’єднаних
(Н, н)ацій
В (С, с)узір’я (Ч, ч)умацький
(Ш, ш)лях
Г (К, к)иївські (В, в)улиці
Д (Н, н)ародний (А, а)ртист (У, у)країни

1 усі слова пишуться з великої
А
літери
Б
2 з великої літери пишеться
В
перше слово
3 з малої літери пишеться перше Г
Д
слово
4 усі слова пишуться з малої літери

1

2

3

4

23. Позначте рядок, у якому усі іменники у формі родового відмінка однини
мають закінчення -а (-я)
А кордони Афганістан.. , отвір капіляр.. , приїхав з Кіровоград.. , учень ліце..
Б не було документ.. , не доставив дефіс.. , біля роял.. , вісь глобус..
В водій автомобіл.. , кабіна трактор.. , не було вовк.. , відсутність Мороз..
Г не вистачає літр.. , більше кілограм.. , розмір діаметр.. , читання текст..
Д слизова шлунк.. , музеї Лонон.. , приміська зона Ірпен.. , не бути поблизу Тетерев..

А
Б
В
Г
Д
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24. Позначте словосполучення, у яких правильно вжито форми прізвища, імені та по батькові
А
Б
В
Г
Д

А познайомитися з Остраниця Степаном Михайловичем
Б попросити Чеварду Андрія Івановича
В підписано Ватрушкіном Сергієм Олексійовичем
Г довірили Марценяк Степану Олеговичу
Д видали Кидайгорі Ользі Василівні

5.3. ПРИКМЕТНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ



Актуалізація опорних знань

Прикметник — повнозначна (самостійна) частина мови, що виражає ознаку предмета і відповідає
на питання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?
Прикметники
називають
ознаку
кольору:
синій, жовтий

якості:
твердий, м’який

розміру:
високий,
малий

матеріалу: золотий,
срібний

віку:
юний, літній

належності:
батьків, тещин

смаку: гіркий,
кислий

запаху: п’янкий,
ароматний

зовнішніх прикмет: сивий, смаглявий

внутрішніх властивостей: добрий,
щасливий

стосовно
простору:
далекий, близький

стосовно
місця: київський,
вуличний
стосовно
до часу: вечірній,
денний

Прикметник змінюється за родами, числами й відмінками, і ці його форми залежать від іменника,
з яким прикметник узгоджується: яскрава квітка — яскравої квітки, яскраві квітки, яскравий малюнок.
У реченні прикметник виступає узгодженим означенням, іноді — іменною частиною складеного присудка. Субстантивований прикметник (який перейшов в іменник) виконує ті самі синтаксичні функції, що й
іменник: Щасливий той, хто має мрію у житті. Яка важка у вічності хода! (Л. Костенко). Операційна
була підготовлена до прийому пацієнта.
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Прикметники

якісні
(ознаки предмета, що виявляються більшою або меншою
мірою)

відносні
(виражають ознаку предмета
за його відношенням до інших предметів, дій,
обставин)

присвійні
(вказують на належність
предмета кому-небудь; відповідають на питання
чий? чия? чиє? чиї?)

мила дівчина — наймиліша
дівчина

сільська вулиця,
сьогоднішній день

батькове кашне,
дівоча коса

Пам’ятка!

Прикметники в переносному значенні можуть переходити у розряд якісних, присвійні — у розряд
відносних і якісних, якісні — у відносні:
1. Якісні → відносні — якщо втрачають свої характерні властивості й починають позначати постійну властивість предмета: легка атлетика, сліпий музикант
2. Відносні → якісні — якщо втрачають ознаку, що виражається опосередковано, і набувають
ознаку, яку можна сприймати безпосередньо: золотий перстень — золоті (умілі) руки, вишневий сік —
вишнева (колір) сукня.
3. Присвійні → відносні — якщо прикметник виражає не належність предмета істотам, а позначає загальну родову віднесеність: зміїна шкіра — зміїний характер, орлине пір’я — орлине гніздо,
батьківське збіжжя — батьківські збори.
4. Присвійні → якісні — якщо прикметники вживаються у фразеологізмах: вовча нора — вовчий
апетит, левова грива — левова частина.

Ступені порівняння

вищий

найвищий

Проста форма
(основа прикметника + суфікси
-ш-, -іш-)

Складена форма
(слова більш,
менш
+ прикметник)

Проста форма
(префікс най+ прикметник
простої форми
вищого ступеня)

Складена форма (слова найбільш, найменш + прикметник
або за допомоги слів від усіх,
за всіх, над усе
+ прикметник простої форми
вищого ступеня)

добрий —
добріший

більш добрий —
менш добрий

добрий — найдобріший

найбільш добрий —
добріший за всіх
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Пам’ятка!

1. Під час творення ступенів порівняння випадають суфікси -к-, -ок-, -ек-: тонкий — тонший,
далекий — дальший.
2. За творення ступенів порівняння зазнають змін суфікси -с- + -ш- = -щ-: високий — вищий, а також
суфікси -з-, -ж-, -г- + -ш- = -жч-: вузький — вужчий, дорогий — дорожчий, дужий — дужчий.
3. Значення найвищого ступеня можна посилити префіксами як-, що-: якнайдобріший,
щонайдобріший.
4. Від деяких прикметників не творяться ступені порівняння:
1

2

3

4

прикметники
з префіксами
пре-, за-, над-,
пра-, архі-,
ультра-

прикметники
з суфіксами
-уват- (-юват-),
-ав- (-яв-),
-еньк-, -есеньк-,
-ісіньк-, -езн-,
-енн-

прикметники,
утворені
складанням
і повторенням
основ

пречудовий, ультрафіолетовий

чорнявий,
малесенький

жовтогарячий,
білий-білий

5

6

назви кольоназви, що
рів, що пере- означають
йшли
абсолютз розряду
ний поріг
відносних
ознаки (не
прикметнипідлягає
ків
кількісному
виміру)
буряковий,
фіалковий

німий,
босий

назви
мастей
тварин

буланий,
гнідий

Творення присвійних прикметників

від назв людей І відміни

від назв людей
ІІ відміни

від назв тварин

+ суфікс -ин-, причому
[г], [к], [х] → [ж], [ч], [ш]

+ суфікс -їн-, якщо
основа слова закінчується на й

+ суфікси -ів-, -їв-→ -овабо -ев- (-єв-)

+ суфікси -ин-,
-їн- або -ач- (-яч-)

сестра — сестрин,
Солоха — Солошин

Євдокія — Євдокіїн

Андрій — Андріїв, Андрієвого
лікар — лікарів, лікаревого

змія — зміїний,
качка — качачий

Пам’ятка!

1. Таня –Танин
дочка — доччин
Тетяна — Тетянин
донька — доньчин
Тетянка –Тетянчин
донечка — донеччин
Танька — Таньчин
доня — донин
Тетяночка — Тетяноччин
2. Іноді присвійні прикметники утворюються шляхом зміни кінцевого приголосного твірної основи: вовчий, овечий, лелечий, ведмежий.
Будь уважним!

Шпак — шпаків, зозуля — зозулин, орел — орлиний.
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Відмінювання прикметників

тверда група

м’яка група

з основою на твердий
приголосний

з основою на
м’який -н-

з основою на
-й

прикметники на
-шній, -жній, утворені
від прислівників

добрий, мамин

осінній, літній

довговіїй, безкраїй

учорашній, дорожній

Пам’ятка!

Паронімічні прикметники можуть бути і м’якої, і твердої групи: дружний (колектив) — дружній
(погляд, допомога).

Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.

Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.

чоловічий рід
добрий
доброго
доброму
як Н. або Р.
добрим
...доброму, (...добрім)

чоловічий рід
дружній
дружнього
дружньому
як Н. або Р.
дружнім
...дружньому, (...дружнім)

Тверда група
од н и н а
жіночий рід
середній рід
добра
добре
доброї
доброго
добрій
доброму
добру
добре
доброю
добрим
...добрій
...доброму, (...добрім)
М’яка група
од н и н а
жіночий рід
середній рід
дружня
дружнє
дружньої
дружнього
дружній
дружньому
дружню
дружнє
дружньою
дружним
...дружній
...дружньому (...дружнім)

м н ож и н а
добрі
добрих
добрим
як Н. або Р.
добрими
...добрих
м н ож и н а
дружні
дружніх
дружнім
як Н. або Р.
дружніми
...дружніх

Окремий тип відмінювання мають прикметники із складовою частиною –лиций: блідолиций, повнолиций, круглолиций.
Од н и н а
М н ож и н а
чоловічий рід
жіночий рід
середній рід
Н.
білолиций
білолиця
білолице
білолиці
Р.
білолицього
білолицьої
білолицього
білолицих
Д.
білолицьому
білолицій
білолицьому
білолицим
Зн.
як Н. або Р.
білолицю
білолице
як Н. або Р.
Ор.
білолицим
білолицьою
білолицим
білолицими
...білолицьому,
...білолицій
...білолицьому
...білолицих
М.
(...білолицім)
(...білолицім)
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Прикметники

повна
(більшість прикметників:
повний, ясний)

коротка
(незмінна форма) – прикметники чоловічого роду
з нульовим закінченням
повен, ясен

стягнені
звичайні прикметники, якими
користуємося щодня

нестягнені
називний, знахідний відмінки,
клична форма однини, множини
жіночого та середнього родів

синя, гарна (закінчення: -а, -я, -у,
-ю, -е, -є, -і)

синяя, гарнії (закінчення: -ая,
-яя, -ую, -юю, -еє, -єє, -її)

Пам’ятка!

Субстантивація (від латинського substantivum — іменник) — це перехід прикметників в іменники.
Вона відбувається тоді, коли прикметники втрачають власні ознаки й виконують функції іменників, тобто
в реченні виступають у ролі підмета чи додатка: Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє
(О. Довженко).



Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання і завдання для самоперевірки.

1. Яку частину мови називають прикметником?
2. Які синтаксичні функції виконує прикметник?
3. Які прикметники називають відносними, якісними, присвійними? Наведіть приклади.
4. Наведіть приклади переходу відносних та присвійних прикметників у якісні.
5. Як творяться ступені порівняння прикметників?
6. Чим відрізняється повна нестягнена і повна стягнена форми прикметників жіночого роду?
7. Чим відрізняється повна й коротка форми прикметників чоловічого роду?



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Визначте, яку синтаксичну роль виконують прикметники в реченнях, підкресліть їх.

1. Іноді приглушено просочувався крізь стінку тоненький голосок Ганнусі (О. Копиленко).
2. В хитрих очах, завжди червоних, блукав неспокійний вогник (М. Коцюбинський). 3. Золоті бджілки
гули, метушилися в пелюстках (О. Гончар). 4. Щось було в дівчині від молодої весняної вербички, яка
тремтить і виблискує кожним своїм листочком під подихом теплого вітру (В. Козаченко). 5. Для нас у
ріднім краю Навіть дим солодкий та коханий (Леся Українка).
Вправа 2. До поданих іменників доберіть по декілька прикметників-епітетів.

Дружба, Київ, Дніпро, травень, молодь, пісня, сад, повітря, весна, осінь, ліс, ялинка,
гори, вода, дерева, письменник, учень, квітка, сонце, книжка.
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Вправа 3. «Триколірка». трьома кольорами виділіть якісні, відносні, присвійні прикметники.

Залізна воля — залізна покрівля; сталеві кроки — стальні (сталеві) ножі; золотий ланцюжок —
золоті руки; мінорний лад — мінорний настрій; лисяча нора — лисяча шуба — лисяча хитрість;
дерев’яний будинок — дерев’яне обличчя; турбота матері — материна турбота — материнська турбота;
піклування батька — батькове піклування — батьківське піклування; малинове варення — малиновий
стяг, журавлине крило — журавлиний ключ; риб’яча луска — риб’ячий жир; зміїне жало — зміїна
отрута; орлине пір’я — орлине гніздо.
Вправа 4. «Стрижневе слово». замініть словосполучення з непрямими відмінками іменників на словосполучення з прикметником.

Сміх дитини, збори студентів, плавання під водою, порада товариша, рукопис автора, відро
з жерсті, кімната для роботи, вода з криниці, програма на рік, глибина думки, командир полку,
гущавина лісу, день осені, приятель брата, сад Олексія, город Макара, хата Шевченка.
Вправа 5. «П’ятнашка». Утворіть усі можливі форми ступенів порівняння від поданих прикметників.

новий
синій
милий
рідний
сміливий

холодний
свідомий
веселий
голосний
бадьорий

щасливий
абстрактний
демократичний
систематичний
вживаний

Вправа 6. «Два кольори». позначте різними кольорами ті прикметники, які мають ступені порівняння, і
ті, які не мають ступенів порівняння.

Солоний, холоднуватий, порожній, злий, русявий, сивуватий, суворий, холодний, гарячий, ніжний, гарнесенький, високий, дужий, рідкий, кислий, білуватий, товстенький,
густий, жовтавий, височенький, м’який, милий, премилий, чистий, новий, талановитий,
малесенький, короткий, предобрий, тугий, мертвий, готовий, охайний, величезний, голий,
порожній, ніжний, працьовитий, зеленавий, пречудовий, прудкий, завеликий, зеленуватий,
розумний, дотепний, сміливий, широкуватий, жирний, ясний, здоровенний, пахучий, порядний, жирнуватий, білий-білий, гарненький, волошковий, молодий, жовтогарячий, малий,
товстий, кривий, повний, чорний, свіжий, витривалий, ласкавий, стрункий, вороний, близький, далекий, сільський, добрий, глухий, хворий.
Вправа 7. «Зіркова тридцятка». утворіть від поданих іменників присвійні прикметники.

1 Лідія
2 сестра
3 тітка
4 птах
5 змія
6 свиня
7 курка
8 Олег
9 свекруха
10 баба

11 народ
12 Софія
13 Одарка
14 Толя
15 Геннадій
16 Олесь
17 Лука
18 невістка
19 Параска
20 дід

21 Галя
22 Ольга
23 Сергій
24 Надія
25 Ганна
26 Василь
27 Соломія
28 доярка
29 орач
30 учитель

Вправа 8. Провідміняйте прикметникові словосполучення.

Короткошия тварина, справжній поет, довговія дівчина, бригадирів олівець, вимогливий
викладач, вчителів портфель, гаряча каша, мужній боєць, давня межа, товаришів син, велична
постать, найбільша площа.
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ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. У якому рядку допущено помилку в прикметнику?
А
Б
В
Г
Д

А поліський (Полісся) ліс
Б яготинський (Яготин) молокозавод
В Острожська (Острог) Біблія
Г казахський (Казахстан) степ
Д латиська (Латвія) мова
2. У якому рядку допущено помилку?

А
Б
В
Г
Д

А казащина усмішка
Б Андрієва книжка
В сізіфова праця
Г Антосьова (Антось) кімната
Д гусоччині крила
3. У якому рядку допущено помилку під час творення ступенів порівняння?

А
Б
В
Г
Д

А м’якіший
Б давніший
В ріжчий
Г найздоровіший
Д помилки немає
4. Знайдіть помилку у творенні відмінкової форми прикметника

А
Б
В
Г
Д

А синьою
Б безкрайому
В білолицьої
Г дорожнім
Д помилки немає
5. Знайдіть помилку за творення присвійних прикметників

А
Б
В
Г
Д

А Володин шарф
Б суддине рішення
В свекрухині докори
Г прокрустове ложе
Д Попелющин черевичок
6. У якому рядку всі подані у словосполученнях прикметники належать до однієї групи
за значенням (якісні, відносні, присвійні)?
1. Танталові муки, бабусина казка, батьківський заповіт, мамині руки.
2. Золотий перстень, золотий характер, золота осінь, золоті руки.
3. Міський парк, весела компанія, шкільне подвір’я, домашнє завдання.
А1
Б2
В3
Г у кожному
Д у жодному

А
Б
В
Г
Д

7. У якому рядку подано правильні форми вищого й найвищого ступенів порівняння прикметників?
1. Більш веселий, менш сумний, більш корисніший, більш тривалий.
2. Фіолетовіший, розумніший, дотепніший, доречніший.
3. Довжелезніший, солодший, вужчий, вдаліший.
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А
Б
В
Г
Д

А1
Б 1, 2
В3
Г у жодному
Д у кожному

8. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього
1. Погожий, світлий був ранок. 2. Сонце, щойно зійшовши, одразу почало пригрівати. 3. Машина
мчалась місцями, добре знайомими Трохиму Сидоровичу ще з дитячих літ. 4. Колись були це князівські
землі, не одне покоління Глухеньких наживало собі тут горби... 5. На сході, по обрію темніють пояси молодих полезахисних смуг. 6. В золотому розливі хлібів пропливають вдалині комбайни, стрекочуть крилаті
жниварки, табуняться перші полукіпки. 7. Пішли навпростець — через видолинки та узвишшя — щогли
високовольтних ліній, наче високі дівчата з коромислами на плечах (О. Гончар).
А. Скільки якісних прикметників у поданому уривку?
А1
Б5
В3

Г6
Д 10

А

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

Д

Б

В

Г

Д

Б. Скільки відносних прикметників у поданому уривку?
А3
Б 10
В5

Г9
Д7

В. Скільки присвійних прикметників у поданому уривку?
А2
Б3
В4

Г5
Д1

Г. Скільки в тексті прикметників, від яких можна утворити ступені порівняння?
А1
Б2
В3

Г4
Д6

А

9. У якому рядку всі форми вищого й найвищого ступенів порівняння прикметників
утворено правильно?
А освіченіший, сама порядна, твердіший, найбільш вдалий
Б бадьоріший, наймиліший, самий короткий, твердіший всіх
В важчий, білявіший, вагоміший, найбільш вужчий
Г активніший, червоніший, лагідніший, щоякнаймиліший
Д найменш здібний, кращий, зеленавіший, крутіший

А
Б
В
Г
Д

10. У якому рядку всі прикметники належать до твердої групи?
А рідного, городнього, широким, твердим
Б самотнім, червоний, вечірні, пильним
В приємні, ближчі, сторонні, здорові
Г високим, старим, дружним, яскраво
Д дужого, вільним, вчорашні, суворішими

А
Б
В
Г
Д
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11. Знайдіть речення, у яких прикметники м’якої групи вжито в орудному відмінку
А
Б
В
Г
Д

А Бризкало сонце дощами вогняними.
Б Надвечірніми сутінками затягло все навколо.
В На стрімких схилах білим вогнем цвітіння спалахнули терни.
Г Осінніми барвами розмальовано ліс.
Д Щовесни проростають з кореня буйним зелом полини.
12. Позначте речення, які не потребують редагування

А
Б
В
Г
Д

А Дядько Яків до мене був більш добріший, ніж до моєї сестри.
Б У долинах річок клімат більш сприятливіший для землеробства.
В Задача розв’язана самим простим способом.
Г Найменш активним у нашому колективі не місце.
Д Треба знайти найбільш зручний шлях.

5.4. ЧИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

 Актуалізація опорних знань
Числівником називається частина мови, яка означає кількість предметів або їх порядок під час підрахунку й відповідає на питання скільки? котрий?
За значенням і граматичними ознаками числівники поділяють на:

кількісні
(означають кількість предметів і відповідають на питання скільки?)

порядкові
(означають порядок предметів під час
підрахунку і відповідають на питання
котрий? котра? котре?
перший, десятий

власне кількісні

збірні

дробові

неозначено-кількісні

два, п’ять, тридцять сім

троє, десятеро

чотири восьмі

кільканадцять, багато

Пам’ятка!

1. Кількісні числівники змінюються за відмінками, але не мають граматичних ознак роду і числа,
окрім числівника один (одна, одне, одні).
2. Порядкові числівники, подібно до прикметників, змінюються за родами, числами і відмінками.
3. Числівники можуть бути різними членами речення.
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За будовою числівники

прості
(мають один корінь)

складні
(мають два корені)

складені
(два і більше простих чи складних числівників)

три, третій, мало

дев’ятнадцять,
кількасот

тридцять другий, двісті сорок шість

Відмінювання числівників

1. Один одна, одне (о), одні відмінюються як займенник той (та, те, ті):
од н и н а
чоловічий рід
жіночий рід
середній рід
Н.
один
одна
одне(о)
Р.
одногó
однóї (одніє�ї)
одного
Д.
одному�
одній
одному
Зн.
як Н. або Р.
одну
як Н. або Р.
Ор.
одни�м
однóю (одніє�ю)
одним
М.
...одному�, (...однім)
...одній
...одному, (...однім)

м н ож и н а
одні
одних
одним
як Н. або Р.
одними
...одних

2. Два, три, чотири мають однакові закінчення у непрямих відмінках (крім знахідного й орудного).
Н.
два
дві
чотири
Р.
двох
двох
чотирьох
Д.
двом
двом
чотирьом
Зн.
як Н. або Р.
як Н. або Р.
як Н. або Р.
Ор.
двома
двома
чотирма
М.
...двох
...двох
...чотирьох
3. Числівники від п’яти до десяти та числівники на -дцять, -десят відмінюються за такими
зразками:
Пам’ятка! У числівниках на -десят змінюється лише кінцева частина.

Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.

шість
шести (шістьох)
шести (шістьом)
шість (шістьох)
шістьма (шістьома)
...шести (...шістьох)

одинадцять
одинадцяти (одинадцятьох)
одинадцяти (одинадцятьом)
одинадцять (одинадцятьох)
одинадцятьма (одинадцятьома)
...одинадцяти (...одинадцятьох)

п’ятдесят
п’ятдесяти (п’ятдесятьох)
п’ятдесяти (п’ятдесятьом)
п’ятдесят (п’ятдесятьох)
п’ятдесятьма (п’ятдесятьома)
...п’ятдесяти (...п’ятдесятьох)

4. Числівники сорок, дев’яносто, сто у всіх відмінках, крім називного та знахідного, мають закінчення -а.
5. Числівники двісті–чотириста та числівники на -сот відмінюються за такими зразками:
Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.

двісті
двохсот
двомстам
двісті, двохсот
двомастами
...двохстах

п’ятсот
п’ятисот
п’ятистам
п’ятсот, п’ятисот
п’ятьмастами (п’ятьомастами)
...п’ятистах
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6. Числівники тисяча, мільйон, мільярд, нуль відмінюються як іменники відповідних відмін.
7. Збірні числівники в непрямих відмінках відмінюються як відповідні кількісні.
Н.
п’ятеро
Р.
п’яти (п’ятьох)
Д.
п’яти (п’ятьом)
Зр.
п’ятеро (п’ятьох)
Ор.
п’ятьма (п’ятьома)
М.
...п’яти (...п’ятьох)
8. Дробові числівники відмінюються так: чисельник відмінюється як кількісний числівник, а знаменник — як порядковий.
Н.
чотири п’яті
Р.
чотирьох п’ятих
Д.
чотирьом п’ятим
Зн.
чотири п’яті
Ор.
чотирма п’ятими
М.
...чотирьох п’ятих
9. Числівники півтора, півтори, півтораста не відмінюються.
10. У складених кількісних числівниках відмінюються всі складові частини.
Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.

одна тисяча двісті сорок шість
одної (однієї) тисячі двохсот сорока шести (шістьох)
одній тисячі двомстам сорока шести (шістьом)
одну тисячу двісті сорок шість (шістьох)
одною (однією) тисячею двомастами сорока шістьма (шістьома)
...одній тисячі двохстах сорока шести (шістьох)

11. У складених порядкових числівниках відмінюється лише останній компонент.
Н.
одна тисяча двісті сорок шостий
Р.
одна тисяча двісті сорок шостого
Д.
одна тисяча двісті сорок шостому
Зн.
одна тисяча двісті сорок шостого
Ор.
одна тисяча двісті сорок шостим
М.
...одна тисяча двісті сорок шостому
12. Порядкові числівники відмінюються як відповідні прикметники:
од н и н а
чоловічий рід
жіночий рід
середній рід
Н.
перший
перша
перше
Р.
першого
першої
першого
Д.
першому
першій
першому
Зн.
перший
першу
перше
Ор.
першим
першою
першим
М.
...першому (...першій)
...першій
...першому (...першій)

Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.

чоловічий рід
третій
третього
третьому
третій (третього)
третім
...третьому (...третім)

од н и н а
жіночий рід
третя
третьої
третій
третю
третьою
...третій

середній рід
третє
третього
третьому
третє
третім
...третьому (...третім)

м н ож и н а
перші
перших
першим
перші (перших)
першими
...перших
м н ож и н а
треті
третіх
третім
треті (третіх)
третіми
...третіх
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13. Неозначено-кількісні числівники багато, небагато, кілька, декілька відмінюються як числівники
п’ять, шість, але паралельних форм не мають.
14. Числівники половина, третина, чверть відмінюються як іменники.
Пам’ятка!

Складні порядкові числівники, що закінчуються на -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний
пишуться одним словом: двохсотий, трьохтисячний, п’ятимільярдний.
Узгодження числівників з іменниками

1. Числівники один, одна, одне (о), одні узгоджуються з іменниками в числі й відмінку, а в однині —
і в роді: один вік, одне століття, одна весна.
2. Одні сполучається з іменниками, що вживаються тільки в множині: одні штани, одні окуляри.
3. Числівники два, три, чотири вимагають форми називного відмінка множини з наголосом родового
відмінка однини: два брати, три стільці, чотири абітурієнти.
Пам’ятка!

Якщо до складу словосполучень з числівниками від двох до чотирьох входить означення, то воно
може бути і в родовому, і в називному відмінках множини: три (високі, високих) берези.
4. Числівники від двох до чотирьох не сполучаються з іменниками, що мають тільки форму множини,
та з іменниками IV відміни. У цьому разі використовують лічильні звороти зі словами душ, голів, штук,
примірників тощо.
5. Числівники від п’яти до десяти і подібні вимагають форму родового відмінка множини: п’ять
бібліотек, десять будинків.
6. Числівники тисяча, мільйон, мільярд вимагають родового відмінка множини: тисяча доріг, мільйон
мешканців.
7. Збірні числівники вимагають родового відмінка множини: десятеро ягнят, обидва лікарі.
8. Дробові числівники вимагають родового відмінка однини: три четвéрті гектара.
9. Якщо до складу мішаних чисел увійшли слова половина, чверть, то форма іменника визначається
числівником, що означає цілі числа: два з половиною метри, п’ять з чвертю годин.
10. Числівники півтора, півтори керують іменниками в родовому відмінку однини, а числівник півтораста — у родовому відмінку множини: півтораста книжок, півтора кілограма, півтори доби.
Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.

півтора аркуша
півтора аркуша
півтора аркушам
півтора аркуша
півтора аркушами
...півтора аркушах

півтораста кілометрів
півтораста кілометрів
півтораста кілометрам
півтораста кілометрів
півтораста кілометрами
...півтораста кілометрах

11. У сполученнях, що позначають дати, Восьме березня, Перше вересня та інші, відмінюється тільки
перша частина: до Восьмого березня, присвячено Першому вересня.
Якщо дата поєднана зі словами свято, день, числівник і назва місяця вживаються в родовому відмінку:
привітати зі святом Восьмого березня.
Кількісні й порядкові числівники часу
(Котра година?)

точний час
Я прийду о п’ятій
годині

неточний час
Я прийду на
п’яту годину

до половини
чверть на третю,
чверть по другій

половина
пів на п’яту
(пів до п’ятої)

після половини
за чверть сьома,
чверть до сьомої
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Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання і завдання для самоперевірки.

1. Що таке числівник?
2. Наведіть приклади кількісних та порядкових числівників.
3. На які групи поділяють кількісні числівники?
4. У чому особливість відмінювання кількісних числівників:
а) від 5 до 20, 40, 90, 100; б) числівників на позначення сотень від 200 до 900; в) збірних числівників; г) дробових числівників?
5. Як відмінюються складені кількісні числівники?
6. У чому особливість відмінювання простих і складених порядкових числівників?
7. Які особливості правопису числівників 16, 50, 60, 500, 600?
8. Як пов’язуються з іменниками кількісні цілі, дробові, збірні числівники?
9. Як узгоджуються з іменниками порядкові числівники?
10. Прочитайте поезію, зверніть увагу на останні рядки. Наведіть приклади різних форм часу.
Котра година?
Форма відліку часу в Україні єдина,
з плином літ не пригасла, не стерта.
Ви питаєте: «котра воно година?»
І вам кажуть: «друга, третя, четверта..».
Щоб почуті на лекції мовні норми
нам у пам’ять міцніш западали,
вчили ми порядкових числівників форми
і на них різні речення дома складали.
Наприклад, долаючи втому,
дівчата на полі сушили м’яту.
Одна каже: «Це ж приїдем додому



не раніше як пів на дев’яту!»
А друга: «Але ж на люди
ти не підеш у сукні прим’ятій».
Граматичні ці форми — не випадковість.
Ще хочете прикладів? Ось вам:
у Ірини Вільде є гарна повість,
і зветься вона: «Б’є восьма».
Граматична ця форма добре відома.
Щоб закріпити почуте в класі,
придумайте й ви свої приклади дома
на цю форму відміну часу.
(Д. Білоус)

Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Знайдіть числівники в реченні, визначте їхню синтаксичну роль, підкресліть їх.

1. Схилились два самітні клени, читаючи весни буквар (Б.-І. Антонич). 2. А три верби схилилися,
мов журяться вони (Л. Глібов). 3. Стулились краями дві половини — одна зелена, друга блакитна — й
замкнули в собі сонце, немов перлину (М. Коцюбинський). 4. Четвертий день гарячий суховій дзвенить піском у помутнілі шибки (Є. Плужник). 5. Не вертаються три брати, По світу блукають, А три
шляхи широкії Терном заростають (Т. Шевченко). 6. Сто друзів — це мало, один ворог — це багато
(М. Стельмах). 7. Облітав журавель Сто морів, сто земель, Облітав, обходив, Крила, ноги натрудив
(П. Воронько).
Вправа 2. Замініть числа словами.

1. Діаметр планети Марс — 6794 км, період обертання навколо Сонця — 689,86 діб (З підручника). 2. Бивні слона можуть сягати 3,5 м. (З енциклопедії). 3. За час останньої війни в Україні було
зруйновано 714 міст, понад 28000 сіл, виведено з ладу більш як 16000 промислових підприємств
(З підручника). 4. Хто 2 кавуни 1 рукою тримає, той обов’язково їх упустить (Нар. творч.). 5. Півстоліття тому на дорогах налічувалось до 70 мільйонів машин. Сьогодні ця кількість зросла до більш
ніж 600 авто (З журналу).
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Вправа 3. «Триколірка». підкресліть іменники — чорним, прикметники — синім, числівники — зеленим
кольорами.

Десятка, двох’ярусний, три, сьомий, п’ятиденка, стодвадцятип’ятилітній, десятиповерховий, половина, четвірка, століття, мільйон, шістдесятий, три четве�рті, кілька, багато, сім
десятих, одинадцятеро, двоє, двозначний, дюжина, тьма, однопалубний, чотиригодинний,
одноколірний, двотижневик, тисячотонний, п’ять, чотириборство, півтораста.
Вправа 4. Розкрийте дужки, поставивши іменник у потрібній відмінковій формі і записавши числівник
словами.

2 (відро), 5 (ясла), 4 (товариш), 3 (жінка), 4 (сани), 2,5 (яблуко), 160 (гривня), 12 (кури),
/3 (група), 1/2 (студентство), 1/8 (шлях), 79 (літр), 723 (відсоток), 100 (день), 2 (санки),
7000 (дерево), 2 1/3 (склянка), 1 1/2 (віз), 1 2/3 (заповідник), 1 5/6 (земля), 0,7 (водойма), 49 (лоша),
45,9 (книжка), 2 (дівчина).

1

Вправа 5. «Червоним по чорному». виправте помилки в написанні форм числівників і складіть з 3 (на
вибір) речення.

П’ятидесяти шести, дев’яносто чотирьох, п’ятиста трьох, шестидесяти восьми, двомастами
двома, чотирьомстам, двохста, семисот, сьома, п’ятидесяти, семидесяти двох, двомста, на
трьохста, на п’ятистах, півторах.
Вправа 6. Запишіть цифрове позначення часу словами.

8 год 15 хв; 7 год 20 хв; 13 год 00 хв; 13 год 45 хв; 13 год 30 хв; 18 год 40 хв; 18 год 05 хв;
22 год 35 хв; 24 год 00 хв; 12 год 00 хв.
Вправа 7. До записаних у лівій частині числівників додайте іменник будинок у потрібній відмінковій
формі.
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Вправа 8. Провідміняйте числівники.

Мільйон, нуль, п’ятсот тридцять сім, півтора, чотириста сорок п’ять, двісті вісімдесят три.
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Вправа 9. «Трихвилинка». У клітинках прямокутника записано загадку. Число біля кожної букви означає порядок її в реченні. Прочитайте і відгадайте загадку та підкресліть порядкові числівники
в ній.
И5

Т17

Є31

П23

П1

Р18

Р11

Е2

П15

І21

А30

І24

Д10

Р3

Л7

Т29

Р26

Л8

Г13

Т20

О27

Е19

Є9

Ш4

С28

Є16

Й6, 22

У12

Д25

А14

Вправа 10. «Перехрестя». впишіть у кружечки порядкові числівники, утворені від записаних кількісних
числівників.

ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Знайдіть помилку у формах числівників
А вісьма прикладами
Б шістдесятники
В одна година десять хвилин
Г двадцятидвохрічна фігуристка
Д п’ять з чвертю літрів

А
Б
В
Г
Д
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2. Визначте, яка форма числівника дев’ятсот сімдесят чотири в орудному відмінку є правильною
А
А дев’ятистами сімдесяти чотирма
Б
Б дев’ятьмастами семидесятьма чотирма
В
В дев’ятьомастами семидесяти чотирма
Г
Г дев’ятьмастами сімдесятьма чотирма
Д
Д жодної правильної форми
3. Визначте речення (якщо таке є), у якому числівник стоїть у правильній формі
А Проголосувало близько восьмисот п’ятидесяти виборців.
Б Подякувати п’ятистам семидесяти учасникам змагань.
В Зустрітися з двомастами шістдесятьма вісьма журналістами.
Г Глядачі сиділи на семистах дев’яносто трьох стільцях.
Д жодного правильного

А
Б
В
Г
Д

4. Визначте речення, у якому числівник узгоджено правильно
А Завезли сто сорок чотири комп’ютера.
Б Цей показник збільшився в півтора раза.
В Пройти два з половиною кілометра.
Г усі правильні
Д жодного правильного

А
Б
В
Г
Д

5. У якому рядку правильно записано відмінкові форми складених числівників?
1. Р. в. шестисот п’ятидесяти шести
2. Д. в. восьмистам шестидесятьом семи
3. Ор. в. сьомастами сімдесятьма вісьма
А1
Б2
В3
Г 1, 2
Д 1, 3

А
Б
В
Г
Д

6. Які з поданих слів є числівниками?
1 два, 2 двійка, 3 сім, 4 шестеро, 5 обидві, 6 десятка, 7 удвоє, 8 тринадцятеро, 9 шість, 10 тринадцять,
11 четвірка, 12 нуль.
А
А 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12
Б
Б 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11
В
В 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12
Г
Г 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12
Д
Д 1, 3, 6, 9, 10, 11
7. Визначте рядок, у якому всі числівники не відмінюються
А половина, дев’яносто, троє
Б третина, сорок, перший
В чверть, двоє, шість
Г півтора, півтори, півтораста
Д сто, обоє, двадцятий

А
Б
В
Г
Д

8. Установіть відповідність між числівниками та їхніми відмінками
А вісімдесятьох трьох
Б вісімдесятьома трьома
В вісімдесят три
Г вісімдесятьма трьома
Д вісімдесятьом трьом

1 називний
2 родовий
3 давальний
4 орудний

А
Б
В
Г
Д

1

2

3

4
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9. У якому рядку всі числівники кількісні?
А
Б
В
Г
Д

А багато, нуль, сім, троє
Б тридцята, одна десята, восьмеро, четвірка
В п’ятеро, кільканадцять, третя, сорока трьох
Г дев’ятого, п’ятнадцять, двохповерховий, шестеро
Д дванадцять, другого, шістсот, п’ять восьмих
10. У яких рядках всі числівники порядкові?

А
Б
В
Г
Д

А сто, тисячний, мільйонний, п’ятий
Б шестеро, двадцять перший, двоє, кільканадцять
В сотий, чотирнадцятому, третього, двадцятитисячний
Г двісті сорок перший, четвертого, сьомого, вісімнадцятий
Д триста двадцять перший, п’ятнадцята, друга, п’ятиметровий
11. У яких рядках всі числівники записано правильно?

А
Б
В
Г
Д

А восьмистам дев’яноста дев’яти, чотирнадцятьма
Б двох тисяч восьмисот вісімдесяти дев’яти
В п’ятсот шестидесяти трьох, триста сорок п’ятьох
Г дев’ятистам восьмидесяти п’ятьох, чотирьохстами двадцятьма двома
Д сімохстах сімдесятьох шістьох, сто десяти
12. Позначте рядок, у якому в усіх числівниках відмінюється тільки друга частина

А
Б
В
Г
Д

А чотириста, сімдесят, дев’ятсот
Б п’ятдесят, вісімдесят, кількадесят
В сімсот, шістдесят, двісті
Г дев’яносто, кількасот, п’ятдесят
Д сто, кільканадцять, тридцять

5.5. ЗАЙМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ



Актуалізація опорних знань

Займенник — це самостійна повнозначна змінна частина мови, яка об’єднує слова, що вказують
на предмети, ознаки, кількість, не називаючи їх, і відповідає на питання хто? що? який? чий? скільки?:
Є різна тиша — тишина, у кожної — свій звук і колір (А. Демиденко). Думи мої молодії — Понурії діти,
І ви мене покинули!..(Т. Шевченко).
Займенники виражають граматичні категорії відмінка, а також роду й числа (ті, що вказують на ознаки); у реченні виконують ситаксичні функції підмета, означення, додатка; у словосполученні можуть бути
головним і залежним словом.
За значенням займенники поділяють на такі групи (розряди):
№
пор.

Група
(розряд)

Значення

Приклади

1

Особові

Указують на осіб, інших істот, предмети, явища

я, ми, ти, ви; він, вона, воно, вони.

2

Зворотний

Указує на того, хто виконує дію

себе (не має форми називного відмінка!)

3

Відносні

Виконують функцію сполучних слів
у складних реченнях

хто, що, який, чий, котрий, скільки

4

Питальні

Слугують для оформлювання запитання про особу, предмет, ознаку,
кількість

хто? що? який? чий? котрий? скільки?
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№
пор.

Група
(розряд)

Значення

Приклади

5

Заперечні

Указують на відсутність особи,
предмета, ознак, кількості

ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий, ніскільки

6

Присвійні

Указують належність предмета особі

мій, твій, свій, наш, ваш, їхній, її, його

7

Вказівні

Вказують на предмет, ознаку, кількість

той, цей, такий, стільки

8

Означальні

Вказують на узагальнену ознаку
предмета, явища

весь, всякий, сам, самий, кожний, інший,
жодний

9

Неозначені

Вказують на невизначеність особи,
предмета, ознаки, кількості

дехто, дещо, деякий, хтось, щось, якийсь,
хто-небудь, що-небудь, будь-хто, будьщо, будь-який, абихто, абищо, абиякий,
хтозна-що, казна-що, казна-хто, невідьхто, невідь-що, невідь-який

Пам’ятка!

Синтаксична роль займенника залежить від того, з якою частиною мови він співвідносний. Не
допустимо, щоб займенник співвідносився водночас із різними словами, бо це зумовлює двозначність,
знижуючи культуру мови.
Займенники мають свою парадигму відмінювання.
Займенники, співвідносні з іменниками

Н.

я

ми

він

вони

—

будь-хто

ніщо

Р.

мене

нас

його (до нього)

їх (до них)

себе

будь-кого

нічого

Д.

мені

нам

йому

їм

собі

будь-кому

нічому

Зн.

мене

нас

його (у нього)

їх (у них)

себе

будь-кого

ніщо

Ор.

мною

нами

ним

ними

собою

будь-ким

нічим

М.

(на) мені

(на) нас

(на) ньому, нім

(на) них

(на) собі

(на) будь-кому

ні на чому

Пам’ятка!

1. Визначальною прикметою відмінювання особових займенників є те, що вони в непрямих відмінках мають іншу основу, ніж у Н.в. однини. Після прийменників у непрямих відмінках особових
займенників з’являється [н] : до нього, при ньому, у неї. Не додається [н] до займенників його, її, їх,
якщо вони мають присвійне, а не особове значення (його думка, її книга, їхні мрії).
2. Займенник ви на позначення пошанної множини пишеться з великої літери : Ви стурбовані?
Не варто, бо Ви добре підготували учнів до семестрової контрольної.
За підмета-займенника присудок, виражений прикметником, може мати такі форми:
— уживатися тільки у множині, якщо виражений коротким прикметником чоловічого роду: Ви згодні?
Ви впевнені?;
— уживатися лише в однині, якщо при підметові Ви є слова який, якийсь, такий, один, весь: Який
ви сміливий! Така Ви комунікабельна! Один Ви відповідальний!
— уживатися як в однині, так і у множині, якщо виражений повною формою прикметника: Ви сумлінний (сумлінні). Ви доброзичлива (доброзичливі).
Займенники пишуться разом, через дефіс чи окремо, залежно від уживання часток і прийменників
із ними.
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Разом

Через дефіс

Окремо

З частками ні-, аби-, де-, -сь:
ніхто, абиякий, котрийсь

З частками будь-, (-будь), -небудь, казна-, хтозна-, бозна-,
невідь-:
будь-що, який-небудь, казна-хто,
невідь-чий

Якщо прийменник стоїть між
часткою і заменником (у непрямих відмінках):
ні в кого, будь з чим, невідь у
скількох, аби в чому (але: в нікого, у хтозна-чому, до декого
та ін.)

Займенники, співвідносні з прикметниками

Н.

чий

абиякий

нікотрий

мій

цей

всякий

Р.

чийого

абиякого

нікотрого

мого

цього

всякого

Д.

чийому (чиєму)

абиякому

нікотрому

моєму

цьому

всякому

Зн.

чий, чийого

абиякий,
абиякого

нікотрий,
нікотрого

Н. або Р.

Н. або Р.

Н. або Р.

Ор.

чиїм

абияким

нікотрим

моїм

цим

всяким

М.

(на) чийому
(чиєму), чиїм

аби на якому,
(на) абиякому

ні на котрому

(на) моєму,
моїм

(на) цьому,
цім

(на) всякому,
всякім

Займенники, співвідносні з числівниками

Н.

жодний

стільки

казна-скільки

ніскільки

Р.

жодного

стількох

казна-скільки

ніскількох

Д.

жодному

стільком

казна-скільком

ніскільком

Зн.

Н. або Р.

Н. або Р.

Н. або Р.

Н. або Р.

Ор.

жодним

стількома

казна-скількома

ніскількома

М.

(на) жодному,
жоднім

(на) стількох

казна на скількох (на)
казна-скількох

ні на скількох,
на ніскількох

Пильну увагу слід приділити наголошенню окремих займенників:
1) наявність чи відсутність прийменника при особових та зворотному займенниках у непрямих відмінках змінює місце наголосу:
— без прийменника наголошується другий склад : мене�, тебе�, себе�, його�, її � ;
— за наявності прийменника — перший: без ме�не, про те�бе, за не�ї, на се�бе, від ньо�го;
2) заперечні займенники ніхто, ніщо у непрямих відмінках мають подвійний наголос:
— на другому складі у значенні «немає кого, чого»: нікóму не радий, нічóго не знає;
— на передньому складі у значенні «абсолютно відсутній»: нікого спитати, нічого робити;
3) подвійне наголошення у непрямих відмінках має неозначений займенник декілька без зміни лексичного занчення: з де�кількох питань, де�кільком учням, декількома� варіантами.
Займенники можуть втрачати узагальнене значення, переходячи в інші частини мови, зокрема:
— в іменники: У всякого своя доля І свій шлях широкий... (Т. Шевченко). Хто мовчить, а всіх людей
навчить? (Нар. тв.);
— в частку (займенники що, щось, та, усе, саме, воно, собі): Була саме обідня пора (І. Нехода). Жили
собі дід та баба (Нар. тв.);
— у прислівники (займенники все(усе), щось): А зорі все падали і все за обрій, начебто хотіли потрапити в ту далеку ціль, яку так старанно ховав овид (Я. Дияк) — постійно, тривалий час, довго.
Стилістична функція займенників полягає в тому, що вони слугують для зв’язності тексту і допомагають уникнути повторів.
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Схема морфологічного розбору займенника

1. Аналізоване слово.
2. Частина мови.
3. Початкова форма (Н. в. одн.).
4. З якою частиною мови співвідносний.
5. Розряд за значенням.
6. Відмінок, рід, число, особа (якщо визначається).
7. Синтаксична функція.
8. Орфограма.
Взірець:
Посадила на добро мені Яблуньку біля порога мати (Д. Луценко).
Мені — займенник, поч. ф. — я, співвідн. з ім., особовий, Д. в., одн., 1-ша особа, додаток.



Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання і завдання для самоперевірки.

1. Сформулюйте визначення займенника як частини мови.
2. На які розряди за значенням поділяють займенники?
3. З якими частинами мови співвідносні займенники?
4. У які групи об’єднано займенники за граматичними ознаками?
5. Яку синтаксичну функцію виконують займенники?
6. Які граматичні категорії власитиві узагальнено-предметним, узагальнено-якісним, узагальненокількісним займенникам?
7. Які займенники і за яких умов мають приставний н?
8. Як пишуться заперечні й неозначені займенники?
9. Чим різняться питальні й відносні займенники?
10. Сформулюйте правила наголошування граматичних форм займенииків.
11. Яка стилістична функція займенників?
Завдання 2. Заповніть таблицю, дібравши по 5 прикладів до кожної орфограми.
Разом



Через дефіс

Окремо

Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Випишіть із тексту займенники і визначте їхній розряд за значенням, відмінок, рід і число (якщо
це можливо).

У кожного Я є своє ім’я,
На всіх не нагримаєш грізно,
Ми — це не безліч стандартних «я»,
А безліч всесвітів різних.
Ми — це народу одвічне лоно,
Ми — океанна вселюдська сім’я,
І тільки тих поважають мільйони,
Хто поважає мільйони «я».
(В. Симоненко)
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Вправа 2. Прочитайте речення. Визначте займенники і надпишіть над кожним групу за граматичними
ознаками. Підкресліть займенники як член речення.

1. Поза полем небо та піднеб’я, З-попід неба димаровий дим, І літак, що сам летить від себе, Дві
тополі і вітряк один (М. Вінграновський). 2. Все, що було, згубилось уві сні, Лиш те, що буде, володіє
мною (Д. Павличко). 3. Мені війнула в очі сивина, Та я нічого не везу додому, Лиш згорточок старого
полотна І вишите моє життя на ньому (Д. Павличко). 4. Ми усі по характеру різні , І смаки не однакові в нас, та одна нас ростила Вітчизна У великий розбурханий час (В. Симоненко). 5. За все, за все
призначена ціна: За радість заплатити треба мукою, За зустрічі ми платимо розлукою, — Нікого ця
розплата не мина... (С. Крижанівський). 6. У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати
молодая з своїм дитяточком малим (Т. Шевченко). 7. Ні твоїх, ні моїх. Тільки спогади вітер приносить.
Що збулось, а що ні — На стежині одній ти і я. І бринять на листках, Як слова твої, трепетні роси,
І спадає до ніг Жовтим килимом доля моя (З. Кучерява).
Вправа 3. «Плюс — мінус». визначте за допомоги знаків «+» чи «–» наявність у займенників відмінка,
роду, числа.
Займенник

Рід

Число

Відмінок

Займенник

Отой

Усякий

Хтось

Така

Воно

Увесь

Абиякий

Кожне

Наша

Інший

Нічий

Їхній

Твоїм

Її

Стільки

Котрий

Ми

Чиє

Ні до кого

Ви

Деякий

Вона

Дещо

Якийсь

Ніщо

Що-небудь

Ніяке

Будь-що

Нікотрий

Ваш

Рід

Число

Відмінок

Вправа 4. Розкрийте дужки і запишіть займенники в потрібній граматичній формі.

1. Вона ішла... але здавалось мені, Що ніжний пролісок у снігу зоріє, Встає з-під (він) і радіє
Промінню, сонцю і весні. 2. Сміються знову трави, квіти... А сльози ще тремтять на (вони). 3. А трави в свої рученьки Ловили радо (вони) І грались, ніби в крем’яхи, Сльозами хмарок тих. 4. Люблю
(вона), зову своєю, Як пташку, жалую (вона), В полях, в гаях гуляю з (вона), Співаю (вона) пісні свої.
5. В обіймах з радістю журба. Одна летить, друга спиня... І йде між (вони) боротьба, І дужчий хто —
не знаю я... 6. Постій: душа моя розквітла, Як пташка, крилами тремтить, А ніч пливе на хвилях
світла, І день назустріч (вона) летить. 7. Вона горить вечірньою зорею В майову ніч в степу. Стоїш ти
й дивишся на (вона) І одірвать очей не можеш. 8. Тільки жайворонок в небі Заспіває пісню цього
ранку, Я й тебе почути хочу, Разом з (він) ти заспівай. 9. О слово рідне! Шум дерев! Музика зір блакитнооких, Шовковий спів степів широких, Дніпра між (вони) левів рев... 10. Жита з волошками,
і луки, і гаї, І всі розкоші весняні, Всю вроду, всю красу безкраю, Як втілити (вона), не знаю, В слова,
в пісні мої (Із тв. О. Олеся).
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Вправа 5. Провідміняйте займенники. Поясніть відмінкові закінчення.

Я, він, себе, мої, їхній, невідь-що, що, чиє, всі, абихто, ніхто, та.
Вправа 6. Поставте наголос у займенниках.

Спитай мене, слухали його, чекали на нього, подивись на мене, говорили про тебе, нічому
не навчилися, нічому дивуватися, ніким не підписаний, ніким замінити, нічого читати, нічого
не вдієш, ні до кого звернутися, ні до чого ці розмови, викликали декількох студентів, той самий,
звітувалися самі вчителі, на саму думку.
Вправа 7. Узгодьте підмет із присудком, обравши потрібне закінчення з дужок.

Ви вишиваєте сам(-а, -і)? Ви сьогодні так(-а, -і) приваблив(-а, -і). Як(-ий, -і) Ви весел(-ий,-і).
Ви надто турботлив(-ий,-і). Ви впевнен(-а, -і) в цьому? Чи готов(-ий,-і) Ви відповідати? Якийсь Ви
чудн(-ий,-і). Ви так(-ий,-і) галантн(-ий,-і). Ви справді ґреч(-а, -і). Чи рад(-ий,-і) Ви бачити мене?
Як(-а, -і) Ви щаслив(-а, -і)! Як(-ась,-ісь) Ви неуважн(-а, -і) сьогодні. Ви один(одні) поїдете відпочивати? Ви так(-а, -і) стурбован(-а, -і). Ви досить кмітлив(-а, -і).
Вправа 8. «Зіркова тридцятка». запишіть слова, знявши риску.

Ні/чиїм, чий/небудь, будь/до/кого, ні/хто, з/казна/чим, ні/в/якому, де/що, будь/який, ні/в/
кого, ні/з/чим, хто/зна/про/що, де/з/ким, невідь/що, до/когось, від/аби/кого, де/хто, аби/що,
хто/зна/чий, ка/зна/в/кого, де/котрий, ні/до/кого, де/з/чим, ні/в/скількох, ні/за/ким, ні/скількома,
на/хто/зна/що, за/будь/яких, не/відь/в/який, до/будь/чого, ні/до/чийого.
Вправа 9. Диктант «Код». запишіть займенники, позначивши їх цифрами: 1 — прості; 2 — складні.
1.
2.
3.
4.
5.

Я, цей, дехто, такий, скількись, наш, будь-що.
Себе, хтозна-який, невідь-чий, кожний, казна-хто, ви, де з ким.
Абищо, ми, який-небудь, хто, хтозна-скільки, декотрий, щось.
Всякий, стільки, ні в кого, жоден, тобі, їхній, нічий.
Вони, інший, аби в чому, її, той, весь, ніскільки.

1
2
3
4
5

1

2

3

4

5

6

7

Код. якщо диктант записано правильно, то, з’єднавши послідовно цифри 2, прочитаєте двоцифрове число, яке позначає перший день Нового року за старим стилем.
Вправа 10. Виправте, де потрібно, помилки у вживанні займенників.

1. На п’ятому поверсі нашого універмагу ви можете придбати любий подарунок на всякий
смак.
2. У заліковій книжці повинен бути підпис будь-якого екзаменатора.
3. Староста виконує кожне доручення класного керівника.
4. У будь-якій справі треба бути фахівцем.
5. Кожний музичний інструмент має своє звучання.
6. З Інтернетом всякий учень підготує доповідь без будь-яких зусиль.
7. У кожному разі треба готуватися до ЗНО.
Пам’ятка!

Займенники кожний, всякий, будь-який близькі, але не тотожні за значенням. В окремих
контекстах ці займенники можуть взаємозамінюватися, проте вони мають властиві тільки їм відтінки значення : кожний — ’усі по одному’, всякий — ’різноманітний’, ’різний’, будь-який — ’який
завгодно на вибір’.
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ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Займенник — це частина мови, яка
А
Б
В

А означає предметність і відповідає на питання хто? що?
Б означає число, кількість, порядок предметів під час підрахунку
В вказує на предмети, ознаки і кількість, але не називає їх.
2. За граматичними ознаками займенники поділяють на такі розряди:

А
Б
В

А особові, неозначені, питально-відносні
Б узагальнено-особові, неозначено-особові, безособові
В узагальнено-предметні, узагальнено-якісні, узагальнено-кількісні
3. За значенням займенники поділяють на

А
Б
В

А 9 розрядів
Б 7 розрядів
В 5 розрядів
4. Усі слова є займенниками в рядку

А
Б
В

А батьків, ясен, тямущий, будній
Б ніде, абияк, навіщо, куди-небудь
В самий, кожен, деякий, інший
5. У фразеологізмах якого рядка вживаються займенники?
А коли не тепер, а в четвер; одним рипом; де не посієш, там вродить; вгору нема коли
глянути
Б брати в свої руки; ніяким калачем не заманити; як той реп’ях до кожуха; не таких
бачили
В баба надвоє ворожила; більше вже нікуди; ні сват ні брат; нога ніколи не буде

А
Б
В

6. Неправильні форми займенників ужито в рядку
А при нім, нашому, ні з чим, ні перед ким
Б свойого, цеї, їхнєму, на їми
В котрогось, чиєму, казна від чого, абиякому

А
Б
В

7. Усі займенники пишуться разом у рядку
А ні/хто, ані/який, аби/що, чий/сь
Б казна/чий, будь/хто, хто/зна/скільки, де/в/чому
В чий/небудь, ні/з/чим, хто/небудь, до/будь/кого

А
Б
В

8. Усі займенники пишуться через дефіс у рядку
А де/котрий, ні/котрий, аби/який, ні/за/яких
Б де/з/чим, ні/що, аби/чий, ні/з/яким
В невідь/що, хтозна/який, будь/який

А
Б
В

9. Усі займенники пишуться окремо в рядку
А де/в/кого, хтозна/в/який, ні/до/кого, невідь/від/чого
Б казна/котрий, хтозна/чий, скільки/небудь, який/сь
В будь/скільки, де/чий, котрий/небудь, аби/хто

А
Б
В

10. У якому рядку допущено помилку в написанні займенників?
А невідь-скільки, будь у кого, хтозна в якому, аби в чиєму
Б хто зна що, аби-який, нівщо, казна чий
В ні з кого, казна-котрий, де з чого, абискільки

А
Б
В
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11. У якому рядку вжито присвійні займенники?
А
Б
В

А нічим, якісь, чийого, тебе
Б собі, нею, якихось, дехто
В на моїм, їхній, нашою, свого
12. Вказівні займенники вжито в рядку

А
Б
В

А весь, його, я, ні в чому
Б тому, цією, на цім, стількох
В вас, нікому, хтозна-чому, всіх
13. Означальними є займенники в рядку

А
Б
В

А якимсь, нікотрий, будь-хто, чиїми
Б у нього, вони, на собі, тією
В сам, усякого, іншому, всіма
14. У якому рядку вжито неозначені займенники?

А
Б
В

А невідь-скільки, аби в якому, казна-хто, щось
Б на нас, ні в чому, ними, всьому
В на моїм, всім, у неї, кожного
15. Заперечні займенники подано в рядку

А
Б
В

А ніким, ні в що, нічийого, нікотрому
Б чогось, дечим, на якімсь, казна-ким
В скільки, котра, до когось, тобі
16. Відносно-питальні займенники вжито в рядку

А
Б
В

А нас, вами, котрийсь, будь у кого
Б деякий, без них, твоєму, її
В котрому, чиїх, кого, який
17. У якому рядку подано особові займенники?

А
Б
В

А собою, скільком, абиякий, де в чому
Б вона, йому, мене, їх
В на чиїх, нічому, будь-що, ніхто
18. Допущено помилки в наголошенні займенників у рядку

А
Б
В

А у дéкількох, без мéне, нікóму, для чóго
Б самúй, на томý, у менé, про тебé
В у собí, тебé, нíчого, декількомá

19. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього
1. Знову затихає подвір’я, знову падають на землю грушки. 2. Ось одна підкотилася до самих ніг.
3. Тимофій в задумі нахиляється над нею, витирає її полою свити, і от уже на його руці красується, мов із
сонця вилитий, невеличкий золотистий плід. 4. він розкушує його: холодний терпкий сік освіжає уста, до
піднебіння пристають дрібні насінинки. 5. Тиша, задума і місячне сяйво облягають чоловіка. 6. Він бережно ставить біля брами кроковку, для чогось перелазить парканчик, що веде в садок та на город. 7. Дерева
і зілля пощипують його руки росою, накривають своїми тінями. 8. Зупинившись біля великого соняшника,
оглядає свою дідизну, а потім і всю землю, що дрімає в місячному мареві і навіть крізь сон дослухається
до чогось (М. Стельмах).
А. Особовий займенник в орудному відмінку вжито в реченні
1

2

3

4

5

6

7

8
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Б. Присвійний займенник в орудному відмінку вжито в реченні
1

2

3

4

5

6

7

8

В. Означальний займенник у родовому відмінку вжито в реченні
1

2

3

4

5

6

7

8

Г. Неозначений займенник у родовому відмінку вжито в реченні
1

2

3

4

5

6

7

8

Д. Займенники виконують синтаксичну функцію означення в реченнях
1

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

Е. Займенники виконують функцію додатка в реченнях
1

2

3

4

5

5.6. ДІЄСЛОВО ЯК ЧАСТИНА МОВИ. ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ

 Актуалізація опорних знань
Дієсловом називається частина мови, яка означає дію або стан предмета як процес і відповідає на
питання що робить (робив, зробив, робитиме, зробить, робив би, зробив би тощо) предмет? що з ним робиться (робилося, робитиметься, зробиться, робилося б, зробилося б тощо)? Наприклад: читає, читав,
прийшов, малюватиму, морозило тощо.
Дієслово може означати
переміщення у просторі

конкретну фізичну дію

бігти, йти

вмиватися, читати

процес мовлення

процес мислення

говорити, теревенити

думати, мудрувати

стан особи чи предмета

бажання

сидіти, висіти

хотіти, прагнути, воліти

ставлення до когось або до чогось

зміни

ненавидіти, кохати

молодіти, сивіти
процес сприйняття органами чуття
бачити, чути, нюхати
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Дієслово в реченні найчастіше виконує функцію присудка:
Про все ти співаєш: про сльози і сміх,
Про молодість, битвами грізну...
(В. Сосюра)
Вид дієслова

недоконаний

доконаний

означає незавершену, необмежену
в тривалості дію в минулому, теперішньому
або майбутньому

означає дію, що завершилася в минулому
або неодмінно відбудеться в майбутньому

що робити? що робив? що робить?
що робитиме? що буде робити?

що зробити? що зробив?
що зробить?

співати, виконуватиме

переконати, підійшов
Дієслова

перехідні
означають дію, що переходить
або спрямована на предмет

при них стоїть
прямий додаток, виражений
іменником
(займенником)
у знахідному
відмінку без
прийменника
доглядати сад,
відвідати друга

із значенням
частини від цілого
насипати цукру,
випити кави

неперехідні
означає дію, що не переходить
на предмет

вимагають форму родового відмінка (без прийменника) при
запереченні

не вимагають
додатка

усі дієслова
з постфіксом -ся (-сь)

стояти,
плакати

розрісся,
хвилюватися

не знайти підтримки, не побачити подруги
Спосіб дієслова

дійсний

умовний

наказовий

означає дію, яка відбулася, відбувається чи відбуватиметься.
Змінюється за часами, числами
й особами (у теперішньому,
майбутньому часах)
та за родами (у минулому)

означає дію, можливу за певної
умови або бажану. Змінюється
за числами, а в однині — й за
родами). Твориться додаванням до форми минулого часу
частки б (після голосного), би
(після приголосного)

означає наказ, прохання, побажання, пораду, заклик до виконання дії. Змінюється за числами
й особами. В однині дієслова
мають форму 2-ї особи, а в множині — форми 1-ї та 2-ї особи

знати, писав, робитиму, хочу

прийди, хай (нехай) працює

хотів би, написала б
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Пам’ятка!

Особа
перша
друга
третя

Од н и н а
хай скаж-у, нехай глян-у
скаж-и, глянь
хай скаж-е, нехай глян-е

М н ож и н а
скаж-імо, глянь-мо
скаж-іть, глянь-те
хай співа-ють, нехай глян-уть

Час дієслова

теперішній

майбутній

минулий

означає дію, яка, відбувається
постійно або в момент
мовлення

означає дію, яка відбуватиметься чи відбудеться
після мовлення про неї

означає дію, яка відбулася
або відбулася до моменту
мовлення про неї
мав, писав

пишемо, гуляю

зроблю, працюватиму

Пам’ятка!

1. Дієслова минулого часу змінюються за числами, а в однині — й за родами: мали, бігла, бігло.
2. Дієслова теперішнього і майбутнього часів змінюються за числами та особами. Дієслова недоконаного виду мають просту і складену форми майбутнього часу, дієслова доконаного виду — лише
просту форму.
Дієслова доконаного виду майбутнього часу мають ті самі особові закінчення, що й дієслова недоконаного виду в теперішньому часі:
Особа
перша
друга
третя

Од н и н а
скаж-у, зробл-ю
скаж-еш, зроб-иш
скаж-е, зроб-ить

М н ож и н а
скаж-емо, зроб-имо
скаж-ете, зроб-ите
скаж-уть, зробл-ять

3. Проста форма майбутнього часу дієслів недоконаного виду утворюється приєднанням до інфінітива особових закінчень:
Особа
Од н и н а
М н ож и н а
перша
писати-му, читату-му
писати-мемо, читати-мемо
друга
писати-меш, читати-меш
писати-мете, читати-мете
третя
писати-ме, читати-ме
писати-муть, читати-муть
4. Складена форма майбутнього часу дієслів недоконаного виду утворюється за допомоги особових
форм допоміжного дієслова бути та інфінітива основного дієслова:
Особа
Од н и н а
М н ож и н а
перша
буд-у писати
буд-емо писати
друга
буд-еш писати
буд-ете писати
третя
буд-е писати
буд-уть писати
5. Іноді в українській мові вживається давноминулий час, що означає минулу дію, яка передувала іншій минулій дії. Виражається він дієсловом бути в минулому часі + дієслово минулого часу: був
написав, була зробила.
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Дієвідміна дієслова

I

II

належать дієслова, які в 3-й особі множини
мають закінчення -уть, -ють

належать дієслова, які в 3-й особі множини
мають закінчення -ать, -ять

Пам’ятка!

1. До I дієвідміни належать дієслова:
— з односкладовою основою: мити, лити;
— з суфіксами -ну-, -і-, -а-, що не випадають в особових формах: біліти, грати;
— з основою на приголосний: нести, могти;
— з основою на -оро-, -оло-: побороти, колоти;
— дієслова хотіти, іржати, ревіти, сопіти, гудіти та ін.
2. До II дієвідміни належать дієслова:
— з суфіксами -и-, -і-, -ї-, які випадають в особових формах: клеїти, сидіти;
— з суфіксами -а- після шиплячих та й, який випадає в особових формах: кричати, стояти;
— дієслова спати, бігти та ін.
3. Окрему групу становлять дієслова дати, їсти, вісти (які в сучасній українській літературній
мові вживаються лише з префіксами: відповісти, розповісти) і бути.
4. Дієслово бути в теперішньому часі має лише форму є (часом у мові поезії для 1-ї та 3-ї особи
однини — єсть; іноді вживаються архаїчні форми: для 2-ї особи однини — єси, а для 3-ї особи множини — суть).
Дієслова I дієвідміни у теперішньому часі мають таку систему закінчень:
Особа
Од н и н а
М н ож и н а
перша
чита-ю, пи-шу
читати-ємо, пиш-емо
друга
читати-єш, пиш-еш
чита-єте, пиш-ете,
третя
читати-є, пиш-е
чита-ють, пиш-уть,
Пам’ятка!

У розмовному й поетичному мовленні іноді опускають закінчення -є дієслів, що мають форму 3-ї
особи однини. Наприклад:
В обіймах з радістю журба.
Одна летить, друга спиня...
(Олександр Олесь)
Дієслова II дієвідміни мають у теперішньому часі таку систему закінчень:
Особа
Од н и н а
М н ож и н а
перша
робл-ю, прош-у
роб-имо, прос-имо
друга
роб-иш, прос-иш
роб-ите, прос-ите
третя
роб-ить, прос-ить
робл-ять, прос-ять
Окрема група дієслів:
Особа
Од н и н а
перша
дам, їм, відповім
друга
даси, їси, відповіси
третя
дасть, їсть, відповість

М н ож и н а
дамо, їмо, відповімо
дасте, їсте, відповісте
дадуть, їдять, відповідять
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Дієслівні форми

інфінітив
(неозначена форма)

безособові
дієслова

незмінювана форма, яка, називаючи
дію або стан предмета, не вказує на
час, особу, число,
спосіб і відповідає
на питання
що робити?
що зробити?

означають дію
без відношення
до будь-якої
особи
світає, морозить, думається

дієприкметник
особлива форма дієслова, яка виражає
ознаку предмета за
дією або станом
і відповідає на
питання який? яка?
яке? які?

зів’яле (листя),
освітлена (кімната)

любити,
судити

безособові форми на -но, -то
вказують на дію,
виконану невідомою особою
зроблено,
написано

дієприслівник
особлива незмінювана форма
дієслова, яка означає додаткову дію,
що супроводить
головну, виражену
дієсловом, і відповідає на питання
що роблячи? що
зробивши?
читаючи,
співаючи

Пам’ятка!

— інфінітив завжди має суфікс -ти (-ть);
— інфінітив має морфологічні ознаки — вид (доконаний чи не доконаний), а також перехідність
або неперехідність;
— у двоскладному реченні неозначена форма дієслова може виступати у функції будь-якого члена
речення;
— безособові дієслова виконують роль головного члена в односкладних безособових реченнях;
— інфінітив, безособові дієслова, дієслівні форми на -но, -то, дієприслівник — незмінювані форми
дієслова.

Дієприкметник

ознаки дієслова
— вид (доконаний чи недоконаний);
— час (минулий або теперішній)

ознаки прикметника
— змінюється за родами;
— змінюється за числами;
— змінюється за відмінками;
— узгоджується з іменником;
— у реченні виступає означенням.

Пам’ятка!

Дієприкметник разом із залежними від нього словами утворює дієприкметниковий зворот:
написаний автором, обтяжений плодами, оспіваний народом, виготовлений на заводі.
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Дієприкметники

активні

пасивні

виражають ознаку предмета за його
ж дією. Утворюються лише від неперехідних дієслів

виражають ознаку предмета за дією над ним

теперішнього часу (від основи теперішнього часу
(форми 3-ї особи множини)
за допомоги суфіксів -уч(-юч-), -ач- (-яч-)

минулого часу
(від основи інфінітива дієслів
доконаного виду за допомоги
суфікса -л-

мають ознаку минулого
часу (від основи інфінітива
або 1-ї особи однини теперішнього чи майбутнього
часу дієслів доконаного
виду за допомоги суфіксів
-н-, -ен-, -єн-, -т-

ревучий,
дрижачий

посивілий,
опалий

написаний, ношений,
скошений

Пам’ятка!

Активні дієприкметники теперішнього часу в сучасній українській мові маловживані; їх використання потрібно уникати, послуговуючись натомість конструкціями типу той, що; той, який; ті, що;
ті, які тощо або добираючи відповідні іменники, прикметники.
неправильно
відпочиваючі санаторію
від’їжджаючі туристи

правильно
ті, які відпочивають у санаторії; відпочивальники
туристи, які від’їжджають

Дієприслівник

ознаки дієслова
— вид (доконаний чи недоконаний);
— перехідність або неперехідність;
— час (минулий або теперішній)

ознаки прислівника
— у реченні — обставина

Пам’ятка!

Дієприслівник разом із залежними словами утворює дієприслівниковий зворот:
прочитавши цікаву книжку, зробивши завдання, малюючи картину.
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Дієприслівники

теперішнього часу



минулого часу

творяться від основи дієслова теперішнього
часу додаванням суфіксів -учи- (-ючи-), ачи(-ячи-)

творяться від форми дієслова минулого часу
чоловічого роду доконаного виду додаванням
суфікса -ши, -вши

пишучи, малюючи, сидячи

прийшовши, купивши, бігши

Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання для самоперевірки.

1. Яку частину мови називають дієсловом?
2. Які морфологічні ознаки має дієслово?
3. Які синтаксичні функції виконує дієслово?
4. Які дієслова називають перехідними? Наведіть приклади.
5. Які дієслова називають неперехідними? Наведіть приклади.
6. Які способи дієслів ви знаєте?
7. Скільки часових форм має дієслово?
8. Які дієслова належать до I, а які до ІІ дієвідміни?
9. Яку форму дієслова називають неозначеною (інфінітивом)?
10. Які морфологічні ознаки властиві інфінітиву?
11. Які дієслова називають безособовими?
12. Що таке дієприкметник?
13. Що таке дієприслівник?
14. Що називають дієприслівниковим і дієприкметниковим зворотами?



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Визначте, яким членом речення є дієслово або його форми. Підкресліть їх.

1. Любить свій край — це для народу жити (В. Сосюра). 2. Камінь може кричати (Л. Костенко).
3. Я судить їх не маю права, Я для них не бажаю зла (В. Сосюра). 4. На розсаднику Данило сторожує.
Не так удень, як уночі, коли вепри виходять з барлогів попастися (Г. Тютюнник). 5. Написати добру
пісню — щастя для поета і музиканта (Д. Павличко). 6. Нечуйвітер має звичку вставати до схід сонця,
коли на цих водах ще стеляться сиві тумани і всюди по низинах роса (О. Гончар). 7. Маріора загадала
збиратись додому (М. Коцюбинський).
Вправа 2. Прочитайте речення. Підкресліть дієприкметники і визначте їхній час, вид, рід, число, відмінок.

1. На причілку хата була підперта двома стовпами, обмазаними білою глиною. 2. Од вікон до
самої печі простягся промінь, ніби огняні стовпи, виткані з сонця та дрібного пороху, котрий ворушився в ясному промінні, неначе дрібнесенька мошка. 3. Вона принесла з хижки зав’язані в хустинці
квітки та стрічки і розсипала їх по столі, застеленому білою скатертю; принесла й поставила на лаві
червоні сап’янці. 4. Тільки собаки надворі ще довго брехали, роздратовані криком та світлом у хаті в
таку пізню добу. 5. На горах за шпилями, вкритими лісом, пишно горів вечірній світ сонця. 6. Греблі
обсаджені столітніми вербами. 7. На високих гривах гір кругом зеленіє старий ліс, як зелене море,
вкрите хвилями (І. Нечуй-Левицький).
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Вправа 3. Від поданих дієслів утворіть активні дієприкметники теперішнього часу. Поясніть орфограми
та сучасні норми вживання таких форм дієприкметників.

Одержують, покривають, творять, вимагають, вдосконалюють, грають, малюють, стоять,
носять, співають, танцюють, просять, думають, здобувають, читають, розповідають.
Вправа 4. Відокремте комами означення, виражені дієприкметниковими зворотами. Вставте пропущені
букви. Прокоментуйте орфограми й пунктограми.

1. Грузько.. глинясто.. дорого.. обса..жено.. плакучими бері..ками раз у раз тяглися валки. 2. На
кожну тарілку клали маленький хліб вкритий серветкою не більшою від носової хустки ло..ку й ніж.
3. Для бідних шляхтичів накривали столи надворі, і вони мусили їсти ложками й ножами принесеними
з дому за пазухо.. 4. За відчиненими слугою дверима кам..яніли двома монументами струнк.. челядники у барвах Потоцького. 5. Потім з..явилися глибок.. блюда варен..ого м..яса нарізан..ого в..ликими
і малими скибками — на кожен смак і ап..етит (Із тв. 3. Тулуб).
Вправа 5. Складіть речення так, щоб одне з поданих дієслів означало основну дію, а дієприслівник, утворений від другого дієслова — додаткову.

Підходити, усміхатись; написати, побачити; стояти, аплодувати; бігти, підстрибувати; повзти,
пригинатися; косити, тримати; лежати, згинатися; дивитися, насупитися; вставати, зітхати.
Вправа 6. Виправте помилки в реченнях. Поясніть характер допущених помилок.

1. Виглядаючи у вікно, у мене злетів картуз. 2. Стоячи біля каси, до мене підійшов знайомий.
3. Слухаючи розповіді про історію Києва, у мене виникло бажання відвідати це старовинне місто.
4. Граючи з хлопцями в футбол, мене покликала бабуся. 5. Заспівавши пісню, мене захопила ця мелодія.
Вправа 7. «Два кольори». у реченнях підкресліть одним кольором дієслова теперішнього часу, а іншим —
простого майбутнього часу, визначте їхні дієвідміну, час, особу, число.

1. Глибшає далеч. Річка синіє. Річка синіє, зітхає, сміється. 2. Зірка пада ясна і дугу розкида на
широкому темному небі. 3. Вже червоніють помідори і ходить осінь по траві. 4. Осінь ходить, яблука
золотить. 5. Що з того, що осіннім чарам прийде кінець? 6. Гей, як вийде сонце з-за діброви, як на плесі
крикнуть сірі гуси і щаслива перепілка з трав роси нап’ється — косарі вмиваються до сонця чистою,
студеною водою з голубої, доброї криниці. 7. Дзвенить земля, як кований копит. Зима прийде —
і серце не обманить. 8. Тихий, солодкий дощик сіється щедро і світло, і плеще по листю, і віє у вікно,
як надія (Із тв. М. Рильського).
Вправа 8. Подані дієслова поставте у простій і складеній формі майбутнього часу.

Бачити, думати, збиратися, ловити, рухатися, набиратися, прагнути, знати.
Вправа 9. Прочитайте. Визначте дієслова і зробіть граматичний розбір їх, користуючись поданою схемою:
1) частина мови; 2) початкова форма; 3) значення дієслова; 4) постійні граматичні ознаки: вид
(недоконаний, доконаний), неперехідне чи перехідне, дієвідміна (І і ІІ); 5) непостійні граматичні
ознаки (спосіб, час, особа, рід, число, відмінок); 6) спосіб творення; 7) синтаксична роль.

Всесвіт — на книжковій полиці
Тисячоліттями люди задивлялися на загадкове нічне небо, всіяне ясними зорями, і розуміли: полічити їх неможливо та, мабуть, і непотрібно. З прогресом науки почали розкриватися деякі секрети
природи. Виникла необхідність і в занятті, що здавалося безглуздим, — полічити зорі, для початку —
найяскравіші. За міжнародною програмою обсерваторії різних країн світу провели спостереження
у «своїй» частині неба. З таким завданням справилися й українські вчені. Тепер зоряні каталоги — на
книжковій полиці в одному ряду з фундаментальними працями (В. Шиляєв).
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ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Знайдіть дієслово з префіксом сА
Б
В
Г
Д

А ..цідити
Б ..шити
В ..фотографувати
Г ..сунути
Д ..чепити
2. Неправильно утворена форма наказового способу дієслова в рядку

А
Б
В
Г
Д

А хай пишуть
Б пишіть
В треба писати
Г напиши
Д хай напише
3. Допущено помилку у правописі особових дієслів у рядку

А
Б
В
Г
Д

А малюють, переказуєш
Б одержують, хочеш
В ведете, жениш
Г відпишемо, скажуть
Д наллють, будуть
4. Усі дієслова належать до однієї дієвідміни в рядку

А
Б
В
Г
Д

А допомагати, біліти, тримати
Б шуміти, господарювати, з’єднувати
В слухати, хотіти, затихати
Г плавати, платити, спати
Д платити, відкладати, зустрічати
5. Усі дієслова є перехідними в рядку

А
Б
В
Г
Д

А засіяти поля, готуватися до екзаменів, їхати на велосипеді
Б намалювати пейзаж, боротися за мир, іти полем
В проплив човен, шити голкою, поставити хату
Г вітатися з учителем, білити покої, читаю листи
Д купити цукру, вручити подарунок, не прочитати книгу
6. У якому рядку всі дієслова утворюють форму доконаного виду?

А
Б
В
Г
Д

А збирати, зберігати, здобувати, розшукати
Б брати, гордувати, підкреслювати, ремонтувати
В ловити, забороняти, керувати, відправляти
Г ходити, зігрівати, чути, повертатися
Д визначати, говорити, розрізати, в’янути
7. Дієприслівник не треба відокремлювати комами в реченні (розділові знаки вилучено)
А Хома не гаючись проінструктував їздових як їм належить триматись.
Б І налітавшись зморена бджола відчує стебел плавні колихання.
В Цілий день вони працювали не покладаючи рук.
Г Старий підводиться і не прощаючись зникає десь внизу за курганом.
Д Із солом’яного дупла виритого в скирті обтрушуючись виліз Шовкун.

А
Б
В
Г
Д
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8. Знайдіть рядок, у якому всі дієслова мають форму майбутнього часу
А
Б
В
Г
Д

А берегти, попросив, сміється
Б росло, буде спати, розказуватиме
В мандруватиме, гратимуться, буде володіти
Г будуть купувати, буду вивчати, проводити
Д плавати, готувати, фарбувала
9. Знайдіть рядок, у якому всі дієслова неперехідні

А
Б
В
Г
Д

А організувати, стояти, дарувати, шукати
Б закінчити, виростати, об’їздити, зігріти
В підкреслити, зеленіти, залишити, свистіти
Г умиватися, бігти, озирнутися, зібрати
Д крокувати, замислитися, дихати, зітхати
10. Укажіть речення, у якому вжито безособові дієслова
А Сумовито скрипить дуб, замислився перед зимовим сном ясен, тяжко зітхає клен.
Б Коли тихого вечора починав наш батько клепати косу під хатою в саду, ото й була
для мене найчарівніша музика.
В Потемніло, завітрило, закрутила курява.
Г Самі на себе дивляться ліси, загублені від власної краси.
Д Читай і думай, друже мій, і не цурайся свого роду.

А
Б
В
Г
Д

11. Знайдіть речення з дієприкметниковим зворотом, що відокремлюється комами
(розділові знаки вилучено)
А Буде бите царями сіянеє жито!
Б Долинка вишита сонцем пускає їм в очі веселі сліпучі зайчики.
В Рівно й спокійно дише натомлена з праці земля.
Г На випускний вечір до закинутої в полтавські степи школи не приїздили ні Тичина
ні Вишня.
Д Маленькою хмаринкою темніє над глибоким яром закинутий у степу хуторець.

А
Б
В
Г
Д

12. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього
1. З дитячих років його рука потягнулась до письма, душа — до краси, а серце — до людини. 2. З романівських полів, з романівських лук і осель прийшли в його поезію ранні роси і гіркі сльози, і заблищали
вони на віях матерів і дітей і на вершинах світової поезії. 3. Все для людини і завжди з людиною — цей
заповіт Максим Рильський проніс через усе життя; пригадую його слова: «Коли ти маєш вчинити щось
погане, сім раз подумай — і не вчини, а добро роби не думаючи!». 4. Закоханий в людину, в працю, в творчість, народжений для прекрасного, він усюди ніс це прекрасне і чиюсь радість, і чиєсь весілля зустрічав
як своє. 5. Але й чиєсь лихо він теж стрічав як своє і боровся з ним, не шкодуючи свого часу і здоров’я (За
М. Стельмахом).
А. У якому реченні вжито дієприкметник?
1

2

3

4

5

2

3

4

5

Б. У якому реченні вжито дієприслівник?
1
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5.7. ПРИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ



Актуалізація опорних знань

Прислівник — це незмінна частина мови, яка виражає ознаку дії, стану, ознаку іншої ознаки: піти
ліворуч, дуже повільно.
Прислівник не змінюється ні за числами, ні за відмінками, не має роду. Головною функцією прислівника в реченні є функція другорядного члена речення — обставини: Що маєш завтра зробити, то зроби
сьогодні, а що маєш з’їсти нині, то лиши на завтра (Нар. творчість).
Зрідка прислівник виступає в ролі частини складеного присудка: Сонце низенько, то й вечір близенько
(Нар. творчість); головного члена безособового речення: На серці у Насті було тихо, весело (М. Коцюбинський). Субстантивований прислівник може виконувати функції підмета чи додатка: Одне сьогодні
краще двох завтра (Нар. творчість).
Прислівники

означальні

обставинні

прислівники
якісно-означальні
кількісноспособу дії
(прислівники на -о,
означальні
(вказують
на те,
-е, які виражають
(прислівники, які
яким
способом
відякісну ознаку дії,
характеризують
бувається
дія
чи
відповідають
дію, стан чи ознаку
виявляється ознака,
на питання як?)
з боку кількості
відповідають на
і міри вияву, відповисоко, наполегливо
питання як?
відають на питання
яким
способом?
скільки? наскільки?
яким
чином?)
як багато?
говорити
якою мірою?)
по-англійськи
занадто швидко

місця
(означають місце або напрямок дії, відповідають на
питання де? куди? в якому
напрямку?)
вгору, там
часу
(вказують на час дії, відповідають на питання коли?
доки? відколи? з якого часу?
до якого часу?)
вчора, завжди

мети
(означають мету дії, відповідають на питання для чого?
з якою метою? навіщо?)

причини
(вказують на причину дії
і відповідають на питання
чому? через що?
з якої причини?)

напоказ, навмисне

спросоння, зопалу

Пам’ятка!

Кількісно-означальні прислівники багато, мало, що вказують на інтенсивність вияву дії чи ознаки,
треба відрізняти від неозначено-кількісних числівників, які сполучаються з іменниками і означають
неконкретну кількість предметів, явищ, понять тощо: чимало комп’ютерів, багато людей.
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Якісно-означальні прислівники творять
ступені порівняння

вищий
проста форма
(за допомоги
суфіксів -ш-, -іш-)
дешево — дешевше

найвищий

складена форма
(прислівник поєдну
ється із словами
більш і менш)
більш дешево

проста форма
(префікс най- у поєднанні з прислівником
простої форми вищого
ступеня
найдешевше

складена форма
(прислівник поєднується із словами
найбільш, найменш
найбільш дешево

Пам’ятка!

1. Кінцевий суфікс -е у простій формі вищого ступеня порівняння може опускатись: ясніш,
скоріш.
2. Для підсилення або уточнення значення прислівників вищого ступеня вживаються слова значно,
набагато, трохи, ще, куди: значно скоріше, набагато краще, куди дешевше.
3. Щоб осилити значення прислівників найвищого ступеня використовуються префікси як-, що-:
якнайдешевше, щонайдешевше.



Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання для самоперевірки.

1. Яку частину мови називають прислівником?
2. На які групи поділяють прислівники?
3. Як утворюється проста форма вищого ступеня порівняння прислівників?
4. Як утворюється складена форма вищого ступеня порівняння прислівників?
5. Як утворюється найвищий ступінь порівняння прислівників?



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. «Зіркова тридцятка». запишіть прислівники, знявши риски.

1 на/горі
11 в/гору
21 в/день
2 у/купі
12 до/пізна
22 по/одинці
3 по/чім
13 де/інде
23 чи/мало
4 на/в/здогін
14 по/господарському
24 по/сусідськи
5 чим/дуж
15 честь/честю
25 від/давна
6 по/дружньому
16 рік/у/рік
26 за/одно
7 по/перше
17 як/не/як
27 по/четверо
8 будь/де
18 по/іншому
28 під/гору
9 далеко/далеко
19 по/троє
29 на/світанку
10 пліч/о/пліч
20 один/в/один
30 рано/вранці
Вправа 2. Надпишіть над прислівниками їхні розряди за значенням. Визначте, яку синтаксичну роль вони
виконують у реченні, підкресліть їх.
1. Він говорив голосно і впевнено (В. Кучер). 2. Усім нам ця прогулянка була приємна, почували ми себе бадьоро (М. Трублаїні). 3. Вивчення напам’ять мусить бути свідомим. 4. Вдвоє, втроє б
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в итерпіла за єдине слово (Т. Шевченко). 5. На луці важко дрімають чорні стоги, наче ситі воли на паші
(М. Коцюбинський). 6. Сонце привітно світило і гріло, як воно завжди гріє восени (Панас Мирний).
7. Допізна затягнулося засідання (В. Кучер).
Вправа 3. До поданих прислівників доберіть синонімічні й запишіть їх.

Нині, давно, споконвіку, нелегко, занадто, хутко, навколо, прихильно, ясно, зовсім,
зненацька, треба.
Вправа 4. Від поданих прикметників утворіть прислівники, а від кожного прислівника — форми вищого
і найвищого ступенів порівняння.

Сильний, дужий, теплий, дешевий, швидкий, глибокий, низький, вузький, дорогий,
легкий, високий.
Вправа 5. Напишіть правильно прислівники, поясніть їхній правопис.

1. Рівна дорога пішла в/далину, ховається за горбом (Ю. Збанацький). 2. Всі, як одно, змовкли,
дивляться в/далину (С. Васильченко). 3. Маланка з ненавистю зиркає на/бік (Ю. Збанацький). 4. Кашель
б’є його, підкидає, перевертає з боку/на/бік (Панас Мирний). 5. На/що ті сльози, картання даремне?
Помста лиш може вгасити печаль (Леся Українка). 6. — А на/що ж усі вчаться? — Або я відаю? —
понуро відказала Дарка (Леся Українка). 7. Видно, як у/день (Нар. творчість). 8. День/у/день провадилась масово просвітницька робота. 9. А ти, Євдокійко, вибирай по/своєму пір’ю, щоб і не старого,
і не молодого... (Ю. Збанацький). 10. Всякий господар по/своєму робить (М. Стельмах).
Вправа 6. Складіть речення зі словами і запишіть їх.

Додому — до дому; насміх — на сміх; напам’ять — на пам’ять; збоку — з боку; надворі —
на дворі.
Вправа 7. «Два кольори». прислівники з кінцевими и та і виділіть різними кольорами.

Навкруг.., пішк.., по-ведмеж.., мовчк.., по-сороч.., опівноч.., восен.., по-верблюж..,
по-батьківськ.., навпрошк.., навік.., по-вовч.., безвіст.., заввишк.., завширк.., пошепк.., навшпиньк.., позаоч.., трич.., верх.., навкруг.., насторож.., взнак.., опівдн.., напоготов.., трішк..,
уноч.., увечер.., укуп.., трох.., нарешт.., по-французьк.., по-латин.., назирц.., по-сибірськ..,
взнак.. .
Вправа 8. «П’яте зайве». у кожному рядку знайдіть і підкресліть прислівник, який написано неправильно.

1. Заочі, запанібрата, за рахунок, запізно, замолоду
2. Затепла, зарані, засвітло, заради, задня
3. Доверху, довіку, доволі, доладу, додому
4. Дотла, докупи, до пуття, добіла, догори
5. Зверху, зрозгону, звіку, згори, знедавна
6. По черзі, по троє, по вік, по суті, по щирості
7. У вічі, у поміч, у знаки, у вигляді, у стократ
8. Вволю, вногу, вголос, вгорі, вдвох
9. Вкупі, вцілому, ввічі, вгору, вдень
10. Дотепер, донині, досмаку, дорана, довкола
11. Зранку, зроду, зсередини, звіку, зрадості
12. На льоту, на жаль, на добраніч, на диво, на весні

208
www.e-ranok.com.ua

ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Усі слова є прислівниками в рядку
А
Б
В
Г
Д

А стрімголов, змалечку, вперемішку, босоніж
Б стромляючи, важко, легко, спересердя
В не раз, зроду-віку, до дому, час від часу
Г щосили, казна-звідки, будь-де, давній
Д стрімкий, малий, перемішаний, босоногий
2. Виділене слово є прислівником у реченнях

А
Б
В
Г
Д

А Старому та хворому годи завше, як малому.
Б Мені стало якось ніяково.
В Тоді на Волині було невеличке село.
Г Стояла собі у полі, коло гаю, одна козача пасіка.
Д Він говорив, не поспішаючи нікуди.
3. Треба писати разом прислівник

А
Б
В
Г
Д

А (на)жаль
Б (без)кінця
В (спокон)віків
Г (до)вподоби
Д (до)побачення
4. Позначте речення, у якому є прислівник, який виступає обставиною

А
Б
В
Г
Д

А Неподалік від озера будинок відпочинку.
Б У лісочку було прохолодно.
В Вона зробила це мимохідь.
Г У будинку неподалік світилося.
Д Наша подорож була вдалою.
5. У якому рядку всі прислівники належать до одного розряду за значенням?

А
Б
В
Г
Д

А тепло, таємно, дуже близько
Б вночі, швидко, жартома, хитро
В довкола, згори, торік, зопалу
Г здалеку, насухо, уранці, туди
Д спросоння, згарячу, спересердя, навмання
6. У якому рядку всі прислівники вищого ступеня?

А
Б
В
Г
Д

А помітніше, куди гірше, гарячіше, якнайтепліше
Б важливіше, якнайменше, менш вдало, краще
В глибше, трохи важче, вище, гірше
Г ширше, трохи швидше, щонайгірше, багатше
Д неспокійніше, найгрізніше, ще ніжніше, сумніше
7. Позначте рядок із прислівниками, від яких не можна утворити ступені порівняння
А гарно, багато, далеко, рішуче
Б наспіх, зопалу, навмисне, спросоння
В дорого, голосно, вузько, дбайливо
Г глибоко, рано, швидко, лукаво
Д вільно, дивно, сумно, коротко

А
Б
В
Г
Д
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8. Установіть відповідність між групами прислівників та їхнім значенням
А учора, торік, тоді, пізно
Б далеко, удома, внизу, скрізь
В чудово, хитро, розумно, відмінно
Г спросоння, спересердя, зопалу, знічев’я

1 прислівники мети
2 прислівники способу дії
3 прислівники причини
4 прислівники часу
5 прислівники місця

1
2
3
4
5

А

Б

В

Г

9. Позначте рядок, у якому всі прислівники пишуться разом
А
Б
В
Г
Д

А на/похваті, по/ночі, у/розтіч, на/жаль
Б в/щерть, за/світла, на/виворіт, на/провесні
В од/віку, з/переляку, на/відріз, з/гарячу
Г на/взнак, в/подорож, до/речі, що/духу
Д с/підлоба, на/двоє, по/змозі, з/надвору
10. Позначте рядок, у якому прислівники слід писати через дефіс

А
Б
В
Г
Д

А пліч/о/пліч, з давніх/давен, день/у/день, по/латині
Б на/гора, коли/не/коли, без кінця/краю, де/небудь
В віч/на/віч, по/простому, сам/на/сам, хтозна/коли
Г ледве/ледве, по/праву, по/друге, як/не/як
Д більш/менш, раз/по/раз, будь/коли, десь/не/десь
11. Позначте рядки прислівників, кожний з яких пишеться окремо

А
Б
В
Г
Д

А (до)лиця, (уві)сні, (до)сьогодні
Б (на)віку, (що)години, (в)зимку
В (на)льоту, (на)око, (до)вподоби
Г (до)речі, (через)силу, (без)сліду
Д (по)руч, (в)літку, (до)вкола

12. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього
1. Чудово було тут, на Дніпрі! 2. Широко, на кілька верстов розметнувся він, спокійно плинучи під
сонцем до моря. 3. Святково мигтять чайки над небесно чистою водяною рівниною, біліють вітрильники,
снують шаланди, підходять плоти... 4. Сила-силенна води, чистої, свіжої, солодкої, плине і плине кудись
до моря. 5. Багатий нею Дніпро, багатший за всякого царя. 6. Весь ярмарок, згоряючи від спраги, черпає
з нього пригорщами, кухлями, тисячами відер, та в ньому не меншає анітрохи. 7. Найвправніші нирці не
можуть сягнути дна в його холодних глибинах. 8. Як добре що належить він усім, однаково привітний та
щедрий до кожного... (О. Гончар).
А. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку?
1

2

3

4

5

6

7

8

4

5

6

7

8

Б. Позначте речення, які містять прислівники
1

2

3
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5.8. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ
Службові слова — це неповнозначні слова, які не називають реалій, а тільки вказують на відношення
між ними.
Службові слова

прийменник

сполучник

частка

в, на, під, поміж

і, й, але, що, щоб, де

би, б, ж, же, казна-, не

До службових частин мови належать прийменник, сполучник і частка. На відміну від повнозначних
слів, їм не властива номінативна функція, тобто вони не виступають назвами предметів, дій, ознак, кількості, а тому на питання не відповідають і членами речення не бувають.
Службові частини мови служать тільки для вираження різних відношень між словами (прийменники),
між словами і реченнями (сполучники) або ж надають словам і реченням різних відтінків (частки).

5.8.1. Прийменник



Актуалізація опорних знань

Прийменник — службова частини мови, яка разом з формою непрямого відмінка іменників, а також
деяких числівників і займенників виражає відношення між предметами, відношення дії, стану чи ознаки
до предмета.
Службова роль прийменників полягає в диференціації значень відмінкових форм:
1 вбігла в хату — означає напрямок об’єкта дії;
2 від чого осміхнулись — означає причинові відношення;
3 стіни під стелею — означає просторові відношення;
4 зробив з паперу — означає ознаку предмета за його відношенням до матеріалу;
5 взялися в боки — означає спосіб дії.
За походженням прийменники

первинні (непохідні)
(прості прийменники)
без, біля, у, від

вторинні (похідні)

утворені поєднанням двох або кількох
прийменників

утворені шляхом
переходу з інших частин
мови

задля, з-під

край (іменник),
навпроти (прислівник),
зважаючи на
(дієприслівник)
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За будовою

прості

складні
(утворені поєднанням
кількох простих)

складені
(утворені поєднанням прийменника з повнозначним
словом)

у, по, про, над

понад, з-посеред

з метою, відповідно до

Пам’ятка!

Прийменник як службова частина мови не є членом речення, але разом з повнозначними частинами
мови, здебільшого іменниками, може бути у структурі підмета, присудка, додатка, обставини, неузгодженого означення. Ми пішли до лісу (обставина), минаючи сухі балки та невеличкі болітця.
Уживання прийменників

1. З родовим відмінком уживаються прийменники від, із, з, у, замість, задля, з-над, зі, зо, з-перед,
з-поміж, з-посеред, за, із-за, побіля, поміж, поперед, всередині, наприкінці, поблизу, позаду, під час,
у напрямку, на відміну від, до, від, для, біля (тільки з родовим відмінком): визирнути з вікна, запитати у
нього, дістатися до міста, звістка від матері, підбіг до нього.
2. З давальним відмінком уживаються прийменники завдяки, всупереч, наперекір, услід, назустріч,
навстріч, на противагу, навперейми.
3. Зі знахідним відмінком уживаються з, у, крізь, поза, близько, понад, попід, попри, проміж, зважаючи на, біля, у відповідь на, коло, під тощо: зазирнути в очі, перебував з місяць.
4. З орудним відмінком уживаються прийменники під, з, за, між, поза, проміж, услід за, згідно з, нарівні з, одночасно з, побіг з, порівняно з, поруч із, разом із, слідом за, у зв’язку з: розмовляти з колегою,
хліба з салом, лáнтух з вівсом, сидимо під вербою.
5. З місцевим відмінком уживаються прийменники в, у, на, по, при, о: був на Кавказі, зловити в озері.
Пам’ятка!

Правильно говорити в Україну, в Україні, оскільки мова йде про державу, а не територію. Так само
говоримо: в Америку, в Європі, у Росії, у Білорусь, але на Закарпаття. Отже, сполучення з прийменником в уживається на означення великого простору, а не частини цього простору.



Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання для самоперевірки.

1. Яку частину мови називають прийменником?
2. Чому прийменник називають службовою частиною мови?
3. Яку функцію виконує прийменник у реченні?
4. З якими частинами мови прийменники поєднуються, а з якими ні і чому?
5. На які групи прийменники поділяють за походженням?
6. Як поділяють прийменники за будовою?
7. На які відношення можуть указувати прийменники?
8. З якими частинами мови вживаються прийменники?
9. З яким відмінком уживається найменше прийменників?
10. Як пишуться прийменники, складені з двох і більше частин?
11. Від яких частин мови походять прийменники?
12. З якими відмінками вживаються прийменники?
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Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Підкресліть прийменник, який доречний у сполуках.

Учитель (з, із, зі, зо) стажем, податись (у, в, уві) мандри, читати (у, в, уві) оригіналі,
бачити (у, в, уві) сні, кілометрів (з, із, зі, зо) три, працював (у, в, уві) магазині, нависає
(над, наді) мною, говорити (з, із, зі, зо) братом, бачити (у, в, уві) вікні, працювати (над,
наді) рукописом, вітер (з, із, зі, зо) снігом, зупинитися (перед, переді) будинком, стукати
(у, в, уві) двері, повернутися (з, із, зі, зо) школи, рукавички (з, із, зі, зо) шкіри, колиска
(з, із, зі, зо) ясена, була (у, в, уві) Одесі, з’явитися (перед, переді) мною, години (з, із, зі,
зо) дві, дивитися (у, в, уві) очі, зазирнути (у, в, уві) вічі, я (з, із, зі, зо) тобою, ти (з, із,
зі, зо) мною.
Вправа 2. Замініть виділені прийменники синонімічними, запишіть їх.

1. Коло млину, коло броду два голуби пили воду (Нар. творчість). 2. Коло річки на бережку
дівчинонька ходить (Л. Глібов). 3. Перед його очима промайнули тяжкою хмарою перші літа його
молодості (І. Франко). 4. Вона стояла навпроти парубка, як намальована (Панас Мирний). 5. Обіч
дороги петляв слід Сірого (Н. Рибак). 6. Чіпка іде збоку отари, похнюпивши голову (Панас Мирний).
7. Ця подія трапилась на ту пору. 8. Вони зустрілись під Новий рік. 9. Від понеділка починаємо жити
й працювати по-новому. 10. Чіпка сів поруч з матір’ю (Панас Мирний).
Вправа 3. Програмований диктант. позначте прийменники, які пишуться: разом — 1; окремо — 2; через
дефіс — 3.

1 (В)лісі, (із)за, (перед)ним, (на)зустріч з дівчиною, (на)зустріч бурі, (на)шляху, (з)під,
(з)посеред, (переді)мною, (на)сонці.
2 (У) зв’язку (з), залежно (від), (по)над, (по)між, (по)серед, (по)при, (за)ради, (у)тебе,
(з)поміж, (що)до цього
3 (на)прикінці виступу, (при)орденах, (на)перекір долі, (на)зустріч вітру, стояти (з, с)краю,
(з, с)краю лісу, (в)слід командирові, (обабіч) шляху, (по)заду отари, (в)наслідок
4 (на)чолі, (за)для, одночасно(з), (на)випадок, (не)залежно(від), (в)здовж, (з)заду, (на)
вколо, (в)супереч, (на)вкіс
5 (в)слід, (під)час, (близько)тонни, йде (на)впомацки, (коло)зірки, (за)ради бога, (з)під,
(з)понад, (уві)сні, (наді)мною
6 (з)над, (з)перед, (по)над, (по)серед, по(під), (за)ради, (з)за, (з)під, (що)до вчорашнього, (з)верху
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
Вправа 4. Розкрийте дужки, поясніть написання прийменників.
1. (По)під гаєм зелененьким чиста річка тече (Я. Головацький). 2. Ось промінь впав (з)посеред
верховіть (О. Ольжич). 3. Троянці (з)ляку задрижали (І. Котляревський). 4. (По)заду дітей на сірій
дорозі залишались димчасті мережки дрібних ступнів (М. Стельмах). 5. Розвалювалась темрява, (з)під
неї виходила земля, вибігала вода і вилітав жайворонок (М. Стельмах). 6. (По)серед ночі дощ пішов,
зашелестів, як збіжжя, в полі (Д. Павличко). 7. Тече вода (з)під явора яром (на)долину (Т. Шевченко).
8. Блаженний муж (на)лукаву не ступає раду, І не стане (на)путь злого, і (з)лютим не сяде (Т. Шевченко). 9. Є розгадка щастя (в)кожному зелі (П. Окунець). 10. (По)між гарною капустою трапляються
гнилі качани (Нар. творчість).
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Вправа 5. Допишіть прийменники і поставте іменники, що в дужках, у потрібну відмінкову форму.

1 іти ... (школа)
2 відпочивати ... (Крим)
3 поїхав ... (поле)
4 заклик ... (боротьба)
5 звертатися ... (сестра)
6 екскурсія ... (Київ)
7 ходити ... (гриби)
8 працювати ... (трактор)

9 поїхав ... (ліс)
10 проживав ... (Овруч)
11 попередити ... (небезпека)
12 політ ... (Америка)
13 працювати ... (шахта)
14 відпочивати ... (Одещина)
15 турбуватися ... (діти)
16 враження ... (поїздка)

Вправа 6. «Вправа з ключем». Запишіть у три стовпчики сполучення слів, до складу яких входять прийменники, різні за будовою.

Від рампи, залежно від гриму, навколо хат, в аулі, під час бою, посеред раю, за горем,
попід кулемети, у напрямі до дерева, у ліску, поміж перцем, незважаючи на розум.
З простим

Зі складним

Зі складеним

Ключ. Підкресліть передостанню літеру останнього слова кожного сполучення слів і по вертикалі
прочитайте прикінцеву частину вислову М. Т. Рильського. Першу частину пригадайте самостійно,
вказавши, з якої це поезії.
ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Визначте, у якому словосполученні прийменники вжито правильно
Г

Д

2. Якою частиною мови є виділене слово?
Коло столу, накритого білою скатертиною і заставленого усяким свяченим, стояла Олеся.
А іменник
Г займенник
А
Б
В
Г
Б прийменник
Д частка
В прислівник

Д

3. Якою частиною мови є виділене слово?
Нова хата, біла, чепурна, привітно виглядала з-за обгороджених лихою осінньою негодою груш.
А прийменник
Г займенник
А
Б
В
Г
Б прислівник
Д частка
В сполучник

Д

А по вихідним дням
Б передати по радіо
В діяти по наказу

Г приємний по смаку
Д у всіх випадках помилки відсутні

А

Б

В

4. У якому рядку прийменники пишуться через дефіс?
А (з)над, (по)над, (по)між, (по)серед
Б (на)прикінці, (в)наслідок, (на)зустріч, (по)біля
В (з)під, (за)для, (уві)сні, (у)слід
Г (з)поза, (з)посеред, (з)поміж, (з)за
Д (по)друге, (по)одному, (до)мене, (тим)часом

А
Б
В
Г
Д
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5. Позначте рядок, у якому виділене слово є прийменником
А Мій рідний край, тобі відомі всі мої бажання.
Б Перші орачі порушать ниву, поки напівсонну тополю збудить трактор край села.
В Україна — край калини в полі, верби при річках та лелек у високості.
Г Не край мого серця, воно й так болить.
Д Вони боронилися і перемагали, падали і вставали, обороняючи свій край.

А
Б
В
Г
Д

6. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово)
Зібралося (1)кілька (2)десятків сівачів і стільки ж борін; по батьківському наказу
(3)порозсівали (4)невіяне зерно (5)по неораних стернях.
1
А числівник
2
Б дієприкметник (як форма дієслова)
3
В прийменник
4
Г дієслово
5
Д прикметник
Е іменник
7. Правильно написано всі слова в рядку
А з-понад, тільки що, де таки
Б хтозна-з-ким, все ж таки, на зло
В будь-які, все таки, ходіть-но
Г казна-що, зроби-бо, заради
Д ніби-то, з-поза, нажаль

А
Б
В
Г
Д

8. У якому рядку всі прийменники непохідні?
А із, від, край, до
Б із-за, поміж, в, коло
В вздовж, об, з, по
Г про, через, у, на
Д крім, близько, об, при

А
Б
В
Г
Д

9. У якому рядку всі прийменники похідні?
А на, без, кінець, із-за
Б без, од, над, посеред
В задля, з, на, крім
Г попід, близько, до, по
Д поміж, обабіч, щодо, навколо

А
Б
В
Г
Д

10. Яке речення не потребує редагування?
А Він приїхав в шість годин.
Б В сім годин ми зустрінемося.
В Пробило шість годин.
Г Обідня перерва з другої до третьої.
Д Котра година? — Сім.

А
Б
В
Г
Д

11. Яке словосполучення не потребує редагування?
А вітер п’ять метрів на секунду
Б дотичний до проблеми
В враження про виставу
Г знатися в кулінарії
Д зрікатися від переконань

А
Б
В
Г
Д
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12. У якому реченні допущено помилку під час використання прийменників у та в?
А
Б
В
Г
Д

А Добре було у вересні та на початку жовтня.
Б Заглядає в шибку казка з сивими очима.
В За вікном в абрикосовому саду щось кричала хазяйка подвір’я.
Г В гору стежка твоя, Я спускаюсь з гори.
Д У двері хтось злегка постукав.

5.8.2. Сполучник



Актуалізація опорних знань

Сполучник — службова частини мови, яка вживається для поєднання членів речення, частин складного
речення й окремих речень у тексті: Хоч мороз і припікає, зате комарів немає (Нар. творчість).
За походженням сполучники

первинні
(непохідні)
(нечленовані сполучники,
які не мають у мові співвідносних повнозначних слів)

вторинні
(непохідні)

і, й, а, та, чи, але

утворилися від інших
частин мови

утворилися поєднанням
кількох слів

щоб ← що (займенник) + б
(частка)

після того як, так щоб

За будовою

прості
і, й, а, та, чи, але

складні
(утворені складанням двох
(кількох) частин мови)

складені
(утворені сполученням двох
і більше слів)

зате, проте, ніж, або,
якщо, ніби

завдяки тому що,
через те що, відтоді як
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За типами синтаксичних
зв’язків

сурядні
(поєднують рівноправні члени
речення або рівноправні частини
складного речення)

єднальні

протиставні

і (й), та
(в значенні
і), і…і, ні…ні

а, але, та
(в значенні
але), зате,
проте,
однак

розділові
або, чи,
або…або,
чи…чи,
то…то,
чи то…чи то,
не то…не то

підрядні
(виражають залежність однієї
частини складнопідрядного речення
від іншої)

часові

причинові

коли, як, доки,
поки, щойно,
відтоді як, як
тільки, перш ніж,
з того часу як,
поки не

бо, тому що,
оскільки,
через те що,
у зв’язку з тим що,
завдяки тому що
допустові

умовні
якщо, якби, як,
коли б

хоч, дарма що,
незважаючи на те
що, хай

наслідкові

мети

так що, так що
аж, так що й

щоб, для того
щоб, аби

міри, ступеня

порівняльні

аж, що аж, що й

як, мов, немов,
наче, немовби,
неначе, начебто

з’ясувальні
що, як, ніби

Пам’ятка!

Як підрядні сполучники у складнопідрядних реченнях часто виступають сполучні слова. Кількість
яких поповнюється внаслідок переходу займенників і прийменників:
1) займенники: який, чий, котрий, скільки;
2) займенники в сполученні з прийменниками: від чого, від того, за що, за те, через те, через це,
через що;
3) займенники, ускладнені частками: хто не, хто б не, що не, щоб не, який не, який би не, скільки
не, скільки б не;
4) прислівники: де, куди, звідки, відкіль, звідкіль, відкіля, як;
5) прислівники, ускладнені частками: де не, де б не, куди не, куди б не, звідки не, звідки б не,
як не, як би не.
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Від сполучників сполучні слова відрізняються тим, що вони не тільки з’єднують підрядне речення з
головним, а й, виражаючи синтаксичні відношення між ними, виступають тим чи іншим членом речення,
відповідають на питання: У кожного народу є свої святині, які він береже і перед якими схиляє голову
(В. Мисан).
Пам’ятка!

Сполучники зате, проте, якби, щоб треба відрізняти від однозвучних з ними самостійних слів те,
як, що, які з прийменниками за, про або з частками би, б пишуться окремо:
Сполучники



Самостійні частини мови з прийменниками
або частками

1. Бійці замовкли, пластинку зняли, проте (але)
пісня продовжувала звучати (О. Гончар).

1. Звився жайворонок високо під чисте, неначе
нове, небо і заспівав про те, що мертва земля
ожила знов (М. Коцюбинський).

2. На гору доступитися нелегко, зате (але) з
гори зручніше боронитись (Леся Українка).
Сполучники проте, зате можна замінити
сполучником але.

2. Ти знаєш за те люблю тебе, що думки маєш
ти у високості.
До займенника те, вжитого з прийменником
про або за, можна поставити питання (про
що?)

3. Хай буде мир, щоб нам щодня учитися за
партою (І. Нехода).

3. Що б не сталося, ми не розлучимось (Леся
Українка).
Займенник що логічно наголошений, а частка
б може змінювати позицію в реченні. Прислівник як завжди виділяється наголосом, а частку
би можна перенести в інше місце речення.

4. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя (Т. Шевченко).

4. Як би ти славила тепер в житті розквітлий
світ і рідну землю милу (В. Масенко).

Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання для самоперевірки.

1. Яку частину мови називають сполучником?
2. Чому сполучник називають службовою частиною мови?
3. На які розряди поділяють сполучники за значенням?
4. Які сполучники називають сполучниками сурядності?
5. Які сполучники називають сполучниками підрядності?
6. Які сполучники належать до первинних, а які — до вторинних?



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Знайдіть та підкресліть сполучники у прислів’ях, зазначивши їхній розряд.

1. Бджола мала, а й та працює. 2. Шукає працю, де більше зиску, а менше риску. 3. Коли стоїш
високо, то не будь гордим, коли стоїш низько, то не гнися. 4. Не бійся, та стережися. 5. Ледар живе,
аби землі важче. 6. Яку дружбу поведеш, таке й життя поведеш. 7. У кого серце вовче, той їсть
кого хоче. 8. Червень тому зелениться, хто працювати не ліниться. 9. М’яко стеле, та твердо спати.
10. Нащо й клад, коли в сім’ї лад.
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Вправа 2. «Два кольори». у поезії підкресліть одним кольором сполучники сурядності, іншим — під
рядності.

Надходить дощ. Шумлять бліді берези...
Рвуть блискавці сірих хмар рядно...
А дужий грім зустрів такі діези,
Що злякано дзвенить вікно!
Тікає день. Скриплять вози на греблі...
Під чередою стогне оболонь...

І раптом шріт — дрібні перлові краплі...
І знову вітер, гуркіт і вогонь.
І вже туман пливе, бреде над полем,
Щоб за хвилину сонцем розцвісти,
Щоб навіть я з надією та болем
Твої старі перечитав листи!
(Є. Плужник)

Вправа 3. «Вправа з ключем». Запишіть у три стовпчики словосполучення, у яких вжито сполучники:
1) прості; 2) складні; 3) складені.

Сімнадцять чи вісімнадцять років, і пень, і колода, зате влучно, іду незважаючи на те, що
стомився, великі очі, неначе неозоре небо, розумію через те, що читав багато, малий, але спритний, існує, щоб не щез ніколи, дорого, проте якісно, ясно, раз і гаразд, дарма що дощить, а
виконав-таки, матиме, якщо ягід назбирає, йду, отже ж дійду.
З простими

Зі складними

Зі складеними

Ключ. Підкресліть першу літеру першого слова у сполученнях слів і по вертикалі прочитайте
частину прислів’я, іншу — продовжте самі.
Вправа 4. «Знайдіть речення». замініть граматичну характеристику певним словом із довідки. Запишіть
ці слова, дотримуючись запропонованої послідовності:

1. Дієслово першої особи, другої дієвідміни, однина, теперішній час.
2. Прислівник часу (сполучникове слово).
3. Дієслово третьої особи, першої дієвідміни, однина, теперішній час.
4. Іменник другої відміни, чоловічого роду, м’якої групи, Н. в., однини.
5. Прийменник.
6. Іменник першої відміни, жіночого роду, твердої групи, М. в., множини.
7. Іменник першої відміни, жіночого роду, твердої групи, Зн. в., множини.
8. Дієслово першої особи, першої дієвідміни, однина, теперішній час.
9. Іменник другої відміни, чоловічого роду, м’якої групи, Ор. в., однини.
10. Присвійний займенник.
Довідка. Навколо, себе, коли, своїм, ім’я, поволі, цей, суддя, місяць, і, працюєш, блукає, але, бо,
білить, люблю, чи, в, променем, вікно, хатини, хто, відпочиваєш, травах, що.
Вправа 5. Складіть і запишіть речення з поданими частинами.

1. ... , проте зробив добре. 2. Думав про те, ... . 3. ... , зате зібрали гарний урожай. 4. Я люблю його
за те, ... . 5. Як би я хотів, ... . 6. Якби я мав вільний час, ... . 7. Щоб бути здоровим, ... . 8. Що б тобі
розповісти про ... . 9. Незважаючи на те, ... . 10. Не зважаючи на дощ, ... .
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ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Визначте скільки сполучників у реченні:
Пахло глиною, і крізь вікно лилося тьмяне світло; він роздивлявся навколо й дивувався, що ніколи не
помічав цього раніше (За В. Шевчуком).
А
А2
Б
Б3
В
В4
Г
Г5
Д
Д6
2. У якому рядку сполучники пишуться через дефіс?
А начеб(то), тож(бо), якби(то), але(ж)бо
Б тому(то), тільки(но), тим(то), отож(то)
В тоб(то), ніби(то), коли(б)то, мовби(то)
Г отож(бо), якби(ж)то, цеб(то), тому(то)
Д бо(ж), хоч(би), коли(б)то, цеб(то)

А
Б
В
Г
Д

3. У якому рядку всі сполучники сурядності?
А щоби, котрий, також, зате
Б але, й, та, або
В де, з тим щоб, однак, чий
Г хоч, як, одначе, і
Д тому що, зате, який, ні

А
Б
В
Г
Д

4. У якому рядку всі сполучники підрядності?
А якщо, бо, наче, та
Б який, чий, і, як
В немовби, неначе, або, аби
Г тобто, неначе, зате, як
Д коли, куди, щоб, як

А
Б
В
Г
Д

5. Позначте рядки, у яких виділене слово є сполучником і його слід писати разом
А Я люблю тебе, друже, за(те), що в очах твоїх море синіє.
Б Як(би) не було ночі, то не знали б, що таке день.
В Як(би) там не було, комусь належало це перевірити...
Г Між ними ще такого не бувало, що(б) доходили у будь-чому згоди.
Д Він говорить те(ж), що й інші свідки.

А
Б
В
Г
Д

6. На які групи за роллю в мові поділяють сполучники?
А сурядності і підрядності
Б якісні, відносні
В похідні і непохідні
Г прості, складні і складені
Д пасивні і активні

А
Б
В
Г
Д

7. У яких реченнях вжито сполучник підрядності?
А Усе іде, але не все минає.
Б То шумів зелений лист, то в вінку мінявся злотом ряст весняний.
В Гарний хлопець, та не для мене.
Г А в рум’янці така сила, що всі квіти погасила.
Д Лице рум’яне, та серце кам’яне.

А
Б
В
Г
Д

220
www.e-ranok.com.ua

8. Скільки сполучників з-поміж наведених слів?
Попід, між, зате, проте, кожний, всякий, багацько, а, за, під, та, коли, може, якщо, в, щоб, коли б, у, передусім, в основному, незважаючи на, через те що, тому що.
А
А3
Б
Б7
В
В1
Г
Г 10
Д
Д8
9. Які твердження є правильними?
А сполучники підрядності вживаються тільки для зв’язку частин складного речення
Б сполучники сурядності поєднують слова між собою, є членами речення
В сполучники підрядності служать для зв’язку однорідних членів речення
Г сполучник — службова частина мови
Д сполучник — самостійна частина мови

А
Б
В
Г
Д

10. Назвіть номери сполучників, які пишуться через дефіс
1 (отож)то; 2 (ані)ж; 3 (мов)би; 4 (коли)б; 5 (так)що; 6 (ніби)то; 7 (тим)то; 8 (тому)то; 9 (от)же; 10
(себ)то; 11 (тільки)но; 12 (якби)то; 13 (неначеб)то
А
А 1, 2, 7, 9, 11
Б
Б 1, 7, 8, 11, 12
В
В 2, 3, 8, 11, 12
Г
Г 5, 6, 7, 8, 12
Д
Д 1, 7, 9, 11, 13
11. Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні
А
Б
В
Г
Д

А Оголошено, (що)б усі прийшли вчасно.
Б (Що)б ви не думали, а я буду працювати.
В (Як)би краще виконати завдання?
Г (За)те її люблю, мою Україну убогу...
Д Не думай (про)те, що сталося.
12. Виділене слово не є сполучником і його слід писати окремо в реченні
А Людині треба, (що)б її робота залишалася після неї жити.
Б Не хочу я, (що)б знов пекла мене війна в журбі.
В (Як)би мені крила, у небо б злетіла.
Г Не знаю, (як)би склалась моя доля, коли б біля неї не стояла, мов благання, моя
зажурена мати.
Д (Як)би хліб та одежа, їв би козак лежа.

А
Б
В
Г
Д
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5.8.3. Частка



Актуалізація опорних знань

Частка — службова частини мови, яка надає словам або реченням певних смислових чи емоційноекспресивних відтінків або служить засобом творення форм слів та похідних слів.
Основне значення частки — видозміна значень окремих слів, цілих речень.
Частка
(за значенням і вживанням)

фразові
(увиразнюють один із компонентів речення або виражають ставлення мовця до змісту всього

словотворчі
(поєднуються з іншими словами,
творять нові слова)

висловлювання

будь-, -небудь, казна-,
хтозна-, -завгодно, -аби,
-б, -же, не-, ні-, аби-, ані-

емоційноекспресивні

наказовий
спосіб дієслів

умовний спосіб
дієслів

як, який, що за,
що то за

хай, нехай

б, би

формотворчі
(творять форми слів)

найвищий
ступінь порівняння прикметників і прислівників

зворотна форма
дієслова
-ся, -сь

найчастки, що надають смислових
відтінків

частки, що вносять модальні
і модальновольові відтінки
у значення слів

вказівні

означальні

видільні

ось, оце, це, он,
ген, то, ото

просто, прямо,
саме, якраз, точно,
справді, майже

навіть, лише,
хоч би, тільки, хоча
б, аж, уже, -таки;
і, й, та (у ролі часток), же, бо

власне
модальні

стверджувальні

заперечні

питальні

навряд чи,
ледве чи,
мовляв, ой,
ну, чи не

так, еге,
аякже,
авжеж,
атож

не,
ні,
ані

чи,
невже,
хіба,
що за
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Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання для самоперевірки.

1. Яку частину мови називають часткою?
2. Чим відрізняється частка від інших частин мови?
3. У чому полягають службові функції часток?
4. На які розряди поділяють частки за значенням та вживанням?
5. Яку функцію виконують фразові частки?
6. Які частки належать до формотворчих?
7. Які особливості правопису часток?



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Із тексту випишіть службові частини мови.

Просякнуте зорею надвечір’я
Стікає за буденний небосхил,
Коли, мов шерех таємничих крил,
Сад підступає до подвір’я.
Тінь ясена старого, ніби велет,
Корів звеличує за ворітьми.
Пливуть корови тінями з півтьми,
Немов червоні каравели.

Химерний танець кольорів і звуків,
У мерехтінні тіней тане тин.
В передчутті небесних сонатин
Взялись дерева у саду за руки.
Я не боюсь на хвилю здичавіти,
Мене у мене шал не відбере,
І кваплюся на карнавал дерев,
І веселюся на весіллі вітру.
(П. Осадчук)

Вправа 2. У реченнях підкресліть частки, визначте і запишіть розряд, до якого вони належать.

1. Серпневого дня зимовим тижнем не заміниш. 2. Хай сяється цей світ, з якого ми світанно вийшли, щоб добро творити (Л. Горлач). 3. Не роси на рівнині мокрій, не синь гаїв, не сіра мла. Дніпро
нахлюпнувся на обрій. І звідки ця вода прийшла? (За творами В. Швеця). 4. Найвища, по-моєму,
краса — це краса вірності (О. Гончар). 5. Козацький вітер вишмагає душу, І я у ніжність ледве добреду (Л. Костенко). 6. Найвищі-бо вежі духовності ждуть твого маленького штурму (О. Ольжич).
7. Коли німують людські живі душі, Тоді і роси кам’яніють на землі (Т. Осьмачка). 8. Мечем і кров’ю
писані кросворди Ніхто уже навік не розгада (Л. Костенко). 9. Життя росте лишень з любові, Лише
краса людей навчає жить (Д. Павличко). 10. Так, ти одна моя правдивая любов... (І. Франко). 11. Отак
би жити синім квітнем Під небом зоряним, ясним (А. Малишко). 12. Ніхто не міряв серця глибочінь,
Ніхто не знає меж його, ні краю (А. Малишко).
Вправа 3. «Триколірка». синім кольором підкресліть слова, які пишуться окремо, зеленим — через дефіс,
чорним — разом.

(Аби)який, скажи(бо), що(сь), (де)чий, будь(хто), стій(бо), будь(як), (де)коли, (де)далі,
що(небудь), (чи)мало, казна(який), читай(но), бозна(де), (що)миті, (чим)далі, як(би), авже(ж),
хтозна(скільки), якби(то), як(от), придумав(таки), ато(ж), все(таки), не(хай), все(ж)(таки),
аяк(же), адже(ж), от(же), немов(би), ось(де), що(то)(за), (ось)як, ні(хто).
Вправа 4. «Вправа з ключем». Запишіть подані слова у три стовпчики: 1) частки; 2) сполучники; 3) сполучення слів із прийменником.

Якраз, у всіх, ані, якби, коли, через вас, із-за Іри, неначе, або, лиш, еге ж, саме, задля тих, авжеж, десь біля, з-поміж жаб, ач, лише, посеред жита, атож, наприкінці відпусток,
надто близько, -сь.
частки

сполучники

сполучення слів із прийменником
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Ключ. Підкресліть у першому стовпчику другу літеру від початку, у другому — першу літеру, у
третьому — третю літеру від кінця і прочитайте прислів’я.
Вправа 5. Випишіть у певній послідовності з першого, другого та третього стовпчиків слова, написані
неправильно.

1 щонеділі
2 ліш
3 колись
4 енский
5 годівже
6 аби з ким
7 ідибо
8 що ж бо
9 ось-де
10 не дорід

11 всетаки
12 нібито
13 ого ого
14 тому-то
15 раз-у-раз
16 де-небудь
17 оттаки
18 чималенький
19 ні звідки
20 ні те ні се

21 казна як
22 нізвідки
23 от-же
24 ненавидіти
25 ледве ледве
26 неждано-негадано
27 отожбо
28 ніяково
29 десь таки
30 аби хто

Ключ. З перших літер кожного виписаного слова складіть назви:
—
Давньоруська назва 100 000 (1 стовпчик)
Давньоруська назва 10 000 000 (2 стовпчик) —
Давньоруська назва 100 000 000 (3 стовпчик) —
ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. У якому рядку частки пишемо разом?
А он(куди), аяк(же), тільки(що)
Б що(року), аби(як), адже(ж)
В все(таки), то(ж), ні(хто)
Г не(хай), от(же), ні(який)
Д немов(би), ходи(но), ось(де)

А
Б
В
Г
Д

2. Частку вжито в реченнях, окрім
А Тісно, зате не холодно.
Б Кров людська — не водиця.
В Що б не робив, роби добре.
Г Працює, як мокре горить.
Д Хотів би зробити, та не можу.

А
Б
В
Г
Д

3. У якому рядку всі слова є частками?
А лише, по, при, саме
Б над, оце, за, би
В еге, ані, навряд чи, хай
Г хіба, від, бодай, ще
Д чи, на, усе, давай

А
Б
В
Г
Д

4. У якому рядку всі частки формотворчі?
А ні, бо, ото, би
Б б, нехай, най-, би
В нехай, -таки, лише, ніби
Г наче, он, це, ані
Д ще, будь-, трохи не, навіть

А
Б
В
Г
Д
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5. У якому рядку всі частки словотворчі?
А
Б
В
Г
Д

А хоч, коли, до, через те що
Б нібито, щойно, але, й
В якщо, хоча, немовби, то
Г наче, однак, й, мов
Д хтозна, будь-, аби-, де6. У якому рядку всі частки модальні?

А
Б
В
Г
Д

А от, ген, казна-, -таки
Б оце, атож, хай, не
В це, ні, ж, -ся
Г невже, навряд чи, бодай, авжеж
Д б, ані, лише, нехай
7. Немає частки в рядку

А
Б
В
Г
Д

А та хай собі каже
Б ото ж тая дівчинонька
В дні і ночі на селі
Г ходи-но сюди швидко
Д ще й не таке
8. У якому рядку всі дієслова треба писати разом?

А
Б
В
Г
Д

А (не)можу, (не)знаєш, (не)скажу, (не)дізнаюсь
Б (не)малюю, (не)розумію, (не)вищать, (не)навиджу
В (не)готувати, (не)співаєш, (не)волити, (не)відати
Г (не)хтувати, (не)притомніти, (не)зчутися, (не)славити
Д (не)хворіти, (не)чути, (не)залежати, (не)сваритися
9. Укажіть правильне твердження

А
Б
В
Г
Д

А З усіма дієсловами частка не пишеться окремо.
Б Частка надає реченню чи окремим його членам певних відтінків значення.
В Частка може бути членом речення.
Г Деякі частки мають рід та число.
Д Частки пишемо тільки разом або окремо.
10. Укажіть випадок, коли морфологічний розбір частки виконано правильно
А Йшли до училища не через місто, а навпростець.
Не — частка, заперечна, з відмінковими формами іменників, пишеться окремо
Б Голо кругом, лише де-не-де у полі маленьку приземкувату скирту видно.
Лише — частка, формотворча, пишеться окремо.
В І чого б це комусь не прийти сюди, не спитати, як я живу.
Б — частка, модальна, використовується для підсилення значення слова, пишеться
окремо.

А
Б
В

11. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього
1. Ого, як розлилась ця вузенька річечка! 2. Казна коли таке було. 3. Пливу човником, пригортаючи
верховіття лози, яку затопило водою. 4. На розгілці лозини сидить і тремтить польова миша! 5. Я струснув
мишу в човен вона стомлено видряпалась на борт і довірливо дивиться на мене... 6. А це що за звірюга?
7. Постривайте, та це ж зінське щеня. 8. О, рідний гість! 9. Навряд чи зустрів би його за інших обставин.
10. На поверхні його ніколи не побачиш. 11. Тепер-то все залило, так-то він і потрапив на острівець.
12. Гей, більш нікого немає? 13. Я їду до лісу і там випускаю своїх гостей (За О. Копиленком).
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А. У яких реченнях є частки?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7

8

9

10

11

12

13

7

8

9

10

11

12

13

Б. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку?
1

2

3

4

5

6

В. У якому реченні неправильно написано частку?
1

2

3

4

5

6

5.9. ВИГУК



Актуалізація опорних знань

Вигук — це особлива частини мови, яка виражає почуття, волевиявлення мовця, не називаючи їх.
Вигуки не належать ні до повнозначних, ні до службових частин мови, оскільки не мають номінативного
значення і не виконують у реченні службових функцій.
Лексико-граматичні особливості

Вигуки не співвідносяться
ні з предметами,
ні з поняттями

Вигуки не мають морфологічних ознак, притаманних
повнозначним частинам мови
(рід, числа, відмінок тощо)

У реченні вигуки
синтаксично не пов’язуються
з іншими словами і не є
членами речення

Пам’ятка!

Субстантивовані вигуки можуть виступати в ролі підмета чи додатка:
— Параскіце, ме-ей! — Те «ме-ей» вийшло особливо гучне й соковите; полетівши по дорозі до
виноградника, воно вдарило об стіну волоських горіхів, обвилось й прилетіло знов до Йона (М. Коцюбинський).
За походженням

первинні
(непохідні)

вторинні (похідні)
(структура яких збігається з
формами повнозначних слів)

а! е! ой! ох! га! ет! тю!
фу! пхе!

ґвалт! рятуйте! леле! Боже!
лихо! отакої!

Пам’ятка!

До похідних вигуків належать також вигукові фразеологізми:
От тобі й маєш! Матінка моя рідна! Боронь Боже!

226
www.e-ranok.com.ua

За значенням

емоційні
(виражають почуття,
переживання, настрій, здивування
того, хто говорить)

спонукальні
(вигуки волевиявлення — виражають наказ, спонукання
до дії)

о! ой! ех! ич! овва!
от тобі й на!

гей! агов! годі!
геть! киць-киць!
тпру! вйо!

вигуки, що є словами
ввічливості
(виражають привітання, подяку, побажання, сподівання,
прощання)
добридень!
будьте ласкаві!
ласкаво просимо!
будь ласка!

Звуконаслідувальні
вигуки
(виражаження
акустичних уявлень
людини-мовця про
звуки, які трапляються в різних життєвих
ситуаціях)
гав-гав! кукуріку!
хрусь! цок-цок!

Пунктуаційне оформлення вигуків в реченнях

1. Вигуки в реченні відокремлюються комами:
Ах, як всього багато: неба, сонця, веселої зелені (М. Коцюбинський).
2. Коли вигук, що стоїть на початку речення, вимовляється з посиленою інтонацією, то після нього
ставиться знак оклику:
Прощавайте! Ждіте волі!
Гей! на коні! Всі у путь!
(П. Тичина)
3. Якщо вигук, який стоїть у середині речення, вимовляється з піднесенням, після нього ставимо знак
оклику, а наступне слово пишемо з малої букви:
Всі, у кого серце вірне!
Сонцю нашої весни,
Сійте зерно — гей! — добірне
В нерозмежені лани!
(М. Рильський)
4. Не виділяються розділовими знаками вигуки на початку речення, якщо вони стоять перед особовим
займенником, після якого йде звертання:
Гей ви, юначе, підтягніться, треба йти швидше.
5. Вигуки о, ой, що стоять перед звертанням і тісно з ними пов’язані інтонацією, виступають у ролі
часток і комою не виділяються:
О пісне блаженна! О пісне крилата,
Лети над землею, дзвени і зови...
(М. Чернявський)
6. Вигуки о, ой можуть не виділятися комою в реченнях, що мають пісенний характер:
Ой не світи, місяченьку,
Не світи нікому...
(Нар. творчість)
7. Знак оклику ставиться й після вигуків, що виступають еквівалентами окличних речень:
Гай! Гай! Анхізонька видáти...
(І. Котляревський)
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Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання для самоперевірки.

1. Яку частину мови називають вигуком?
2. Чому вигук називають особливою частиною мови?
3. Які лексико-граматичні особливості вирізняють вигуки з-поміж інших частин мови?
4. На які групи за значенням поділяють вигуки?
5. Які вигуки належать до звуконаслідувальних?
6. На які групи за походженням поділяють вигуки?
7. У чому полягають особливості функціонування вигуків у реченні?



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Установіть відповідність між вигуками та їхніми розрядами за значенням за допомоги стрілок.

вйо
ой, леле!
о
емоційні
цить
ану-бо!
їй-бо!
му-у-у!
тпрусь!
браво!
тік-так!
бом!
ого!
кось-кось-кось
спонукальні
ой
от тобі й раз
ух!
геть!
гм!
ф’ю-ф’ю!
добридень!
доброго доров’я
слова ввічливості
отакої!
матінко!
брр!
ех
жах!
алло!
ура-а!
ох!
звуконаслідувальні
марш!
ласкаво просимо
нумо!
Вправа 2. Напишіть правильно вигуки і розставте розділові знаки.
1. Ов ов ов — одзиваються збуджені гори... Га га га — повторюють у тривозі далекі верхи
(М. Коцюбинський). 2. Каштани падають на брук: Тук тук тук (М. Ткач). 3. В небі місяць сяє мрійно, Тихі верби шу шу шу (Д. Білоус). 4. Добрий день мій рядок кароокий, побратиме моїх безсонь!
(В. Стус). 5. Ах яка глибінь альтова, наче в озері блакить (П. Тичина). 6. О як бринить в дротах похмурих спів (Л. Первомайський). 7. Ну ну скажені схаменіться (Т. Шевченко). 8. Ой Повірите, аж наче
жаром сипонуло по спині (О. Довженко). 9. О якби-то я міг повернути неповторную юність свою!
(В. Сосюра). 10. Ой гиля гиля, гусоньки, на став (Нар. творчість). 11. Цить Хай говорить серце... Невиразно воно говорить, як весняна нічка (Леся Українка). 12. Невіглас! Упадеш там з кручі в прірву
ой лихо мені! (О. Довженко).
Вправа 3. Визначте вигуки у реченнях за їхнім значенням та заповніть таблицю.

1. Ой, догнали літа мої на кленовім мості, ой, верніться, літа мої, хоч до мене в гості (Нар. творчість). 2. Гей, нуте, косарі, бо нерано почали (Нар. творчість). 3. Та орав мужик край дороги, гей,
«цоб», «цабе», рябий, тпру! Край дороги (Нар. творчість). 4. «Кру... кру» — лунає поклик журавлів,
І слід по них в німому небі тане (М. Нагнибіда). 5. Овва! Маленька Миш спасає Льва! (Л. Боровиковський). 6. Гу-гу-гу-гу! — застогнав пугач серед лісу (Панас Мирний). 7. О, якби я міг повернути
неповторну юність мою (В. Сосюра).
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Ключ. 1 — виражають спонукання; 2 — емоційні вигуки; 3 — звуконаслідувальні слова
№ речення
Відповідь

1

2

3

4

5

6

7

Вправа 4. Доберіть синоніми до поданих слів.

Здрастуйте! До побачення! Хотів би запросити вас! Дякую вам!
ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Укажіть речення, у яких вигуки відокремлюються комами (окремі розділові знаки вилучено)
А Ой ви мене злякали.
Б Ох втомилась я.
В О земле рідна, я тебе люблю.
Г Ох де ж наш дім?
Д О князю, служитиму тобі вірно!

А
Б
В
Г
Д

2. У якому рядку відсутній вигук?
А Оте «ура» ще довго вчувалося тим, хто вижив після атаки.
Б Перепрошую, скажіть, будь ласка, котра година.
В Ой, як гарно навколо!
Г Гей ти, хлопче, топчи стежку до нашої хати.
Д Оце так! А я думав, що ви до уроків готуєтесь.

А
Б
В
Г
Д

3. У якому рядку всі слова — вигуки?
А леле, дінь, проте, щоб
Б фе, даруйте, лише, хай
В гей, доброго ранку, авжеж, нехай
Г добрий вечір, цур, оце, хоч
Д ну, ах, вибачте, ех

А
Б
В
Г
Д

4. Якою частиною мови є виділене слово в реченні?
Хотів би я знати, про що той струмочок у мріях своїх гомонить між травою.
А частка
Б прийменник
В сполучник
Г вигук

А
Б
В
Г

5. Якою частиною мови є виділене слово в реченні?
Ви знаєте, як липа шелестить?
А частка
Б прийменник
В сполучник
Г вигук

А
Б
В
Г

6. Якою частиною мови є виділене слово в реченні?
Прощай, Гарольде! Хай тебе Господь хранить в путі.
А частка
Б прийменник
В сполучник
Г вигук

А
Б
В
Г
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7. У якому реченні не ставляться розділові знаки після вигуків?
А О як я люблю рідну землю.
Б Гей гуси-лебеді, летіть над полями, над морями.
В Ой ти, дівчино, з горіха зерня.
Г Гей над ставом верба похилилася.
Д О це так добре.

А
Б
В
Г
Д

8. Запишіть номери вигуків, які треба написати через дефіс
1 будь(ласка); 2 (кру)кру; 3 (куку)ріку; 4 (от)тобі й на; 5 (на) добраніч; 6 (ку)ку; 7 (куд) кудах! 8 (їй)право;
9 (оце)так; 10 (агов)гов; 11 (ба)бах; 12 (їй)бо; 13 (до)побачення
А
А 1, 2, 3, 5, 6, 13
Б
Б 2, 3, 6, 8, 10, 12
В
В 2, 6, 7, 9, 10, 11
Г
Г 6, 8, 9, 10, 11, 13
Д
Д 1, 2, 5, 7, 9, 12

6. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ
6.1. ПОНЯТТЯ СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ



Актуалізація опорних знань
Синтаксис — це розділ граматики, який вивчає будову та значення словосполучень і речень.
Основними одниницями синтаксису є словосполучення, речення і складне синтаксичне ціле (текст).
Пунктуація — сукупність правил уживання розділових знаків.



Удосконалення і систематизація знань

Завдання 1. Продовжте речення.

1. Синтаксис — це розділ мовознавства, який вивчає ...
2. Система правил уживання на письмі розділових знаків — це ...
3. Основні одиниці синтаксису — це ...



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Поясніть розділові знаки в реченнях.

1. З краю неба насунулись білі, наче молочні, хмари. 2. Здорові кострубаті дуби грізно стояли в
снігових заметах; їм було байдуже, що бурхав холодний вітер, ішов сніг… 3. На землі і в повітрі білів
сніг та манячили цупкі, замерзлі стовбури дерев, закурених снігом. 4. Уранці виплило ясне сонечко
на погідне небо глянути, що зробила ніч, а свіжий сніг сріблом сяяв під блакитним наметом неба
(М. Коцюбинський).
Вправа 2. Поставте розділові знаки в реченнях за граматичним принципом. Поясніть, де можливі варіативні
розділові знаки. Відповідь умотивуйте.

1. У бур’янах блукає літо картопля квола там росте де трав хитання золоте вітало хвилі сонце
й квіти (В. Сосюра). 2. Ліси! Я серцем вас цілую я вас люблю бо ви життя! (В. Сосюра) 3. Виплива
на сині ріки Ясен вечір іздаля І до ніг йому гвоздики Клонить пристрасна земля (М. Рильський).
4. Вечірня радість мов далекі дзвони Мов відголос мов спомин мов луна (М. Рильський). 5. По вишнях
по траві черкало падали важкі роси (Б. Харчук). 6. Надворі шаленіло сонце сніги враз посіріли осіли
поніздрюватіли (В. Сологуб). 7. Думки думки вони ніби сивий пух що кружляє над старим осокором
який шумить за вікном (І. Цюпа).
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6.2. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ:
ПОНЯТТЯ, ТИПИ, СПОСОБИ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ КОМПОНЕНТАМИ



Актуалізація опорних знань

Словосполучення — це смислове й граматичне об’єднання двох або кількох повнозначних слів на
основіпідрядного синтаксичного зв’язку: святковий день, сумлінно працювати, грона винограду.
Словосполучення не ототожнюється ні зі словом, ні з реченням.
Ознаки словосполученя:
— складається з двох (кількох) повнозначних слів;
— називає предмет, дію, їхні ознаки;
— становить розчленовану конкретизовану назву певного явища;
— виступає елементом речення;
— позбавлене завершеного інтонаційного оформлювання;
— не є самостійною одиницею мовного спілкування.
Словосполучення різняться за будовою і значенням (яке залежить від будови).
Словосполучення характеризують за:
1) будовою;
2) типом синтаксичного зв’язку;
3) ступенем семантичного злиття компонентів;
4) засобами зв’язку компонентів;
5) морфологічним вираженням головного слова;
6) смисловими відношеннями між компонентами.
1. Будова
Прості
Утворюються з двох (зимові канікули, підготовка до
іспиту, яскраве сонце) чи з кількох повнозначних слів
із залежною сематично неподільною частиною (дитина
років п’яти, люди літнього віку, більш здібний учень,
взуття великого розміру, дівчина з блакитними очима,
бути скупим на слова, буду вчитися малювати).

Складні
Утворюються поширенням компонента
простого словосполучення: поговорити
з учителем групи продовженого дня, тримати в міцних руках.

Компоненти словосполучення граматично нерівноправні: один із них є головним (від якого ставиться
питання), а інший — залежним (яке відповідає на це питання) словом. Лексичне значення головного слова
самостійне, а значення залежного слова уточнює й поширює значення головного:
синє небо — небо (яке?) синє; політ космонавта — політ (кого?) космонавта; плідно працювати — працювати (як?) плідно; будувати хату — будувати (що?) хату.
2. Типи синтаксичного зв’язку
№
Тип
Сутність
Морфологічне вираження компонентів
Головне
Залежне
1
УзгоФорми словозміни залежного
дження слова уподібнюються до форм Іменник, займенник (спів- Прикметник, дієприкметголовного слова: дніпровські відносний з іменником), ник, займенник (співвідсхили, велику групу, сильним субстантивоване слово
носний з прикметником),
вітром, чистого вікна.
числівник
2
КеруГоловне слово вимагає від Іменник, прикметник, чис- Іменник, займенник, субвання
залежного певної вімінкової лівник, займенник, при- стантивоване слово
форми, яка не змінюється не- слівник, дієслово, категозалежно від форми головного рія стану
слова: зустрічати товариша,
зустрів товариша; зустріли
товариша; глибини океану, у
глибинах океану; гаптований
золотом, на гаптованому золотом, гаптованого золотом.
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№
3

Тип
Прилягання

Сутність
Залежним виступає повнозначне слово, позбавлене форм
словозміни: дуже радий, ішов
пішки, готовий працювати,
співають ідучи.

Морфологічне вираження компонентів
Дієслово, прислівник, сло- Прислівник, дієприслівва категорії стану, іменник, ник, інфінітив, ідіоми
прикметник

3. морфологічні вираження
головного слова
№
1.

Морфологічне вираження
Іменникові

2.

Прикметникові

3.

Числівникові

4.

Займенникові

5.

Дієслівні

6.

Прислівникові

Приклади
щира бесіда, ручка дверей, моє щастя, пожовкле листя, уміння
промовляти
білий від снігу, вдячний учителю, дуже сильний, залежний від усього,
змушений відмовити
двоє учнів, кілька книжок, один з нас, до п’яти кілограмів, одна
друга площі
дехто з нас, хтось із однокласників, щось інше, кожний з них, я з
тобою
шанувати батьків, навчився грати, вітатися ґречно, піклується
про мене, ішла берегом
близько до школи, рано вранці, удвоє довша, дуже голосно, зовсім
недавно

Пам’ятка!

Не є словосполученнями:
— сполучення підмета і присудка: прийшла весна, забіліли сніги, гудуть вітри, річка синіє, зійшло
сонце;
— сполучення відокремлених членів речення з пояснюваним словом: річка, швидка і стрімка, крига,
гладенька й міцна, гора, крута, крем’яная;
— фразеологізми: байдики бити, впадає в око, голову сушити;
Примітка: хоч фразеологізми й не становлять словосполучення як окремої синтаксичної одиниці, проте
можуть входити до складу синтаксичного словосполучення як один із його компонентів: сушити собі голову,
рукою подати до школи, припнути язика з переляку.
— форми ступенів порівняння прикметників і прислівників: більш підготовлений, найбільш говіркий, більш докладно;
— форми майбутнього часу і наказового способу дієслів: буду говорити, будемо слухати, будуть
вчити, нехай прочитають, хай принесе;
— сполучення повнозначних слів зі службовими: край лісу, поблизу школи, перед учнями, давай
напишемо, ходіть-но;
— сполучення іменних частин мови з дієсловами-зв’язками: буду студентом, стане журналістом;
— слова, поєднані сурядним зв’язком: батько й мати, ніч і день, біжить, та не витікає, схилився
та й дивиться;
— синтаксично нерозкладні сполучення слів і словоформ: перше вересня, усі ми.
Порядок синтаксичного розбору словосполучення

1. Виділити словосполучення з речення.
2. Визначити головне і залежне слово.
3. Зазначити морфологічне вираження головного і залежного слів (якими частинами мови є) і вказати
тип словосполучення за морфологічною ознакою;
4. З’ясувати тип синтаксичного зв’язку між компонентами (узгодження, керування, прилягання).
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Взірець:
Залитий сонцем степ одразу принишк (О. Гончар).
1) залитий сонцем — прикметникове (ад’єктивне) словосполучення; залитий — дієприкм.,
сонцем — ім. в Ор.в; керування;
2) залитий степ — іменникове словосполучення; залитий — дієприкм., степ — ім. в Н.в.; узго
дження;
3) одразу принишк — дієслівне словосполучення; принишк — дієсл., одразу — прислівн.; прилягання.



Удосконалення і систематизація знань

Завдання 1. Мовний алгоритм. погодьтеся з твердженням або заперечте його.

1. Словосполучення — це група слів, яка виражає закінчену думку.
2. За будовою словосполучення однотипні.
3. У складі словосполучення виділяють головне та залежне слова.
4. Між компонентами словосполучень вирізняють такі типи синтаксичного зв’язку: координація
та узгодження.
5. За морфологічним вираженням головного слова словосполучення поділяють на самостійні та
службові.
6. Підмет і присудок, сталі словосполучення (фразеологізми) також є словосполученнями.



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Випишіть із речень словосполучення, у яких підкресліть головне слово, визначивши морфологічний тип словосполучення.

1. Ой під вишнею, під черешнею стояв старий з молодою, як із ягідкою (Нар. пісня). 2. Весни
такої не було й не буде, як та була, що за вікном цвіла (Леся Українка). 3. Над рікою баламутною
пахне смутком, пахне рутою (В. Грабовський). 4. Над дзеркалом весняної ріки мовчать беріз стрункі
віолончелі й зеленолисті скрипки осоки (Є. Гуцало).
Вправа 2. «Зіркова тридцятка». до поданих слів доберіть залежні слова.

Осінь, будинок, річка, клен, дорога. Перевірений, кращий, втомлений, вибілений, уважний. До восьми, з шостої, двоє, сьомий, кількасот. Котрийсь, хто-небудь, дещо, кожен, ми.
Поводитися, дотримуватися, йти, читати, вимовити. Утроє, голосно, далеко, високо, радо.
Вправа 3. Розкрийте дужки і запишіть залежні слова в потрібній формі.

Зустріч (однокласники), солодший від (мед), креслити за (схема), порада (батьки), мокнути
під (дощ), виконати понад (норма), виїхати з (місто), повага до (старші), сильні (дух), далеко на
(обрій), зроблений без (допомога), змінений від (учора), плескати в (долоні).
Вправа 4. «Третє зайве». викресліть у кожному рядку зайве словосполучення, відповідь обґрунтуйте.

1. Вологий від роси, радий допомогти, сильний вітер.
2. Дев’ятий поверх, другий за алфавітом, двоє з гурту.
3. Щось незвідане, за кимось із них, когось похвалити.
4. Сидить склавши руки, на сьомому небі від щастя, і бровою не веде.
5. Глибоко цінувати, удвічі краще, досить влучно.
Вправа 5. Визначте тип синтаксичного зв’язку між компонентами у словосполученнях: узгодження;
керування; прилягання.

Передплатити газету, у вишневому садку, їхати до бабусі, мити посуд, під високим небом,
відповідати не думаючи, пишно цвісти, спідниця в горошок, писати без помилок, сестра подруги,
полоти бур’ян, зайти поговорити, діяти злагоджено, вітер з моря, столиця України, навчилися
читати, місто Київ, за два мільйони, доглядати дитину, поема Франка, чиясь книга, лежати
горілиць, виконати завдання.
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Вправа 6. Підкресліть прості словосполучення.

Люди розумової праці, потрібний учням, виоране трактористом поле, група продовженого
дня, достиглі грона винограду, хтось із семи студентів, налита світлом ріка, поетичні твори Шевченка, потрібний для цієї справи, земля моїх батьків, напівпорожній зал, нагородити орденом
Святої Ольги, усі з нас, дума про козака Голоту, дати чітку відповідь, перший у класі, похапцем
зібратися, говорити розмірковуючи, вдягтися по-зимовому, старший за віком.
Вправа 7. Випишіть із речення словосполучення і зробіть їх синтаксичний розбір.

Ось і вересень знехотя умиває віконця, у пам’яті спалахи молодих блискавиць (Я. Бабич).
ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Установіть відповідність між терміном та тлумаченням.
1
2
3
4

синтаксис
морфологія
пунктуація
орфографія

А
Б
В
Г
Д

система писемних та друкованих знаків, за допомоги яких передається усне мовлення
сукупність правил про вживання розділових
знаків
розділ граматики, що вивчає будову та значення
словосполучень і речень
система загальноприйнятих правил, що визначають способи передачі усного мовлення на
письмі
розділ граматики, що вивчає граматичну будову
слова

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

2. Установіть відповідність між синтаксичними одиницями та їхніми ознаками
1
2
3

слово
словосполучення
речення

А
Б
В

притаманна смислова закінченість, предикативність,
інтонаційна завершеність, граматичний і смисловий
зв’язок між компонентами
виконує номінативну функцію, є узагальненою назвою групи чи класу однотипних предметів; виражає
лексичне і граматичне значення
становить розчленовану, конкретизовану назву пев
ного явища; має систему форм; не властива інтонація закінченості; не є самостійною одиницею мовного спілкування

А

1
2
3

Б

В

А

Б

В

Б

В

Г

3. Установіть відповідність між типами синтаксичного зв’язку компонентів у словосполученні
і тлумаченнями
1
2
3

узгодження
керування
прилягання

А
Б
В

залежним виступає повнозначне слово, позбавлене
форми словозміни
форми словозміни залежного слова уподібнюються до
форм головного слова
головне слово вимагає від залежного певної відмінкової форми, яка не змінюється незалежно від зміни
форми головного слова

1
2
3

4. Установіть відповідність між термінами та їх тлумаченнями
1
2
3
4

прості словосполучення
складні словосполучення
синтаксично вільні словосполучення
синтаксично нечленовані

А
Б

складаються зі слів, кожне з яких є окремим членом речення
складаються з двох повнозначних або з
кількох із залежною семантично неподільною частиною

1
2
3
4

А
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В
Г

складаються із синтаксично залежних
компонентів, які виконують роль одного
члена речення
утворюєтья поширенням компонента
простого словосполучення

5. Установіть відповідність між критеріями класифікації та групами словосполучень
1 за морфологічним вираженням
2 за будовою
3 за типом синтаксичного зв’язку

А
Б
В
Г

А

узгодження, керування, прилягання
атрибутивні, об’єктивні, обставинні
прості, складні
іменні, дієслівні, прислівникові

Б

В

Г

1
2
3

6. У якому рядку подано словосполучення?
А
Б
В

А п’ятами накивати, теревені правити, повісити носа, ловити ґав
Б надходить осінь, зоріє небо, обрій світліє, птахи як дзвіночки
В неозорі степи, у два ряди, добрий до дітей, далеко відомий
7. Сполучення слів, що не становлять словосполучень, подано в рядку

А
Б
В

А край села, буду відмінником, стоять та й журяться, найбільш талановитий
Б рясна яблуня, прийнято на сесії, допомогти йому, велика роль
В садок коло хати, здатний на вчинок, навчатися далі, пам’ять тисячоліть
8. У якому рядку всі словосполучення прості?
А уславлені українські чорноземи, русява дівчина з косою, шпилі у райдужній імлі,
роздоріжжя вечорів смутних
Б грати першу скрипку в громаді, вітер із Дніпра, дорожчий над усе подарунок, бути
скупим на слова
В моя земля з рахманною журбою, оповита колосом і цвітом, рожеві від сонця
хмари, темно-зелені грона смерек

А
Б
B

9. У словосполученнях якого рядка компоненти поєднано зв’язком узгодження?
А
Б
В

А шитий сріблом, будинок ліворуч, дуже швидко, кава по-турецьки
Б медвяний дух, мудрості ясної, у місячнім сяйві, блякле небо
В брат чоловіка, настояний на травах, зроблений донькою, тривати кілька днів
10. Зв’язок керування між компонентами у словосполученнях у рядку

А
Б
В

А волошкове поле, смерекова хата, пейзажна лірика, чисті джерела
Б пізно вночі, працюючи невпинно, виразно прочитаний, нагадати вчасно
В цвіт папороті, слава героям, дорога без кінця, зошит в лінійку
11. Компоненти словосполучень поєднані зв’язком прилягання в рядку
А кохати вірно, читання вголос, говорити схвильовано, надто багато
Б ознайомлений з наказом, вірний традиціям, зобов’язаний життям, зворушений
до сліз
В посаджене дерево, почесна грамота, сучасний погляд, п’ятиповерховий будинок

А
Б
В

12. Словосполучення якого рядка за морфологічним вираженням головного слова іменникові?
А цвіт яблуні, поема про море, творчий доробок, уміння працювати
Б навчатися у школі, знайти дорогу, піти по гриби, сказати спересердя
В із п’яти коробок, до трьох відсотків, сьомий у списку, один за всіх

А
Б
В
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13. Прикметникові словосполучення зазначено в рядку
А червона калина, письмовий стіл, грядущий рік, рідна земля
Б вручати атестат, писати переказ, шукати істину, бажати успіху
В урочисто відкритий, сповнений надій, зручний для роботи, червоний від морозу

А
Б
В

14. Укажіть рядок, у якому подано числівникові словосполучення
А
Б
В

А вранішній туман, бурхливе море, зоряне небо, чумацький шлях
Б троє з нас, один з кращих, дванадцять місяців, перший за алфавітом
В легко на душі, дуже рано, виконаний пізніше, оцінений правильно
15. Займенникові словосполучення подано в рядку
А кожний із слухачів, дехто з учителів, хтось невідомий, я з друзями
Б щедра душа, березовий гай, житній хліб, весільна пісня
В сплетений із ромашок, готовий до тестування, завершений вчасно, всебічно розвинений

А
Б
В

16. Визначте рядок із дієслівними словосполученнями
А курс лекцій, стаття словника, квиток студента, виступ колективу
Б виконати завдання, працювати на совість, співати вхорі, займатися спортом
В бажання вчитись, уміння слухати, намагання з’ясувати, прагнення вдосконалюватися

А
Б
В

17. У якому рядку подано прислівникові словосполучення?
А
Б
В

А підписано до друку, співати ідучи, доручити товаришеві, писати швидко
Б скручений вдовж, побілений двічі, складений удвоє, переписаний вкотре
В далеко за обрієм, пізно ввечері, особливо старанно, наодинці з думками
18. Визначте, у якому реченні можна виділити п’ять словосполучень

А
Б
В

А Хотіла б я піснею стати у цюю хвилину ясну
Б Важкі полив’яні вузли капусти парують над рікою молоком
В І задзвонили над джмелями дзвінки-дзвіночки лісові

19. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього
1. Сад темний, густий, бур’янами зарослий. 2. За садом ховалось сонце. 3. Після першого жаркого
квітневого дня плинув теплий, тихий вечір. 4. Над хатою зійшла вечірня зоря, заграла золотом у яблуневому цвіті, тихим, рожевим, у білій на стіні глині. 5. Вперше по весні білоголова Шевченкова родина розташувалась вечеряти під яблунею надворі. 6. Чуби у всіх, як обілений льон, очі, як квітки льону, — сині.
7. Тільки мати чорнява, з карими очима (С. Васильченко).
А. У якому реченні не можна виділити словосполучення?
1

2

3

4

5

6

7

Б. Словосполучення із залежною семантично неподільною частиною вжито в реченні
1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

В. Прислівникове словосполучення вжито в реченні
1

2

3
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6.3. РЕЧЕННЯ: ПОНЯТТЯ, ТИПИ.
ПОРЯДОК СЛІВ У РЕЧЕННІ



Актуалізація опорних знань

Речення — це синтаксична одиниця, що виражає певну думку, має інтонаційну та смислову завершеність і служить для спілкування.
Речення класифікують за різними ознаками: за метою висловлювання, емоційним забарвленням,
структурою.
За метою висловлювання

розповідні
(речення містять у собі певну
інформацію, повідомляють
про якийсь факт, подію)

питальні
(спонукають
співрозмовника
до відповіді)

спонукальні
(речення, у яких виражено
спонукання до дії, висловлено
наказ, побажання, вимогу,
дозвіл тощо)
Підіть в широке поле,
принесіть крапельку волі.

стверджувальні

заперечні

Заговори, щоб я тебе
побачив (Софокл).

Багато говорити й багато сказати не є те
саме (Г. Сковорода).

питально-спонукальні
(ті, які містять спонукання
до дії, виражене
через питання)

власне питальні
(ті, які потребують
відповіді)

риторичні питальні
(ті, які не потребують
відповіді

Коли ти прийдеш?

Чого в світі не буває?

Навіщо їй ця зала осяйна,
Де погляди сплітаються, як
змії,
Кого знайти хотіла б тут
вона?!
Д. Павличко

Пам’ятка!

За емоційним забарвленням розповідні, питальні, спонукальні речення можуть бути окличними
й неокличними.
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За структурою

прості
(є тільки одна граматична основа
(предикативний центр) — підмет
та присудок)
Сонце якраз світило хлопцям у вічі
(М. Коцюбинський).

складні
(основ може бути кілька)
Всяке слово, якщо за ним не буде справ,
уявляється чимось даремним і пустим
(Демосфен).

Пам’ятка!

Прості речення можуть ускладнюватися відокремленими другорядними членами речення,
о днорідними членами речення, звертанням, вставними і вставленими словами, сполученнями та реченнями.

 Удосконалення та систематизація знань
Завдання 1. Запитання для самоперевірки.

1. Що називають реченням?
2. Чим відрізняється речення від словосполучення?
3. Які бувають речення за метою висловлювання?
4. Що називають риторичним питанням? Наведіть приклади.
5. Які речення називають спонукальними? Наведіть приклади.
6. Як поділяють речення за емоційним забарвленням?
7. Як поділяють речення за структурою?



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. «Два кольори». вставте на місці крапок пропущені літери, підкресліть одним кольором словосполучення, а іншим — речення.

Волоський горіх, виоране поле, дуже в..сокий, прол..тів літак, ст..пами Таврії, польотом у
космос, йде в..сна, бер..г річки, гомону діброви, хмарки біжать, ш..л..стить тирса, під блакитним
небом, бути за вчителя, тепло, весело, весна!, сміливий до самозабуття, повернувся вранці,
зустріли радо, пр..гріва весняне сонце, командувати дивізією.
Вправа 2. Складіть речення за поданими схемами і запишіть. Підкресліть граматичні основи.

1. Іменник у Н. в. + дієслово дійсного способу теперішнього часу.
2. Особовий займенник у Н. в. + дієслово дійсного способу майбутнього часу.
3. Питальний займенник у Н. в. + дієслово дійсного способу минулого часу.
4. Особовий займенник другої особи однини + дієслово наказового способу.
5. Іменник у Н. в. + іменник в Ор. в. + дієслово дійсного способу теперішнього часу + іменник
у Зн. в.
Вправа 3. Із кожного речення випишіть усі можливі словосполучення, визначивши в них головне слово,
а в реченнях підкресліть підмет і присудок.

1. Добрі діла летять без крил (Ю. Збанацький). 2. У світловій повені ранку згасали останні зорі
(М. Трублаїні). 3. Розплітала пізня осінь коси старим вербам (Д. Ткач).
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Вправа 4. Визначте типи речень за метою висловлювання, за емоційним забарвленням, за структурою.

1. Жити — означає любити (Ю. Мушкетик). 2. Яка земля! Яка велика доля! Які дороги поколінь!
(М. Нагнибіда). 3. Кохати — нові землі відкривати (І. Драч). 4. Чи буде правда меж людьми? Яка орда
нам гідність притоптала (Л. Костенко). 5. Лови летючу мить життя! (О. Олесь).
Вправа 5. Перебудуйте складні речення у прості, підкресліть граматичні основи.

1. Червоним яблуком округлим скотився день, доспілий і тяжкий, і ніч повільним помахом руки
широкі тіні чорним пише вуглем (М. Рильський). 2. Внизу горять трави власним вогнем, над ними поблискують сріблом сиві корони (М. Коцюбинський). 3. Високо в небі іскрилось сонце; залишки сірих
хмар відпливали непомітно на північ; під самим сонцем, в густій блакиті, дзвеніли жайворонки
(Ю. Збанацький). 4. Палають полум’ям багряним каштани, клени, явори, і спроквола повзуть тумани
з Дніпра, по кручах, догори (Л. Дмитерко).
Вправа 6. Серед поданих речень знайдіть риторичні запитання, підкресліть їх.

1. Війну задумав починати, похід трубиш? (Ю. Мушкетик). 2. Як же він сам раніше про це не
подумав? (В. Собчак). 3. Ти любиш дивитися на небо? (П. Загребельний). 4. Кого кликати на поміч?
(Ю. Мушкетик). 5. Хіба є хто на Землі крилатіший за людину? (О. Гончар). 6. Чи йому не сниться все
це? (Ю. Бедзик). 7. А які ти зорі любиш найбільше? (П. Загребельний). 8. Ну хто б у римській Енеїді
Хоролу й Ворскли не пізнав? (М. Рильський). 9. Де вас подіти зелені надії? (М. Рильський). 10. Іде
стрілець на незнайомий луг. Чи птиця ж є? Чи день сьогодні вдалий? (М. Рильський). 11. О краю мій!
Чи можна не любить твоїх просторів, верб твоїх розлогих, Святих руїн, нетлінно — білих стін, дитини
біля неньчиних колін? (М. Рильський). 12. Чи не піти до міста? (М. Коцюбинський).
Вправа 7. Серед поданих речень знайдіть спонукальні, підкресліть їх.

1. Води! (О. Гончар). 2. Ну що ж це я роблю? (О. Довженко). 3. У ніздрі вдарив запах застояного
моря, перемішаний із запахом річкової лепехи (Ю. Мушкетик). 4. Учися чистоти і простоти і, стоптуючи килим золотий, забудь про вежі темної гордині? (М. Рильський). 5. Ти шапку скинь і низько поклонись.Бо ліс — це світлий храм. Святиня наша (В. Бичко). 6. Як парость виноградної лози, плекайте
мову. Пильно й ненастанно політь бур’ян (М. Рильський). 7. Тебе й до президії обрали! (Я. Баш).
8. Повітря сіре ще негарячий промінь лоскотав. Я вийшов на терасу (М. Рильський). 9. Тонка балерина
звивалася на сцені, переплітаючи у рухах довгі й на диво виразні руки, схожі на вигини гнучких довжелезних змій (В. Собко). 10. Хлопці, допоможіть! (Я. Баш). 11. А ти так пробував робити? (В. Собко).
12. Як соковито й повно гуде і стелиться понад землею ясного полудня віолончель! (І. Вільде). 13. Що
з тобою? Заспокойся! Чим тобі допомогти? (В. Собко).
ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Яке речення просте?
А Ледь-ледь шаруділи верховіття грабків та де-не-де порипували, схрестившись, молоді стовбури.
Б Була прекрасна липнева ніч, повновидий місяць простилав на траві срібну стежку.
В Уже останній сніг розтанув, забравши за собою чистоту землі і оголивши чорні
видолинки.
Г Защебетав соловейко — пішла луна гаєм.
Д Як явір простягає віти до явора через ріку, так матері одної діти шлють пісню гомінку.

А
Б
В
Г
Д

2. Установіть, у якому з речень виділене слово має переносне значення
А Коні легким підтюпцем біжать дорогою.
Б Угорі щебече пташина, вітаючи сонечко.
В Тихо пливе човен за водою.

А
Б
В
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Г
Д

Г Діти, граючись у саду, весело сміються.
Д Торкнулось сонце клена за рікою.
3. Позначте рядок, який є продовженням фрази:
Розрізняють три основних способи підрядного зв’язку...
А узгодження, керування та прилягання
Б мети, причини, часу
В сурядний, сполучниковий, безсполучниковий
Г єднальний, протиставний та розділовий
Д головний, залежний, другорядний

А
Б
В
Г
Д

4. Спонукальним є речення
А
Б
В
Г
Д

А Відстанеш годиною, не здоженеш і родиною.
Б Достигле яблуко само з дерева падає.
В Цінуй в жнива більше хвилину, ніж взимку годину.
Г Мерзле насіння пізно сходить.
Д Над вікнами висіли білі рушники, вишиті червоною заполоччю.
5. Якщо є речення з пунктуаційною помилкою, позначте його
А Цього року може поїдемо до моря хоча б на тиждень.
Б Тепер відомо чимало імен українських учених, як-от:
І. Пулюй, М. Остроградський, досягнення яких раніше замовчувалися.
В Володя першим стрибнув із парашутом, а щасливо приземлившись, одразу
зв’язався з базою.
Г Наша експедиція лише збирає матеріали — оброблятиме їх ваша лабораторія.
Д помилки немає

А
Б
В
Г
Д

6. Позначте речення, яке відрізняється пунктуаційним оформленням від інших
А
Б
В
Г
Д

А Сміючись швидко дістала альбом із сумки.
Б Задумавшись проїхав зупинку.
В Читаючи забув про все.
Г Шкутильгаючи побрів до хати.
Д Захотівши все зможеш.
7. Визначте, у якому реченні розділові знаки стоять неправильно
А Стояла ніч, красива, мов Кармен, червоні й чорні міряла троянди.
Б Коли вона виходила на сцену, усе навколо завмирало і жила лише пісня.
В Усе: і небо, і перемелене на труху сіно, і тривожний крик птиці, і росиста отава
сповіщало, що літо здає ключі сумовитій осені.
Г Ми, не роздумуючи, взялись до діла.
Д помилки немає

А
Б
В
Г
Д

8. Знайдіть речення з неправильно вжитим фразеологізмом
А Сама від себе ще така далека, немов оце приніс мене лелека.
Б Друзі глек розбили через дрібницю.
В Горобчик миттю як схопиться, полетів, мов не своїми ногами, десь у гущавину
заховавсь і там проспав аж до самого ранку.
Г На вступні іспити я йшов озброєний до зубів.
Д Дорослому хлопцеві не годиться нюні розпускати.

А
Б
В
Г
Д
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9. Установіть відповідність між реченнями та їхніми типами
А Доводилося вам їздити пізньої весни чи
раннього літа по Україні?
Б Прекрасне сонце посилало проміння кожній
рослинці, веселі метелики назбирували
сонячних зайчиків на свої крильця.
В Мої мрії, мов яскраві квіти, збиралися і роїлися в голові.

1 просте
2 просте ускладнене
3 складнопідрядне
4 складносурядне
5 безсполучникове

1
2
3
4
5

А

Б

В

10. У якому рядку речення стверджувальне?
А Ні, не батьком є такий, а ворогом темним, хто брехливим язиком живе повсякденно.
Б Так, наука — не забава, знає з чого квітне слава.
В Дикий крик і свист тривожив вечірню тишу і не давав нікому заснути.
Г Малі діти не дають спати, а великі — жити.
Д Як не любити вас літні ночі за лагідне тепло і спокій?

А
Б
В
Г
Д

11. Правильним є тлумачення фразеологізмів
1 згадувати добром

А
Б
В
Г

прирівнювати кого-небудь, що-небудь до одного
говорити про кого-небудь щось хороше
ослаблювати вимоги
про появу стану душевного піднесення

2 без вітрил

А
Б
В
Г

без ясної мети в житті
про погодні умови
відзначається швидкістю
про душевний стан

3 телячі ніжності

А
Б

бурхливий, невідомий вияв радісних почуттів
надмірна або недоречна сентиментальність у вираженні своїх
почуттів
про щось непередбачуване
засторога або погроза тому, хто робить що-небудь, не подумавши

В
Г
1

2

3

12. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього
1. Сніданок, як і одягання, тягнеться довго й нудно 2. Низенький срібний стіл, за яким сидять на двох
чи трьох м’яких подушечках, заставлено фарфоровими блюдами. 3. Негри повільно крутять стіл і здіймають покришки з страв. 4. Настя мовчки вказує, чого їй покласти, а інші страви віддає рабиням та євнухам.
5. Тоді подають їй сніжно білий пшеничний хліб з двічі просіяного бурсійського борошна. 6. Щодня печуть для султанського вжитку двадцять таких хлібів на козячому молоці. 7. Сьогодні як і завжди снідає
Настя сама, бо ніхто не гідний їсти разом з коронованою султаною. 8. Після сніданку вона йде у бібліотеку.
9. Стіни там, наче писанка, а з обох боків від вікна до вікна то великі, а то зовсім маленькі поставні на книжки.
10. А книжки там арабські, перські, і турецькі (Із тв. З. Тулуб).
А. Скільки у цьому тексті простих речень?
А5
Б6
В8
Г 10
Д3

А
Б
В
Г
Д
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Б. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

В. У якому реченні допущено помилку під час чергування у з в?
1

2

3

4

5

6

7

Г. Яке слово написано неправильно?
А
Б
В
Г
Д

А сніжно білий
Б бурсійського
В пшеничний
Г щодня
Д не гідний

6.4. ПРОСТЕ ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ



Актуалізація опорних знань

Просте речення, граматичний центр якого представлений двома головними членами (підметом і присудком), називають двоскладним.
Речення

поширені
(речення, у яких є хоча б один другорядний член речення)

непоширені
(речення, у яких є лише
граматична основа)

Нехай тендітні пальці етики торкнуть
вам серце і уста
(Л. Костенко).

Я сам. Вікно. Сніги (П. Тичина).

Пам’ятка!

Непоширеними є речення, у яких:
1. Підмет або присудок виражені фразеологізмом: Він накивав п’ятами.
2. Підмет або присудок складені: Двоє хлопців пішло. Він був веселий.
3. Присудок виражений складеною формою майбутнього часу або наказового способу: Нехай дід
піде.
Порядок слів у реченні

прямий
(порядок слів у реченні, за якого присудок стоїть після підмета)

непрямий (інверсія)
(порушення прямого порядку слів
з метою логічного чи експресивного
виділення окремого з них)
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Пам’ятка!

1. Інверсія — присудок передує підмету або означення стоїть після підмета (додатка): До мене
приїхала тітка Марія. На галявині ромашки білі росли.
2. Виділення в реченні одного зі слів за допомоги посилення голосу називається логічним наголосом. Від місця логічного наголосу залежить зміст речення.



Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання для самоперевірки.

1. Яке речення називають двоскладним?
2. Які речення називають поширеними і непоширеними?
3. Що визначає в реченні прямий порядок слів?
4. Що таке інверсія? Наведіть приклади.



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Складіть речення, обравши потрібну форму слів.

1. Ложка, мед, діжка, зіпсує, дьоготь.
2. Місяць, на, стежка, повновидий, простилати, срібний, трава.
3. Слова, зігріти, теплий, людина, душа.
4. Вода, штурмувати, гребля, весняний, бурхливо, кам’яний.
5. Каченята, пливти, на, двоє, плесо.
Вправа 2. «Два кольори». підкресліть поширені речення одним кольором, непоширені — іншим.

1. Гудуть вітри. Дерево стоїть незламно (Л. Дмитерко). 2. Дрімає соняшник. Смачніше пахне м’ята
(М. Рильський). 3. Глибшає далеч. Річка синіє. Річка синіє, зітхає, сміється (М. Рильський). 4. Місяць
підіймається вище. Все меншає тіней. Чіткішають далі і співи. Осінь. Золота осінь (М. Стельмах).
5. Мати. Хліб. Рідний край. Що є дорожче на світі? (М. Нечай). 6. Поле. Шляхи. Могили і чебреці
(М. Хвильовий). 7. Глибоке небо, білі хмари та плюскіт срібної води (Є. Маланюк). 8. То дощ. То сніг.
То пролісків іскринки. То перший грім. То пломінка блакить... (М. Луків).
Вправа 3. Перебудуйте непоширені речення в поширені.

1. Пройшов дощ. 2. Пропливають хмари. 3. Зерно висівається. 4. Журавлі летять. 5. Хмарка
пливе.
Вправа 4. Поданий текст поділіть на речення, поставте розділові знаки.

Данило зупинився прислухався хто ж це такий нетерплячий першим вийшов жнивувати
берегом піднявся до соняшників що назбирували в золоті полумиски місячний сон стежиною
вийшов до ячменю і поперед себе побачив високу постать косаря який широко й гарно вів
ручку ячмінь спалахував на грабках і час на покосі спалахував місяцем і бриль косаря Данило
усе віддав би щоб тільки стати таким косарем вести свій широкий покіс собі на втіху людям
на добро та виходить і цього простого щастя він не може мати.
Вправа 5. «Плюс-мінус». схарактеризуйте речення, відповіді запишіть у таблицю.

1. Тихий вечір травами котив (Б. Олійник). 2. Були у мене успіхи й поразки, зазнав у праці світла
і пітьми (Д. Луценко). 3. Знання рідної мови визначає багатство, широчінь інтелектуальних і естетичних інтересів особистості (В. Сухомлинський). 4. В борінні, у горінні, в горі, друзі, не біймось
заглядати у словник! (С. Литвин). 5. Мова є канвою, на якій людина вишиває узори свого життя, а
для письменника — знаряддям для відбиття в художніх образах своїх думок (П. Панч). 6. Найбільше
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двоскладні

односкладні

інверсія

прямий
порядок
слів

заперечне

стверджувальне

емоційно
забарвлене

емоційнонейтральне

спонукальне

питальне

розповідне

складне

№ пор.
речення

просте

і найдорожче добро в кожного народу — це його мова... (Панас Мирний). 7. Рідне слово — тая м’ята,
материнська рута (А. Кримський).

1
2
3
4
5
6
7
Вправа 6. Поділіть нечленовані слова так, щоб утворилися речення. Усі можливі варіанти запишіть. Наприклад: Далекозаобрійбіжитьдорога — Далеко за обрій біжить дорога.

1. Тамаркавпала. 2. Неоглядайсяборись. 3. Всірадіборисгарнийросте. 4. Всістомилися. 5. Мишібігаютьпозапічку. 6. Соловейкотамвиспівує. 7. Витесавнезграба.
Вправа 7. Складіть речення за поданими схемами.

1. Підмет + присудок. 2. Підмет + присудок + додаток. 3. Обставина + підмет + присудок + додаток.
4. Обставина + підмет + присудок + означення + додаток. 5. Обставина + підмет + присудок + означення
+ додаток + додаток. 6. Обставина + підмет + присудок+ означення + додаток + означення + додаток.
ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Продовжте речення:
Порушення прямого порядку слів у реченні з метою виділення якогось із них називається...
А
А логічним наголосом
Б
Б інтонацією
В
В інверсією
Г
Г епітетом
Д
Д звертанням
2. Речення, у якому одна граматична основа, називається...
А двоскладним
Б односкладним
В простим
Г складним
Д називним

А
Б
В
Г
Д

3. У якому рядку використано поширене речення?
А Багато літ перевернулось.
Б Летить сніг.
В Ліс уже зеленіє.
Г Співайте.
Д Він накивав п’ятами.

А
Б
В
Г
Д
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4. Яку синтаксичну фігуру покладено в основу поезії О. Олеся «З журбою радість обнялась...»?
З журбою радість обнялась...
В сльозах, як жемчугах, мій сміх.
І з дивним ранком ніч злилась,
І як мені розняти їх?!
В обіймах з радістю журба.
Одна летить, друга спиня...
І йде між ними боротьба,
І дужчий хто — не знаю я...
А
Б
В
Г
Д

А ампліфікація
Б антитеза
В еліпсис
Г безсполучниковість
Д повтор
5. Що сприяє створенню експресії в поезії В. Симоненка «Задивлюсь у твої зіниці...»
Україно! Ти для мене диво!
І нехай пливе за роком рік,
Буду, мамо горда і вродлива,
З тебе дивуватися повік...
Одійдіте, недруги лукаві!
Друзі, зачекайте на путі!
Маю я святе синівське право
З матір’ю побуть на самоті.

А
Б
В
Г
Д

А повтори
Б еліпсис
В анафора
Г риторичні вигуки і звертання
Д риторичні звертання
6. У якому реченні вжито антоніми?
А Перед його очима наче з туману випливало все життя
українського села: йому ніби вчувались пісні дівчат і
хлопців, пісні молодиць і косарів на лузі, він наче
бачить Томків, що так щиро й привітно вітали його в
своїй убогій хатинці.
Б В історичній повісті «Захар Беркут» маємо широкі картини в історичній перспективі, масу описів тодішньої культури і звичаїв, але побіда альтруїзму над класовим
егоїзмом, якою кінчається повість, здається нам утопічною.
В Наївним дитячим сном здається тепер її палке кохання до Сагайдачного, її злиденна
батьківська хата, така сіра і вбога поруч з розкішними стамбульськими палацами.
Г На мій дзвінок мені відчинила двері симпатична літня жінка явно не слов’янського
походження.
Д Щось епічне й святкове почувалось у полі, одвічний перебіг часу й величний спокій.

А
Б
В
Г
Д

7. Який засіб художнього мовлення не є синтаксичною фігурою?
А інверсія
Б патетичне звертання
В анафора
Г епіфора
Д евфемізми

А
Б
В
Г
Д
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8. Визначте художньо-виражальний засіб, використаний Т. Шевченком у фрагменті твору:
Стоїть явір над водою,
В воду похилився.
На козака пригодонька —
Козак зажурився...
А анафора
Б епіфора
В повтор (рефрен)
Г порівняння
Д паралелізм
9. Граматичну помилку допущено в реченні
А Там, у червоній півтемряві, за столиком, у м’яких кріслах сиділо двоє чоловіків
і жінка.
Б Але він, як суворий хірург, цей біль чинив в ім’я майбутнього здоров’я.
В Якось на Святвечір Семен привіз батькові вечерю узвар, кутю і в’язку в’ялених,
гарних, як утемніле золото, лящів.
Г — Уста, мов пуп’янок маєш, а з уст каміння жбурляєш, — сказав сумовито.
Д Чи думали ви, що черв’як з’їдає більше, аніж людина?
10. Поширеним є речення
А Дівчина була висока.
Б Він був похмурим.
В У двері стукають.
Г Минуло сім хвилин.
Д Починало морозити.

А
Б
В
Г
Д
А
Б
В
Г
Д

А
Б
В
Г
Д

11. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього
1. Така розповсюджена і цінна риба як короп оточена легендами і повір’ями 2. У багатьох європейських
країнах це символ сили. 3. В Італії його вважають стравою закоханих. 4. Для китайців короп — втілення
наполегливості та стійкості. 5. На Новий рік будинки прикрашають зображеннями цієї риби. 6. У Японії
п’яте травня — традиційний «день хлопчиків». 7. Сім’я, де є хлопчик, обов’язково вивішує в цей св’ятковий
день надувного коропа на палиці. 8. Вважають, що короп має типові чоловічі якості — силу і впертість,
які так необхідні хлоп’ятам (З журналу).
А. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку?
1
2
3
4
5
6
7
8
Б. Яке речення містить слово, у якому допущено помилку?
1
2
3
4
5

6

7

8

В. Скільки у тексті простих двоскладних речень?
А2
Б4
В6
Г5
Д7

А
Б
В
Г
Д

Г. Скільки у тексті простих односкладних речень?
А3
Б4
В6
Г5
Д7

А
Б
В
Г
Д
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6.4.1. Головні члени речення



Актуалізація опорних знань

Підмет — незалежний головний член двоскладного речення, що означає предмет чи особу, про який
говориться в реченні, відповідає на питання хто? що?
Підмет

простий
найчастіше виражається іменником
або займенником у називному відмінку
(хоча може бути виражений іншими
частинами мови, ужитими у значенні
іменника)

складений
найчастіше виражається

Настав сірий морозяний ранок
(О.Довженко).

кількісноіменниковою
сполукою

іншими сполуками
у значенні
іменника

складні географічні
та астрономічні
назви

Троє однокласників
ішло зустрічати
світанок.

Бабине літо висіло
на віттях, як прядиво
(Леся Українка).

Чумацький Шлях
розлігся чорним
небом.

сполукою іменника
(займенника) в називному відмінку
з іменником (займенником) в орудному
відмінку)
Ми з тобою ніколи
не розлучимось.

Спосіб вираження простого
підмета

іменником
Онися під’їхала під ґанок
(І. Нечуй-Левицький).

займенником
Мій друже! Я красу люблю!
(М. Вороний).

субстантивованим прикметником
Вчорашнє — ніби сон, що випурхнув з грудей
(В. Симоненко).

субстантивованим дієприкметником
Прожите й перебуте не сходить з віч
(Б. Лепкий).

прислівником
Думав я, що в кожнім серці є сьогодні,
(Б. Олійник).
вчора, завтра
вигуком або службовим словом, якщо вони
вживаються замість іменника

числівником
Обоє підемо в далеку мандрівку життя
(І. Франко).
Неозначеною формою дієслова
Жити — не поле перейти (Нар. творчість).

«Ура» — котилося полем.
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Присудок — головний член двоскладного речення, який характеризує підмет за дією чи ознакою, відповідає на питання що робить (підмет)? що з ним робиться? який він є? що він таке? хто він такий?
Присудок

простий
(виражений дієсловом)

складений
(має дві частини: головну і допоміжну)

Я попрощався лагідно і тихо
(В. Гнатюк).

дієслівний
(поєднання інфінітива з особовими формами дієслів, які
вказують на початок, продовження, кінець дії, необхідність чи бажаність її)

іменний
(поєднання дієслова-зв’язки
з іменною частиною мови)

Я мусила виконати
це завдання.

А дві пелюстки у ранковій
млі — це губ твоїх предивовижні квіти
(В. Гнатюк).

прислівниковий
Зіркам до вподоби чесне
кохання
(Нар. творчість).

Пам’ятка!

Простий присудок може бути виражений:
1 дієсловом у складеній формі майбутнього часу: буду тесати;
2 дієсловом у формі наказового чи умовного способу: хай виконає, зробив би;
3 фразеологічною сполукою: Він накивав п’ятами.
Іноді виділяють тричленні (складні) присудки, які складаються з дієслова-зв’язки, інфінітива та іменної
частини мови: Першокласники завжди мріють бути героями.



Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання і завдання для самоперевірки.

1. Що називають підметом?
2. Який підмет називають простим, а який складеним?
3. Чим відрізняється складений підмет від простого?
4. Що називають присудком?
5. Які бувають присудки?
6. Наведіть приклад речення з простим присудком.
7. Наведіть приклад речення, у якому би був складений присудок.
8. Чим відрізняється складений присудок від складного?



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. У реченнях підкресліть підмети і присудки, зазначивши спосіб їх вираження.

1. Я і ти — два світи у безмежному Божому небі (С. Галябарда). 2. Я вірю в силу доброти,
що на торжку не продається, що кривди розбива пласти, красою тулиться до серця (В. Крищенко).
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3. Вже ніхто не візьме нас в невольницький ясир (М. Драй-Хмара). 4. Минуле в пам’яті живе, сьогоднішнє в душі палає (Д. Павличко). 5. І один у полі воїн. 6. Ромашка золотиста зацвіла, петрів батіг
розплющив сині очі (А. Малишко). 7. Як тебе не любити, Києве мій! (Д. Луценко).
Вправа 2. «Два кольори». підкресліть одним кольором підмет, який виражений сполученням слів, іншим —
однослівний підмет.

1. Ми з братом щиро любилися зроду, змалку (Марко Вовчок). 2. Залізняк і Гонта відмовились
відповідати на запитання (Ю. Мушкетик). 3. Двоє хлопців і двоє дівчат ішли Петровською алеєю
(І. Цюпа). 4. В нічну розвідку пішло четверо (І. Ле). 5. «Кру» та «кру» журливо лине в далину імлисту
(І. Нехода). 6. «Лісова пісня» Лесі Українки глибоко хвилює читачів і глядачів (З газети). 7. Правда з
Кривдою старою б’ються під горою (Л. Первомайський). 8. Вчитися — ніколи не пізно (Нар. творчість).
9. Йде людина в надра темні, чудеса творить підземні (М. Рильський). 10. Ще тумани сиві не зійшли
з полів (О. Ющенко).
Вправа 3. Підкресліть граматичну основу кожного речення, розставте розділові знаки, розкрийте дужки.

Сизе мар(е, и)во клубочиться над степом. Нагріта сонцем рі(л, лл)я дихає парою. І (в, у) тихих
весняних ласкавих туманах мерехтять далекі села (і, й, та) гаї. Здається ле(г, х)кі шовкові хмари
(з, с)пустилися на поля к(о, а)шлатими сувоями і набравшись зеленої снаги знову здіймаються
(у, в) високость єднаючи небо і землю.
Сонце (і, й, та) туман... Польова дорога стел(и, е)ться через видолинки і пагорби мимо зелених
гонів озимини і паруючої рі(л, лл)і. На узбі(ч, чч)і путівця пробивається перша прозелень ромену
тонконогого (с, з)поришу.
За кермом пру(д, т)кого газика молодий чубатий водій (з, с)цілований весняним сонцем. Поруч з
ним білоголовий чоловік. Він оглядає звеснілий степ (у, в) сірих очах старого світиться радість. Що
то весна! (І. Цюпа).
Вправа 4. Перебудуйте прислів’я, замінюючи прості дієслівні присудки дієслівними складеними з допоміжним дієсловом, поданим у дужках. Запишіть їх.

1. Скупий, лиш як помре, добро робить (починає). 2. Одної хмари на ціле поле вистачить (може).
3. Не знає, на якому дереві хліб росте (зможе). 4. Тінь ходить навколо дерева (може). 5. І решето,
як наступити, підскакує (починає). 6. Аби кожна комаха мед брала, жук би найбільше набрав (міг).
7. Пан залишиться паном, щоб він не базікав (завжди).
Вправа 5. Знайдіть речення зі складеними іменними присудками. Підкресліть у них граматичну основу.

1. Макар Іванович був неспокійний (М. Коцюбинський). 2. Вдома, в Галичині, він учителював.
3. Повітря наситилось пахощами достиглих яблук, меду й квітів. 4. Ліси ставали густіші й густіші
(П. Загребельний). 5. Чорні жилаві руки були наче з заліза (М. Коцюбинський). 6. Шевченко — живе
втілення найблагородніших рис великого українського народу. 7. Література є могутній засіб виховання
народу (З газети). 8. Без роботи день роком стає (Нар. творчість). 9. Слово своє буду гострити на
кремені моєї душі (В.Стефаник). 10. Голос громадськості. А він має лунати впевнено, кваліфіковано
і переконливо (П.Загребельний). 11. Здається, і ви тепер стаєте альпіністом (О. Гончар). 12. Життя є
життя, в ньому свої невблаганні закони (О. Гончар). 13. Вода — велике багатство для посушливих
земель (З газети). 14. Київ прекрасний за весняної пори (І. Цюпа). 15. Воронцов справедливо вважався
найкращим оратором у дивізії (О. Гончар).
Вправа 6. Накресліть до кожного речення схему, зазначивши в ній місце і форму вираження підмета і присудка.

1. Найвища честь — довір’я народу (Нар. творчість). 2. Жити — Вітчизні служити (Нар. творчість). 3. Два плюс три — п’ять. 4. Люди ще багато не розуміють, і нести їм правду — великий
і почесний обов’язок (Н. Рибак). 5. Знав би місяць, яке це щастя — помагати людям (М. Зарудний).
6. Революція — це над усіма беззаконнями закон (О. Гончар).
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ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Правильно визначено граматичну основу в реченні
А Кривоніс викресав вогню, запалив люльку, присів під повіткою й задумався.
Б Кошовий першим встромляє носака у стремено і, перекинувши ногу через коня,
вгрузає у сідло.
В Гетьман з писарем обмірковували політичні питання.
Г Отаман, приклавши руку до грудей, покірно схилив голову.
Д Я дуже люблю міста Київ і Львів.

А
Б
В
Г
Д

2. Виділене слово є підметом у реченні
А
Б
В
Г
Д

А Надворі дмухав весняний скажено-веселий вітер.
Б Хвилястий вітер пелехатий мені спокою не дає.
В Правду вітер той шепоче і розважить зорі хоче.
Г Нас пригоди впинить не в силі.
Д Не раз серед ночі маленький Устим прокидався від стукоту у вікні.
3. Припустились помилок у визначенні граматичної основи в реченні

А
Б
В
Г
Д

А Осінь на околиці рве пожовкле листя, і дощами колеться, і вітрами злиться.
Б По садах пустинних їде гордовито осінь жовтокоса на баскім коні.
В Прийшли під осінь ще зелені клени...
Г На світанку вишнева хмарина білим цвітом окутала сад.
Д Вийшовши з готелю, Лаврентій з жоною й дітьми попростував до Дніпра.
4. Інверсія відсутня в реченні
А І крізь хатнії віконця рознесеться, залунає По занедбаному краю пісня волі, пісня
сонця!
Б Колись давно північною добою В повітрі легкому дрімаючих степів Мене ласкав
малу під стріхою сільською Коханий, рідний спів.
В Так давно не звучала бандура моя.
Г Щось мариться мені в палких обіймах ночі.
Д І не бідне, і не погане село Бужани.

А
Б
В
Г
Д

5. Складений іменний присудок відсутній у реченні
А
Б
В
Г

А Сперечатись з Гомером — справа марна.
Б А діти — мов букети піднебесні.
В Ти, бачу, гайдамакам був би рад.
Г Отари сірих хмар лежать безрушно й сонно.
6. Визначте, яким членом речення є виділене слово
І всюди встигав побувати писар Війська Запорозького.
А простим дієслівним присудком
Б складеним дієслівним присудком
В складеним іменним присудком
Г додатком
Д обставиною

А
Б
В
Г
Д

7. Складений дієслівний присудок вжито в реченні
А Поговорили на раді та й розійшлись, забули.
Б На Січ почали вчащати посли від турка.
В Давнє золото було розміняно на мідяки дрібних, а інколи й приватних починань.
Г Турки рідко користались із рушниць.

А
Б
В
Г
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8. У якому рядку правильно визначено присудок?
А
Б
В
Г
Д

А Хмельницький був іншої думки.
Б А дівчина була як сонце.
В Панська ласка — що вовча дружба
Г На провесні вовчі зграї ставали дедалі нахабнішими.
Д Настя була м’якої вдачі.
9. Яким членом речення виступають виділені слова?
Учіться ставити себе на місце іншої людини.
А додаток
Б присудок
В підмет
Г означення
Д обставина

А
Б
В
Г
Д

10. У якому з поданих речень є іменний складений присудок?
А Земля почала зеленіти тендітною травою.
Б Я вірші почав писать під вечір золотий.
В Як прагне людство в злагоді іти назустріч сонцю, радості й труду!
Г Ми чисті перед совістю, нащадками й планетою.
Д Між людьми буду жить молодий і крилатий.

А
Б
В
Г
Д

11. У якому з поданих речень є складений дієслівний присудок?
А
Б
В
Г
Д

А Він був незвичний, той смуток.
Б Поет всюди залишається господарем свого настрою.
В Василь Стус — справді великий поет.
Г В труді твори красу життя.
Д Почав жевріти схід сонця.

12. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього
1. У село йшла велика широка дорога, обсаджена деревиною. 2. До полудня біліли веселі козацькі
хати. 3. По вулиці бігала громада дітей різного віку. 4. Минули церкву і завернули в бічну вулицю, де жив
Тарас Жмут. 5. Відразу можна було пізнати, що неабиякий дука. 6. Цілий хутір обведений частоколом по
високім рові. 7. Довкруги широкого обійстя стояли господарські будинки, стодоли, стайні на рогату тварину,
обороги на сіно (За А. Чайковським).
А. Які речення не мають підмета?
1

2

3

4

5

6

7

Б. Які речення містять складений дієслівний присудок?
1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

В. Які речення містять складений підмет?
1

2

Г. У якому реченні є однорідні підмети?
1

2
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6.4.2. Другорядні члени речення



Актуалізація опорних знань
Другорядні члени речення

означення
(виражає ознаку предмета
й відповідає на питання який?
чий? котрий?)

узгоджені
(узгоджуються
з означуваним
словом у роді, числі
й відмінку)

додаток
(означає об’єкт дії чи стану
і відповідає на питання
непрямих відмінків)

неузгоджені
(поєднуються з означуваним словом зв’язком керування або прилягання).
Вони виражені:

прислівником

сполученням слів

кава по-турецьки

З плеса визирнуло до нього
невелике кругле обличчя
з підстриженими сивими
вусами, червоним носом та
добрими сірими очима
(М.Коцюбинський).

іменниками у формах
непрямих відмінків
Гойдається вічна
колиска маятником
життя
(Б. Олійник).
прикладкою
Жук-рогач
виповз з-під листочка.

обставина
(вказує на місце, час, мету,
спосіб дії, причину, умову
дії; може виражатися прислівниками, дієприслівниками, інфінітивом, прийменником з відмінковими
формами іменника
чи займенника)

прямий
(залежить від перехідного
дієслова і вживається у формі знахідного відмінка без
прийменника, іноді у формі
родового відмінка)
Я відчула шалений вітер.

непрямий
(виражений усіма
іншими формами)
неозначеною формою
дієслова
Благослови уміння
не упасти
(І. Жиленко).

Він обріс бородою, став
страшний і наче трохи
чужий
(М. Коцюбинський).
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Обставина
причини (вказує на причину дії)
чому? через що? з якої причини?

місця (вказує на місце дії, напрям руху)
де? куди? звідки?

З голоду та холоду і півень не співає.

Ми ходили далеко в поля.

часу (вказує на час дії, її тривалість)
коли? доки? з якого часу? як довго?

мети (виражає мету дії)
з якою метою? для чого?

Вдень піднялася піщуга й засипала грядки.

Ми приходим у світ для любові (Г. Чубач).

з допустовим значенням (вказує на умову,
всупереч якій відбувається дія)
незважаючи на що? наперекір чому?

умови (вказує на умову,
за якої відбувається дія)
за якої умови?

Трохи вірить серце в забобони, логікам усім
наперекір (М. Рильський).

Не було б перемоги без віри у безсмертя людського добра (Т. Масенко).

способу дії (означає якість дії або вказує
на спосіб здійснення дії)
як? яким способом?
Він знехотя позіхнув і глянув на мене.



Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання і завдання для самоперевірки.

1. Який член речення називають додатком?
2. Які додатки розрізняють?
3. Який член речення називають означенням?
4. Назвіть різновиди означень.
5. Що називають прикладкою?
6. Який член речення називають обставиною?
7. На які види поділяють обставини?
8. Наведіть приклад обставини місця.
9. Наведіть приклад обставини способу дії.



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Виконайте письмово синтаксичний розбір речень.

1. За стінами міста протікала річка Почайна, а за смугою піску лежав стомлений спекою СлавутаДніпро (П. Панч). 2. Кругом села піднімаються спадисті гори на три боки (І. Нечуй-Левицький).
3. За народним повір’ям, поріг у хаті відгороджує людину від чужого ока, від семи бід (З журналу).
4. Щасливі ви, що народились серед народу з такою багатою душею, що вміє так відчувати свої радощі
й чудово виливати свої думки, свої мрії, свої почуття заповітні (Л. Толстой). 5. Ще знав Микола Баглай
степи академіка Яворницького — степи сивих могил, в яких дрімають незнайдені утвори грецьких
майстрів, скіфські та сарматські прикраси, знав їх як схованку козацької історії, де під гірким полином,
у глибинних шарах, іржавіє зброя звитяжців і непроіржавлена їхня слава лежить (О. Гончар).
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Вправа 2. «Триколірка». підкресліть у тексті різними кольорами додатки, означення, обставини.

Давня легенда розповідає: на світанку нашої землі Бог оглядав творіння рук Своїх. Натомившись,
вирішив відпочити і разом з ангелами спустився на землю. Ця земля була багатою на сонце, звіра та
пташок. А найбільше сподобалися Богові люди того краю. Всюди зустрічали Його хлібом-сіллю. Він
став часто навідуватися сюди зі словами:
— Рушаймо у край!
Кажуть, з того і пішла назва нашої держави: Україна.
Вправа 3. Визначте синтаксичну функцію виділеного члена речення, надпишіть його морфологічне вираження.

1. Рідні пісні навіювали на нього багато споминів (О. Гончар). 2. Вона категорично заборонила
хворому рухатися і розмовляти. 3. У розчинені балконні двері линуло свіже повітря (Ю. Яновський).
4. За дванадцятьма мостами сивий Дніпро встає (А. Малишко). 5. Нагорі, біля вчительської, уривчасто
задзеленчав дзвоник. 6. Тільки що прочитала «Афганський гладіатор» О. Тамонікова. 7. Затоку обступили вогники кораблів (С. Скляренко).
Вправа 4. «Два кольори». підкресліть одним кольором речення, у яких неозначена форма дієслова виступає
додатком, а іншим — частиною складеного дієслівного присудка.

1. І ось — народи хочуть жити і розвиватись і творить. Так хто ж їм слів заборонити про сонце
правди говорить? (П. Тичина). 2. Ворогів треба вміти бити (О. Десняк). 3. Лише гуртом і пущі, і пустині з піснями, з гуком можна перейти (М. Рильський). 4. Я так люблю сіяти! Люблю орати, косити,
молотити (О. Довженко). 5. Красива доля не поспішає важити щастя (М. Стельмах). 6. Почало рясно
осипатися на бульварах Києва жовтогаряче листя (С. Скляренко). 7. Він мріяв здобути собі в горах
орла, вимуштрувати його для полювання і протягом зими здобути багато лисиць (З. Тулуб). 8. Починав
жевріти схід сонця (Панас Мирний). 9. Я мусив обминати цілі гори різнопорідного грузу (М. Коцюбинський). 10. Кайдашиха мусила заходжуватись сама коло своїх сорочок (І. Нечуй-Левицький).
11. Поставив він собі за справу честі найважчий камінь спершу перенести (С. Крижанівський).
Вправа 5. Розгадайте кросворд. Якщо кросворд розгадано правильно, то по горизонталі ви прочитаєте назву
держави.
4
1. Які члени речення роблять речення поширеним?
2. Як називають один із головних членів речення?
2
3. Як називають речення, у якому про щось розповідається?
6
4. Який член речення відповідає на питання: де? коли? як?
скільки?
5.
Член
речення, який відповідає на питання: хто? що?
7
6. Другорядний член речення, який відповідає на питання: який?
1
чий? котрий?
5
7. Який другорядний член речення ще не названо?
3
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Вправа 6. Поширте поданий текст, додаючи означення до виділених слів.

Надходила пора праці. Про це на сторінках поля свідчив колос і вус ячменю, мішечки на пшениці і спів перепелиних виводків. Літа найбільш немилосердні до наших сільських жінок. Їхню красу
швидко висушують сонце і вітер, дощі і сніги, темнять поле й город, лопата і сапа... Я починаю
боятися суховію і засухи, граду і вітру (Із тв. М. Стельмаха).
ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Яким членом речення виступає виділене словосполучення?
По той бік очерет стояв чорною стіною, стиха похитуючи червонуватою куницею (Г. Тютюнник).
А
А підмет
Б
Б присудок
В
В означення
Г
Г додаток
Д
Д обставина
2. Обставина причини є в реченні
А З кохання плакав я, ридав.
Б Вкраїну з краю в край проходили боями.
В Ключі від щастя у ваших же руках.
Г І синявою молодою сповняється ущерть душа.
Д Аж ось ринуло від сходу ясне проміння.

А
Б
В
Г
Д

3. Речення з простим присудком у рядку
А Небо було чисте.
Б Буду я навчатись мови золотої.
В Я не можу не виконати це завдання.
Г Тут було тихо й безлюдно.
Д Сніг зробився білим.

А
Б
В
Г
Д

4. Виділене слово виступає непрямим додатком у реченні
А Віщують сині береги красу і щастя небувале.
Б Не випив кави, не з’їв тістечко.
В Сонце доходило до спокою, червоним світлом обдаючи землю.
Г Я не боюся жахів війни, я боюся зради.
Д Я п’ю тебе, мій золотавий трунок із щастя троянд.

А
Б
В
Г
Д

5. Неузгоджене означення, виражене інфінітивом, є в реченні
А Чи доводилося вам бути на морі?
Б Черниш наказав розвантажити коней.
В Порива мене палке бажання послухати гірської гущі гомін.
Г Він співак і не хотів жертвувати своїм голосом.
Д Далеко-далеко від скелі почали пінитися хвилі.

А
Б
В
Г
Д

6. У якому з речень є прямий додаток?
А І все то те, вся країна, повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою.
Б Над річкою село з білими хатками та вишневими садками.
В Пишні левади пропахли медовим ароматом.
Г Де нема святої волі, не буде там добра ніколи.
Д І раптом вітер стрибнув угору, підняв дикий і шалений рев.

А
Б
В
Г
Д
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7. У якому з речень є неузгоджене означення?
А
Б
В
Г
Д

А Людина — найскладніша і найтонша система.
Б У всякого своя доля і свій шлях широкий.
В Людина праці перемагає все.
Г Будь не тільки сином батька, а й сином народу.
Д Думка про землю будила Маланку по ночах.
8. У яких реченнях є узгоджене означення?

А
Б
В
Г
Д

А І квіткою, й калиною цвісти над ним буду.
Б Не треба правду говорить цвітасто.
В Лискуче срібло роси починає тремтіти синім туманцем.
Г Картинками старих дитячих книг здається далеч.
Д Вік звікувати — не в гостях побувати.
9. Яким членом речення виступає виділене слово?
Опівночі айстри в саду розцвіли.
А підмет
Б присудок
В обставина
Г додаток
Д означення

А
Б
В
Г
Д

10. Яким членом речення виступає виділене слово?
Яка ж ти прекрасна, земле, в промінні сонця.
А підмет
Б присудок
В обставина
Г додаток
Д означення

А
Б
В
Г
Д

11. У яких реченнях є обставина місця?
А Над прірвою віків, розлучений з журбою, стою, вдивляючись в тисячолітню млу.
Б Благословенна кожна мить життя на цих всесвітніх косовицях смерті.
В Рідна мати моя, ти ночей не доспала і водила мене у поля край села.
Г Написати добру пісню — щастя для поета і музиканта.
Д Вдалині, край села, висить синя мла.

А
Б
В
Г
Д

12. У яких реченнях є обставина часу?
А Од переляку на його обличчі виступив холодний піт.
Б Я тут колись бродив між лепехою і спочивать сідав на купині.
В Час летів, немов на крилах, і, мов сон, життя минало.
Г З ранньої весни і до пізньої осені школа була у великому букеті.
Д Ні, то на хаті спросоння клацнув дзьобом лелека.

А
Б
В
Г
Д
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6.4.3. Тире між підметом і присудком



Актуалізація опорних знань
Між підметом і присудком
ставиться тире, якщо
підмет і присудок виражені іменником
у називному відмінку

Краса душі, краса любові — Найвища на землі
(В. Сосюра).
краса
підмет і присудок виражені неозначеною
формою дієслова
Вік прожити — не ниву пройти гомінку
(А. Малишко).

перед присудком вжито слова то, оце, це, ось,
це значить
Червоне — то любов, а чорне — то журба
(Д. Павличко).
обидва головні члени виражені числівником
Три на п’ять — п’ятнадцять.

один із головних членів речення виражений
інфінітивом, а другий — іменником
у називному відмінку
Найвище уміння — почати спочатку життя,
розуміння, дорогу, себе
(Л. Костенко).
Тире між підметом і присудком
не ставиться, якщо:
присудок стоїть перед підметом

підмет виражений займенником

Воістину прекрасен світ вночі
(Є. Плужник).

Я син свого часу і весь належу
сучасникам своїм
(О. Довженко).

перед присудком, що має порівняльне значення,
стоять сполучники як, мов, ніби, наче та ін.

присудок виражений іменником чи займенником у непрямих відмінках

Промені як вії сонячних очей
(П. Тичина).

Я від коріння. Я із первовіку
(Б. Олійник).

іменна частина складеного присудка виражена
прикметником, дієприкметником, займенником,
порядковим числівником
Море тихе і спокійне.

підмет виражений словами це, то (тире
ставиться залежно від логічного наголосу)
Ця дівчина не просто так Маруся. Це — голос
наш. Це — пісня. Це — душа (Л. Костенко).

перед присудком, вираженим іменником, стоїть частка
не
Серце не камінь (Нар. творчість).
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Пам’ятка!

1. Якщо іменна частина складеного присудка виражена прикметником, дієприкметником, займенником, порядковим числівником, то з метою смислового або інтонаційного виділення може ставитися
тире: Люди — прекрасні (В. Симоненко).
2. Якщо на підмет-займенник падає логічний наголос, тире ставиться: Я — син краси і голубої мрії,
Я — автор ненаписаних поем (В. Симоненко).
3. Якщо перед присудком, що має порівняльне значення, стоять сполучники як, мов, ніби, наче
тощо, наявна пауза між підметом і присудком, то тире ставиться лише для смислового, інтонаційного
виділення присудка: Весна — неначе карусель (Б.-І. Антонич).



Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання для самоперевірки.

1. Що називають підметом?
2. Що називають присудком?
3. Які за своїм складом підмети і присудки?
4. Коли ставиться тире між підметом і присудком?
5. Коли тире не ставиться між підметом і присудком?
Завдання 2. Поясніть наявність тире в реченнях.

1. Немає мудріших, ніж народ, учителів, у нього кожне слово — це перлина, це праця, це натхнення, це людина! (М. Рильський). 2. Жити — значить боротися, діяти, можливо, помилятися, падати,
вставати, щоб знову горіти чистим вогнем... (І. Цюпа). 3. Світла доля міста Кия незрівнянного — це
провіщення Андрія Первозванного (Д. Білоус). 4. Спиридон-сонцеворот — це на літо переворот
(Д. Білоус). 5. У кожної дороги — ноги (М. Вінграновський). 6. Виглядає зóря з-поза гори — Не надивиться (М. Вінграновський). 7. Любов — не зло (М. Вінграновський). 8. Твої вірші — думок великих
злиток: У них епоха і життя нове — Від екскаваторів до шоколадних плиток — Яскравими картинками пливе (В. Симоненко). 9. Ти — жінка, в цьому всі твої права. Ти — споконвіку в зоряній короні —
В безоднях наших образ божества! (Д. Павличко).



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Розставте розділові знаки в реченнях.

1. Нема нічого більшого на світі За дивне щастя жити на землі (П. Осадчук). 2. Люди прекрасні.
Земля мов казка (В. Симоненко). 3. І найвища по-моєму краса це краса вірності (О. Гончар). 4. Чому
коли шукаєш слово чому одне бринить сльоза?! (І. Драч). 5. Я і ти два світи у безмежному божому небі
(С. Галябарда). 6. Вірити в казку щасливому буть (М. Дмитренко). 7. «Гуси-лебеді летять» автобіографічна повість М. Стельмаха (З довідника). 8. Ми не безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних
(В. Симоненко). 9. Час тільки те що можна віддати Людям на щастя і на добро (Д. Павличко). 10. Він
ще не знаний ще не пережитий Єдиний день життя мого корона (О. Теліга).
Вправа 2. «Два кольори». У реченні поставте потрібні розділові знаки. Підкресліть одним кольором речення,
у яких ставиться тире між підметом і присудком, іншим — у яких не ставиться. Провідміняйте
іменники душа, любов, честь.

1. Краса душі, краса любові ... найвища на землі краса (В. Сосюра). 2. Сонце ... в зеніті. 3. Слово ... не горобець (Нар. творчість). 4. Сивий коник ... то мій брат (Нар. творчість). 5. Київ ... дуже
давнє місто (З газети). 6. Говорити ... не горох молотити (Нар. творчість). 7. Над полем ... марево
мигтіло. 8. В учнів вигляд був ... веселий. 9. Бракороб і нероба ... одна хвороба (Нар. творчість).
10. Найвища честь ... довір’я народу (Нар. творчість). 11. Грамоти вчиться ... завжди пригодиться
(Нар. творчість).
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Вправа 3. Складіть і запишіть речення зі складеним іменним присудком, у якому відсутня зв’язка, використовуючи в ролі підметів подані іменники. Поставте, де треба, тире.

Кінь, бджільництво, хижі птахи, діти, волошка, дощик, сонечко, честь, відвага, мудрість.
Вправа 4. Уставте пропущені букви. Підкресліть головні члени речення. Спосіб вираження присудків напишіть у дужках. Де потрібно, поставте тире.

1. Ел..ктрика стала не мрією, дійсніст..ю (В. Кучер). 2. С..годні ви, ягідко, просто собі рядовий,
завтра ви вже х..роший бо..ць, по..завтра ви г..рой, пер..мож..ць, улюбл..н..ць народу (О. Гончар).
3. Найменша частинка р..човини з елем..нтарним (не)гативним зарядом називаєт..ся електроном
(З газети). 4. Весна і журавлі це одна м..лодія (Ю. Яновський). 5. Наша ціл.. людс..ке щастя і воля
(І. Франко). 6. Сміле слово то наші гармати. Світлі вчинки то наші мечі (П. Грабовський). 7. Страждан..я
голка. Ниточка краса. Душа моя сорочка вишиван..а (О. Кулінська). 8. Сніг лапатий син слухняний
віхоли (Т. Дзюба).
Вправа 5. У поданому тексті розставте розділові знаки. Допишіть 3–5 речень про Софію Київську.

Наша Вітчизна Україна. Столиця України Київ. Це чудове місто приваблює туристів з усього світу. Історичні пам’ятки Києва є надзвичайно цікавими. Справжня перлина серед них Софія Київська.
Вона збудована в одинадцятому столітті. Оздоблення собору мозаїки та фрески. Мозаїками називають
зображення із шматочків кольорового скла. Фреска настінний розпис (З журналу).
Вправа 6. У прислів’ях, де потрібно, поставте між підметом і присудком тире. Підкресліть підмети і присудки.

1. Земля трудівниця, аж парує та людям хліб готує. 2. Без каші обід сирота. 3. У полі пашня як
лава. 4. Дощ у жнива як п’яте колесо до воза. 5. Вода не кума. 6. Час найліпший лікар. 7. Мала вода
великий шум. 8. Вода наша мама. 9. Степ, поля розкіш моя. 10. Бублик не хліб.
ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Укажіть речення, у якому потрібно поставити тире між підметом і присудком (знаки вилучено)
А З неба як розтоплене золото ллється на землю блискучий світ сонця.
Б Мова зайшла про поему «Ave Maria» охтирську книгу Багряного.
В У букварях ти наряджена і заспідничена поворозками зв’язана ледве жива...
Г От вони ці горожани!
Д Сталося все що мусило статись.

А
Б
В
Г
Д

2. Продовжте речення: Другорядний член речення, який означає предмет і відповідає на питання непрямих
відмінків, називається...
А
А підметом
Б
Б присудком
В
В додатком
Г
Г означенням
Д
Д обставиною
Уважно прочитайте речення та виконайте завдання 3—5: Важко вгрузаючи в мул, всі разом підняли його
(невід) на край човна ... і срібляста маса улову посунулася на дно, розтікаючись та підстрибуючи на дошках ... тоня справді видалася багатою.
3. Виберіть розділові знаки, які потрібно поставити в реченні
А кома
Б тире
В двокрапка
Г крапка з комою
Д кома, тире

А
Б
В
Г
Д
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4. Виберіть значення, яке відповідає виділеному слову
А
Б
В
Г
Д

А улов риби
Б невід з рибою
В вид риби
Г знахідка
Д неправильно написане ім’я дівчини
5. Це речення містить таку кількість частин:

А
Б
В
Г
Д

А1
Б2
В3
Г4
Д5
6. Яке речення просте, з однорідними присудками?
А Ніхто з присутніх не згадував сумних історій, бо це трапезування мало очистити
всіх і об’єднати.
Б Орда просувалась і просувалась, вона хотіла накрити чорними крилами Україну.
В Він пострибає і, розуміється, злякається й почне плакати.
Г Човен висувається з-під верболозу чорним клинцем, і на воду сповзає дядькова тінь.
Д Загадка — це чарівний світ поетичної таємниці, і в цьому світі мороз поєднаний
народною фантазією з весною.

А
Б
В
Г
Д

7. Простий дієслівний присудок виражений дієсловом бути в реченні
А Вечір був чарівний, зоряний, пісенний.
Б Цього разу він був одягнений аж надто пишно.
В Біля мосту й справді було стовпотворіння.
Г Толя був син хазяїна того будинку, де вони жили.
Д Вечір був м’який, теплий, густо настояний на степових пахощах.

А
Б
В
Г
Д

8. Між підметом і присудком пропущено тире в реченні
А Не будь тією людиною що догори щетиною
Б Думай не думай а вище себе не плигнеш.
В Не міряй всіх на свій аршин.
Г На гривеник покупки а на карбованець крику.
Д Небо над дорогою синій кришталь.

А
Б
В
Г
Д

9. Непоширеним є речення
А Двері скрипнули в тиші сумовито й самітно.
Б Хтось із старших почав співати.
В На обличчі вродливім очі в задумі.
Г Від широкого Дону холодний вітер віяв.
Д Голос певний, глухий у своїй байдужості.

А
Б
В
Г
Д

10. Складений підмет є в реченні
А І нехай наше життя буде чудесною піснею.
Б Стало пахучим і свіжим повітря після грози.
В Вміти творити — означає бути мислителем своєї епохи.
Г Тут кожен камінь пише заповіт і кожна гілка шле адреси літу.

А
Б
В
Г
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11. Установіть відповідність між присудком у реченні і способом його вираження
А Я їй розказувати, а вона сміятись та радіти.
Б Цієї ночі Черниш довго не міг заснути.
В Очі в нього були великі, безбарвні й сердиті.

1 складений іменний
присудок
2 складений дієслівний
присудок
3 простий дієслівний
присудок

А
Б
В

1

2

3

6.4.4. Тире на місці пропущеного члена речення



Актуалізація опорних знань
За наявністю головних і другорядних членів речення поділяють на:

повне
(наявні всі члени певної
структури речення)
Немає мудріших, ніж народ, учителів
(М. Рильський).

неповне
(пропущено один або кілька структурно необхідних
членів, що встановлюються з попереднього
речення, контексту чи ситуації мовлення)
Слова пісень лягатимуть в стезю.
І ті сумні, які любила мати,
І ті земні, які тягнув дідусь,
І любоносні, які тобі співати
Я по дорозі на весілля вчусь

(В. Гнатюк).

Пам’ятка!

На місці вилученого члена в неповному реченні ставиться тире, якщо пропущений член речення
можна відновити із контексту і на місці пропуску робиться пауза:
Ой, у полі та дві долі,
Одна — з рушниками,
Друга доля — шабля й воля —
Їде з козаками
(В. Гнатюк).



Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання і завдання для самоперевірки.

1. Що називають реченням?
2. Які є головні і другорядні члени речення?
3. Запишіть графічне відображення членів речення: підмета, присудка, означення, обставини,
додатка.
4. Які речення називають повними?
5. Які речення називають неповними?
6. Які розділові знаки ставляться в неповних реченнях?
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Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Переробіть повні речення на неповні, пропускаючи в наступному реченні ті слова, які можна
легко встановити з попереднього.

1. Верхню частину пристані будують теслярі та муляри, а нижню частину будують водолази.
2. Микола вчиться відмінно, а Анатолій вчиться добре. 3. Сьогодні приходьте на збори о шістнадцятій
годині, а в неділю приходьте о п’ятнадцятій годині. 4. Частина учнів працює в художньому гуртку,
частина працює в драматичному гуртку, а частина працює в хоровому гуртку. 5. Хвилини здаються
тоді за години, години здаються тоді за дні, дні здаються тоді за роки.
Вправа 2. У реченнях розставте розділові знаки. Підкресліть неповні речення.

1. Ніч була прекрасна. Море тихе та спокійне (З журналу). 2. Герой вмирає раз боягуз щодня (Нар.
творчість). 3. Під ногами прокидався туман а над ними падало й падало листя золоті сльози осіннього
лісу (М. Стельмах). 4. Ліна Костенко талановита українська поетеса творчість якої близька мільйонам
читачів зародила в душах молодого покоління любов до прекрасного (З газети). 5. Сталь гартується в
огні а людина в труді (Нар. творчість). 6. Дуб символ мужності й сили народу оспіваний в багатьох
українських піснях (З газети). 7. Ранні пташки росу п’ють а пізні слізки ллють (Нар. творчість).
8. Покинули (три брати) стару матір. Той жінку покинув а той сестру а найменший молоду дівчину
(Т. Шевченко). 9. Подорожні чоловік та жінка втомлено сіли на траву (Б. Лепкий). 10. А у тебе сльози
щастя з вій (В. Сосюра).
Вправа 3. «Триколірка». розставте потрібні розділові знаки, прийменники підкресліть чорним кольором,
сполучники — синім, частки — зеленим.

1. Маємо сину аж три журби як отой соловей що звив низенько гніздо. Перша журба нема людської
хати друга земелька стоїть перед торгом а третя лежить невідома дорога мов горе. 2. Я розмірковую
куди ж гайнути по гриби: в березину чи в загороду Костюків де весною бувають сморжі влітку суниці
а восени опеньки. 3. А далі вся компанія забувши про торг і не зважаючи на переляканого корчмаря
співала про ту закохану дівчину що придбала козакові за юбку трубку за гребінь кремінь за сало кресало а за душу тютюнову папушу. 4. Я тихенько відчиняю хатні двері що знадвору пахнуть городом
і макухою а з хати хлібом і калачиками які стоять у нас на всіх вікнах. 5. Скочивши на долівку взяв із
мисника гранчасту склянку і холонучи почав на печі наміряти насіння — дві склянки в одну кишеню
дві в другу (Із тв. М. Стельмаха).
Вправа 4. Прочитайте вірш. Поясніть розділові знаки в ньому. Напишіть твір-мініатюру «Мамині руки»,
використавши 3–4 неповних речення.

Мати наша — сива горлиця. Все до її серденька горнеться: золота бджола — намистиною, небо —
празниковою хустиною, сивий дуб — прокуреним прадідом, білочка — мальованим пряником, журажуравель над криницею — чистою сльозою-водицею, а земля — пшеницею ярою, а літа — замисленим явором, місяць — непоколотим золотом, а береза — вранішнім солодом, хата — ластівками над
стріхою, а туман — вдовиною втіхою (Б. Олійник).
ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Яке речення є поширеним?
А Ти, схоже, хочеш вийти сухим із води.
Б Тут весело.
В Доню, ми будемо відпочивати.
Г На жаль, хлопець виявився ні риба ні м’ясо.
Д Нехай усі танцюють, розважаються.

А
Б
В
Г
Д
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2. Які речення є спонукальними?
А
Б
В
Г
Д
Е

А Який вдалий малюнок!
Б Він обов’язково віддасть борг!
В Де поділись мої окуляри?
Г Скажи йому ласкаве слово.
Д Нехай здійсняться ваші мрії
Е Відпочинь з дороги.
3. Знайдіть просте речення
А Колоски, наче з чавуну вилиті, яскріли аж до самого обрію.
Б Хліб пахне солодко, як пахнуть медом соти.
В Ранній пар родить пшеничку, а пізній — метличку.
Г Співаючи, птах, як правило, сидить на гілці нерухомо, і тоді видно, як вібрує його
горлечко.
Д Ще поля вкриті снігом, ще з’явилися тільки перші таловини, а вже чути жайворонка.

А
Б
В
Г
Д

4. Які речення є неповними?
А Більшість птахів — співочі.
Б Пташка красива своїм пір’ям, а людина — своїм знанням.
В Брехня стоїть на одній нозі, а правда — на двох.
Г Композитор П. Чайковський уславив талановитого співака у «Пісні жайворонка»,
а М. Глинка — у романсі «Жайворонок».
Д Прозору тишу протинав стук дятла по дзвінкій корі, наче бив він у дерев’яний
дзвоник.

А
Б
В
Г
Д

5. Знайдіть просте двоскладне речення
А
Б
В
Г
Д

А День був гарячий.
Б Пахне в’ялою травою, квітами.
В Надворі разом стишилось.
Г Швидко звечоріло.
Д Прокидаюсь, солодко позіхаю і швидко починаю рухатись.
6. Яке речення є двоскладним?
А Люблю зелені степи нашої північної Вкраїни.
Б А з синім небом вже щось діється.
В Доводилося вам їздити пізньої весни чи раннього літа по Україні?
Г Любуєшся на картину нічної степової краси, смакуєш раєве смакування.
Д Рослинам, зібраним на Івана Купала, приписували чудодійні лікарські властивості.

А
Б
В
Г
Д

7. Які поєднання слів не є словосполученням?
А
Б
В
Г
Д

А одержувала завжди
Б куплений давно
В назустріч братові
Г надійшов лист
Д словники та енциклопедії
8. У яких реченнях правильно розставлені розділові знаки?
А Через усю Вкраїну вогнем прокотилася війна — біль і горе народу.
Б Діти хлопчик і дівчинка шептались поміж себе.
В Квітку метелик цілує, обрії — сонце, вітер — берізку німую.
Г Душа його прохала волі молодої сили простору.
Д Петро виймає з кишені свою цяцьку кресало з напильника і кремінь аж з Карпатських гір.

А
Б
В
Г
Д

263
www.e-ranok.com.ua

9. Яке речення є неповним (розділові знаки вилучено)?
А Дядько Євмен лісник одного з об’їздів борівського лісництва того дня прокинувся
на світанні.
Б А воно могутнє світило все більше виповнювало світ.
В Одна з прибулих молода дівчина плела вінок з польових квітів.
Г Видатні поети і письменники України Павло Тичина Максим Рильський та інші
своїми перекладами ознайомили рідний народ з кращими зразками грузинської
класичної поезії.
Д В гаю химерна тінь.

А
Б
В
Г
Д

10. У якому рядку в усіх словосполученнях головне слово виражене тією самою частиною мови?
А
Б
В
Г
Д

А гуркіт грому, печиво з кмином, грати на роялі
Б розумна пропозиція, мальовнича картина, дуже високо
В сидіти мовчки, бадьоро заговорити, закінчити роботу
Г теплий одяг, рідні батьки, дуже дорого
Д З доброю посмішкою, мити підлогу, малювати картину
11. Яке речення є складним?
А Кожушок на ялинці геть свіжий і, ще недавно чорний од літнього тепла, тепер посвітлів.
Б Тут кожен камінь пише заповіт і кожна гілка шле адреси літу.
В Там, на рівному березі невеликої повноводної річки Почайни, видалося чимале
селище.
Г Зашуміла вода на низині, шукаючи виходу.
Д Хмарки, наче з легкої бавовни, швидко миготіли над землею.

А
Б
В
Г
Д

12. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього
1. І в морозяні зимові ночі триває життя в лісі. 2. Ось хруснула і зломилась мерзла гілка — це пробіг
попід деревами, м’яко підстрибуючи, заєць біляк, щось ухнуло і жахно враз зареготало: то пугукнув пугач.
3. Завили і вмовкли вовки. 4. По діамантовій скатерті снігів, лишаючи мереживо слідів, пробігають легенькі
лисиці, полюють на мишей тхорята, нечутно пролітають над сніговими наметами сови. 5. Немов казковий
вартовий, усілося на голому сучку голосисте совеня. 6. В нічній пітьмі лиш воно одно чує і бачить як іде
в зимовому лісі приховане від людей життя (І. Соколов-Микитов).
А. Скільки у поданому уривку простих речень?
А1
Г4
Б2
Д5
В3
Б. Кількість неповних речень правильно зазначено в рядку
А1
Б2
В3

Г4
Д жодного

В. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку?
1

2

3

4

5

6

Г. Яке слово написано неправильно?
А життя
Б попід
В заєць біляк
Г мереживо
Д пітьмі

А
Б
В
Г
Д
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6.5. ТИПИ ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ



Актуалізація опорних знань
Односкладними називаються речення з одним головним членом.
Односкладні речення

іменні (називні, номінативні)
(головний член виражений іменником
і має ознаки підмета)
Київ. Тиша...

означено-особові (дія
виконується певною,
визначеною особою.
Діє-слово у формі I
чи II особи однини чи
множини дійсного або
наказового способу)
Хотіла випити води.

дієслівні
(головний член виражається дієсловом
і має ознаки присудка)
Караюсь, мучаюсь, але не каюсь
(Т. Шевченко).

неозначено-особові
(дія стосується невизначеного кола осіб.
Дієслово у формі III
особи множини
теперішнього, минулого чи майбутнього
часу)

узагальнено-особові
(дія виконується узагальнено, тобто вона
стосується однаковою
мірою будь-якої
особи. Дієслово у формі II особи однини чи
множини)

Про нього говорять.
Стояли недовго.

Шилом моря
не нагрієш.
(Нар. творчість)

безособові (головний
член є виразником
процесу або стану.
Дійова особа при цьому взагалі не передбачена). Головний член
може бути виражений:

1 безособовим дієсловом у формі 3-ї особи однини теперішнього чи майбутнього часу або у формі середнього роду однини минулого часу: Надворі
світає...
2 особовим дієсловом у значенні безособового: У кожному вікні світилось.
3 дієслівними формами на -но, -то: Написано багато книг.
4 неозначеною формою дієслова: Писати тільки те, що необхідно за
пам’ятати.
5 прислівниками або іншими частинами мови в ролі прислівників: Мені було
жаль його.
Пам’ятка!

1. Називні — речення, у яких стверджується існування якихось предметів чи явищ. Головний член
у номінативних реченнях виражений здебільшого іменником у називному відмінку однини чи множини:
Арфа вечорова (Л. Костенко).
2. Не є називними речення, у яких означення стоїть після підмета, бо тоді воно виконує функцію
іменної частини складеного присудка.
3. Якщо в реченні є будь-яка обставина, то це речення не називне, а двоскладне з пропущеним
присудком: Сади навкруги.
4. Односкладні речення завжди є повними: Ліси...
5. До означено-особових речень належать речення без підмета (який уособлюється з я, ми) та
речення зі звертаннями, наказами, проханнями: Ходімте в сад. Я покажу вам сад (М. Вінграновський).
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6. До узагальнено-особових речень найчастіше належать прислів’я та приказки, у яких дієслово
уособлюється із займенником ти: Шилом моря не нагрієш.
7. Генітивні речення (у яких головний член речення виражений сполукою заперечного слова немає
(нема) з іменником у формі родового відмінка) іноді вважають безособовими, іноді виділяють в окремий
розряд: Немає гіршого ворога від колишнього друга (Нар. творчість).



Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання і завдання для самоперевірки.

1. Які речення називають двоскладними?
2. Які речення називають повними і неповними?
3. Які розділові знаки ставлять у неповних реченнях?
4. Які речення називають односкладними?
5. На які типи поділяють односкладні речення?
6. Наведіть приклади називних речень.
7. Наведіть приклади дієслівних односкладних речень.



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Визначте і запишіть тип односкладних речень.

1. Скажи мені правду, мій добрий козаче (О. Афанасьєв-Чужбинський). 2. Лікарські рослини
вживають у вигляді відварів, настоїв і трав’янистих чаїв (З журналу). 3. Плутаєшся в темряві, падаєш,
знову встаєш, знову простуєш, знову падаєш... (Панас Мирний). 4. Вхід до землянки зробили під великим горіховим кущем (Ю. Збанацький). 5. Їдеш і за весь день деревини ніде не побачиш... А в степах
води не допросишся, ночувати не достукаєшся (О. Гончар). 6. Ой, змилуйся, моя нене, та край мене
хоч присядь (С. Писаревський). 7. Будь сміливим не язиком, а ділом (Нар. творчість). 8. Та й тут, на
маківці Княжої гори, зринаєш душею у височінь і летиш над молодою літньою землею (Є. Гуцало).
9. Сутеніло помалу (Є. Плужник). 10. Уже закінчили жито жати (Є. Маланюк).
Вправа 2. «Четверте зайве». у кожній групі визначте «зайве» речення, викресліть його. Відповідь обґрунтуйте.

1. І землю, й червоно, і голубо, і біло, і синьо, й рожево коло тої хатки (Марко Вовчок). Тепло,
затишно Сироватці після холодної ночі (Ю. Мушкетик). Поганому виду нема стиду (Нар. творчість). Труди і дні. Віки й епохи. Думки, спресовані в слова (М. Луків). 2. І немає злому по всій
землі безконечній веселого дому (Т. Шевченко). Кожній хвилі нема ж вороття (В. Сосюра). Я тепер
маю окремий світ, він наче перлова скойка: стулились краями дві половини — одна зелена, друга
блакитна — й замкнули у собі сонце, немов перлину (М. Коцюбинський). З поганої трави не буде доброго сіна (Нар. творчість). 3. Весни такої не було й не буде (Леся Українка). Дорога. Ранок. Тиша
(М. Рильський). Печалі бронзове листя (Л. Костенко). Промерзлий шлях... Швидкі тачанки
(Є. Плужник). 4. Весна. І сонце. І зело (В. Стус). То дощ. То сніг. То пролісків іскринки. То перший грім. То пломінка блакить... (М. Луків). Твій скальпель. І моє перо. Страждання. Віра. Зло.
Добро. Необорима бистрина. Днів миготіння пелюсткове (Н. Кащук). Прожили. Одійшли на віки
(М. Луків). 5. Усоте прославляю буйноту життя (Б.-І. Антонич). Для добрих друзів відчиняю дім і
маю серця щиру нагороду (А. Малишко). Гарячий мед ллє сонце. Мрійно. Жарко (В. Коломієць). Тої
слави козацької повік не забудем (Т. Шевченко). 6. Катів поведуть на страту, на нашу Святу розплату
(Є. Маланюк). Нема краси в завзятості безсилій... (Л. Костенко). Кому се так квітками, та вінками,
та віттям гордеє чоло вінчають? (Леся Українка). Не жаліли ні праці ні сили. До останку себе перелили В колоски, колоски, колоски (М. Луків). 7. За науку цілуйте батькам руки (Нар. творчість).
Можна знайти в природі півтони, Можна життя спинити на півслові, Але нема в житті на півціни, Але
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нема в житті напівлюбові (А. Демиденко). Світає, Господи, світає... (Л. Костенко). Замело туманами,
зарясніло мрякою (В. Симоненко).
Вправа 3. «Два кольори». одним кольором підкресліть неозначено-особові речення, а іншим — означеноособові. Вставте пропущені букви.

1. Ой, поса..у коло хати маленьку вишню (Нар. творчість). 2. Посадили над козаком яв..р та ялину (Т. Шевченко). 3. Дивишся й не надивишся, дишеш і не надиш..шся тим чистим та пахучим повітрям (І. Нечуй-Левицький). 4. У розритих осінніх полях копали картоплю (Л. Серпілін). 5. Що посі..ш,
те й пожнеш (Нар. творчість). 6. Розплющу очі і раптом бачу у вікнах глибоке небо і віти берези
(М. Коцюбинський). 7. З в..ршин м..нулого майбутн.. бачим (І. Вирган). 8. Не шукай ніколи с..редини,
друзям вір, а ворога пали (Д. Павличко). 9. Крил не втинай с..зокрилій голу..ці, хай вона вільно літа
(Леся Українка). 10. З лінії забрали грабарів, ратників, запасних та рекрутів. Найкращу молодь у кілька
днів забрали в новобранці (І. Ле).
Вправа 4. Знайдіть відповідність між реченнями та їхніми типами.

1. Довіряй, але перевіряй (Нар. творчість).
2. Ось — день плодів (Є. Маланюк).
3. Вчителя й дерево пізнають по плодах (Нар. творчість).
4. Від ріки тягне проникливим холодом по ногах (І. Вільде).
5. Собори душ своїх бережіть, друзі (О. Гончар).
1
А неозначено-особове
2
Б означено-особове
3
В узагальнено-особове
4
Г безособове
5
Д називне
Вправа 5. Укажіть над кожним реченням його тип (односкладне, двоскладне; неозначено-особове, означеноособове, узагальнено-особове, безособове, називне).
1. Століттями тривала боротьба українського народу за власну державність (З підручника).
2. Наллємо серце наше вщерть до краю рідного любов’ю (С. Черкасенко). 3. Любов. Працелюбність.
Людяність. Будемо триматися цього батьківського кореня (М. Стельмах). 4. Люблю легенди нашої
родини (Л. Костенко). 5. Скільки понаписувано віршів! Та не в кожнім світиться душа (М. Левицький).
6. В кімнаті тихо. І прозоро пливуть думки мої ясні (В. Сосюра). 7. По шумі денних голосів на серці
тихо, сумно, чисто (М. Рильський). 8. І немов здригнулась моря глибина. Мріють кипариси. Місяць.
Тиша (В. Сосюра). 9. Ніч і море. Місячна дорога стелеться від берега до Бога (М. Луків). 10. Зелено,
любо усюди! (О. Олесь). 11. Кинем об землю ми лихом, гризотою! (С. Черкасенко). 12. У печі вже
топилося, тихо сичало (Г. Тютюнник). 13. Той монастир недавно збудували (Л. Костенко).
Вправа 6. Перетворіть, де це можливо, двоскладне речення на односкладне і навпаки. Визначте випадки,
коли така трансформація неможлива.

1. Пахло смолою і хлібом житнім (П. Дорошенко). 2. Івана обняв сум (М. Коцюбинський). 3. Важко дихалось у ці похмурі осінні дні... (М. Коцюбинський). 4. Ми йдемо походом гідним (П. Тичина).
5. Сьогодні серед зими пахне весною (М. Коцюбинський).
ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Яке речення є називним?
А Вечоріє.
Б Маленька хатинка біля річки.
В Радісні, усміхнені обличчя, веселі очі.
Г Мені дуже весело.
Д Дні прекрасні.

А
Б
В
Г
Д
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2. Які речення означено-особові?
А
Б
В
Г
Д

А Для ілюстрації сказаного раніше наведемо декілька прикладів.
Б Криничку розшукали швидко.
В П’ю життя моє спрагнено-радо.
Г Журбою поля не перейдеш.
Д Починало вечоріть.
3. Які речення є неозначено-особовими?

А
Б
В
Г
Д

А Прокидаюся. Розвиднюється. Тиша.
Б Заблимало край неба крізь зелені-зелені хмари.
В Перепочили, і закипіла робота.
Г Липка глина набиралась на чоботи, і стало важко йти.
Д Портрети його друкуватимуть у столичних газетах.
4. Які речення є узагальнено-особовими?

А
Б
В
Г
Д

А Не всякому слуху вір.
Б Задзвонили в усі дзвони по всій Україні.
В Не діли шкуру невбитого ведмедя.
Г Схотілось сонця, веселого шуму ріки, теплого хатнього духу.
Д Будь сміливим не язиком, а ділом.
5. Установіть відповідність між реченням та їхнім типом
А Тихим кроком далі зайдеш.
Б А тим часом весніє, весніє.
В Завтра зранку вийду до криниці,
непочатої води нап’юсь...
Г Шуміла калина листом зелененьким.

1 безособове
2 означено-особове
3 неозначено-особове
4 узагальнено-особове
5 двоскладне

А
Б
В
Г

1

2

3

4

6. Яке речення не називне?
А Прозорий гай. Тремтячий лист. Осіння світла акварель.
Б Високі айстри, небо синє, твій погляд, милий і ясний.
В Холодний вітер. Сніг. Сузір’я Лебідь, розпластане над нами в вишині.
Г Як пишно квітка лотоса цвіте, Яка жагуча врода у тюльпана, Яке в ромашки серце
золоте, Яка троянда горда і духмяна!
Д Перші матері слова. Перша пісня колискова.

А
Б
В
Г
Д

7. Який рядок містить називне речення?
А
Б
В
Г
Д

А Мальви біля хати.
Б Кораблі! Шикуйтесь до походу! Мрійництво! Жаго моя! Живи!
В А скрізь буяння квітів і зела, і пахощі, і перегук пташиний.
Г В городі піч. На гудинні череп’я.
Д Був знак мені. І дуже дивний знак.
8. Яке речення не є безособовим?
А На луках під гарячим сонцем дуже пахло свіжою травою й польовими квітами.
Б Цілі вулиці викошено огнем-косою.
В Весною в селі встають рано.
Г На вільну душу ланцюгів нема.
Д Нема краси в завзятості безсилій.

А
Б
В
Г
Д

268
www.e-ranok.com.ua

5

9. Яке речення є безособовим?
А
Б
В
Г
Д

А Весни такої не було й не буде.
Б Двічі молодим не бути.
В Квітучий сад. В нім тиша залягла.
Г Оживляєм гори, води, вибудовуєм заводи.
Д В передчутті грози виходжу з дому.

10. Позначте, якими з поданих форм може бути виражений головний член безособових речень
А
Б
В
Г
Д

А дієсловом наказового способу першої або другої особи однини
Б дієсловом дійсного способу минулого часу множини
В прислівником (зі зв’язкою або без неї)
Г безособовим дієсловом
Д дієслівними формами на -но, -то (зі зв’язкою або без неї)

11. Укажіть односкладні речення, у яких головний член виражений дієсловом дійсного способу минулого
часу множини
А Порятуйте красу у зерні, у стеблі, у рослині.
Б І мене в сім’ї великій, в сім’ї вольній, новій не забудьте пом’янути незлим тихим
словом.
В Усю худобу звичайно пасли на луках, на полях чи в лісах.
Г Крашанки фарбувалися природними барвниками із трав, кори та ягід у червоний,
жовтий, синій, зелений та золотистий кольори.
Д Лише біля теплих морів добували сіль.

А
Б
В
Г
Д

12. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього
1. Над голубою паддю, над горами ліловими, над буйними нетрями стояв сліпучий сонячний ранок,
граючи всіма кольорами веселки. 2. Мільярди перлин мерехтіли на всьому, випромінюючи маленькі сонця, розсипаючи спектри, на лапатім листі дубів і ліщини, на травах, на тисячолітніх, укритих мохом пнях
і колодах, і на вершинах височенних кедрів та осик... 3. Мерехтіли там особливо, як вогнисті краплини;
часом одривалися нечутно і летіли вниз, блискаючи межи стовбурами і прошиваючи синій холод глибоких
сутінків гущавини. 4. Буйна роса була на всьому, тяжіла гронами, згинаючи стеблини трав та одгортаючи
пелюстки квітів. 5. Було напрочуд тихо. 6. Ні шелесне лист ані ворухнеться травинка (І. Багряний).
А. Які речення у тексті є односкладними?
1

2

3

4

5

6

3

4

5

6

4

5

6

5

6

Б. Які речення містять відокремлені обставини?
1

2

В. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку?
1

2

3

Г. Чи є у тексті неозначено-особове односкладне речення?
1

2

3

4

Д. У словах яких речень відбувається спрощення груп приголосних?
1

2

3

4

5

6
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6.6. ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ



Актуалізація опорних знань
Ускладнення речень

однорідними
членами

відокремленими
членами

І роси, і птиці,
і трави з зорею
вітають мене
(В. Сосюра).

Я люблю українське село, повне
шуму, повне
дум
(В. Сосюра).

звертаннями
Сонце! Сонце!
Це тебе, довіч
ний світе, стріваючи, вітає
земля
(Панас Мирний).

вставними
компонентами

вставленими
компонентами

Правда, Чіпка
мій моторний,
удатний
(Панас Мирний).

Радика мама
(тата в нього
не було) була вчителька музики
(Ю. Яновський).

6.6.1. Речення з однорідними членами
та їх пунктуаційне оформлювання



Актуалізація опорних знань

У реченні можуть бути не тільки члени речення, з’єднані між собою підрядним зв’язком (способом
узгодження, керування, прилягання), але й члени речення, які з’єднані сурядним зв’язком і утворюють у
реченні ряди (групи) з кількох рівноправних, незалежних один від одного членів, тобто утворюють ряди
однорідних членів речення.
Однорідними називаються члени речення, які з’єднані сурядним зв’язком, стосуються одного
й того самого члена речення, належать до однієї й тієї ж частини мови, відповідають на те саме питання
і характеризують предмет (дію, явище) з одного боку: Серед хвиль і піни, й шуму чайка утлая несеться
(П. Тичина).
Пам’ятка!

1. Нерідко однорідні члени речення мають при собі залежні (пояснювальні) слова, тобто є поши
реними: Дніпрогес з його крилатими щоглами, могутньою греблею, арками мостів відпливав вдалину
(М. Бажан).
2. Іноді в реченні може бути не один ряд однорідних членів речення, а два і більше.
3. Однорідні члени речення з’єднуються один з одним або інтонацією та сурядними сполучниками,
або (рідше) тільки інтонацією: Кожна професія цікава, потрібна, захоплююча (О. Копиленко).
А тим часом місяць пливе оглядати і небо, і зорі, і землю, і море (Т. Шевченко).
4. Неоднорідними є означення, які характеризують той самий предмет з різних боків: Я на гору
круту крем’яную буду камінь важкий підіймать (Леся Українка).
5. Однорідними означення є тоді, коли:
а) перше з них підсилюється або уточнюється другим і дальшими означеннями:
Високо серед неба стояв ясний, блискучий, повний місяць (І. Нечуй-Левицький);
б) коли означення стоять після означуваного слова:
Він, упевнений, рішучий, серйозний, вирішив підкорити цю гору;
в) коли в ролі означень виступають означення-синоніми або означення-антоніми:
Ми не пропаща, а чудесна сила (М. Стельмах).
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Однорідними можуть бути
підмети

присудки

додатки

означення

обставини

Я, ти, він, вона
— разом дружна ми сім’я.

Заспівали, защебетали
пташки
(Марко Вовчок).

На ходу Соломія
висмикувала
стебло або
корінь
(М. Коцюбинський).

Різнобарвні,
яскраві, золотисті, сріблясті іскорки від
вогню стрибали
над полум’ям
(Панас Мирний).

Маслюки пахли
важко, задушливо
(О. Донченко).

Розділові знаки в реченнях з однорідними членами

Умовні позначення: О — однорідні члени речення;
УС — узагальнювальне слово;
р — речення продовжується.
1. О, О, О, О. — Пливла весна..., на степи-килими сипала стрічки сині, блакитні, жовті, зелені
(С. Васильченко).
2. О, О, О і (чи, й, або) О. — Понад берегом росли густі, високі, зелені та кучеряві верби (І. НечуйЛевицький).
3. і О, і О, і О. — Місяць пливе оглядати і небо, і зорі, і землю, і море.
4. О, а О.
— Є багато на світі учених людей, а поетів мало (М. Коцюбинський).
5. О і О, О і О. — Петрик і Оксанка, Василько і Гнат добре знали, що ліс — це схованка для них
і годувальник для цілого села.
6. Між поширеними означеннями ставиться [ ; ] — Яскраві сади, облиті сонячним сяйвом; обмиті теплими весняними дощами; обкутані теплим подихом прогрітого вітру, вирували своїм
буйноцвіттям.
7. УС: О, О, О. — Усе проти неї: і люди, і становище жінки, і убожество (М. Коцюбинський).
8. О, О, О — УС. — Луки, гори, пишні сади — все зелене й принишкле (О. Гончар).
9. УС: О, О, О — р. — Усе навколо: дерева, птахи, люди — сповнене весняної пружності, нестримної сили (В. Собко).



Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання для самоперевірки.

1. Які члени речення називають однорідними?
2. Які розділові знаки ставлять між однорідними членами речення?
3. Які члени речення можуть ускладнювати речення?
4. Які речення називають ускладненими?
5. Який член речення називають означенням?
6. Яке означення називають узгодженим?
7. Яке означення називають неузгодженим?
8. Що таке прикладка?
9. Який член речення називають додатком?
10. Який член речення називають обставиною?



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Підкресліть однорідні члени речення, визначивши їхню синтаксичну функцію і морфологічне
вираження. Поставте розділові знаки.
1. Небо синє чисте — ні хмариночки ні плямочки — глибоке простре та широке (Панас Мирний).
2. Над вітами вітер ласкавий хмаринки пурпурові жене і роси і птицю і трави з зорею вітають мене
(В. Сосюра). 3. У Брянського вродливе обличчя з тонкими рисами безкровне але не худе (О. Гончар).
4. Тече вода в синє море та не витікає (Т. Шевченко). 5. Хоча зонтик і заважав їм швидко йти, проте
трохи захищав від дощу (М. Трублаїні). 6. В піснях і в труд і даль походу і жаль і усміх і любов і гнів

271
www.e-ranok.com.ua

великого народу і за народ пролита кров (М. Рильський). 7. Хлопець ще малий та спритний до роботи.
8. Мій ідеал справедливість, відвертість, щирість у всьому (І. Цюпа). 9. Велике покликання матері
народити дитину й виховати не вовка а друга не хижака а брата (О. Довженко).
Вправа 2. Поширте однорідними членами речення кожне з поданих речень і запишіть. Розділові знаки
поясніть.

1. На збори нашого класу прийшли вчителі. 2. У нашій школі є спортивна зала. 3. Ми вивчаємо
географію. 4. До уроків готуюсь своєчасно. 5. Ми вивчаємо декілька мов у нашій школі.
Вправа 3. «Два кольори». підкресліть однорідні означення одним кольором, а неоднорідні — іншим. Поставте потрібні розділові знаки.

1. Кость уперше спостерігав виверження. В повітрі чувся сильний задушливий запах сірки.
З джерела вулкана летіло велетенське розпечене каміння (М. Трублаїні). 2. Крізь прозорі хмари іноді
пробивається рожевий сонячний промінь (О. Копиленко). 3. Праця самовіддана, чесна, продуктивна возвеличує людину (З газети). 4. Онде балочка весела, в ній хороші, красні села (Леся Українка). 5. І наші
артільні безмежні поля до мене схиляють свій колос (С. Олійник). 6. Хмарка, вітрила осіння ніч (Леся
Українка). 7. У млині стояв теплий, приємно-солодкуватий дух свіжої муки (М. Коцюбинський).
Вправа 4. Розставте розділові знаки в реченнях.

1. Минають віки. Іншими люди стають і вітри і трави (О. Гончар). 2. В небі смерть чи життя то
затихне то знову гуркоче (В. Сосюра). 3. Реве та стогне Дніпр широкий (Т. Шевченко). 4. Ні Топчало ні
Павло не могли стримати коней і просто в кігті смерті рвонули на кулемет (М. Островський). 5. Оповідання не стільки захоплює мовою скільки змістом (З газети). 6. Собі я бажаю не сну а життя (Леся
Українка). 7. Будять мене і соловей і зозуля і іволга і одуди а то й роса (М. Стельмах).
Вправа 5. Доповніть речення другорядними членами, зокрема означеннями. Підкресліть їх.

1. Терни чорніють. 2. Світанки пливуть. 3. Збиралися дощі. 4. Сіються пісні. 5. Сідають птахи.
6. Минула зоря. 7. Ще лежала зима.
Вправа 6. «Червоним по чорному». у реченнях виправте пунктуаційні помилки.

1. Знов над моєю Україною пливуть сумирні небеса: біліє цвіт подібно інею, і тихо крапає роса
(В. Швець). 2. Як прагне людство в злагоді іти, назустріч сонцю радості трудові (М. Рильський). 3. Так
тихо-тихо осінь надійшла, взяла за руку — зазирнула в очі (В. Гнатюк). 4. І так вінчально, веселково
магічно, клично і святково Я у тобі своїм чар-сонцем свічусь (В. Гнатюк). 5. Реве, та стогне Дніпр
широкий... 6. Зеленіють по садочку черешні, та вишні. 7. Барвінок цвів і зеленів, слався розстилався.
8. Та посійся не словами, а розумом ниво!
Вправа 7. До речень з однорідними членами ввести слово або кілька слів, які виступали б у ролі узагальнювальних. Запишіть ці речення.

1. Майже одночасно дозріли пшениця і овес, огірки й помідори. 2. Друзі-однокласники з’їжджалися
здалека і зблизька, з міст і сіл. 3. Автотраси звідси ідуть на схід і захід, на південь і північ. 4. Навколо
вкрито снігом і поля, і ліси, і видолинки. 5. Скрізь сяють, міняться, грають, палахкотять діаманти,
сапфіри, турмаліни, олександрити.
ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Знайдіть речення, у яких є однорідні означення (розділові знаки вилучено)?
А З другої хати доносилася сумна журлива пісня.
Б Чарами віє від необмеженого синього простору.
В Ранковий легкий вітер розганяв залишки туману.
Г Набачився ланів зелених золотих набачився надихався напився.
Д Щасливий я що народився на твоєму березі що пив у незабутні роки твою м’яку
веселу сиву воду.

А
Б
В
Г
Д

272
www.e-ranok.com.ua

2. Укажіть речення, у якому правильно поставлено розділові знаки
А Бери-но цвіту по власній змозі, І хліба, й солі і втіхи в хату, Лиш не забудь заплатить в дорозі Людській любові звичайну плату.
Б Учітесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь.
В Немає берегів ні в смерті, ні в любові, в безсмертя, й вічності немає берегів.
Г По дорозі знущань і образ, З Богом в серці й гіркою сльозою, Крізь епохи і зболений час йшла Вкраїна моя сиротою.
Д Чи тільки терни на шляху знайду Чи стріну, може, де і квіт барвистий?

А
Б
В
Г
Д

3. У якому реченні правильно розставлені розділові знаки при узагальнювальних словах (деякі знаки вилучено)?
А Усе одбивається в пісні, як у морі: Рожева зоря і червоная кров, І темна ненависть,
і ясна любов, І промінь пожару, і місяць, і зорі.
Б Гомін різноплемінних мов, калейдоскоп облич, парний подих тропіків і гул Атлантики все він приніс з довколосвітніх мандрів сюди, на рідний степовий берег.
В Щастя — це трикутник, а в нім є три боки — віра, надія, любов.
Г У драмі людській небагато дій — дитинство, юність, молодість і старість.

А
Б
В
Г

4. Двокрапку й тире треба ставити в реченні (розділові знаки вилучено)
А Моє село мої тумани Мої весінні солов’ї Досвітні роси на світанні І грози й вигроми
мої Усе що чув що передбачив, не виплакати.
Б Усе було все кануло у Лету розлуки зустрічі прощання і жалі.
В Скрізь у саду в полі у лісі панував осінній спокій.
Г На світі можна жить без еталонів По-різному дивитися на світ Широкими очима
з-під долоні Крізь пальці у кватирку з-за воріт.
Д Воно (насіння) в нас було скрізь де не повернись в горщиках у вузликах на жердках
у сінях в повітці попід стріхою в сипанках в мішечках та мішках.

А
Б
В
Г
Д

5. Знайдіть, коли ставиться двокрапка у реченні (розділові знаки вилучено)
А А на Десні краса! Лози висип кручі ліс все блищить і сяє на сонці.
Б Голос духа чути скрізь по курних хатах мужицьких по верстатах ремісницьких по
місцях недолі й сліз.
В Калина під вікном рідної оселі тополя на околиці села лелече гніздо на клуні
жебонлива криничка при перехресті доріг терпкий запах лісової конвалії усе це овиди
нашого дитинства, наш духовний світ.
Г Дерева а саме груші яблуні сливи вкрились буйним цвітом.
Д Красива осінь вишиває клени червоним жовтим срібним золотим.

А
Б
В
Г
Д

6. Яке речення містить неоднорідні означення?
А І пада сніг лапатий волохатий спокійно й величаво над селом.
Б Запашна співуча гнучка і милозвучна сповнена музики і квіткових пахощів рідна мова.
В Густа медова теплота високі налила жита.
Г Люблю я бистрину життя прозору поривну глибоку.
Д Нічка на землю упала синім прозорим серпанком.

А
Б
В
Г
Д

7. Не можна замінити поданим варіантом у дужках виділене слово в реченні
А За лісом — небеса поморщені, мов хор, десь там реве (гуде) аеродром.
Б Молодиці розмовляли (щебетали) як птиці на дереві.
В Кроки стихли, лише ходики на стіні відсікали і кидали додолу короткі відтинки
(відтінки) часу.
Г І ось прийшло (настало) довгождане свято.
Д Степ дзвенів (бринів) пташиними голосами.

А
Б
В
Г
Д
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8. У якому реченні при узагальнювальних словах ставиться тире?
А Надворі повсюди лежала роса на пожовклій траві осінній на круглій павутині
попід стріхою у хліві, на капустах у городі.
Б Чудний наш народ і сильний і сумний.
В А ніч була дивна тепла та тиха.
Г Все тут мовби однакове і похилі до води вільхи, і засніжені береги.
Д Ні темінь непроглядної ночі ні близькі й далекі вибухи мін снарядів ні навіть невимовний страх що раз у раз підступав до грудей ніщо не могло спинити хлопця.

А
Б
В
Г
Д

9. Виділене слово є узагальнювальним у реченнях
А
Б
В
Г
Д

А Уся земля, мов килим під тобою, З усіх джерел дзвенять мої пісні.
Б За хвилю знов усе стихає. І птахи, крик, і воза стук.
В Все кругом жило, змагалось, Ліс дивився і шумів
Г Все в нас є. Скільки щастя і світла, скільки сонця сьогодні над нами.
Д Навколо все миготіло різнокольоровими вогнями.
10. Визначте тип односкладного речення
Дивились — ждали із завмерлим серцем; хто подола?
А означено-особове
Б неозначено-особове
В узагальнено-особове
Г безособове
Д називне

А
Б
В
Г
Д

11. Текст і завдання до нього
1. Надзвичайна мова наша є таємницею. 2. У ній всі тони й відтінки, всі переходи звуків від твердих
до найніжніших. 3. Дивуєшся дорогоцінності нашої мови: в ній що не звук, то подарунок, все крупно, зернисто, як самі перли. 4. І справді, інше слово часом дорогоцінніше самої речі. 5. Пригадаймо такі слова,
як «оксамит», «перли», «намисто», «рушник», «хустка», «знамено». 6. Кожне слово має свій сенс, свою
красу. 7. У мене особисто народжується велике почуття радості при згадці таких слів, як «світанок», «сонячний промінь», «веселий струмок», «голуба далечінь», «блакитна високість»... 8. А скільки таких слів
існує, і за кожним глибина суть і краса! 9. Той, хто не знає рідної материнської мови або цурається її, сам
засуджує себе на злиденність душі, стає безбатченком (В. Сухомлинський).
А. Які речення містять складений іменний присудок?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Б. У яких реченнях є однорідні члени речення?
1
2
3
4

5

6

7

8

9

В. Які речення є односкладними?
1
2

5

6

7

8

9

6

7

8

9

3

4

Г. Яке речення у своєму складі містить неповне речення?
1

2

3

4

5

Д. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Е. Яке речення містить неоднорідні означення?
1
2
3
4

5

6

7

8

9
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6.6.2. Peчення з відокремленими членами
та їх пунктуаційне оформлювання



Актуалізація опорних знань

Другорядні члени речення, які для підсилення їхньої смислової ролі виділяються в усному мовленні
інтонацією й паузами, а на письмі — відповідними розділовими знаками, називають відокремленими: На
відстані метра від мене на вікні сиділо галченя, майже доросле (О. Копиленко).
Відокремлені члени речення

означення
Непорушно стоять
дерева, загорнені в
сутінь, рясно вкриті
краплистою росою
(М. Коцюбинський).

прикладки (як різновид означення)
Бійці, здебільшого вусаті статечні чоловіки, зриваються на
ноги, нагледівши офіцерів, і завмирають
у готовності
(О. Гончар).

додатки

обставини

Крім запорожчан,
набилося, звичайно,
багато і місцевих
(Я. Баш).

Розплющивши очі,
Леонід побачив над собою каламутне небо
(О. Гончар).

Означення відокремлюються

якщо вони стоять після означуваного слова
й виражені дієприкметниками
або прикметниками із залежними від них
словами
Гола земля,
бита крилами
вітру, безнадійно сіріла під
олив’яним небом
(М. Коцюбинський).

два або кілька
н е п о ш и р е н и х
означень, якщо
вони виражені
дієприкметниками або прикметниками й стоять
після означуваного слова, перед яким є означення
Сивий полин
п’янив повітря
гіркими пахощами, густими
і задушливими
(М. Коцюбинський).

якщо вони стосуються члена
речення, вираженого особовим займенником
Схвильовані
і вражені, веселі й замислені,
дивляться вони
на перетворені
свої простори
(О. Довженко).

узгоджені означення, що стоять
перед означуваним словом, коли
мають додаткове
обставинне значення (вказують
на причину дії
тощо)
Збентежений
з такої зустрічі, хлопець ледве
не випустив хлібини
(О. Донченко).

неузгоджені означення, виражені
іменниками в непрямих відмінках, тоді, коли
стоя ть поруч з
узгодженими
Над ставком
стояла Довбишева хата, вся
в черешнях
(І. НечуйЛевицький).
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Не відокремлюються означення

два або більше непоширених означень, що стоять після означуваного слова, перед яким немає
означення

виражені дієприкметниковим зворотом,
який безпосередньо стоїть перед означуваним
словом

Пішли дощі дрібні та безперестанні з сивими
непроглядними туманами (Панас Мирний).

Розбуджений подихом весни Дніпро гнівно
трусонув могутніми плечима й скинув із себе
крижаний панцир зими (Л. Дмитерко).

Відокремлюються прикладки

поширені, якщо стосуються члена речення,
вираженого іменником-власною назвою,
стоять після власної назви
Цим полком командував Василь Назарович
Боженко, київський столяр
(О. Довженко).

непоширені, якщо вони стоять
після власної назви

непоширені, якщо вони стосуються члена
речення, вираженого особовим
займенником
Нікого не боїться і він, Вадик
(Ю. Збанацький).

якщо власна назва, що стоїть після загальної,
є прикладкою

Засідання відкрив Микола Олексійович,
директор.

Так загинув перший син, Павло Петрович
Цупов, луганський робітник і син робітника
(М. Бажан).

якщо починається словами як, тобто, або,
чи, а саме, як-от, зокрема, особливо, навіть,
наприклад, в тому числі, на ім’я,
за походженням, родом

непоширені, якщо стосуються члена речення,
вираженого іменником із залежними від нього
словами (чоловік, людина, хлопець, дівчина
тощо)

Польові квіти, в тому числі й сон-траву,
треба оберігати (З газети).

Його перестрів той самий лікар, хірург
.

поширені, якщо вони стосуються члена
речення, вираженого загальним іменником
або займенником
Я, майбутній абітурієнт, добре знаю
правила вступу.
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Не відокремлюються прикладки

якщо стоять перед власною назвою,
якої вони стосуються

виражені дієприкметниковим зворотом, який
безпосередньо стоїть перед означуваним словом

Цим полком командував Василь Назарович
Боженко (О. Довженко).

Газ має велике значення як паливо
для промисловості (З підручника).

Пам’ятка!

1. Прикладка із сполучником як виділяється комами, якщо вона має відтінок причини: Молодому
в’єтнамцю, як постійному мешканцю півдня, дуже дошкуляла північна зима (З газети).
2. Коли ж прикладка із сполучником як має значення, у ролі кого або чого виступає предмет (особа),
який уточнюється прикладкою, то така прикладка не виділяється (як = є): Ліс як сировина і як будівельний
матеріал використовується для деревообробної, хімічної і паперової промисловості (З підручника).

Відокремлюються обставини

виражені дієприслівниками
або дієприслівниковими
зворотами
Між зелено-сизими полями,
звиваючись, висвічує мирний
і лагідний Серет (О. Гончар).

виражені іменниками
з прийменниками (незважаючи на, у зв’язку з, всупереч,
внаслідок, за відсутністю,
на випадок, на відміну від,
залежно від)
Незважаючи на пізній час
і негоду, на вулицях міста
купчилися юрби молоді.

виражені іменниками
з прийменниками, прислівниками, які відповідають
на одне питання і означають
додаткові ознаки дії
Там, на пагорбі, стояла золотоверха церква.

Не відокремлюються обставини

одиничні дієприслівники,
що мають значення обставини
способу дії
І ми не гаючись (тобто негайно) взялися до діла
(Ю. Збанацький).

одиничний дієприслівник,
який стоїть в абсолютному
кінці речення і має значення
прислівника

дієприслівникові звороти
фразеологічного типу
Бігти не чуючи ніг

Я був молодий, здоровий і міг
працювати не втомлюючись
(О. Довженко).

Пам’ятка!

Відокремлюються додатки із словами крім, окрім, опріч, особливо, замість, за винятком,
у тому числі: За винятком баби Оришки, малий Чіпка нікого не любив (Панас Мирний).
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Пам’ятка!

1. Уточнювальні члени речення вживаються для конкретизації або пояснення значень інших
членів речення: На вулиці, під самими ворітьми, знявся над колодязем новий журавель (М. Коцюбинський).
2. Уточнювальні члени речення виступають тими самими (проте неоднорідними) членами речення,
відповідають на ті самі питання: Десь на Залужжі надсадно, з підвиванням, кричав сич (Г. Тютюнник).
3. З відокремленими уточнювальними членами можуть вживатися слова особливо, головним
чином, у тому числі, наприклад, навіть, зокрема, крім, опріч, поряд, поруч, за винятком: Хлопець
досить успішно склав екзамени з усіх предметів, у тому числі з української мови (Г. Тютюнник).
Порівняльний зворот

Дуже часто ознака предмета чи його дія характеризуються не прямо, а опосередковано, тобто через
порівняння. Порівняння є обставиною в реченні із порівняльними сполучниками як, мов, наче, неначе,
ніж тощо.
Порівняння бувають

метафоричні (пряма назва
предмета, його ознаки чи назва його дії замінена іншою,
переносною назвою, утвореною на підставі подібності)
Та не каркай вороною на весь
ярмарок (Є. Гуцало).

заперечно-протиставні
метафоричні
Чужа сторона — не рідна
мати (Нар. творчість).

порівняльні звороти (приєд
нані сполучниками як, мов,
наче, ніби, які, ніж)
Лихом об землю, як шапкою,
вдаримо (Б. Олійник).

Пам’ятка!

1. На письмі порівняльні звороти виділяються комами на початку, всередині, наприкінці речення.
2. Вони можуть складатися із сполучника і слова, і можуть мати сполучник і декілька слів. У першому випадку — це непоширене звертання: Голоси, як птиці, крильми обнялися (В.Сосюра). У другому — поширене: Пливуть віки, мов кораблі Колумба (Є. Гуцало).
3. Порівняльний зворот слід відрізняти від складнопідрядних речень з підрядним порівняльним:
Горпина стоїть на хатньому порозі біла, як хустка (Марко Вовчок) — порівняльний зворот: Карпо
стояв, неначе скеля стояла — складнопідрядне речення з підрядним порівняльним.
4. Стійкі порівняння фразеологічного типу комами не виділяються: Дощ линув наче з відра
(О. Кониський).
5. Кома не ставиться також:
а) якщо порівняльний зворот функціонує в ролі іменної частини складеного присудка: Тільки обвішаний патронами авангард був наче з заліза (Ю. Яновський);
б) коли порівняльний зворот є простим дієслівним присудком: Капітан Косачов немов прокинувся
од сну (Ю. Збанацький);
в) коли порівняльний зворот тісно пов’язаний з присудком (без звороту присудок із смислового
боку не завершений): Він це зрозумів як натяк;
г) якщо порівняльний зворот можна замінити орудним відмінком: І сорок літ ішов Франко-сіяч —
і спів його звучав не раз як плач, і плач його звучав як гімн народу (Д. Павличко);
д) коли перед порівняльним зворотом наявні прислівники майже, зовсім: Дівчинка говорила
майже як доросла;
г) не виділяються комами образні звороти типу білий як сніг, білий як крейда, жити як сир
в маслі і под.: Панас Кандзюба бігав по хатах як навіжений (М. Коцюбинський).
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Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання для самоперевірки.

1. Які члени речення можуть бути відокремленими?
2. За яких умов відокремлюються означення?
3. За яких умов означення не відокремлюються?
4. Що називають відокремленою прикладкою?
5. За яких умов відокремлюються прикладки?
6. За яких умов відокремлюються обставини?
7. За яких умов обставини не відокремлюються?
8. Що називається відокремленим додатком?
9. За яких умов відокремлюються додатки в реченні?
10. Що називається порівняльним зворотом?
11. Як відокремлюються в реченні порівняння?



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Перепишіть, перетворивши речення з невідокремленими означеннями на речення з відокремленими означеннями.

Взірець: Чорна, непроглядна темрява стояла кругом. — Кругом стояла темрява, чорна, непроглядна.
1. Знову пролунав короткий різкий сигнал. 2. А далі — густо обсаджена липами та осокорами широка алея. 3. Легка прозора хмарка пропливала і щезла з вогняного небосхилу, як марево. 4. Полум’яна
й безмежна любов до Батьківщини робила його героєм. 5. Рівний, залитий сонцем степ одразу принишк. 6. Дзвінкі та тоненькі хлоп’ячі голоси лунали під крайньою хатою поблизу млина.
Вправа 2. Поставте розділові знаки, поясніть їх. Випишіть іменники II відміни і поставте їх у родовому
відмінку.

1. Хіба він Козаков вічний солдат може бути без полку (О. Гончар). 2. І він Шевченко босоніж до
школи ходив (М. Стельмах). 3. Ось він Дніпро величний і древній народна українська ріка (Ю. Яновський). 4. Людина широких демократичних поглядів Григір Тютюник з великою повагою ставиться до
культури інших народів (А. Шевченко). 5. Арики тобто зрошувальні канали густою сіткою вкрили степ
(Л. Дмитренко). 6. Дядько Максим теж залізничник після війни жив під Черкасами (Ю. Яновський).
7. У прозорому п’янкому повітрі причепився перший дзвоник весни крихітний жайворонок (Ю. Яновський).
Вправа 3. Уведіть у придумані вами речення відокремлені додатки, розставте розділові знаки в них.

Крім свого голосу, замість високих гір, за винятком юнаків, опріч двох червоних яблук.
Вправа 4. Підкресліть у тексті: 1) прийменники — однією рискою, частки — двома, 2) речення, у якому
обставина виражена прислівником, — пунктиром.

Пекло нещадно. Та у курені
Долівка зберігала прохолоду.
Блищала тьмяно зброя на стіні.
Турецький килим провисав до входу.
В куточку скриня горбилась стара,
Узята у товсті залізні штаби.
М’яка вода у затишку цебра

Світилася од власної приваби.
Квітучі слобожанські рушники
Червоне й чорне у собі таїли,
А ще тепло коханої руки,
Яким вони так потайки раділи.
(Л. Горлач)
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Вправа 5. Перепишіть поданий текст, замінюючи виділені дієслова дієприслівниками і випускаючи сполучник і, поставте розділові знаки.

Павлик і Мирон ішли і розмовляли про скарби. Хлопці підійшли до водоспаду і зупинились.
Вони почули тупіт багатьох ніг і присіли від переляку. То табун оленів промчав і зник у лісі. Хлопці
побачили ведмедя і вже по-справжньому перелякались. Вони стояли нерухомо і стежили за ведмедем.
Звір зупинився над потоком, оглянувся і нахилився до води. Хлопці побігли вниз і перебрались по
стовбуру дерева на той бік. Вони бігли і не зупинялися. Павлик і Мирон втомилися і сіли відпочити.
Мирон дістав з кишені карту і розгорнув її на колінах. Хлопці нахилилися над нею і почали пильно
розглядати. Раптом вони почули над собою голос і здригнулись від несподіванки. Лісник підійшов до
хлопців і запитав, що вони роблять у лісі. Через кілька хвилин хлопці сиділи на мішках з жолудями
і їхали в село.
Вправа 6. «Два кольори». розставте розділові знаки в реченнях та підкресліть одним кольором звертання,
іншим — порівняння.

1. Як любити мій козаче Твої чорні брови, Твої очі, що неначе Золоті підкови. 2. Стрясе маля свій
голос мов зорю В зелені трави і на сині води. 3. Мовчи-мовчи, слова як стріли Такі пекучі й вогняні.
4. Мій конику-коню друже-одиначе Ходи потихеньку, де журба маячить. 5. Не лети мій голубе за небокрай, За оранжевий спалах світанку (Із тв. В. Гнатюка). 6. Баранці фрезово-рожевим шлейфом
розліталися морем, легкий сонний вітер підхоплював краплини, і вони іскрилися алмазами, насолоджуючись теплом останнього і швидкого як блискавиця променя дня (Я. Дияк).
ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. У якому реченні прикладка не відокремлюється (розділові знаки вилучено)?
А Шофер літній чолов’яга мав атлетичну будову тіла.
Б Не одна доріжка в чистім полі нашому Миколі хлопцю молодому.
В Особливо вирізнявся між хлопцями Павлуша Якович чистенько зодягнене випещене
ледаче й капосне хлоп’я.
Г І щастя квіти запізнілі сумують айстри у саду.
Д Мелашка була потрібна в господі як робітниця.

А
Б
В
Г
Д

2. У якому реченні прикладка відокремлюється комою (розділові знаки вилучено)?
А
Б
В
Г
Д

А Усі знали Оришку як відьму.
Б Перстень цей дарується як милість превелика.
В Борис Савович як недавній моряк цілком серйозно підтримав Марисю.
Г Сприймаю день народження як докір.
Д Олександр Мурашко широко відомий як портретист.
3. У якому реченні означення не відокремлюється (розділові знаки вилучено)?
А Виводить лісова стежинка до верб заснулих край села.
Б Єднає нас над кручами Дніпра земля на хліб і сіль багата.
В У тиші настояній духом гречаним напахченій визрілим паром городнім сиджу
перед дідом.
Г По дворах навантажені всяким збіжжям стоять вози готові в дорогу.
Д Стоять налиті сонцем дні.

А
Б
В
Г
Д

4. У якому реченні означення відокремлюється комою (розділові знаки вилучено)?
А Гудуть з вітрами до світання дощем оплакані сади.
Б І тиха осінь мрійна яснолиста несла в серця надію і тривогу.
В У снігу по коліно стоїть з хати винесена ялинка.
Г Побите дощем поле ще й град поб’є.
Д Здобутий працею сухар м’якший від дарованого бублика.

А
Б
В
Г
Д
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5. У якому реченні є відокремлений додаток (розділові знаки вилучено)?
А Микола замість панського лану вийшов на своє поле.
Б Старша донька Катерина Данилівна Виговська мала батькові палкі очі чорні кучері...
В Олена Богданівна як любляча вірна дружина не кидала свого чоловіка.
Г Він син корсунського посадника знатний вельможа і посол приїхав у Київ до князя
Святослава.
Д Може таким і був колись Київ столиця варварського народу що досі загрожує Царгороду з північного побережжя Чорного моря.

А
Б
В
Г
Д

6. У якому реченні є відокремлена обставина (розділові знаки вилучено)?
А
Б
В
Г
Д

А На підставі нескладного життєвого досвіду він розумів що суперечка з жінкою
ні до чого крім зайвого галасу й неприємностей не призводить.
Б Вас одразу можна впізнати і не бувши ворожкою.
В Я впевнена що наш народ незважаючи на неймовірні випробування змінить
життя на краще.
Г Лиш добро роби не думаючи.
Д Рушниця в його руках стріляла не хиблячи.
7. Прикладку вжито в реченні

А
Б
В
Г
Д

А Матір Січ споконвіку радо зустрічає різних людей.
Б Хмарніючи, мов дитя, зносився думкою до Бога.
В Мовте, кошовий отамане, про що річ.
Г У грудні Петро Сагайдачний сповіщав про похід на бусурманські вежі.
Д Не знаю трагічнішої книжки від історії нашого народу.
8. Прикладку вжито в реченні

А
Б
В
Г

А Кріпак, незграба, злидень, гайдамака... Чи це не ти?
Б ... А як спадуть, як рабства лід Протне нова зоря, Малюк і муж, і ветхий дід
Прославлять Кобзаря!
В Ось тобі яблуко червонобоке, Старший мій сину Микитко.
Г Катря Катрю видає, приданого не дає.
9. Яким відокремленим членом речення є виділене слово в реченні?
Дарунок його, замість захоплення й подяки, викликав лише глумливу гримасу вуст.
А відокремленим додатком
Б відокремленим означенням
В відокремленою прикладкою
Г відокремленою обставиною

А
Б
В
Г

10. Установіть відповідність між відокремленим членом речення та прикладом
А Через якийсь час, пополуднувавши, вся сім’я сиділа під
хатою на призьбі.
Б Багато грабіжників зазіхало на твої багатства і могутність,
стольне місто Києве.
В Залякані нарами й нагаями, селяни вдавали тихих і покірних людей, які готові робити всяку роботу, усе, чого
тільки забажається панам.
Г Досвідчений учитель, він завжди ретельно готувався до
проведення уроків.
Д Хлопець досить успішно склав екзамени з усіх предметів,
у тому числі з математики.

1 обставина
2 додаток
3 прикладка
4 означення

А
Б
В
Г
Д

1

2

3

4
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11. У якому реченні є дієприкметниковий зворот?
А Там, на рівному березі невеликої повноводної річки Почайни, виднілося
чимале селище.
Б В імлистій долині, осяяній срібним промінням місячним, стояли широкі лани
золотого жита та пшениці.
В Непроглядний гай стоїть тихий та спокійний, темний та свіжий.
Г Зашуміла вода на низині, шукаючи виходу.
Д Вогка земля мліла в гарячому золоті сонячного проміння, вільна від тіней і холодків.

А
Б
В
Г
Д

12. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього
1. Над самою водою стояла хатина, ще нижча і менша за інших. 2. Наполовину вросла в землю та
покрита гострокінчатим дахом. 3. Стіни не вищі над чотири п’яді, виднілись лиш спереду та з боків, ззаду
доходив критий дах аж до самої землі. 4. На вершку був отвір крізь який клубами добувався дим. 5. Посе
редині хати горів огонь та освічував блимаючим полум’ям темні, закопчені стіни. 6. Пообтикані мохом, вони
світились пусткою. 7. На сволоку висів у багатій оправі довгий та широкий меч з ручкою у вигляді пташиної
голови. 8. В кутку стояло декілька горшків, мішок борошна та кілька колод дерева (За Ю. Опільським).
А. Які речення містять однорідні члени речення?
1

2

3

4

5

6

7

8

4

5

6

7

8

5

6

7

8

5

6

7

8

Б. Які речення містять відокремлені означення?
1

2

3

В. Яке речення містить поширені однорідні члени речення?
1

2

3

4

Г. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку?
1

2

3

4
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6.6.3. Речення зі вставними і вставленими компонентами
та їх пунктуаційне оформлювання



Актуалізація опорних знань

Вставними називаються такі слова або сполучення слів, за допомоги яких виражається ставлення
мовця до висловленої ним думки.
Вставні компоненти граматично не пов’язуються з іншими словами в реченні і тому не є його членами.
Вставні слова виражають
достовірність повідомлення, впевненість
(безумовно, звичайно, без сумніву, як відомо,
ніде правди діти)
Ріка, звичайно, не Егейське море,
котре походить, звісно, від «еге»
(Л. Костенко).
слова ввічливості (будь ласка, дякую, на добраніч, спасибі тощо)
Будь ласка, не викрикуйте так голосно.
невпевненість, припущення (мабуть, може,
можливо, певно, здається, може бути,
як видно)
Може, саме про цей будинок говорив Джойс?
(П. Панч).

джерело повідомлення (як кажуть, повідом
ляють, на думку, на мою думку, по-моєму,
як говорять у народі, за прислів’ям тощо)
Як кажуть, двічі життя
не прожити.
емоційну оцінку повідомленого факту
(на жаль, на лихо, на зло, на диво, на щастя,
хвалити Бога)
На жаль, літні канікули закінчилися
логічну впорядкованість мовлення, почерговість думки, виділення головного (отже,
до речі, значить, зокрема, по-перше,
у всякому разі, таким чином)
Отже, сьогодні ви не готові
до контрольної роботи

Вставленими називаються такі сполуки слів, які містять додаткові повідомлення, побіжні зауваження
до основної думки.
Пам’ятка!

1. Вставлені сполуки не можуть бути класифіковані за якимись загальними ознаками, оскільки
виникають незаплановано, у процесі мовлення.
2. На письмі вставлені сполуки, як правило, беруться в дужки або виділяються двома тире, рідше — комами: Уже, либонь, після Покрови, Вертався з Донця, та знову (Бо я вже двічі посилав До
дівчини за рушниками) Послать і втретє міркував (Т. Шевченко).
3. Вставні і вставлені конструкції не є членами речення, тому речення не поширюють: Отже,
я співаю.
4. Слід запам’ятати групи вставних слів:
— оцінку вірогідності повідомлюваного: авжеж, безперечно, безсумнівно, без усякого сумніву,
видимо, видно в усякому разі (випадку), гадаю, дійсно, звісно, звичайно, здавалося (б), здається, зрозуміло, либонь, мабуть, може, можливо, напевно, очевидно, певна річ, по суті (справи), (що)правда,
припустимо, припустімо, природно, скажімо, скоріш за все, слід гадати, справді, треба думати, було,
буває, бувало, трапляється, як звичайно, як завжди, як водиться;
— почуття мовця, емоційну оцінку того, про що йдеться: на біду, грішним ділом, на гріх, дивна
річ, на зло, навдивовижу, на жаль, на (не)щастя, нівроку, соромно сказати, чого доброго, як на біду,
як на зло;
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— зв’язок думок, послідовність викладу: по-перше, по-друге тощо, виходить, головним чином,
далі, до речі, значить, з одного боку, зокрема, зрештою, крім того, між іншим, навпаки, наприклад,
нарешті, однак, отже, підкреслюю, передусім, повторюю, приміром, проте, у цілому;
— способи оформлення думок: взагалі, власне, грубо висловлюючись, з дозволу сказати, інакше
(коротше, правду, м’яко, між нами, попросту, чесно) кажучи, іншими словами, крім жартів, можна
сказати, одним словом, признаюсь, смішно сказати, так би мовити, точніше, як кажуть тощо;
— джерело повідомлення: бачу, говорять, за визначенням, за вченням, за моїми розрахунками, за
повідомленням, за приказкою, кажуть, мов, мовляв, на думку, пам’ятаю, повідомляють, чую, по-моєму,
по-твоєму.
5. Вставні слова і словосполучення можуть бути звернені до співрозмовника або до читача, щоб привернути увагу: бачиш, будь ласка, вірите, вибачте, даруйте на слові, дозвольте, зрозумійте, пам’ятайте,
погодьтесь, послухайте, розумієш, уявіть (собі), чуєте.
6. Ніколи не бувають вставними слова: ніби, нібито, мовби, немовби, наче, неначе, все-таки, адже,
от, принаймні, навіть, між тим, за традицією, у кінцевому результаті (підсумку), буквально, якби,
майже, при тому, при цьому, тим часом, до того ж, приблизно, якраз, як-не-як.
7. Слід розрізняти вставні слова і члени речення. Вставні слова можна вилучити з речення, не
порушуючи його структури. Вони виділяються комами. Вилучення членів речення руйнує граматичну
і смислову структуру речення.
Розділові знаки в реченнях зі вставними
словами, словосполученнями і реченнями

кома

тире

кома й тире

дужки

Кома ставиться

вставні слова і словосполучення відділяються комами
У ніч Різдвяну батько,
згадавши, очевидно,
молодість свою, дитинство усе своє, одним словом, життя,
просив матір заспівати йому колядок
(О. Довженко).

два вставних слова
відділяються одне від
одного
Правда, може,
я сам-таки, в цьому
й винен...
(О. Гончар).

вставні слова відділяються комами від
усіх попередніх сполучників, крім а
(після а кома ставиться лише тоді, коли
перед ним стоїть
слово з часткою не)

невеликі за розміром
вставні речення
Звали нашого діда,
як я потім довідавсь,
Семеном
(О. Довженко).

І вернеться наша
воля, а може, ще й
слава (Ю.Федькович).
Запасним видом
палива може бути не
вугілля, а, наприклад,
торф (З підручника).

Пам’ятка! Комою не відокремлюються вставні слова, що стоять на початку або в кінці відокремленого звороту (вони виділяються комами разом з усім зворотом): Дятли вечеряли, видно наїдаючись на
зиму. Дятли в ечеряли, наїдаючись на зиму видно. Але: Дятли вечеряли, наїдаючись, видно, на зиму.
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Тире ставиться

на місці пропуску слова
в повторюваному
словосполученні
З одного боку, цілував
барині ручку, а з другого — клумби квіткові їй
толочив
(Остап Вишня)

як додатковий знак після коми,
якщо вставні слова можуть за
змістом належати або до попередньої, або до наступної частини

поширені вставні речення
виділяються тире, якщо немає
потреби дуже різко виділяти
їх із основних речень

Тайна дрож пронимає народи, —
Мабуть, благодатная хвиля надходить
(І. Франко)

Свиридович — так звали мого
діда — майже ніколи не бігав,
а ходив поволі.

Кома й тире ставиться, якщо на місці розриву основного речення повинна стояти кома: Жила вдова
з дітьми у хатці, — навіть би й хаткою узивати не годилося — хижкою, — і стояла вдовина хатка на
вулиці під горою.
Вишневий сад — він тільки-но зацвів, — данину першу виплативши бджолам, дрімав снив (М. Рильський).
Дужки ставляться, якщо вставне речення різко випадає із структури основного речення: Так у зоопарку
утримується рідкісний вид мавп — абіссинська (це попередня назва Ефіопії) гвереця, чи, по-місцевому,
гуреза (З журналу).



Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання для самоперевірки.

1. Що називають вставними і вставленими компонентами речення?
2. Яка функція у реченні вставних слів, словосполучень, речень?
3. Яку роль у реченні відіграють вставлені компоненти?



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Знайдіть у реченнях вставні слова чи словосполучення і поставте розділові знаки.

1. Певно тут колись ішли запеклі бої (З журналу). 2. Як і завжди сьогодні працею ми зустрічаєм
сонця схід (В. Швець). 3. Ця звістка очевидно дуже вразила жінку (З журналу). 4. А хлібам колосистим
здається немає кінця (Д. Луценко). 5. Мене хотів спіймати світ але на щастя не спіймав (А. Григору).
6. Як на зло почав накрапати дощ. 7. Здавалось болотам не буде кінця (З журналу). 8. Ми власне кажучи передбачали такий поворот подій (З журналу). 9. Я його зустрічав вже не раз і не два безперечно
(О. Влизько). 10. Народився дід тому сто років отже мав старіших ще батьків (М. Доленго). 11. Людина
може й не безсмертна але безмежна (П. Загребельний).
Вправа 2. Виділіть дужками, де це необхідно, вставні слова і речення.

1. Там батько, плачучи з дітьми а ми малі були і голі, не витерпів лихої долі, умер на панщині
(Т. Шевченко). 2. Мавпи повисають униз головою, чіпляючись чотирма зігнутими пальцями у них немає
великого пальця, як крючками (З газети). 3. Якщо в листі тільки розповідь — про улюблену кішку,
собаку а таких дуже багато — він і не вимагає відповіді (З журналу). 4. Цензори то забороняли п’єcу,
то знову дозволяли після відповідних авторських переробок надрукувати цей твір вдалося тільки 1903
року (О. Ставицький). 5. Побоюючись навернутись на материні очі а що як вона кинула до насіння й
чекає мене?, я подався до ставочка (М. Стельмах).
Вправа 3. «Два кольори». одним кольором підкресліть вставні конструкції, іншим — вставлені.

1. Це ж справа твого серця, як ти сама колись говорила! (О. Донченко). 2. Завжди в своєму селі
(а також у лузі, в полях) приглядався до лелек (Є. Гуцало). 3. За відомостями тієї ж Рєпніної, Глафіра
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Псьол була родичкою Гоголя. 4. Але ж, я гадаю, ви не з полохливих? (О. Гончар). 5. Стара княжна
Варвара Олексіївна — їй було тоді вже 65 років — майже зовсім осліпла і рідко з’являлася в салоні (Із тв. П. Жураковського). 6. З усієї провесни (а може, й раніше) снується в твоїй пам’яті дивна
мелодія материної пісні (Є. Гуцало). 7. Демид зразу скочив (коліно різко заболіло), схопив дівчину за
плечі, підвів (В. Собко).
Вправа 4. Складіть по два речення так, щоб подані слова і словосполучення в одному з них були вставними,
в іншому — членами речення. Підкресліть граматичну основу речень.

Зверніть увагу, дивна річ, здається, правда, звичайно, може, значить, одне слово.
Вправа 5. Доберіть із довідки вставні конструкції, які, на вашу думку, відображали б суть речень.

1. Мій двір в Чигирині, … , не Фонтенбло (Л. Костенко). 2. … , це була інша земля (О. Гончар).
3. , і пісні з вітром ходитиме, дійде до серця, серце палитиме (А. Малишко). 4. Мені книжки, … , дав
мій найкращий друг. 5. Прокіп підходив спокійний і діловитий, … (М. Коцюбинський). 6. … , Федько
не може чути ніяких порад і щасливо добирається до берега (В. Винниченко). 7. … , в Петра не було
ні сестри, ні матері (П. Куліш). 8. Для виконання практичної роботи треба, … , перевірити наявність
приладів, … , уважно ознайомитися з умовними знаками (З підручника). 9. Краса нас усього вчить. Ся
проста істина лишилася, … , непризнаною, особливо ворогами високих мислей і почуттів (О. Довженко). 10. На директорові промову відгукнувся, …, один тільки з батьків (Ю. Смолич). 11. …, природа
наснажує до діла і зміцнює до праці, роблячи її солодкою (Г. Сковорода). 12. І все то те лихо, все, …,
од Бога! (Т. Шевченко). 13. Бажання, …, сильніше неволі! (Г. Сковорода).
Довідка: справді, кажуть, бувало як завжди, за приказкою, проте, здавалось, на біду, власне, на
щастя, авжеж, може, коротко кажучи, по-перше... по-друге.
ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Позначте речення, що випадає з логічного ряду
А
Б
В
Г
Д

А Треба думати Микола не запізнився.
Б Дмитро сподіваюсь не забуде про мій день народження.
В Повідом нам принаймні про початок іспитів.
Г Театр признаюсь моє хобі.
Д Яна складає вірші по суті з п’яти років.
2. У якому реченні правильно розставлені розділові знаки?
А Не ради сліз, і розпачу, й скорботи, і не в ознаку гіркого прокляття — фашизм
і так уже проклятий всім світом, а задля слави нашого роду писано, і во ім’я любові,
про цю високу смерть.
Б Він був маленький, незавидний, але з густою гривою і — як пізніше виявилось —
разюче невтомний.
В Звали нашого діда як я потім довідавсь, Семеном.
Г Діти щойно, вона це добре пам’ятала! — були тут поруч.
Д Перед очима поета на зелених горах поставало «велике місто Київ» як називав
його Шевченко.

А
Б
В
Г
Д

3. Яке речення містить вставне слово (розділові знаки вилучено)?
А Диво дивнеє на світі з тим серцем буває!
Б Нарешті рушив пароплав, покірний волі капітана.
В Певно руїну та буря зробила?
Г Він знає це певно.
Д Його репліки і пропозиції були якраз до речі.

А
Б
В
Г
Д
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4. Укажіть речення, у якому вставне слово має значення впевненості
А У північ, може, в південь, на світанні ми пригорнемося до рідної землі, і будуть
люди цілувати в шані поранені солоні шинелі.
Б Правда, дими враз щезли, зате біля сахарні роїлась купа людей і чорніли підводи.
В У всякому ділі є свої майстри і своє, так би мовити, натхнення.
Г Раз ласуни, як водиться у них, поснідать добре захотіли.
Д Видно, знову нам доведеться йти пішки.

А
Б
В
Г
Д

5. Укажіть речення, у якому вставне слово має значення невпевненості
А Парубок спершу, мабуть-таки, чи й не прийняв її за ту польову царівну...
Б Відповідь він надіслав лише сьогодні, на жаль.
В І ось, нарешті, вершина.
Г На мене хтось-то набрехав (бодай би той добра не знав!), що я хабарики лупила.
Д Там, кажуть, з гір усю країну видно.

А
Б
В
Г
Д

6. Укажіть речення, у якому вставне слово виражає почуття мовця
А На станції Гребінка у вагоні, нарешті, попросторішало.
Б На щастя, підходив Андрій.
В Вони встали й пішли — обоє чомусь засмучені — і вже до самої домівки мовчали.
Г Після цього він спинився на двох парах, які, за його словами, були прикладом як
для учителів, так і для учнів з усіх поглядів.
Д Кажуть, сніг на полі — хліб у коморі.

А
Б
В
Г
Д

7. Укажіть речення, у якому вставне слово має значення послідовності викладу
А
Б
В
Г
Д

А Хвала Богові, я вільна тепер.
Б Боже, яка моя мама красива — як на іконі Марія.
В Найвідоміший я у своєму селі після Гоголя, звісно, і після Тараса.
Г Улас Самчук вважав, що література покликана, по-перше, відображати життя,
по-друге, нести в собі моральну істину, тобто бути повчальною.
Д Не сходить сонце на Вкраїні, напевне, й місяця нема.
8. Простим неповним є речення

А
Б
В
Г
Д

А Світає.
Б Висока трава.
В Не можна зловить вогонь.
Г В нашій хаті — наша правда й сила.
Д І горить на крилі небокраю вечорова зоря золота.
9. У якому реченні правильно розставлені розділові знаки?
А Дещо правда, піднялось із тії неслави.
Б Це була, так би мовити наша фамільна ворона.
В Одне слово летимо вже через Гімалаї.
Г Мужність, як правило — скромна.
Д Ось, наприклад, назви нових сортів квітів: тюльпани «Мідний вершник», «Синій
птах», флокс «Декабристи».

А
Б
В
Г
Д

10. У якому з речень допущено пунктуаційну помилку?
А Правду кажучи, його вабив не розкішний палац, а столітні дуби в лісі.
Б У поля виходжу і, здається бачу і цвіт очей, і посмішку гарячу.
В Малоросійство багатонаціональне, так би мовити, його головну ударну силу
становлять колишні українці.

А
Б
В
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г
д

Г Так чудно її звуть на ймення, що їй-богу, ніяк не второпаю.
Д Чи, може, у мене настав отой момент, коли чоловік сам собі дивується?
11. Яке речення не містить вставних слів (розділові знаки вилучено)?

А
Б
В
Г
Д

А Пан здавалося був ладен з’їсти Миколу очима.
Б От бувало слухаю на відстані.
В Не раз бувало гірко нене.
Г Працювать працювать безумовно!
Д Люди одначе не розходяться.
12. Яке речення містить вставні слова (розділові знаки вилучено)?

А
Б
В
Г
Д

А Прийшла нарешті і моя черга.
Б Одначе гризе він текст із книжки уперто й енергійно.
В Звір стояв нерухомо врешті переставив одну лапу, далі другу.
Г Та коли ти натомишся врешті від постійного протистояння?
Д І навіть найпрестижніший аршин не зміряє у тобі України!

6.6.4. Звертання: будова, позиційні можливості,
пунктуаційне оформлювання



Актуалізація опорних знань

Звертання — це слово або сполучення слів, що називає особу, предмет чи явище, до яких звертається
мовець.
Звертання виражається іменником або субстантивованою частиною мови у формі кличного відмінка
і вимовляється з кличною інтонацією.
Звертання

непоширені
(складаються з одного слова)
Голубчику, я краще пішки...
(Остап Вишня).

поширені
(складаються з двох і більше
повнозначних слів)
Любий мій! Коханий мій! Ти ж... не
падай (Остап Вишня).

Звертання відокремлюють

комою або знаком оклику
(за додаткової емоційності)
на початку речення

комами всередині
речення

комою в кінці
речення

Ой братику ріднесенький,
снився мені сон дивнесенький
(Нар. творчість).

Глянь, рідненький, які очі —
од сонця ясніші (О. Гончар).

Де твоя шинель, сержанте?
(О. Гончар).
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Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання для самоперевірки.

1. Що називають звертанням?
2. Чи виступає звертання членом речення?
3. Які позиційні можливості звертання в реченні?
4. Які розділові знаки ставлять у реченнях зі звертанням?
5. Яке морфологічне вираження звертання в реченні?
6. Які розділові знаки ставлять між звертаннями й вигуками?
7. За яких умов вигуки відділяють від звертання?



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Дайте повну характеристику реченням. Надпишіть морфологічне вираження членів речення,
граматичну основу підкресліть.

Взірець:

дієслово

імен. займ. дієслово

дієслово

Учітеся, брати мої, думайте, читайте! (Т. Шевченко).
(Спонукальне, просте, односкладне, узагальнено-особове, непоширене, окличне, повне, ускладнене
поширеним звертанням та однорідними присудками; звертання стоїть у середині речення, тому з обох
боків виділяється комами; коми ставимо між однорідними присудками, що з’єднані безсполучниковим
зв’язком). [ =, з, =, = ]!

1. Секунди, як сніжинки, миготять (М. Пасічник).
2. Світися, правдо, в батьківському слові! (Р. Лубківський).
3. Слово — не полова, язик — не помело (Нар. творчість).
Вправа 2. Розставте розділові знаки у реченнях.

1. Прощай прощай чужа моя людино. Ще не було ріднішого як ти (Л. Костенко). 2. О слово рідне
ти стоїш на чаті предковічних пам’яток святині (П. Куліш). 3. Зеленійся рідне поле українська ниво.
Піднімайся колосися достигай щасливо (І. Франко). 4. Ще не вмерла України ні слава ні воля Ще нам
браття молодії усміхнеться доля (П. Чубинський). 5. Зброє моя послужи воякам Краще ніж служиш
ти хворим рукам! (Леся Українка). 6. Та минав ти наш Кобзарю Чужії пороги Орав свою вбогу ниву
Рідні перелоги (Леся Українка). 7. Рости міцній моя Вітчизно во ім’я щастя на землі (В. Сосюра).
Вправа 3. Укажіть тип односкладних речень.

1. Пахне чебрецем, свіжою м’ятою. 2. Козацька школа, вкрита очеретом, благенькі стіни, плетені
з лози, три лавки, стіл. 3. У нас нема зерна неправди за собою. 4. З дужим не борись, а з багатим не
судись. 5. Нас зустрічають хлібом-сіллю. 6. Садок вишневий коло хати.
Вправа 4. «Червоним по чорному». виправте помилки у вживанні кличного відмінка та розставте правильно
розділові знаки.

1. Україна! Ти для мене диво! (В. Симоненко). 2. Слався, наша юність і сади, й діброви, і міста,
і села край орлиний мій (В. Сосюра). 3. Прийми мою любов, народ рідний, річко велико і місяцю
ясний, і берег мій чистий (О. Довженко). 4. Гори ж мої гори!.. Упившись вашою красою я приходив
додому світлий, тихої радості повитий і в нещастях своїх щасливий (Г. Хоткевич). 5. Упаду я зорею,
мій вічний народ На трагічний і довгий Чумацький твій шлях (В. Симоненко). 6. Дозволь мені мій вечоровий світе, Упасти зерням в рідній стороні (В. Стус). 7. Блискучий меч, рівний та прямий, Сліпуча
думка наче лезо гостра! Ти розітнеш напруженість пітьми, Заплетений раменами цей простір! (Олег
Ольжич). 8. Край ти мій край Кращого за тебе Я в житті не знаю! (В. Сосюра).
Вправа 5. Поставте слова у формі кличного відмінка. З трьома звертаннями складіть речення.

Автовласник, радіотехнік, утішниця, шеф-кухар, форестьєр, стюард, стюардеса, студентка,
колорист, заочник, добродійник, добродій.
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Вправа 6. «Червоним по чорному». поставте правильно розділові знаки в реченнях.

1. Вже зеленіє синій сніг Вже серце поглядає дально, Веселко радощів моїх Мені не веселопечально. 2. Мій віщий знаку, сестро золота, Моя, єдина, воле-пересмуто, Гори мені хоч мить на всі
мої літа, І погляд твій мені хай сяє люто. 3. Народе мій! Поки ще небо Лягає на ніч у Дніпро — Я на
сторожі коло тебе Поставлю атом і добро; І стану сам біля колиски Твого буття що ти — це ти, І твого
слова кращі зблиски, Пошлю у Всесвіту світи. 4. Товариш, друг і побратим свободи Прапороносець
власної судьби, Безсмертний, слався! Слався, мій народе, Мій гордий чесний добрий молодий! 5. Привіт тобі, ріко моєї долі!.. Ні я себе не можу уявить Без тебе Дніпре як і без тополі, Що в серці моїм
змалку тополить. 6. Сеньйорито, акаціє, добрий вечір (Із тв. М. Вінграновського).
ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. У якому рядку поширене звертання (розділові знаки вилучено)?
А
Б
В
Г
Д

А Діти ваша мова прекрасна не соромтесь її не цурайтесь вона нічим не гірша
за інші мови.
Б Роксолано Роксолано твоє ім’я мов дзвін.
В Прощай, прощай, чужа моя людино.
Г Слово, чому ти не твердая криця, Що серед бою так ясно іскриться?
Д За правду браття єднаймось щиро єдиний маєм правий шлях.
2. Порівняльний зворот використано в реченні
А Два рядки білих хат попід горами біліють, неначе два рядки перлів на зеленому поясі.
Б На високих гривах кругом яру зеленіє старий ліс, як зелене море, вкрите хвилями.
В Сама пишна, як у саду вишня, а тиха, неначе вода у криниці.
Г Йдучи стежкою, вона неначе помаленьку збирала розкидані думки.
Д Книга — неначе казка.

А
Б
В
Г
Д

3. У якому рядку є речення з непоширеним звертанням (окремі розділові знаки вилучено)?
А
Б
В
Г
Д

А Зласкався доле над моїм народом.
Б А не йдете чорні бурі і злі вітри на вечерю, то йдіть собі в безвість!
В Прости мені моя правдива мати душі моєї синій чистовід.
Г Тебе я слухала б довіку куме мій.
Д Поклін тобі моя зів’яла квітко моя розкішна невідступна мріє!
4. Позначте спонукальні речення

А
Б
В
Г
Д

А Який вдалий малюнок!
Б Він обов’язково віддасть борг!
В Де поділись мої окуляри?
Г Скажи йому ласкаве слово.
Д Відпочинь з дороги.
5. Укажіть відповідність між реченням та відокремленим членом речення або ускладненням
А Брат став упівголоса згадувати якогось
льотчика, певне, близького йому.
Б А де се, мамо, наш Іван?
В Тоненький струмок диму поволі піднявся
над сторожкою, понад віттям дерев і послався над ними прозорою хмаркою.
Г Ріка Супій, супоєна річками, в ліси й ліси
все більше поверта.

1 звертання
2 відокремлене означення
3 відокремлена обставина
4 однорідні члени речення
5 вставне слово

А
Б
В
Г

1

2

3

4
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5

6. Яке речення випадає з логічного ряду?
А
Б
В
Г
Д

А Гей, писарю! Неси мою печатку.
Б Мабуть, нам вже, моє серце, не зійтись ніколи.
В Шукай цензора в собі.
Г Я, справді, Петре Івановичу, вас не побачив.
Д Грицю, Грицю, до роботи.
7. У якому реченні правильно відокремлено звертання?

А
Б
В
Г
Д

А Ясні зорі, тихі води — то земля твоя мій сину.
Б Дай, Боже, сонцю бути золотим, дай, Боже, дневі щасної години, дай, Боже,
тиші мертвим і живим, дай, Боже, Україні — України!
В Україно молюся за мову, за божественну мову твою, і за вроду твою калинову,
від якої добрішим стаю.
Г Біла хато писанко яскрава! Хто тебе таку намалював?
Д Стара, похила батьківська хатино, завжди для тебе я — мала дитина.
8. У якому реченні правильно відокремлено порівняльний зворот?
А І зберіг я тільки, ненечко, скарб один, що ти дала, золоте, як зірка сердечко.
Б Мир і любов, Україно, неси, сяй для планети, як сонце краси.
В Припливайте до колиски лебеді як мрії, опустіться, тихі зорі, синові під вії.
Г Як відомо, татарське зілля використовується в народі здавна. По-перше, його
застосовують як лікувальний засіб, по-друге, олію цього зілля додають до страв
досвідчені кухарі.
Д Летіли нападники як на крилах страху, а попереду них летіла звістка про їхню ганьбу.

А
Б
В
Г
Д

9. У якому реченні неправильно відокремлено звертання?
А Не хилися, явороньку, ти ще зелененький! Не журися, козаченьку, ти ще молоденький!
Б Держись, Хома, іде зима.
В Засмійсь, Матвійку, дам копійку!
Г Язиче язиче, лихо тебе миче! Тільки те й робиш, що людей горбиш.
Д Не літай, вороно, у чужі хороми!

А
Б
В
Г
Д

10. Позначте правильні твердження
А Усе життя продивившись у її очі, здається, міг би знати
їх до найдрібнішої цяточки.
Це речення ускладнене відокремленим означенням.
Б І снують вони, давні товаришки, тиху розмову.
Це речення ускладнене відокремленою прикладкою.
В І сивий жрець сказав їм, як із неба:
— Гей, добрі люди, а чого вам треба?
Це речення ускладнене звертанням.
Г Ці звуки можуть линути довго, витворюючи скупу й одноманітну мелодію.
Це речення ускладнене відокремленою обставиною.
Д Ясною, майже прозорою зеленню спалахнув ліс, освітлений надвечірнім сонцем.
Це речення ускладнене відокремленою обставиною.

А
Б
В
Г
Д
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11. Укажіть речення, яке має такі характеристики: просте, поширене, односкладне (означено-особове),
розповідне, окличне, неускладнене
А
Б
В
Г
Д

А Слово честі, виправлю свої двійки!
Б Яку красу побачив я там сьогодні.
В Тут, у кабінеті, сидітиму і чекатиму!
Г Хочу ось цього смачного морозива!
Д Наказую вам відійти подалі звідси.

12. Виберіть речення, у якому виділене словосполучення не є звертанням (розділові знаки вилучено)
А
Б
В
Г
Д

А А ще читайте книги любі друзі в них мудрість людська.
Б Як не любити вас літні ночі за лагідне тепло і спокій?
В Благословенні будьте мудрі очі що в серце дивитесь.
Г Веселі вітри співають свою пісню безмежному морю.
Д Брати мої пам’ятайте славних прадідів наших історію.

6.7. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ



Актуалізація опорних знань

Складним називається речення, яке має дві й більше граматичні основи. Частини складного речення
об’єднані в одне ціле за змістом і граматично; можуть поєднуватися інтонаційно або за допомоги сполучників чи сполучних слів.
Складне речення

безсполучникове

сполучникове

складносурядне
складнопідрядне
Складні речення, що становлять поєднання трьох і більше частин із різнотипним синтаксичним
зв’язком, мають назву складних синтаксичних конструкцій (ССК).
Якщо прості речення в складному рівноправні, незалежні одне від одного, то вони з’єднуються сурядним зв’язком. У цих реченнях від одного простого речення до другого не можна поставити питання, жодне з
цих простих речень не є складником іншого. Такі складні речення називаються сурядними: Пишнобарвними
квітками рясно всіяні путі, і над вільними ланами грають сурми золоті (В. Сосюра).
Якщо одне просте речення в складному підпорядковується другому, пояснює чи доповнює його, то
такі речення з’єднуються підрядним зв’язком: Слава народу (якому?), що йде у віках велетня сміливим
кроком (М. Рильський).
У складних реченнях з підрядним зв’язком від одного простого речення до другого можна поставити
запитання.
Складні речення

розповідні

питальні

спонукальні

У кожного з нас є той найдорожчий у світі берег, від якого починається наша дорога
в життя і куди ми не завжди
повертаємось (І. Цюпа).

Де ж та доля, де та правда,
Що ми дожидали?
(М. Рильський).

Благословенна будь, родино,
Де в злагоді сестри й брати
(М. Ткач).
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Як і прості речення, складні можуть бути емоційно забарвленими — окличними: Яким теплом і лагідним родинним затишком, якою добротою та материнською ласкою віє від тебе, рідна хато! (І. Цюпа).

6.7.1. Складносурядні речення, розділові знаки в них



Актуалізація опорних знань

Складносурядним називається таке складне речення, частини якого синтаксично рівноправні і поєднуються за допомоги сурядних сполучників.
Пам’ятка!

1. Змістова та граматична самостійність частин складносурядного речення має відносний
характер: Поїдемо поговорити з лісом, а вже тоді я можу із людьми (Л. Костенко).
2. Частини складносурядного речення поєднуються сполучниками сурядності:
єднальними: одиничними і, й, та = і, повторюваними і...і, ні...ні, ані...ані;
протиставними: а, але, та = але, проте, зате, однак;
розділовими: або, чи, хоч, або...або, чи...чи, хоч...хоч, то...то, не то...не то.
3. Прості речення, що входять до складу складносурядного, можуть бути:
— однотипними (двоскладними чи односкладними): І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт (Л. Костенко);
— різнотипними: Приходив дощ, а потім було зимно (Л. Костенко).

Семантико-синтаксичні відношення між частинами
складносурядних речень з єднальним сполучником

одночасність
дій, подій, явищ,
станів

послідовність
дій, подій, явищ,
станів

Я йду, і одуд стежкою
іде, моїх полів
маленький чичероне
(Л. Костенко).

Тоді дядько Марко
ухопив мене на руки,
й ми побігли попід
тинами за валкою
(Г. Тютюнник).

причиново-наслідкова
залежність
дій, подій, явищ,
станів
Машину повело,
і ми згубили шлях
(Л. Костенко).

перелік
дій, подій, явищ,
станів
Тут і в небі тихо.
Ані шум потічка,
ні вітру шум,
ні пташка лісова
(Л. Костенко).

Семантико-синтаксичні відношення між частинами
складносурядних речень із протиставним сполучником

протиставлення
дій, подій, явищ, станів

зіставлення
дій, подій, явищ, станів

Мокрина намагалася заснути, та сон їй не йшов
(М. Івченко).

Річка віддалік путалась
у прозорий серпанок, а дахи
вулиці весело блищали
(В. Шевчук).
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Семантико-синтаксичні відношення між частинами
складносурядних речень із розділовим сполучником

чергування
дій, подій, явищ, станів

взаємовиключення
дій, подій, явищ, станів
Чи ти мій сон, чи ти моя
уява, чи просто чорна
магія чола
(Л. Костенко).

То крякне крук,
то коник заірже
(Л. Костенко).

Розділові знаки у складносурядних реченнях

кома
(перед усіма сполучниками
сурядності, якими з’єднуються
частини речення)

тире

Необхідно зміцнювати дисципліну в класах, і я її зміцню
(Ю. Збанацький).

крапка з комою
(якщо прості речення в складносурядному дуже поширені,
ускладнені, мають у собі розділові знаки або далекі одне від
одного за змістом
Все зраділо, стрічаючи день;
і день зрадів, розцвітаючи, ясний, теплий, погожий
(Панас Мирний).

якщо між частинами існує
причиново-наслідковий
зв’язок (і тоді)

якщо в другій частині
виражається різке протиставлення (а)

Дощ пройшов — і Київ зеленіє (М. Рильський).

Він пішов додому — вона побігла до дівчат на колодки.

якщо йде мова про швидку
зміну подій
Випав сніг — і забіліли сліди.

Пам’ятка!

1. Не ставимо кому між двома сурядними реченнями з неповторюваним сполучником і, та = і, чи,
або, якщо вони мають спільний другорядний член речення, що стосується обох простих речень (він переважно стоїть на початку речення): Навкруги мене колоситься пшениця і мак червоніє (Марко Вовчок).
2. Не ставимо кому, якщо обидві частини складносурядного речення питальні, окличні або спонукальні: Хай вітер знамена колише, Й співають в садах солов’ї! (В. Сосюра).
3. Не ставимо кому, якщо обидві частини складносурядного речення є однотипними односкладними
реченнями: Світало і хмарилось. Було затишно і пахло вогкістю (А. Головко).



Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання для самоперевірки.

1. Яке речення називають складним?
2. Які типи синтаксичного зв’язку існують у складному реченні?
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3. Яке речення називають складносурядним?
4. На які групи поділяють сполучники, що поєднують частини складносурядного речення?
5. Які семантично-синтаксичні відношення наявні між частинами складносурядних речень із
єднальними сполучниками?
6. Які семантично-синтаксичні відношення наявні між частинами складносурядних речень із
протиставними сполучниками?
7. Які семантико-синтаксичні відношення наявні між частинами складносурядних речень із розділовими сполучниками?
8. Які розділові знаки ставлять у складносурядному реченні?
Завдання 2. «Клоуз-тест». доповніть текст необхідними словами.

Речення з однією граматичною основою є … . У складному реченні може бути … і більше простих
речень. Прості речення у складному пов’язані між собою за … , а також інтонацією та сполучниками в
одне ціле. Прості речення у складному, як і слова, бувають … одне від одного і … . В усному мовленні
між простим реченням у складному робиться … . У кінці кожного простого речення, крім останнього,
голос … . І лише в кінці складного речення голос … .



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Пронумеруйте речення таким чином: 1 — прості речення, 2 — складні речення з сурядними
сполучниками, 3 — складні речення з підрядними сполучниками, 4 — складні безсполучникові
речення.

___ Униз подивитися варто і поглядом вгору зійти, щоб легше було віддавати нащадкам чуття
висоти (О. Шарварок). ___ І сяють радістю обличчя, і сонце весниться в очах (Д. Луценко). ___ Коли,
обминаючи кручі Карпатські, ідуть ешелони, вам щось нагадають пахучих смерек золотаві колони?
(М. Нагнибіда). ___ Хай не рветься ворог до нашого дому: наше щастя, нашу радість не дамо нікому
(Нар. творчість). ___ В тайзі народжувалося місто — його назвали Мироградом (П. Воронько). ___
В країні нашій є місця, лісами густо вкриті (Н. Забіла). ___ Завдання є завдання, і його потрібно виконувати (І. Ле). ___ Внизу, на рівнині, вже відквітала весна, а в горах вона лише починалась (О. Гончар). ___ А навколо цвітуть небокрай і синіють безмежні поля (В. Сосюра). ___ Іскристе, трепетливе,
несказанної краси пливло над ним, а земля і дерева димилися ранішньою парою (М. Стельмах).
Вправа 2. Знайдіть складносурядні речення, підкресліть їх. Поставте розділові знаки.

Накинув вітер голубу намітку
На скляний обрій на вишневий сад
і бачу я крізь ажурову сітку
Сузір’їв перших золотавий ряд.
Село затихло: ніч коротка влітку
і зморений косар спочити рад.
Десь кумкають жаби і срібну нитку
пряде одноголосий хор цикад.

Вслухаюся в чуйну дрімливу тишу
боюсь її сполохать ледве дишу
і раптом тиша переходить в шум:
земля як мідь дзвенить і лине д’горі
ростуть дерева колосіють зорі
і б’ють джерела світозарних дум.
(М. Драй-Хмара)

Вправа 3. Визначте семантико-синтаксичні відношення між частинами складносурядних речень.

1. Ще над Дніпром клубочиться задуха, і пахне степом сизий деревій (Л. Костенко). 2. Шаблю
вибито з рук, але з серця не вибито дух волі й жадання краси! (О. Гончар). 3. Невисокий, побілений
вапном мур огороджує просторе подвір’я, а під лісом, прикутаний зеленню, біліє гарний триповерховий будинок з колонами (О. Гончар). 4. І вже зникло все, і над безкраїм хаосом тьми зостається тільки
вона, ота цяточка — людина у нічній високості (О. Гончар). 5. Лише собаки валують та заграва поза
хатами повільно росте, підсвічуючи низькі снігові хмари (Г. Тютюнник).
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Вправа 4. Уставте потрібні за змістом сполучники, розставте розділові знаки.

1. Скоро прийде весна в поле знов покличуть журавлі. 2. Життя не має ціни воля дорожча за життя. 3. Небо ще хмарне дощу вже не було. 4. Видно було спалахи пострілів не чути. 5. Підняли завісу в
залі всі замовкли. 6. Зайшло сонце одразу похолоднішало. 7. Підземний поштовх здригнулось місто.
8. ... осінні води шуміли, збігаючи в Дунай вітер бився в заломах провалля.
Вправа 5. «Два кольори». визначте, у яких реченнях сполучники і, й, та, а з’єднують прості речення у
складносурядні, а де вони сполучають однорідні члени речення. Обведіть номери речень різними
кольорами.

1. Я принесу тобі свою надію, а подарую смуток і біду (В. Симоненко). 2. Опівночі айстри в
саду розцвіли, умились водою, вінки одягли, і стали рожевого ранку чекать, і в райдугу барвів життя
убирать... (О. Олесь). 3. Нас роз’єднав життя розбурханий потік, і ми, два береги, не зійдемось ніколи
(О. Олесь). 4. Вночі небо належить всесвіту, а вдень — землі, розцвітає її барвами й живе її життям
(Ю. Мушкетик). 5. Прийде весна, і всюди крига скресне (С. Пушик). 6. Блискуче зелене листя барвінку
не в’яне ні взимку, ні влітку, а навесні звеселяє очі блакитними зірочками цвіту (С. Пушик). 7. Сіножаті
скосяться, і пшениця вижнеться, листячком засиплються всі сади (С. Пушик).
Вправа 6. Складіть речення за поданими схемами.

1. [ ], а [ ].
2. [ ], але [ ].
3. [ ], або [ ].

4. Чи [ ], чи [ ]?
5. [ ], та [ ], однак [ ].
6. [ ] — і [ ].
ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ

1. Яке речення є складним?
А Віє вітер на долину, колише билину.
Б Усе порожевіло: кременисті шпилі, грюкочучий Дніпро, унизу, далекії темнії гаї
на верховинах і прудка пташка понад Дніпром.
В Світ пахучий, сонячний, зелений палахкоче, мерехтить в очах.
Г І зберіг я тільки, ненечко, скарб один, що ти дала, золоте, як зірка, серденько.
Д Мир і любов, Україно, неси, сяй для планети, як сонце краси.
2. Яке речення складне із сурядним зв’язком між частинами?
А Півень стояв на порозі у хліві, стріпував крильми, наче поривався летіти понад
мерехтливим сяйвом снігів.
Б Вийшов на сизу піщану косу і, струсивши воду, знову заіржав грізно та бойовито,
перегукуючись із громами.
В У кожному готовому набої не тільки витрачена моя енергія, а й якась невловима
частка самого мене.
Г Можливо, не тільки лісник, а й школярі-юннати навідувалися сюди ще та ще
в інші знайомі їм місцинки.
Д Мар’янка, сидячи обабіч дороги, гірко плакала, утираючи сльози рукавом, від
того, що відстала від валки, загулявшись у лісочку.
3. Яке речення випадає з логічного ряду?
А З ледарем поведешся — горя наберешся.
Б Кинь ячмінь в болото — вбере тебе в золото.
В У густих верболозах поміж плакучих верб вдень і вночі не втихають закохані
соловейки.
Г Чарка горілки — лиха ківш.
Д З добрим поживеш — добро переймеш, із лихим зійдешся — того й наберешся.

А
Б
В
Г
Д

А
Б
В
Г
Д

А
Б
В
Г
Д
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4. У якому реченні правильно розставлено розділові знаки (окремі розділові знаки вилучено)?
А Дерева і кущі стояли по коліна у воді і, вибираючи місце для ловів, де-не-де
плавали на своїх поодиноких човниках поодинокі рибалки.
Б Копита відбивали чіткий ритм і, збуджений тим ритмом, він навмисно
прискорював біг.
В Теплий погляд весни зупинився найперше на снігах — і осіли сніги.
Г Безлисті чорні дуби та граби в лісі рельєфно чіткі і, в прогалинах між стовбурами,
погляд летить далеко.
Д Шугають у небі реактивні літаки швидкістю блискавок і, ефір переповнений
різномовними голосами, та піснями людськими.

А
Б
В
Г
Д

5. У якому реченні неправильно вжито тире?
А На наших озерах — ми бачимо гагару лиш на початку вересня.
Б Собака на сіні — це саме той, хто сам не гам і другому не дам.
В Старшого дідового сина звали Карпом, меншого — Лавріном.
Г Пізня осінь із дощами та вітрами — суцільний смуток на душі.
Д Найсерйозніша людина, яку я бачила в житті, — моя тітонька.

А
Б
В
Г
Д

6. У якому складносурядному реченні кома між простими реченнями не ставиться?
А Озвався постріл над рікою і до коня схиливсь козак.
Б І говорили на зборах про порядок і виносили рішення.
В Небо раптом укрилося хмарами і вітер почав дужчати.
Г Яблука падають і вже червоний килим під яблунею.
Д Ще довго він мовчав і ми всі сиділи немов заціплені.

А
Б
В
Г
Д

7. Яке речення відповідає схемі [ ], і [ ]
А Мабуть, так ми і вчинимо і це буде дуже правильно.
Б Вечірня зоря встає над містом і я не помітно засинаю.
В Чого ти так гірко плачеш і чим я тобі можу зарадити?
Г У парку проходить фестиваль і лунає голосний сміх.
Д Сергій знає, що йому робити і як поводитися будь-де.

А
Б
В
Г
Д

8. У якому складносурядному реченні частини поєднані єднальним сполучником?
А Дядько Миколай весело зареготався, а мені ж було не до сміху.
Б Осінні дощі капають теплими краплями, та ніхто цього не відчуває.
В Надумалась я, та ніби мені й роботи тепер стало набагато менше.
Г То сонце пече нестерпно, то дощ із драного неба ллє несамовито.
Д Або розумне людям казати, або закрити рота і зовсім мовчати.

А
Б
В
Г
Д

9. Виберіть три пунктограми, які необхідно використати в реченні?
А тінь сягала, це я недавно бачив, аж на дальні, вкриті молоденькою зеленню приподільські кручі,
на яких зранку гасає дітвора з м’ячем: кручі ті найраніше зустрічають весну.
А
А кома при вставних реченнях
Б
Б двокрапка при узагальнених словах
В
В кома при відокремлених означеннях
Г
Г кома в складносурядному реченні
Д
Д двокрапка у безсполучниковому складному реченні
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10. Які складносурядні речення мають протиставні відношення?
А Гілля яблунь по садках уже голе-голісіньке, та подекуди, на пізніх сортах,
іще біліють та рожевіють плоди.
Б Не було ні хомута, ні голобель, і ніхто не сіпав за віжки, вказуючи шлях.
В Звідусіль їхали і йшли на ярмарок люди, а дівчата всю дорогу притрушували
сміхом.
Г В полі, за попелястим маревом, проступила розмита далина, й навіть обрій почав
угадуватись.
Д Традиційної охайності української садиби ми ще не втратили, та ця хатина прямо
таки випромінювала дбайливість господаря чи господарів.

А
Б
В
Г
Д

11. Укажіть правильні твердження
А Він до челяді — і челядь, і челядь пропала.
Це безсполучникове складне речення
Б Ось видніє стіжок сіна, залишений лісником для диких тварин, біля стіжка
розсипано галуззя.
Частини цього речення поєднані безсполучниковим зв’язком
В Він був бруднувато-сірим, попелястим і тільки тепер, викупавшись у річці, знову
став сліпучо-білим красе-нем, схожим на древніх предків.
Це складносурядне речення з протиставними відношеннями між частинами.
Г Дмитро наказав гридням опустити важкі підйомні ворота, сковані у вигляді ґрат
із товстих залізних прутів, сів у прибрамній ніші, біля мовчазних сторожів, і задумався.
Це просте речення з однорідними присудками.
Д Гойднулась і побігла з-під верболозів хвиля, підкотилась під місяць, колихнула
його, і він зробився спочатку довгий і плескатий, а згодом знов покруглішав.
Це складносурядне речення з єднальними відношеннями.
Е Вітер промчав, улігся, і надріччя взялося сивиною.
Частини цього речення поєднані безсполучниковим зв’язком.

А
Б
В
Г
Д
Е

12. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього
1. Старий діловий Поділ під старим аристократичним містом, між ними тисячі невидимих багатониткових зв’язок — нерозрубних, життєдайних, антагоністичних, кревних... 2. Піщана оболонь з луками, сіножатями, болотами й озерами, з яких бере воду Почайна. 3. Кучеряві вруна верболозу на піщаних обмілинах
приносять з вітерцем свої вітання-пахощі. 4. Дніпре, ріко слов’янська!.. 5. Біжиш на зустріч, несеш води
і перед твоєю величчю й красою вмовкають учені розмови, паморочиться в голові затятих мандрівників,
смирніють веселуни (Ю. Хорунжий).
А. У якому слові допущено орфографічну помилку?
1 невидимих
3
2 життєдайних
4
Б. Які речення ускладнені однорідними членами?

вітання-пахощі
на зустріч

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4

5

В. Яке речення складносурядне?

Г. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку?
1

2

3
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6.7.2. Складнопідрядні речення, розділові знаки в них



Актуалізація опорних знань

Складнопідрядним називається складне речення, у якому прості речення, з’єднані підрядні сполучником чи сполучним словом, нерівноправні граматично й за змістом.
Наприклад: В душі я славлю світлий парус, бо в мене в серці сум (П. Тичина).
У структурі складнопідрядного речення виокремлюють

Головне
— граматично провідне;
— незалежне;
— від нього здебільшого можна поставити питання до підрядного (В душі я славлю світлий
парус).

Підрядне
— пояснює один з членів головного речення
або стосується головного речення в цілому;
— залежне;
— відповідає на питання головного речення
(бо в мене в серці сум).

Частини складнопідрядного речення можуть з’єднуватися

Сполучником
— не є членом речення;
— лише з’єднують підрядне речення з голов
ним;
— до них не можна поставити питання.
— прості (що, щоб, бо, як, чи, ніби, мов, ніж,
хоча, хай, якщо, якби та ін.) та складені (тому
що, через те що, дарма що, незважаючи на те
що та ін.);

Сполучним словом
— повнозначні слова;
— зв’язуючи підрядне речення з головним,
виступають членами підрядного речення;
— цю роль виконують відносні займенники
(хто, кого, кому, ким, на кому, що, чого, чому,
чим, на чому, який, яка, яке, які, чий, чия, чиє,
чиї, котрий, котра, котре, котрі, скільки,
скількох та ін.) і прислівники (де, куди, звідки,
коли, як, чому, навіщо та ін.).

Підрядне речення може стояти перед головним, усередині головного і після головного.
Якщо підрядне вказує на наслідок дії, то воно стоїть після головного.
Місце підрядного речення може визначатися тим словом, якого воно стосується.
Інтонаційно не завершені як підрядне, так і головне речення. Закінчена інтонація притаманна складнопідрядному реченню в цілому. Складнопідрядні речення можуть бути розповідними, питальними, спонукальними, окличними.
За значенням і будовою розрізняють такі види речень:

— з підрядними означальними
Пам’ятка!

Підрядні означальні речення за значенням та інтонацією близькі до дієприкметникових зворотів, а
тому за потреби можуть бути взаємозамінними: Хліба, що їх залив дощ, яскраво зеленіли (О. Гончар) —
складнопідрядне речення. Хліба, залиті дощем, яскраво зеленіли — просте ускладнене речення.
— з підрядними з’ясувальними
— з підрядними обставинними (способу дії, ступеня, порівняльні, місця, часу, причини, мети, умови,
допустові, наслідкові).
Пам’ятка!

Підрядні обставинні речення близькі до дієприслівникових зворотів за значенням, а отже, можуть
бути замінені ними: Як учням віддаси усе найкраще, то й сам сягнеш нової висоти (П. Сингаївський) —
(складнопідрядне речення). Віддавши учням усе найкраще, й сам сягнеш нової висоти — (просте
ускладнене речення).
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Тип

Значення

Сполучні засоби

Приклад

Означальні
Який?
Яка?
Яке?
Які?

Виконують функцію розгорнутого Який, що, де, куди, звідозначення до одного з членів головно- ки, коли; що, щоб, наче,
го речення, вираженого іменником
неначе, ніби, як, мов

Я син землі, що родить
хліб і мрію (Д. Павличко)

Займенниковоозначальні
(займенниковоспіввідносні)

Пояснюють член головного речення, Такі, як в означальних
виражений займенником той, такий,
все, кожний у значенні іменника

Я люблю тебе, друже, за
те, що не можу тебе не
любити (В. Сосюра)

З’ясувальні
питання всіх відмінків

Стосується дієслів мовлення, мис Що, як, щоб, ніби, мов,
лення, почуття у головному реченні наче; хто, який, чий, котрий, де, куди, коли, як

Я чув крізь сон, як тихо
плаче твоя зоря в моїх
очах (І. Драч).

Способу дії
і ступеня
Як?
Яким способом?
У якій мірі?
наскільки?

Вказують на спосіб дії або ступінь Як, що, щоб, ніби, мов
вияву ознаки, названої в головному
реченні

Рідну пісню треба захи
щати так, як захищають рідний край
(І. Колодій).

Порівняльні
Як?
Як саме?
Подібно
до чого?

Стосуються всього головного речення Як, мов, наче, неначе,
і пояснюють його зміст. Буває непо- немовби, немовбито
вним (з пропущеним присудком)

Східний небокрай червоно горів, неначе хтось
далеко на обрії запалив
велике кострище
(І. Цюпа)

Місця
Де?
Куди?
Звідки?

Залежать від усього головного речення Де, куди, звідки
і вказують на місце або напрям дії

Бо, де нема святої волі,
не буде там добра ніколи
(Т. Шевченко).

Часу
Коли?
Відколи?
Доки?
З якого часу?
До якого часу?

Вказують на час дії, яка відбувається Коли, поки, доки, ледве,
в головному, і пояснюють головне в скоро, як, як тільки
цілому

Коли народ втрачає
пам’ять, все починається з нуля
(В. Черепків).

Причини
Чому?
Через що?
З якої причини?

Вказують на причину, якою зумовлена Бо, тому що, від того
дія в головному реченні; залежать від що, через те що, завдяки
усієї головної частини
тому що, у зв’язку з тим,
що, оскільки

Мабуть, тому що село
коло річки близько, таке
все свіже, зелене та ярке
(Марко Вовчок).

Мети
Для чого?
З якою метою?
Навіщо?

Вказують на мету того, про що йдеть- Щоб, для того щоб, з
ся в головному реченні, залежать від тим щоб, аби
усієї головної частини

У природі ніч існує для
того, щоб у тиші росло
усіляке зілля і відпочивала людина
(М. Стельмах).

Умови
За якої умови?

Вказують на умову, за якої відбуваєть- Якби, якщо, коли, коли
ся чи може відбуватися те, про що йде б, як
мова у головній частині; залежать від
усієї головної частини

Коли вже сідаєш в човен, то весел не забувай
(Т. Севернюк).
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Тип

Значення

Сполучні засоби

Приклад

Допустові
Незважаючи
на що?

Вказують на те, що могло б перешкодити дії у головній частині

Хоч(а), дарма що, як не,
куди не, незважаючи на
те що

Хоч у житті стрічав
тебе я рідко, та все ж
мені той спогад серце
гріє (І. Франко).

Наслідкові
Не відповідають
на питання!

Вказують на наслідок того, про що
йде мова в головній частині; пояснюють головну частину в цілому.

Так що

Погода стояла тепла і
сонячна, так що шибки
на вікнах аж миготіли
(Г. Тютюнник).

Примітка!
Складнопідрядні речення, у яких підрядна частина пояснює слово (словосполучення) головної частини
як лексико-морфологічну одиницю, незважаючи на те, яким членом речення воно виступає, називаються
реченнями нерозчленованої структури (одночленними).
Складнопідрядні речення, у яких підрядна частина стосується всієї головної частини в цілому, називаються реченнями розчленованої структури (двочленними).
Складнопідрядні речення можуть мати не одну підрядну частину, а кілька (дві й більше). Такі речення
називаються складнопідрядними з кількома підрядними.
Розрізняють багатокомпонентні складнопідрядні речення
за такими типами підрядності

1. Однорідна
підрядність

2. Послідовна
підрядність

однакові за значенням
підрядні частини стосуються одного й того
самого члена головного
речення чи всієї головної
частини

перша підрядна частина
залежить від головної,
друга — від першої підрядноїї частини, третя —
від другої тощо

[ ], ( ), ( ).
Він знав, що вони не скоро прийдуть, що вони ще
й запізняться.

[ ], ( ), ( ).
Це був ліс, що повнився
різними звуками, які були
повноголоссям птаства.

3. Неоднорідна
підрядність

4. Мішана
підрядність

— кілька однакових за
поєднуються різні типи
значенням підрядних
підрядності
частин стосується різних
членів головного речення
[ , ( ), ], ( ).
— кілька різних за значенням підрядних частин
по-різному стосуються
головної частини: одна пояснює котрийсь із членів
головної частини, а друга
– головне речення загалом

( ), [ ], ( ), ( ).
Як і вони, я був щасливим
і з теплих уст ловив слова, що казкою ставали,
дивом, в якому всесвіт
оживав.

( ), [ ], ( ).
Якщо ти не можеш мене
подолати, то знай, що до
останнього тебе я буду
бажати.
Порядок синтаксичного розбору складнопідрядного речення

1. Схарактеризувати речення за метою висловлювання (розповідне, питальне, спонукальне) та інтонаційним
забарвленням (окличне, неокличне).
2. Довести, що речення складне (підкреслити граматичні основи), сполучникове, визначити кількість
складових, головну та підрядну частини.
3. З’ясувати вид речення за значенням підрядної частини.
4. Визначити характер засобу зв’язку головного і підрядного (підрядних) речень (сполучник чи сполучне
слово).
5. Вказати тип підрядності для багатокомпонентного речення з кількома підрядними (однорідна, послідовна,
неоднорідна, мішана).
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6. Накреслити схему речення.
Взірець:
Я хочу жити просто, без прикрас, без тих гучних банкетів і лахміття (1), яке мені здається просто сміттям (2), що полонило нерозумних нас (3) (Л. Забашта).
1) Речення розповідне, неокличне.
2) Складне, сполучникове, складається з 3 частин: 1 — головна, 2, 3 — підрядні.
3) Складнопідрядне речення з кількома підрядними означальними.
4) Підрядні частини приєднуються сполучними словами.
5) Речення з послідовною підрядністю.
якого? яким?

6) [

], ( яке ), ( що )
РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕННЯХ
кома ставиться

кома не ставиться

Підрядне речення, яке стоїть на початку, в
середині або у кінці речення: Благословенна
будь, родино, де в згоді сестри і брати
(М. Ткач).

Якщо після головної частини перед сполучником
підрядності або сполучним словом стоїть частка не
або повторюваний сполучник сурядності: Діти любили каштан не тільки коли він оживав після зими,
але й коли засвічував блідо-рожеві свічки.

Перед підрядним означальним, що починається сполучними словами хто, що, який,
котрий: Те, що ніколи не народжувалось, померти не може (П. Загребельний).

Якщо підрядне речення, що стоїть після головного,
складається тільки з одного відносного слова або
словосполучення (займенники): Підв’язуючи світлий виноград, сміється дівчина не знати з чого

Якщо підрядне речення, що стоїть після головного, складається з відносного слова чи
словосполучення, до якого прилягає інше
слово або частка: Стала я під вербою, не
тямлю, чого стою! (О. Кониський)

Якщо перед сполучниками як, ніби стоять слова зовсім, майже: Син заввишки майже як батько.

Неповні підрядні речення і порівняльні звороти, які приєднуються до головного сполучниками як, мов, немов, ніби, ніж, щоб: Переді
мною далеч океанна, мов задум ще не здійснених пісень (М. Вінграновський).

У словосполученнях більш ніж, менш ніж, не
пізніше як, не раніше як: Урожай буде зібрано не
пізніше як у серпні.

Між однорідними підрядними реченнями, не
з'єднаними сурядними сполучниками:
У навстіж розчинений простір, де квіти і
трави похилі, де жито під обрій хлюпоче,
любов’ю палаючи, йду (М. Чернявський)

У цілісних висловах, близьких за значенням до іменної частини складеного присудка або до обставини
способу дії, а також у порівняннях фразеологічного
типу: А дощ все ллє як із відра.

Між однорідними підрядними реченнями,
з’єднаними повторюваними сполучниками
сурядності: Учнів цікавило у друкарні і як
народжуються газети, і як друкуються
книги.

Між однорідними підрядними реченнями,
з’єднаними неповторювальними єднальними або
розділовими сполучниками: У природі ніч існує для
того, щоб у тиші росло усяке зілля і відпочивала
людина (М. Стельмах).
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Якщо підрядне стоїть після головного, з’єднується складеними сполучниками типу тому що, в міру того як, так
що тощо, кома ставиться перед усім сполучником або в середині його: Розквітло
нове життя, так що старому нема вороття (Нар. творчість)

Якщо підрядне речення зі складеним сполучником
стоїть перед головним, то сполучник не розділяється: Після того як луг покосять, знову трави ростуть в цвіту (В. Ткаченко).

Перед складеним сполучником, якщо підрядне речення з’єднується з головним сполучниками в той час як, перш ніж, лише
коли, тоді як, навіть якщо: Навіть тоді,
як людина згорить, совість людини продовжує жить (М. Вінграновський).
При збігу двох сполучників, якщо при вилучені підрядного не вимагається перебудова
головного: Ті, що вийшли з тьми, у пітьму і
кануть, бо, коли сходить світило дня, тьмяніють світила ночі (Я. Галан).
Тире ставиться

Крапка з комою ставиться
Поширені однорідні підрядні речення, які мають у
своєму складі розділові знаки, відділяються одне від
одного крапкою з комою: Є лагідна земля, де діви,
мов кришталь, а діти ніби сталь — незламні неодмінно; де ангелів вино в холодній тиші заль п’ють
змієборці, ставши на коліна (Г. Білоцерківець).

Між головною і підрядною частиною для
протиставлення інтонаційного та смислового виділення підрядної частини: Коли
копають картоплю — стелиться дим над
землею (М. Рильський).



Удосконалення і систематизація знань

Завдання 1. Продовжте речення.

1. Складнопідрядним називають речення, у якому ...
2. У структурі складнопідрядного речення виділяють ...
3. За значенням і будовою розрізняють такі види складнопідрядних речень: ...
4. До складних речень із підрядними обставинними належать підрядні ...
5. У багатокомнонентних складнопідрядних реченнях виокремлюють такі типи підрядності: ...
6. Між частинами складнопідрядного речення можуть ставитися такі розділові знаки: ...



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Прочитайте речення. Визначте головні і підрядні частини. Підкресліть сполучники підрядності
однією рискою, а сполучні слова — двома.

1. Живем, допоки любимо (П. Осадчук). 2. Вічна шана, вічна честь і слава тим, чия не сивіє
душа! (В. Симоненко). 3. Тільки тим історія належить, хто сьогодні бореться й живе (В. Симоненко).
4. Як бабиного літа срібні ниті, думки пливуть і світять оддалік (Д. Павличко). 5. Я покажу вам сад, де
на колінах яблуні спить вітер (М. Вінграновський). 6. Біла рівнина, що простяглася круг села, скрізь
закінчувалась лісами (В. Василевська). 7. Що краще є від простих слів, коли вони із серця ллються!
(М. Рильський). 8. Повільне сонце на тумані до проса випливло з води, де на пташинім щебетанні тинявся малиновий дим (М. Вінграновський). 9. Голубами злітали у небо димки від вокзалу, ніби звали
мене у незвідані далі оті (Л. Забашта).
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Вправа 2. І. Визначте види підрядних речень за значенням.
ІІ. Самостійно складіть речення з підрядними способу дії, місця, причини, мети.

1. Той господар в просторі безмежному, хто душею відрікся меж! (В. Симоненко). 2. Не можна
любити народів других, коли ти не любиш Вкраїну! (В. Сосюра). 3. Хоч труд важкий у хлібороба, але
висока в хлібі проба! (Л. Забашта). 4. І мальва стоїть, як ракета ступінчата, націлена кимось у безмір
небес (Д. Білоус). 5. Ще дощ у хмарі, ще вона не знає, де дітись їй у небі понад гаєм (М. Вінграновський). 6. Сидів і довго думав над собою блакитний вечір вдома навесні, тим часом як спливалася
водою його зоря на темному веслі (М. Вінграновський). 7. Вітаю день осіннього приносу, коли оберну
в пісню стоголосу свою — до краплі — силу молоду! (Д. Павличко).
Вправа 3. Прочитайте речення і визначте тип підрядності. Накресліть схеми поданих речень.

1. Кожен народ, що дбає просвоє сьогоднішнє і майбутнє, знає, до чого веде руйнування чи зрікання рідної мови (К. Мотрич).
2. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли
не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись (Л. Костенко)
3. Не страшно старіти поетам, бо є в них в житті головне, узяте від сонячних весен, що в старості
не промине (Л. Забашта).
4. Я піду туди, де нині зацвіли троянди гожі, де озера манять сині і горять багрянцем рожі
(Л. Забашта).
5. Як хороше радіти без причини, коли на місто сутінь опада і чується, як тихо, безупинно дзюрчить у стоки весняна вода (В. Симоненко).
Вправа 4. Поставте розділові знаки в реченнях, поясніть їх.

1. У сад вишневий стежка пролягла де вінок черешня одягла. 2. Як без повітря хліба і води не
може жити на землі людина так я без тебе черствію завжди жадане пісне подруго єдина. 3. Немов на
крилах дні і ночі линуть цінуй же їх як скарб поки живеш бо марно десь прогаяну хвилину й ракетою
уже не доженеш. 4. Але вогник дому отчого скрізь я в серці пронесу бо до болю серцю милі ті рідні
батьківські місця звідкіля назустріч вилетів бурям віхолам сонцям. 5. Зайду в траву і ляжу горілиць
прислухаюсь як з вітром гай шепоче. 6. В холодні зими в теплі пори коли цвітуть рясні сади зелений
вогник семафора до себе кличе поїзди. 7. Шумлять смереки звихрено шумлять неначе кличуть в гори
і долини де сивими туманами димлять розбуджені карпатські полонини. 8. Давно пора дитинства одцвіла мов яблунь зачароване галуззя... 9. Любов це юності кипіння в якому кожен з нас палахкотів...
(Із тв. Д. Луценка).
Вправа 5. Складіть або випишіть із художньої літератури речення відповідно до схем.

1. [ ], ( ), ( )
2. [ ], ( ), ( )
3. ( ), [ ], ( )
4. [ , ( ), ], ( )
5. ( ), ( ), — [ ]
Вправа 6. Виконайте синтаксичний розбір поданих речень.
1. Коли каштани в Києві цвітуть і пахнуть медом голоси киянок, моя душа світлішає, мов ранок
(Д. Павличко).
2. Пригорнись до мене, слово, коли щира ллється мова, коли думка, як зірниця, хоче людям прислужиться (Л. Забашта).
3. Є такі, що тихо жити вміють, гнуться під вітрами, як трава (В. Симоненко).
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ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Установіть відповідність між реченням та його видом.
1 ускладнене речення
2 складносурядне речення
3 складнопідрядне речення
4 складне безсполучникове речення
1

2

3

4

А Вночі несподівано подув північний вітер, небо скоро
затяглося хмарами.
Б Лиш де-де з вікон блимає світло, що ледве мерехтить
за сніговим серпанком.
В Над дзеркалом весняної ріки мовчать беріз стрункі
віолончелі й зеленолисті скрипки осоки.
Г А ніч і далі брела заколисаним степом, згори обсівала його росою, а знизу дзвеніла стотисячним стрекотом коників.

2. Установіть відповідність між складнопідрядними реченнями і видом підрядної частини.
1 Той не відродиться, хто спершу не згорить!
А підрядне умови
Б підрядне займенниково2 Струмками, що рвалися з-під снігових підошов, бринів березень.
означальне
3 Коли весело живеться, до роботи серце рветься.
В підрядне означальне
4 Знай, що в світі найтяжче — це серце носить студене.
Г підрядне часу
Д підрядне з’ясувальне
1
2
3
4

3. Установіть відповідність між складнопідрядним реченням і типом підрядності.
1 однорідна підрядність
2 послідовна підрядність
3 неоднорідна підрядність
4 мішана підрядність
1

2

3

4

А Мабуть, тому тривога нам дана, щоб оновлять любов в її горнилі, щоб
воскресала вона в радості і силі, неначе вічні древні письмена.
Б Коли ми йшли удвох з тобою вузькою стежкою по полю, я гладив золоте
колосся, як гладить милому волосся щаслива, ніжна наречена.
В Як же нам жити на рідній землі, щоб зникли навіки невігласи злі, щоб
наша квітуча і щедра земля справді для людства раєм була.
Г Над світом стояла така благословенна тиша, що було чути, як кущики
жита ронили краплі роси.

4. Речення якого рядка відповідає схемі [ ( ) ], ( )?
А Ще не вродився той, хто все порвати б міг, що зв’язане народами й віками .
Б Лише завзяті лісоруби, яких стежина привела, присядуть біля джерела, де клен
шумить зеленочубий.
В Чую, як в гніздах ворушаться птиці, як прибуває вода у криниці.

А
Б
В

5. У якому реченні частини поєднані сполучним словом?
А Внизу коло самої греблі, що прилягала до мосту, росли густі очерети.
Б А я люблю, як в вечірній час сопілка заспіває переливна.
В Доріжка була така вузька, що зелене гілля вгорі сходилось докупи
й закривало небо.

А
Б
В
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6. Яке з речень має підрядне з’ясувальне?
А
Б
В

А А навкруги так тихо, що росинка з листа не скотиться.
Б Є такі гірські вершини, що сягають аж під зорі.
В Все, що відбувається в світі природи, має свій смисл.
7. Складнопідрядне означальне речення вжито в рядку
А Місяць повис над ставом, нитку сріблясту в’яже, щоб таємниці неба і землю людей
з’єднати.
Б Під тихе рипіння морозу я казку стару пригадаю, як тихо шепочуться лози весною
в подільському краю.
В У досвітньому небі сизіли далекі пера непорушних хмар, наче над цією землею летіло
з усіх усюдів безліч перелітних птахів.

А
Б
В

8. Підрядне способу дії містить речення в рядку
А Здоровий садок слався зеленими хвилями за домом на гору, скільки можна було скинути оком.
Б Квітує день на радощах буття, що нам кують зозулі із ліщини.
В Як тільки займеться десь небо з другого боку, встає зараз червоний туман і розгортає крила.

А
Б
В

9. У структурі якого речення є підрядна частина місця?
А Щасливий той, хто виріс на Дніпрі, перетинав його бистрінь глибоку.
Б Десь високо в небі, під самими зорями, що вже меркли і гасли, погуркував літак.
В Посеред ріки, де протікала бистрінь, зашипів, увігнувся і тріснув кількома сліпучими
промінцями ясний лід.

А
Б
В

10. Яке з речень містить підрядне часу?
А Город до того переповнявсь рослинами, що десь серед літа вони вже не вміщалися
в ньому.
Б Бо коли над сонцем заплететься хмарка, а у серце стукне копитом зима — не нарвеш
ти квітів у пожовклім парку, не нарвеш ти квітів, коли їх нема.
В Де б у світі я не мандрував, завжди прохолодою сріблиться в пахощах густих калин
і трав дзвонкова одстояна криниця.

А
Б
В

11. Речення якого рядка містить підрядне частину причини?
А І тільки тих поважають мільйони, хто поважає мільйони «я».
Б Хай сторінки мої нерівні й незграбно зверстані рядки, бо в книгу дні мої мандрівні
життя вписано од руки.
В Пахне, кажуть, ромен гіркотою, наче пізня дівоча любов.

А
Б
В

12. Підрядне мети містить речення в рядку
А Жнива найменше схожі на народ, хоч і вінчають битви переможні.
Б Треба нахилитися, щоб з криниці води напитися.
В Бджолина сім’я над гречками гула, щоб медом іскрилися соти.

А
Б
В

13. Яке з речень містить підрядне умови?
А Якщо ви любите пісні, запрошуйте у гості птаство.
Б Те, що було, минулося і знову не буде.
В Принишкли хати, наче присіли до землі.

А
Б
В
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14. Складнопідрядне допустове речення вжито в рядку
А Дарма що стояло тихе сонячне безвіття, листя тріпотіло на деревах вздовж шляху
Б Всі слова на світі замалі, щоб, як хліб, дзвеніти з краю в край.
В Десь за перевеслом горбатого обрію, що весь видимий світ зв’язав у тугий та дозрілий сніп, зводилося сонце.
15. У реченні якого рядка допущено пунктуаційні помилки?
А В небосхил задивившись далекий, де задумливо зорі горять, дві високі гілчасті смереки край заснулого саду стоять.
Б Який же хлібороб щасливий коли із печі на світанку, мов сонце випечене з млива, ми
хліба беремо буханку.
В Коли місяць запріг небо, засіяне зорями, й сошником своїм землю орав, наша сотня
стояла дозорами біля чорної смуги Дніпра.

А
Б
В

А
Б
В

16. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього
1. А над усім цим світом, де пахощі сіна злегка притрушує туман і дух молодого, ще не затужавілого,
зерна, сяють найкращі зорі мого дитинства. 2. Навіть далекий вогник на хуторі біля містка теж здається
мені зорею, що стала в чиємусь вікні, щоб радісніше жилося добрим людям. 3. От аби й нам узяти одну
зірку в свою оселю... 4. І здається мені, що минувши потемнілі вітряки я входжу в синє крайнебо, беру з
нього свою зірку та й навпростець полями поспішаю в село. 5. А в цей час невидимий сон, що причаївся
в узголов’ї на другому покосі, торкається повік і наближає до мене зірки (М. Стельмах).
А Однорідні підрядні означальні речення, з’єднані сурядним сполучником, ужито в реченні
1

2

3

4

5

якою? для чого?

Б Яке речення тексту відповідає схемі [ ], ( ), ( )
1

2

3

4

5

2

3

4

5

В Пунктуаційну помилку допущено в реченні
1

6.7.3. Безсполучникові речення, розділові знаки в них



Актуалізація опорних знань

Складним безсполучниковим називають речення, у якому окремі прості речення з’єднуються в одне
ціле не сполучниками чи сполучними словами, а лише інтонацією.
Пам’ятка!

1. Безсполучникові речення не однакові за смисловими зв’язками між частинами-реченнями.
У складних безсполучникових реченнях можуть об’єднуватись однорідні частини, які не підпорядковані за змістом одна одній, і неоднорідні, у яких одна частина пояснює другу.
Хай живуть літаки, хай симфонія музики лине, хай у далеч космічну ракети несуть ніжну пісню
і мрію людини (Л. Дмитерко).
Зривалися коні з припону, — під ними горіла земля (М. Сингаївський).
2. Безсполучникові складні речення з однорідними частинами співвідносні зі сполучниковими
складносурядними реченнями, тому між їх частинами існують ті самі семантико-синтаксичні відношення, що й між частинами складносурядних речень.
Безсполучникові складні речення з неоднорідними частинами співвідносяться зі сполучниковими
складнопідрядними реченнями.

307
www.e-ranok.com.ua

Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні

кома
(для відокремлення однорідних
частин, що входять до складу
безсполучникового складного
речення)
Минають дні,
минає літо, настала осінь
(Т. Шевченко).

друге речення розкриває
зміст першого загалом
чи одного з
його членів
(вказується
на час або на
умову, про що
говориться в
другому)
Защебетав
соловейко —
пішла луна
гаєм (Т. Шевченко).



тире

крапка
з комою
(ставиться тоді,
коли речення
поширені або вже
мають розділові
знаки)

(ставиться, коли
друге речення вказує на причину того,
про що йдеться
в першому)

У гаю, гаю
вітру немає; місяць високо,
зіроньки сяють
(Т. Шевченко).

друге речення
містить висновок або наслідок
того, про що
йдеться в першому
Повіяв вітер по
долині — пішла
дібровою луна
(Т. Шевченко).

А вас просив би
я зразки ліпити:
ви чоловік тямущий і бувалий
(Леся Українка).

зміст речень
протиставляється чи
зіставляється
Дощ пройшов —
подекуди ще
стояли калю
жі (Панас
Мирний).

коли зображено
швидку зміну
подій
Оглянувся — в
порту вже
кипить бій
(О. Гончар).

двокрапка

(друге речення
пояснює перше
загалом чи один
з його компонентів)
Знай: по бурі
тяжкій перемога
засяє дзвінка
і погідна
(М. Рильський).

коли зміст першого речення
порівнюється зі
змістом другого
Подивилась
ясно — заспівали
скрипки
(П. Тичина).

Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання для самоперевірки.

1. Яке речення називають складним безсполучниковим?
2. Які смислові зв’язки у складних безсполучникових реченнях?
3. Які смислові зв’язки у складних безсполучникових реченнях з неоднорідними частинами?
4. За яких умов ставиться кома або кома з крапкою у складному безсполучниковому реченні?
5. За яких умов ставиться двокрапка у складному безсполучниковому реченні?
6. За яких умов ставиться тире у складному безсполучниковому реченні?
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Завдання 2. Визначте некоректно сформульовані правила, виправте їх.

1. Безсполучниковим називається таке речення, у якому прості речення об’єднані за змістом та
інтонацією без допомоги сполучників чи сполучних слів.
2. За характером синтаксичних і смислових зв’язків між простими реченнями безсполучникові
складні речення поділяються на три основні групи: з однорідними простими реченнями; з
рівноправними простими реченнями; з неоднорідними простими реченнями.
3. Безсполучникові складні речення з однорідними простими реченнями є синонімічними до
складнопідрядних речень.
4. Між простими реченнями в безсполучникових складних реченнях ставиться кома і тире.
5. У безсполучниковому складному реченні кома між простими реченнями ставиться тоді, коли
вони є дуже поширені, менш зв’язані між собою за змістом або коли всередині їх уже є розділові знаки.
6. Тире ставиться між простими реченнями у безсполучниковому складному реченні тоді, коли
друге речення розкриває або доповнює зміст першого, або вказує на причину того, про що
говориться в першому.



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. «Вправа з ключем». Обведіть кружечком номери речень, які є безсполучниковими.

1. До мене мрія підійшла, поклала руку ніжно-ніжно (О. Олесь). 2. Сповзали сутінки, осінній
вечір надходив несподівано і рано (Ю. Збанацький). 3. По цих непролазних пущах, можливо, ніколи не
ступала людська нога (М. Коцюбинський). 4. Акації стояли в цвіту, заквітчані безліччю білих китиць
(І. Нечуй-Левицький). 5. Горить жоржини цвіт прощальною красою, над садом золотим курличуть
журавлі (В. Сосюра). 6. Ідуть дощі, холодні осінні тумани клубочаться угорі і спускають на землю
свої довгі коси (М. Коцюбинський). 7. Тільки яри та провалля, повні пітьми, туману й холоду, грізно
чорніли геть навкруги (М. Коцюбинський). 8. Заглядає в шибу казка сивими очима, материнська добра
ласка в неї за плечима (В. Симоненко). 9. За горами гори, хмарою повиті, засіяні горем, кровію политі
(Т. Шевченко). 10. Кричать сови, спить діброва, зіроньки сіяють (Т. Шевченко). 11. Було ще рано; сині
роси зблискували на травах; сонце заспане купалось на левадах (І. Цюпа). 12. Степ, струснувши з себе
росу та зігнавши непримітні тіні, горить рівним жовто-зеленим кольором (Панас Мирний). 13. Знову
осінь над гаями, жовтий лист сади встеля (Т. Масенко). 14. Здоровенний дуб розлігся, розширився
своїм кострубатим гіллям, так що аж темно під ним (М. Коцюбинський). 15. Поклала мати коло хати
маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх (Т. Шевченко). 16. Вкусиш гіркого — пізнаєш ціну солодкого (Нар. творчість).
Ключ. Із других букв перших слів безсполучникових складних речень складіть слово і запишіть
його.
Вправа 2. «Два кольори». одним кольором підкресліть складні безсполучникові речення з однорідними
частинами, іншим — з неоднорідними.

1. Високо зніметься чайка — рибалка чекає негоди. Чайки сідають на воду — буде на морі погода
(Ю. Смолич). 2. Половіє безмежний клин озимої пшениці, високе красується жито, сріблиться овес
(Ю. Яновський). 3. Високі скелі гордо навислі над морем, піддались, нарешті: море вигризло в них
високі й глибокі гроти (М. Коцюбинський). 4. Темна діброва стихла і мовчить: листя пожовтіле з дерева
летить (Я. Щоголів). 5. Гаї шумлять — я слухаю (П. Тичина). 6. Почувся тупіт на дорозі — хтось мчить
на доброму коні (П. Воронько). 7. Сушилося сіно в покосах, світ сіном, здається, пропах (І. Нехода).
Вправа 3. Знайдіть «зайве» речення в кожній рубриці. Викресліть його.

А. 1. Минули літа молодії, холодним вітром од надії уже повіяло (Т. Шевченко).
2. Пішов шелест по діброві, шепчуть густі лози (Т. Шевченко).
3. Налетіла срібна-срібна хвиля і розбилась на моїм човні (О. Ольжич).
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Б. 1. В соняшника були руки і ноги, було тіло шорстке і зелене (І. Драч).
2. Чекає все: і розпач, і образа, а рідний край нам буде чужиною (О. Теліга).
3. Червоні клени й клени срібні, над кленами весна і вітер (Б.-І. Антонич).
В. 1. Сповзали сутінки, осінній вечір надходив несподівано і рано (Ю. Збанацький).
2. Бачу здалека: хвиля іскриста грає вільно на синьому морі (Леся Українка).
3. Тече вода з-під явора яром на долину; пишається над водою червона калина (Т. Шевченко).
Вправа 4. Поставте розділові знаки.

1. Неук має велику перевагу перед освіченою людиною він завжди задоволений собою (Нар. творчість). 2. Не завидуй багатому багатий не знає ні приязні ні любові він все те наймає (Т. Шевченко).
3. Бігучі річечки спускалися з гір рили талий сніг розтоплювали жайворонки зранку щебетали дівчата
вечорами збиралися весну закликати... (Панас Мирний). 4. Будеш сіяти з сумом вродить печаль (Нар.
творчість). 5. Гаї шумлять я слухаю (П. Тичина). 6. Розкажу тобі думку таємну дивний спогад мене
обпік я залишусь в серці твоєму на сьогодні на завтра навік (Л. Костенко).
Вправа 5. Пронумеруйте речення в такому порядку: 1 — наслідок, 2 — час, 3 — причина, 4 — умова,
5 — одночасність подій, 6 — зіставлення, 7 — пояснення, 8 — часова послідовність.

Низько ходить жовте сонце, сліпить очі вітер лютий, плачуть бідні ліхтарі (М. Рильський).
Вже пахло морем: ось-ось воно мало з’явитися із-за обрію (О. Гончар).
Довго, довго Україна сліпа й глуха буде: засліпили, заглушили лукавії люди (П. Куліш).
Говорить — шовком вишиває (Нар. творчість).
Білі мухи налетіли — все подвір’я стало біле (М. Рильський).
На поле синєє вечірній пав туман, над річкою пливуть його мінливі тіні (М. Рильський).
Пильно, пильно подивилась — сльози покотились (Т. Шевченко).
Була б охота — знайдеться робота (Нар. творчість).
Вправа 6. Складіть речення за схемами.
1. Пояснення [ ] : [ ], [ ].

2. Час [ ] — [ ].
3. Одночасність [ ], [ ], [ ].

4. Причина [ ] : [ ].
5. Наслідок [ ] — [ ].

ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. У якому складному безсполучниковому реченні потрібно поставити кому між його частинами
(розділові знаки вилучено)?
А
А На схід сонця квітнуть рожі будуть дні погожі.
Б
Б Глянь моя мила зорі повисли над Дніпром.
В
В Знову осінь над гаями жовтий лист сади встеля.
Г
Г Дерево міцне корінням людина трудовим горінням.
Д
Д Дощ давно вже перестав хмари розійшлися виплив ясний місяць заглянув у вікна
а на долівці й по стінах розмалював чудні якісь виводи-узори.
2. У якому складному безсполучниковому реченні потрібно поставити крапку з комою
між його частинами (розділові знаки вилучено)?
А Говорять думи і діброви говорять гори луг, ріка говорять птиці вечорові розмова
точиться струнка.
Б Знову цвітуть каштани хвиля дніпровська б’є.
В Небо прорізали вогняні стріли ударив грім на пильних дорогах знявся вихор
закрутився клубком і помчав у жита.
Г Спріває Маланці колос сміється лука ранніми росами дзвоном коси кличуть городи синім листом тучна земля диха на неї теплом.
Д Весла прибрали човен поволі плив за течією.

А
Б
В
Г
Д
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3. У якому складному безсполучниковому реченні потрібно поставити тире між його частинами
(розділові знаки вилучено)?
А Вночі несподівано знявся північний вітер небо скоро затяглося хмарами.
Б Грім гримить хліб буде родить.
В Миколі схотілося їсти а потім пити в нього посохло в горлі в роті.
Г Сонце шукаючи броду сторожко зупинилося посеред ріки на моторному човнику зі
сміхом пропливали дівчата у вінках.
Д Мотори гули все далі голоси все глибшали десь у степу клекіт ворожих кулеметів
долітав усе глухіше.

А
Б
В
Г
Д

4. У якому складному безсполучниковому реченні потрібно поставити двокрапку
між його частинами (розділові знаки вилучено)?
А І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка стоїть.
Б Тиша тріснула ніч загриміла тисячі вогнів трасуючих куль прошиваючи темряву
помчали звідусіль на перевал.
В Будеш сіяти з сумом вродить печаль.
Г Зійде сонце утру сльози ніхто не побачить.
Д Пролунав постріл почалися змагання.

А
Б
В
Г
Д

5. У якому реченні правильно розставлені розділові знаки?
А Весною ровів, земля квіточки викида, буяє травка молода, все мертве ожива.
Б Із-за лісу випливає місяць і оживають срібні вінки на Черемоші, озеречко і земля.
В Я люблю дивитись як гаї синіють, як пташки співають, — слухати люблю.
Г Зацвіли в саду гвоздики, осінь тільки починається.
Д Бачу здалека, хвиля іскриста грає вільно по синьому морю.

А
Б
В
Г
Д

6. У якому реченні правильно поставлено тире?
А Він вважав себе дуже багатим — є молодість, є сила, є нестримне бажання
працювати.
Б З золота зіткане сяєво ллється — ліс в нім купається, листя сміється.
В Часто сняться мені Карпати — в долах маки жаріють рясні.
Г Ще не розвіяв битви дим над згарищем села — ще кров’ю вражою сплива під вербами Сула.
Д На годину спізнишся — за рік не наздоженеш.

А
Б
В
Г
Д

7. У якому реченні правильно поставлено двокрапку?
А Так і живу я нині: матері мову шаную, море, глибоке море, в рідному слові я чую.
Б Є в нашім місті вулиця: там птиці гнізда в’ють.
В Подивилась ясно: заспівали скрипки!
Г Так тихо, так любо: так ніжно у полі.
Д Карпатське сонце в небо йде повільно: світліє тиша між дерев глибока.

А
Б
В
Г
Д

8. У яких реченнях слід поставити двокрапку?
А Мати рідна моя! Знай по бурі тяжкій перемога засяє дзвінка і лагідна.
Б Стоїш високо не будь гордим, стоїш низько не гнися.
В Я не боюся сивини, глибоких зморщок не боюся дуби сріблясті восени,
є зморшки навіть у Ельбруса.
Г Колись я думав радощі — це путь у світ незнаний із моїх Покуть; тепер я знаю
радість — то дорога до яблунь, що в Стопчатові цвітуть.
Д Арфами, арфами — золотими, голосними обізвалися гаї самодзвонними йде весна
запашна, квітами, перлами закосичена.

А
Б
В
Г
Д
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9. У яких реченнях ставиться тире?
А Росла, росла дівчинонька та й на порі стала ждала, ждала козаченька та й плакати
стала.
Б Поглянув я на ягнята не мої ягнята.
В Утихла буря більш валів не стало.
Г Посієш впору збереш зерна гору.
Д І здавалось розтає сніжинка.

А
Б
В
Г
Д

10. Яке з поданих речень є безсполучниковим?
А Він усміхається до сонця, пестить рукою жовті кленові листочки.
Б Як явір простягає віти до явора через ріку, так матері одної діти шлють пісню
гомінку.
В Проміння місяця ламалося в хвилях, блищало, лопотіло і рябіло.
Г Учи азбуку — прийде хліб у руку.
Д І радощі, і болі, і спогади, і мрії для них давно вже стали спільними, як у дружній
сім’ї.

А
Б
В
Г
Д

11. Знайдіть складне речення з різними видами зв’язку, яке містить п’ять частин
А Поки дорога йде лісом, дружину з Києва ніхто не побачить, а на підході
до міста, біля Кудрявця, заховайтеся в заростях і ждіть мого знаку — я двічі ударю
в дзвін.
Б Коні, що паслися спочатку на стерні, примандрували в улоговину, де було
більше трави, і ясно чулося, як вони там подзвонюють вуздечками і щипають
траву.
В Інколи він, правда, згадував про неї, навіть приміряв подаровану нею сорочку, але
сьогодні про дівчину і думки не було — і раптом в його уяві спливло її личко так
зримо, ніби вона сама з’явилася перед ним.
Г Ти пробач мені, що так кажу, бо ти й сам боярин, але ти розумний чоловік і знаєш,
як мені важко тримати князівство в руках, коли бояри розтягують його в різні
боки.
Д Я широко відчинив двері мого князівства для всіх знедолених, і в моїй землі поселилося зараз стільки нових людей, що кожен четвертий або і третій мій підданий — то
пришелець.

А
Б
В
Г
Д

12. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього
1. За зовнішнім виглядом піхта нагадує ялину. 2. Як і в ялини, в неї густа крона. 3. обриси крони
нагадують конус 4. Через конусоподібну форму крони піхту лехко сплутати з ялиною. 5. Відмінності між
піхтою і ялиною можна помітити, роздивляючись дерево зблизька. 6. Уважний погляд помітить, що глиця
в піхти не така, як у ялини. 7. Якщо ялинові голки загострені, то глиця піхти пласка, з заокругленою голівкою. 8. На нижній стороні піхвової голки видно дві білуваті смужки. 9. Такі смуги це восковий наліт.
10. Він береже голки і гілля від заливання водою під час дощу (За В. Петровим).
А. Які речення містять порівняльний зворот?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Б. У якому слові допущено орфографічну помилку?
1 конусоподібну
2 лехко
3 заокругленою
4 гілля
5 заливання
В. Яке речення містить відокремлену обставину?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Г. Які речення містять складений іменний присудок?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Д. Яке речення є односкладним?
1

2

Е. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку?
1

2

3

4

5

6.8. СКЛАДНІ СИНТАКСИЧНІ
КОНСТРУКЦІЇ (сск)



Актуалізація опорних знань

Складні синтаксичні конструкції — це багатокомпонентні (три й більше предикативних частин) речення з різними типами зв’язку: сполучниковим і безсполучниковим : Так і знай: допоки родить жито, доки
сонце в радості встає, — нашу правду й віру ще не вбито, ще вона у когось в серці є (Т. Майданович).
Різновидами складних синтаксичних конструкцій є:
— безсполучникові багатокомпонентні речення: Віяло теплими пахощами з луків, десь далеко лунав
спів, співали дівчата, сміялися хлопці, награвала гармонія тихої літньої ночі (В. Василевська);
— складносурядні багатокомпонентні речення: Притихли далі охололі, і висвист птичого крила затих
над хвилею і в полі, і небо падає поволі в холодній краплі із весла (М. Вінграновського);
— складнопідрядні багатокомпонентні речення: Я босоніж іду, щоб землі дорогої тепло, наче струмінь палкий, прямо в серце до мене текло, щоб довіку мене зігрівало святе відчуття, що лиш рідна земля
може дати нам силу життя (Л. Забашта);
— складні багатокомпонентні речення мішаного типу (з сурядністю і підрядністю; з сурядністю
і безсполучниковим зв’язком; з підрядністю і безсполучниковим зв’язком; з сурядністю, підрядністю і безсполучниковим зв’язком): Людей пильнує правда у житті, брехня жене у нетрі непролазні, де повзають
гидкі отруйні плазні; а звідтіля вернутись по путі людина може тільки чесна, сміла, в якої совість ще не
заніміла! (Д. Павличко).
Розділові знаки у складних синтаксичних конструкціях уживають відповідно до принципів пунктуації,
тобто такі, що характерні окремим типам складних речень.

313
www.e-ranok.com.ua



Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання для самоперевірки.

1. Розкрийте зміст поняття «складні синтаксичні конструкції».
2. Назвіть різновиди складних синтаксичних конструкцій.
3. Складіть багатокомпонентне складне речення з різними типами зв’язку за схемою:
[ ]: [ ], і [ ], ( ), ( ).



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Прочитайте речення, визначте тип зв’язку між частинами. Поясніть розділові знаки.
1. На все впливає мови чистота: зір глибшає, і кращають уста, стає точнішим слух, а думка
гнеться, як вітром розколихані жита. 2. Я хочу жити раз, але в огні, що палить душі, плісняві і зів’ялі,
і вибуха крильми з плечей мені. 3. Хто сотворив з нічого людям час, той поділив його на дві частини,
назвавши ніччю й днем ті половини, та ніч він ближчою зробив до нас. 4. Є речі, про які ми прагнемо
забути, тому ховаєш їх у непроглядну тьму, в закутину душі найдальшу і німу, де тільки сплять вони,
не відаючи скрути. 5. Карпати потонули в тишині, стоять смереки у сонливій зморі, і жевріють в небесній вишині, як вуглики у згаслій ватрі, зорі. 6. Стліває сніг від поблиску блакиті, солодкий вітер
віє із Дніпра, і птаство гомонить, як дітвора, і діти сяють, наче зорі вмиті (...)
Вправа 2. Поставте розділові знаки в реченнях, умотивуйте їх. Накресліть схеми речень.
1. З темного обрію вихопилась далека степова пісня що з великою журбою повилася в тиші ніби
зголодніла й пожадлива душа розпачливо шукала собі нового спізнання щоб перемогти велику тугу
світову щоб виправдати всі провини в житті (М. Івченко).
2. Там знизу від лісу й річки тягло ще густішим повітрям але сюди воно виходило вже розпалене
й лягало на плечі як важка густо-фіалкова кирея з золотою каймою і торочками (М. Івченко).
3. Сонце заходило червоно на вітер на тлі вечірньої заграви чітко вимальовувався хутір Вишневий
кострище заходу поступово гасло із степу вже підкочувала густа і чорна як вода у весняну ніч темрява
(Григорій Тютюнник).
4. Вгорі чисте по-весняному лунке небо крикне ворон і бринить його крик довго-довго і не в силах
загасити його степова безвість (Григорій Тютюнник).
5. Трави в’януть під млосною спекою крутить вихор серпневий пил осокори за даллю далекою
підпирають в степу небосхил (...)
6. Нехай серця не знають супокою хай обганяють мрії часу біг і наша юність буде хай такою щоб
їй ніхто не заздрити не міг! (...)
Вправа 3. Уважно прочитайте речення. Поясніть розділові знаки в них.
1. І весен плин, і перший крик маляти, і гомін розтривожених борів, і медоцвітів ніжні аромати, і
синяву травневих вечорів, — все, чим живеш ти на землі, Людино, і в юні, і в посивілі роки, де пісня
й труд злилися воєдино, як молодість з любов’ю, на віки (Д. Луценко). 2. Розбуджена свіжим весняним
повітрям, гіркуватим присмаком свіжо-зеленої землі, невтомним щебетанням жайворонка у високості,
трубним криком журавлів, відчуває людина стремління пригорнути весь голубий світ; і вона робиться добрішою, відвертішою, співчутливішою, довірливішою, тому що є щось чарівне і до солодкого
щему в серці хвилююче в природі цієї пори, щось замріяно-величне в тій хитрій і непомірно тяжкій
і складній роботі, яка відбувається приховано від людських очей, щось урочисте і разом з тим суворе,
вічне, невпинне, могутнє, що примушує тебе подумати про вічність буття і замислитися, для чого ти
живеш на світі і який слід розуму і рук своїх залишиш після себе на цій землі (Григорій Тютюнник).
3. Людина багато в чому схожа на пташку: в ранній молодості нестримно тягне її з дому, вона ладна
забути все, з усім розпрощатися, щоб знайти собі інше, нове життя; а під старість, коли стільки побачено й пізнано, незбагненна сила тягне людину повернутися назад, до рідного гнізда, туди, де народився і звідки повіявся в світи, туди, де земля тобі здається простою, зрозумілою і такою ж рідною,
як і всі ті, хто вцілів од твого роду (Є. Гуцало).
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ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Установіть відповідність між реченням і типом зв’язку між його частинами.
1 безсполучниковий зв’язок
2 сполучниковий сурядний
зв’язок
3 сполучниковий і безсполучниковий зв’язок
4 сполучниковий підрядний
зв’язок
1
2
3
4

А Ще під інеєм човен лежав без весла, ще не скреснув мороз, далина
не воскресла — з того боку снігів задиміла весна, білим димом
снігів засиніло за Десну.
Б Тут скрізь задума: небом думає ліс, небом думає озеро, і земля,
скупа, гаряча, яка подекуди не хоче родити навіть трави, снить
своїми піщанистими думами.
В Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже
чиїмись.
Г За Ташанню діброви стоять у весняних розливах, а від чорного
дуб’я і тінь у воді чорна, і сама вода чорна, і брижі там ходять від
вітру дрібненькі, але вороні, роздратовані, в несупокої.

2. Яке речення відповідає схемі [ ], [ ]: [ ( ) ], [ ( ) ] ?
А Сонце пригрівало сильніше, земля дихала вільготніше, із голубого неба долітав
повний жалю журавлиний трубний клич, який то гучнів, то завмирав, танучи у голубій безвісті.

А

Б Відчувай у думці кожен порух, тонко розумій усе навкруг: той, хто лає, не завжди
твій ворог, той, хто хвалить, не завжди твій друг.

В

Б

В Лиш сонях спав, хоча й не мусив, і ось за те, аби він знав, важкий ячмінь медовим
вусом бджолу за лапку лоскотав.
3. Безсполучникове багатокомпонентне речення подано в пункті
А Ніч стояла над землею ясна, прозора, в небі плив місяць у райдужній світляній оболоні, на підлозі лежали темні тіні віконних рам, і квітка в горщику здавалася зовсім
чорною на тлі заледенілих шибок.

А

Б Літові далеко до дощу, перевито золото туманом, ще далеко — здрастуй —
не пущу! — і вікно виглядується тьмяно.

В

Б

В. Цвіт бузковий лащиться до вікон, на подвір’ї пахне рута-м’ята, мабуть, буде кликати
довіку мандрівниче серце рідна хата.
4. Позначте складносурядне багатокомпонентне речення
А То хмарка набіжить, і бризне дощ краплистий, ясною вільгістю оббризкавши цвітінь, то сонце вигляне ласкаво-променисте і знов сховається, і знову
дощ і тінь.

А

Б То дощ, то сніг, то знову дощ, і листя лопотіло, побуровіла нехворощ, вода на зиму
сіла.

В

Б

В З полів зійшла серпнева спека, ясна туманиться блакить, і день стоїть, немов лелека,
що завтра в ірій відлетить.
5. Укажіть складнопідрядне багатокомпонентне речення
А Туман налинув, як степова орда, як кочівницька мла, як басурманська невідворотність
долі, і полонив увесь видимий світ від обрію до обрію; сива пелена заслала поле, й
ця пелена схожа на м’якенький, розсіяний у повітрі попіл, що тремтить, коливається,
перебуваючи в постійному незбагненному русі.
Б Заздалегідь все треба врахувати перед сівбою завше до дрібниць, як хочеш гарний
урожай зібрати, як хочеш, щоб шумів прибій пшениць, як хочеш, щоб багатшали
прибутки і щедра осінь входила до хат...

А
Б
В
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В Світло хутко згасало, надходили тіні; ще червінь лежала на обрії, а вже виплив
на небо місяць, холодний, срібний, як крига.
6. Виокремте складне багатокомпонентне речення мішаного типу
А Люблю вночі на небеса дивитись, коли зірки, немов бджолиний рій, поблискують
крильми, і повен мрій виходить місяць, як прадавній витязь.
Б Коли б був я вітром буйним, я б розгонив чорні хмари, щоб від хмар не слались тіні,
щоб сміялось завжди сонце.
В Мене учив один мудрець: любов — не золото перстенів, а єдність двох живих сердець
у злагоді життя щоденній.

А
Б
В

7. Позначте речення, яке не відповідає такій характеристиці: складна синтаксична конструкція
з сурядністю і підрядністю
А Сад у нас уже одцвів, дерева вкрились густим темно-зеленим листом, і тільки
в повітрі плавали густі пахощі жасмину і матіоли.
Б Коли замовкнуть втомлені громи, а всі дощі відплинуть і відплачуть, я поцілую сніг,
бо все це значить, що знову дочекались ми зими.
В Лебедями білими пливуть хати — пливуть через твої спомини, через весни й осені,
і ти й досі не перестаєш думати, що вони таки могли злетіти, могли!

А
Б
В

8. Виокремте речення, яке можна схарактеризувати як складне багатокомпонентне з сурядністю
і безсполучниковістю
А На леваді вже темніли і зростались дерева під ногами, перехитувались роса
й туман, а над усім світом стояла така тиша, що було чути, як плакала надламана
гілка.
Б І сад, і гай, і пісня солов’я, і навіть ця брунатна грудка глею — дорогоцінна спадщина
моя, що здавна зветься рідною землею.
В Срібний місяць слабо білив дерева, темне полотно ночі було пронизане міріадами
діамантів зірок; де-не-де стара сова загукає чи кажан вдарить крильми — і знову
тиша дзвенить.

А
Б
В

9. розділові знаки правильно поставлено в реченні
А Як глибшають нині і далі, і очі, як солодко зерном засіялись дні, як грім і дощі щось
туркочуть пророче — це квітень, це квітень в тобі і в мені.
Б Ніч має вроду темну й величаву, в ній подив таїни немов закляк, а день живий
і жвавий, мов хлоп’як, веде при сонці осяйну забаву.
В Заходить сонце в золотих лісах, на стовбурах палахкотить живиця, краєчок хмари
наче блискавиця горить у надвечірніх небесах.

А
Б
В

10. пунктуаційні помилки допущено в реченні
А Степ, струснувши з себе росу та зігнавши непримітні тіні, горить рівним, жовтозеленим кольором; висока трава починає гнутись, хилитись, поверх неї тільки гарячий
вітер гуляє та сонце розсіва своє пекуче, іскристе проміння.
Б Білясте море сріблиться на сонці непомітно зливаючись із молочнобілим небом; риса
обрію губиться і не можна відрізнити, де в потоках білого сяйва кінчається море
й починається небо.
В Сонце ще не зайшло, а вже виплив місяць, якось непомітно виступив з млистого
туманного небосхилу, і вже вони, обидва світила, освітлюють цей тихий, більше
степовий, ніж луговий, простір, що з правіку, мабуть, носив назву Чари-Комиші.

А
Б
В

11. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього.
1. За парком починалося місто, не подібне на навколишні давні, старовинні міста, кожне з яких
мало своє, тільки йому властиве обличчя й свою історію. 2. Воно не мало гори Бонни і Дівичих скель,
як Крем’янець, де та Бонна — гора княгиня, на якій височать руїни замку, наче у казці, де Дівичі скелі,
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побравшись за руки, закам’яніли у якомусь поганському ритуальному танці, висячи над містом, а в самому
місті, з глибокої долини здіймаються і вище високої Бонни, і вище довгих і стрімких Дівичих скель —
гостра готика давнього кляштора й будівлі єзуїтського ліцею. 3. Воно не мало фортеці Любарта і Стиру, як
Луцьк, де насипано земляні вали, як величезні сходи в минувшину, а їх обмивають хвилі завжди молодої,
повсякчас оновленої річки, що пливе до Дніпра. 4. Воно не мало замку князів Острозьких, як Острог, де над
зеленими, куди не кинь оком, рівнинами, ніби піднесені на руках, дивують найнездивованіших білокам’яні
мури, по боках яких стоять високі вежі, а за мурами, у хорі високих веж, стримить у синє небо велична
церква — собор з отворами-бійницями, з банею-небом, на якій удень засвічується сонце, а по ночах сяє
місяць і зорі, і все це відбивається у двох волинських річках — Горині і Вілії, щоб стояти на землі й під
землею, вартуючи вічність: минуле, сучане і майбутнє. 5. Воно не мало навіть такого передмістя, як Ме
жирічі, в тому ж Острозі. 6. І все ж воно мало свою особливість: через Вишумськ пролягає траса зі Львова
на Київ (Б. Харчук).
А. Позначте речення, які є складною синтаксичною конструкцією.
1

2

3

4

5

6

Б. Визначте складні багатокомпонентні речення з сурядним та підрядним зв’язком між частинами.
1

2

3

4

5

6

В. Частини якого складного речення пов’язані безсполучниковим зв’язком?
1

2

3

4

5

6

Г. У якому реченні вжито слова, утворені морфолого-синтаксичним способом (унаслідок переходу з однієї
частини мови до іншої)?
1

2

3

4

5

6

Д. У якому реченні допущено орфографічну помилку в написанні складного іменника (прикладки)?
1

2

3

4

5

6

6.9. РЕЧЕННЯ З ЧУЖИМ МОВЛЕННЯМ



Актуалізація опорних знань
Основні способи відтворення чужого мовлення

Пряма мова

Непряма мова

Невласна пряма мова

Чуже мовлення, відтворене дослівно (із збереженням змісту,
форми та інтонації)

Чуже мовлення, відтворене із збереженням змісту, не дослівно.

Внутрішнє мовлення героя твору,
передане через авторське перевтілення.

«От і принесли нам лебеді на крилах життя», — говорить до неба
і землі мій дід Дем’ян; у його руці
весело поблискує струг, яким він
донедавна вистругував шпиці
(М. Стельмах).

Нащо, нащо тобі питати, чи я
люблю тебе, чи ні... (О. Олесь).
А вулицею іде дядько Миколай, питає, чи я сплю на пні, чи дрімаю?
(М. Стельмах).

Марко тихо йде принишклими полями, придивляючись до праці тепер єдиного, не скошеного війного
вітряка: між його розгонистими
пораненими крилами раз по раз
виростають пухнасті, місяцем
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Пряма мова

Непряма мова

Невласна пряма мова

Пряма мова супроводжується
словами автора і разом з ними
становить особливий тип синтаксичної конструкції, близької
до складного безсполучникового
речення з різноманітними частинами. Пряма мова і слова автора
виступають як окремі реченням
і регламентуються спеціальними
пунктуаційними правилами

Непряма мова передається за допомоги з’ясувальної підрядної
частини складнопідрядного речення, у якому головна частина
— це слова автора. Пряма мова
трансформується в непряму за
участі сполучників що, щоб, чи
або сполучних слів займенниковоприслівникового походження

вибілені хмарини і, здається, перемелюються на муку. Еге, коли
б це стільки борошна витрусив
мучник, то Марко не сушив би
голови, чим би пособити людям.
А то за мішок якогось зерна, що
продимилось війною, то старцем
оббиваєш пороги усіх установ, то
хитруєш і викручуєшся, немов циган на ярмарку (М. Стельмах).
Невласне пряма мова становить
суміш непрямої та прямої мови,
зберігаючи порядок слів, інтонацію, емоційність мови персонажів. Невласне пряма мова не
виокремлюється з авторського
контексту синтаксично

Розділові знаки в реченнях із прямою мовою

Способи передавання прямої мови на письмі
В один рядок

Репліками

Пряма мова, що розташована в одному рядку, береться
в лапки і відокремлюється тире від мови інших осіб:
Діти все дивуються: «І де ви, бабо, видрали таких казок та приказок?» — «Е, голуб’яточки! Голова, як торба — що знайдеш, то й покладеш» (Дніпрова Чайка).

Пряма мова, що починається з нового рядка, не
береться в лапки, а перед нею ставиться тире:
— Діду, а які у сонця ключі? — ще більше дивуюсь я, бо й не догадувався досі, що воно, наче
людина, може мати ключі.
— Золоті, внучку, золоті (М. Стельмах).

Позиційні можливості прямої мови

1. А: «П (?!...)» (.)

Я прощаюся з літом. І воно мені каже: «Прощай!» (Л. Костенко).

2. А: «П (?!...)»(,) — а.

Мене ізмалку люблять всі дерева, і розуміє бузиновий Пан, чому верба, від крапель кришталева, мені сказала: «Здрастуй!» — крізь туман (Л. Костенко).

3. «П(?!...)»(,) — а.

«Буде дощ», — затремтіли тополі (М. Стельмах).

4. «П, — а, — п».

«Роби добро, — мені казала мати, — і чисту совість не віддай за шмати!» (Д. Павличко).

5. «П (,!?...) — а. — П.»

«Яке то щастя дано людині, — заговорив знову Блаженко, заворожений
картиною неосяжного світлого простору. — Отакий світ!.. Скільком би
вистачило!.. А що з того?.. Не вміє вона його спожити!» (О. Гончар).

6. «П, — а: — П»

«Чого б ото людям не зробити однакове письмо — і читане, і писане? —
журиться мати над наукою, а далі наказує: — Біжи, сину, до дядька Миколи, хай прийде прочитає» (М. Стельмах).

7. «П?» — «П.» — «П?» —
«П.»
або
— П? — «П». — П? —
«П».

«А в тебе земля ще де є?» — «Ні, нема.» — «А хата є?» — «Є» (Панас
Мирний).
— На добридень, ти моя голубко! — «На добридень, мій коханий друже!»
— Що ж сьогодні снилось тобі, любко? — «Сон приснився, та дивненький
дуже» (Леся Українка).
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Пам’ятка!

Пряма мова не виділяється лапками, якщо немає вказівки на те, кому вона належить: Недарма
кажуть: пісня — душа народу (В. Скуратівський).
Діалог — розмова двох чи кількох осіб, відтворена дослівно.
Діалогічне мовлення може як супроводжуватися, так і не супроводжуватися словами автора. Діалог
оформлюється репліками, кожна з яких пишеться з нового рядка. Перед кожною репікою ставиться тире.

Взірець:
— Чому погано вчишся, Гнате?
— Це я на зло своєму тату...
— Ну, а «на зло» чого буває?
— Того, що тато мене лає.
— За віщо ж лає твій татусь?
— За те, що я погано вчусь...
(Г. Бойко)
Різновидом чужого мовлення є цитата — уривок певного тексту, твору, висловлювання, який передано дослівно для підтвердження чи заперечення власних думок. Цитати, як пряма мова і діалог, можуть
супроводжуватися словами автора.
За будовою цитати бувають різні: просте речення; складне речення; кілька речень; частина речення;
словосполучення; слово.
У наукових текстах цитати здебільшого паспортуються, тобто подаються бібліографічні відомості
цитованої праці: автор, назва праці, місце видання, видавництво, рік видання, номер тому, номер сторінки,
з якої взято цитату. Паспортизацію можна зазначити в дужках після цитати в самому тексті або у виносках
внизу сторінки під текстом.
Взірець:
«Довженко в усьому поет, і це його виділяє з-поміж багатьох як митця. Він поет у думанні, у барвах,
у зображенні характеру людини, у погляді на природу, на комаху, на квітку...» (О. Гончар).
Цитати, які оформлені словами автора, супроводжуються дієсловами говорити, казати, писати тощо
і становлять завершене висловлення, пунктуаційно виділяють так само, як і пряму мову.
Пам’ятка!

Якщо цитують поетичну строфу із збереженням форми вірша, то в лапки такий віршований текст
не беруть, пишуть цю цитату з нового рядка, зробивши відступ від лівого берега в 1/3 ширини сто
рінки.



Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Запитання для самоперевірки.

1. Які основні способи відтворення чужого мовлення?
2. Укажіть на відмінність між поняттями «пряма мова» — «непряма мова» — «невласна пряма
мова».
3. Які позиційні можливості і пунктуаційне оформлення прямої мови?
4. Що таке діалог?
5. Які особливості пунктуаційного оформлювання діалогу?
6. Сформулюйте визначення цитати.
7. Яка будова і пунктуаційне оформлювання цитат?



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. Поясніть розділові знаки в реченнях з прямою мовою.

1. Летів до тебе туманом через моря і дні, спадав із неба тугою, а ти сміялась: «Ні». (Б. Олійник).
2. І скаже світ: Ти крихта у мені. Ти світлий біль в тяжкому урагані. Твоя любов — на грані маячні
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і віра — у наївності на грані (Л. Костенко). 3. І я кажу: «Спасибі долі!» — в Парижі, в Римі, в Будапешті (Л. Костенко). 4. А листя просить: «Виший нас зеленим! Ми ще побудем, ще не облетим»
(Л. Костенко). 5. Коли б сказав я: «Пташко! Мені без краю важко — Спасеш єдина ти... Побудь же, не
лети!» — Ти полетіла б? (О. Олесь). 6. Але було вже пізно мальвам, І літові, і ластівкам, Лиш далечінь
синьоблагальна Когось благала: не пускай!.. (М. Вінграновський). 7. — Увечері тут купаються дівчата
з поля і зорі з неба, а вночі — самі русалки, — старий підводить угору вибілену голову, добряче придивляється до неба: що воно принесе взавтра? (М. Стельмах).
Вправа 2. Накресліть схеми речень із прямою мовою.

1. «Михайле, ти ще не в хаті?! — гримнув з катраги дід. — Гляди: перепаде нам обом за лебедів! — і він для чогось поглянув угору, де сонце і блакитні розводи змагалися з хмарами». 2. Тільки
значно пізніше, розпізнавши дрібненьку, злукавлену і підступну душу Юхрима Бабенка, я зрозумів
дідові слова: «Сто друзів — це мало, один ворог — це багато!» 3. «Не чуєш, як літо пішло нашим
городом?» — дивується мати. 4. «Невже це літо зупинилось було біля нашого саду та й пішло собі до
інших людей? — завмер я на місці. — Але чого воно було таким схожим на Мар’яну?.. Навіть хустку так
розправило, як Мар’яна». 5. Ось одна зірка упала на дальні поля, і дід говорить до неї і до себе: «Зорі,
як і люди, падають на землю, і вони мають свій вік, — а далі обертається до мене: — Тобі, дитино, не
холодно? Може, свою кирею дати?» 6. «Як гарно в світі», — говорить сам до себе дід. 7. Біля самого
вітряка, розгортаючи жита і синій сон над ними, виходить уся в темному жіноча постать, і співуче
стрепенулася тиша: «Добрий вечір вам». 8. «Доброго ранку, Михайлику. Як ти виріс за літо! — дивується й оглядає мене вчителька. — Либонь, хтось тягнув за вуха вгору» (Із тв. М. Стельмаха).
Вправа 3. Оформіть пунктуаційно поезію Спиридона Черкасенка «Зима і весна». Поясніть розділові знаки
в реченнях із прямою мовою.

Насуплю я брови говорить зима
і вітер з морозом повіє:
усе скрізь загине — рятунку нема!
Під снігом снігом замре заніміє.

А я засміюся весна відмовля
і сонце пекуче засяє:
прокинуться луки ліси і поля
усе зацвіте заспіває.

Вправа 4. 1. Прочитайте діалог і поясніть розділові знаки, якими його оформлено.

— Скільки світа, стільки й дива.
— А що ви любите? Жито-пшеницю...
— І теплий, як душа, хліб на столі у людей, і пісню над світом, і калиновий вітер у світі.
— Як гарно: калиновий вітер у світі — вітер добра, краси, надій...
(М. Стельмах)
2. Складіть діалог (5—7 реплік) на шкільну тематику.
Вправа 5. Запишіть діалог реченнями з прямою мовою. Розділові знаки поясність.

— Ану, стоп!
Це Віталій нахилився до водія, торкнув за плече.
І коли Гриня без заперечень пригальмував, Віталій висунувся з машини, став наслухати.
— Що ти там почув?
Тронка дзеленчить...
Гриня був іншої думки:
— То вітер у траві свище...
— Ні, тронка.
— Ні, вітер.
— Тронка!
(О. Гончар)
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Вправа 6. Цитати запишіть реченнями з прямою мовою, урізноманітнивши їх пунктуаційне оформлення.

1. Наука — основний елемент, який об’єднує думки людей, розсіяних по земній кулі, і це — одне
з високих її призначень (Фредерік Жоліо-Кюрі). 2. Наука служить лише для того,щоб дати нам зрозуміти обсяг нашого невігластва (Робер де Ламене). 3. Книги — це маяки в океані часу (Енциклопедія
думки). 4. Книга — це дзеркало. І якщо в нього дивиться мавпа, то із нього не може виглянути лик
апостола (Георг Крістор Ліхтенберг). 5. Найкраща книга та, яка містить найбільшу кількість істин
(П’єр Буаст).
ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Установіть відповідність між поняттям і його визначенням
1 пряма мова
2 непряма мова
3 невласна пряма мова

1

2

А Чуже мовлення, відтворене із збереженням змісту, не дослівно
Б Уривок тексту, висловлювання, який передано дослівно для підтвердження чи заперечення власних думок.
В Чуже мовлення, відтворене дослівно, із збереженням змісту, форми та інтонації.
Г Внутрішнє мовлення героя твору, передане через авторське перевтілення

3

2. Установіть відповідність між поняттям і його визначенням
1 пряма мова
2 діалог
3 цитата
1

2

А Уривок тексту висловлювання, який передано дослівно для підтвердження власних чи заперечення власних думок.
Б Чуже мовлення, відтворене дослівно, із збереженням змісту, форми та інтонації
В Розмова двох чи кількох осіб, відтворена дослівно
Г. Чуже мовлення, відтворене із збереженням змісту, не дослівно

3

3. Установіть відповідність між реченнями і його характеристикою
1 пряма мова
2 непряма мова
3 невласна пряма мова
1

2

А Олександр Довженко писав, що він син свого часу і належить
сучасникам своїм.
Б І хоча порівняння місяця з дідом надто довільне, одначе Данило посміхається своїй думці: і збреде ж таке! (М. Стельмах).
В «Це трави все лісові, — радісно міркував Валерик над знахідками. — В наших степах таких нема. Бач, що робить ліс!».

3

4. Установіть відповідність між реченням (розділові знаки пропущено) і його схемою
1 А: «П?»
2 «П!» — а.
3 А: «П», — а.
4 — П! — «П...» — П!
1

2

3

4

А Перекупка, як жар, червонолиця, стала проти сонця, бряжчить коралями та
вигукує Е,е! Коралі добрі! Дивітьсяж бо, молодичко!звивається вона коло
повновидої, гарної молодиці у білій сорочці і в зеленій хустці.
Б. Що ж за диво снилось тобі, мила? Мені снились білії лелії... Тішся, мила,
бо лелія біла — квітка чистої та любої надії!
В Ой ти, дівчино, з кучерявої рути-м’яти звита та з гостролистої шавлії подумав Карпо і повернув додому.
Г Ходить гарбуз по городу, питається свого роду ой чи живі, чи здорові всі
родичі гарбузові?
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5. У яком урядку допущено пунктуаційні помилки в оформленні прямої мови?
А «Отже, тут кращі хліба, ніж під селом, — подумав сам собі, — тут, мабуть, сильніший дощ пройшов...».
Б Мельник повів сивою од років і борошна головою на розчинені двері: «Ще хтось
молоти під’їхав. І ночі не доспав».
В «А ви спробуйте заспівати колискової», — зірвалося в мене, та господиня знизала
плечима, мовляв: «Не знаю і не вмію...»

А
Б
В

6. Визначте, де правильно оформлено діалог
А «Як ти учишся, Семене?» — «Трійки в табелі у мене...» — «Підтягнися, так негоже!» — «Та у п’ятій чверті, може...»
Б — Як ти учишся. Семене?
— Трійки в табелі у мене...
— Підтягнися, так негоже!
— Та у п’ятій чверті, може...
В — «Як ти учишся, Семене?» — «Трійки в табелі у мене...»
— «Підтягнися, так негоже!» — «Та у п’ятій чверті, може...»

А
Б
В

7. У якому рядку правильно оформлено цитату?
А Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє (О. Довженко).
Б «Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє»
(О. Довженко. Зачарована Десна)
В «Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє» (Олександр Довженко: Кіноповісті. Оповідання. — К.: Наукова думка, 1986. — с. 471).

А
Б
В

8. У якому рядку правильно використано лапки?
А Недарма кажуть: «Нема нічого стомливішого від чекання»
Б Все росте, все рухається під синім покривом животворящої ночі, немов поспішаючи
швидше вирости за ніч, поки все спить, а рано, на сході сонця вийдуть хазяйки з
сіней умиватись, глянуть на розквітлі соняшники й маки, яких не торкнула ще перша
бджола, і вигукнуть в зачудуванні: «Мати Божа, що сталося в городі за ніч»
В «Ось стомлена верба, відчувши ранній спів,
Пташками, квітами і сонцем оповита,
Над ніжним гомоном немовчних ручаїв
Тінисті, лагідні схилила віти».

А
Б
В

9. У якому рядку схематично подано всі можливі позиції прямої мови щодо слів автора?
А «П», — а. «П, — а, — п». «П, — а. — П». «П, — а: — П». А: «П», — а. А: «П».
Б А: «П». «П», — а. «П, — а, — п». А: «П», — а.
В «П, — а: — П». А: «П», — а. «П, — а. — П». «П», — а. А: «П».

А
Б
В

10. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього.
1. Вітряки продрімали переднівок і не помітили, як від них почало відходити літо. 2. Прокинувшись,
вони перелякано, мов діти, замахали руками: «Куди ж ви, мамо?! Не покидайте нас. Побули з житечком,
побудьте і з соняшниками». 3. За сумом дальніх стернищ, в іконостасах соняшників, на мить зупинилося
літо, поправило злинялу хустку, серп загойдався на його плечі, і посміхнулось чи всьому світу, чи тільки
вітрякам. 4. «Працюйте, діти, не лінуйтесь», — і пішло стежиною в гості до осені. 5. Застогнали вітряки,
вхопилися руками за приполи вітру та й почали перемелювати свій смуток людям на борошно (М. Стельмах).
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А Визначте речення з прямою мовою
1

2

3

4

5

2

3

4

5

Б Яке речення відповідає схемі: «П», — а.
1

В Визначте складнопідрядне речення з підрядним з’ясувальним
1

2

3

4

5

6.10. СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ



Актуалізація опорних знань

Складне синтаксичне ціле, або надфразна єдність, — це сукупність взаємопов’язаних змістом і син
таксичними засобами речень.
Це об’єднання речень характеризується єдністю думки, відносною завершеністю теми, а тому містить
такі структурні компоненти:
— зачин (початок думки);
— середню частину (виклад теми);
— кінцівку (підсумок).
Не слід ототожнювати складне синтаксичне ціле з абзацом. Здебільшого надфразна єдність містить
кілька абзаців, хоч інколи може збігатися з абзацом.
Речення у складному синтаксичному цілому поєднуються за допомоги:
1) лексичних засобів (повторення окремих слів у різних реченнях, уживання особових чи вказівних
займенників тощо);
2) морфологічих засобів (співвідношення видочасових і способових форм дієслів);
3) синтаксичних засобів (порядок слів у реченнях і порядок самих речень, паралелізм (однотиповість)
побудови речень, неповнота окремих речень);
4) ритмомелодійних засобів в усному мовленні (паузи між реченнями короткі, підвищення голосу на
початку цілого і зниження наприкінці).
Структурні типи складних
синтаксичних цілих

З ланцюжковим зв’язком компонентів

З паралельним зв’язком компонентів

— є послідовний зв’язок між реченнями;
— максимальна самостійність першого речення, до якого логічно приєднується кожне
наступне, розкриваючи, уточнюючи зміст
попереднього, що і сприяє розгортанню
думки;
— лексичні повтори;
— є займенники та займенникові прислів
ники.

— паралельний зв’язок між реченнями;
— однотипні за будовою речення, що характеризуються
відносною самостійністю;
— речення поєднані семантичними відношеннями;
— єдність речень відбувається завдяки видо-часовим фор
мам дієслів;
— властиві відношення переліку, зіставлення, протиставлення;
— містять опис послідовних, незалежних одна від одної
подій, станів, явищ, дій, які відбуваються водночас.
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З ланцюжковим зв’язком компонентів

З паралельним зв’язком компонентів

Взірець:
Взірець:
Прямо над нашими ворітьми стоїть зірниНіміє степ і тьмариться.
ця, а повз ворота проходять люди і час.
Поспішаючи, кудись ховаються останні шуми й гуки
Як він іде — це найбільше видно по надовгої літньої днини. Не погасло ще на заході як кров
ших ясенах, по тому, що вони тримають на
червоне зарево, а вже над ним у темряві далекого неба
собі — чи весняну росу, чи зелені шуми,
зажевріла, немов жарина в попелі, вечірня зоря. А
чи осінній смуток, чи зимові хустки. Іномісяць, що перше висів серед ясного неба сірою, малоді, коли я сплю, час приходить і до мене,
помітною плямою, під темним крилом ночі зразу ожив
постоїть-постоїть біля узголів’я та й злегка
і засвітився білим чарівним огнем.
потягне за чуба малого, щоб він підіймався
Ринуло з неба ціле море тихого світла, все на землі
угору. Отак я й росту!
потопляючи. Над степом промайнув легенькою тінню
(М. Стельмах)
незрячий сон.
Ніч зайшла (С. Васильченко).
У межах одного складного синтаксичного цілого можуть поєднуватися ланцюжковий і паралельний
зв’язки компонентів.

Взірець:
Вересень бив у золоті дзвони соняшників, і їм, як гобої, низинно вторували пізні гречки. Дні тепер
стояли у шелестах золота, у вибухах блакиті, в потоках музики і чорнобривців, а ночі народжували
печаль перелітних птахів. Ця печаль забрідала і в людське серце, і ставало жаль чи отих крил, що
забирали з собою літо, чи того, що й ти не можеш злетіти, як птиця. Ось такий і є вереснь: удень надійний, вночі тривожний. Таким і люби його і тоді, коли він б’є у золоті дзвони соняшників, і тоді,
коли відкриває літо від землі та й садовить тебе за мудрість книжок...
Я люблю тебе, незрадлива мудросте книг, твої сонця чи світильники, і скорботу твою, і радість твою.
Я низько схиляюсь перед тобою, щоб не схилитись перед кривдою і самовдоволеним чи крикливим
невіглаством (М. Стельмах).
Складне синтаксичне ціле є найменшою одиницею тексту, якому властиві цілісність, зв’язність, структурна організованість та завершеність.

7. СТИЛІСТИКА
7.1. СТИЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ
ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ



Актуалізація опорних знань

Стилістика — розділ мовознавства, який вивчає виражальні засоби мови та якості мовлення, функціонування і використання мови.
Стиль — це різновид літературної мови (її функціональна підсистема), що обслуговує певну сферу
суспільної діяльності мовців і відповідно до цього має свої особливості добору й використання мовних засобів
(лексики, фразеології, граматики, фонетики).
Мовний стиль — це сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і цілеспрямованістю
висловлювання.
У сучасній українській літературній мові нині виокремлюють такі функціональні стилі: науковий,
офіційно-діловий, публіцистичний, художній, розмовний (стиль побутового мовлення), конфесійний, епістолярний.
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1. Науковий стиль:
• Мета: повідомляти про результати наукової діяльності.
• Ознаки: абстрактність, понятійність, предметність,
об’єктивність, логічна послідовність, точність, переконливість, доказовість, аналіз, синтез, аргументація,
узагальнення, висновки.
• Жанри реалізації: наукові праці (дисертація, монографія, стаття, тези, магістерська, дипломна та курсова
роботи), навчальна література (підручник, посібник,
словник, довідник, енциклопедія), лекція, доповідь,
повідомлення, рецензія, відгук, анотація.
• Мовні засоби: наукова термінологія, цитування та
покликання, повні речення, ускладнені та складні
синтаксичні конструкції, наявність іменників, відносних прикметників та безособових, неозначених
форм дієслова.

Взірець:
Мовлення — процес реалізації мовної діяльності, єдиний об’єктивний прояв мови.
Поняття мовлення охоплює такі конкретні аспекти мови, як усне висловлення вголос, промовляння без сприйманої на слух артикуляції
(так зване внутрішнє мовлення), письмова
фіксація висловлень у процесі їх формування, а також тексти як письмові відображення
чи усні повторення процесів висловлення і
як результати цих процесів. Мовлення як загальний процес суспільної мовної діяльності
складається з індивідуальних актів мовлення
кожного члена мовного колективу (Українська мова. Енциклопедія).

2. Офіційно-діловий стиль:
• Мета: регулювати офіційні та ділові
стосунки мовців у державно-правовій,
суспільно-виробничій сферах.
• Ознаки: офіційність, точність, висока стандартизація вислову, сувора регламентація тексту, чіткість,
лаконічність, традиційність оформлювання, документальний характер,
відсутність мовної індивідуальності
автора.
• Жанри реалізації: кодекс, закон, статут, наказ, акт, розпорядження, постанова, протокол, інструкція, правила,
звіт, службове листування та ін.
• Мовні засоби: стандартна канцелярська лексика, обмеженість синонімії,
омонімії, паронімії, наявність безособових і наказових форм дієслів,
складні речення.

Взірець:

Автобіографія
Я, Сенчук Наталія Михайлівна, народилася 15 червня 1993
року в селі Богданівка Броварського району Київської області
в родині робітників.
У 2000 році пішла до першого класу Богданівської загальноосвітньої школи.
Через вступ батька до Національної аграрної академії переїхала разом з родиною до Києва, де з вересня 2005 року
по травень 2008 року навчалася в загальноосвітній школі
№ 97.
З вересня 2008 року навчаюся в спеціалізованій школі
№ 246 з поглибленим вивченням англійської мови м.Києва.
Беру активну участь у громадській роботі школи: виконую
обов’язки голови прес-центру.
Склад сім’ї:
Батько — Сенчук Михайло Васильович, 1970 року народження, агроном, працює в ТОВ «Земля».
Мати — Сенчук (Дуженко) Ольга Вікторівна, 1971 року народження, лісокультурниця, працює в ЗАТ «Зелений світ».
Сестра — Сенчук Дарина Михайлівна, 1998 року народження, учениця 6-го класу спеціалізованої школи № 246
з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва.
Дата				
Власноручний підпис

3. Публіцистичний стиль:
• Мета: обговорювати і пропагувати важливі
суспільно-політичні ідеї, сприяти вирішенню актуальних питань, активно впливати на слухача (читача), спонукати до діяльності.
• Ознаки: закличність, логічність доказів, стислість,
зрозумілість інформації, точність висловлення наукових положень разом із емоційно-експресивною
образністю, використання художніх засобів, пристрасний, оцінний тон мовлення (іронія, сарказм,
захоплення, гнів), точні найменування подій, дат,
місцевості, учасників.

Взірець:
У кожного, як стверджує одна романтична
сага, є два береги — од якого людина одпливає і до якого має неодмінно причалити. На
цій довгій дорозі зустрічається чимало інших,
не менш значних. Серед таких — берег надії,
берег юності, берег любові...
І все ж, хоч би де зупинялася людина на
цих почасти нетривких і мінливих берегахпристанищах, чи, як їх іще назвав відомий
поет, «білих островах», їй неодмінно світи-
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• Жанри реалізації: виступ, репортаж, нарис, публіцистична стаття, памфлет, фейлетон, есе, дискусія.
• Мовні засоби: суспільно-політична лексика, емоційно забарвлені слова, риторичні запитання, вигуки,
повтори, багатозначна образна лексика (епітети, порівняння, метафори, метонімії, персоніфікація).

тиме далеким вогником, оповитим щемним і
невситливим спогадом отой найперший — Берег Дитинства. Хай то буде сповнена романтичних поривань молода людина, освітлений
життєвою вдачею статечний митець чи припорошений сивиною дідусь, кожному по-своєму
пектиме спогадами сей берег. І чим далі людина відпливатиме роками, тим більшатиме
тяга до нього (В. Скуратівський).

4. Художній стиль:
• Мета: різнобічно впливати на думки і почуття людей за допомоги художніх образів, формувати ідейні
переконання, моральні якості та естетичні смаки.
• Ознаки: образність, поетичність, емоційність, експресія, зображувальність, конкретність, естетика
мовлення, яскраве вираження авторського «я».
• Жанри реалізації: прозові (роман, повість, оповідання, образок), драматичні (трагедія, комедія, драма,
водевіль), поетичні (поема, вірш, байка, епіграма)
твори.
• Мовні засоби: багатозначна емоційно забарвлена
лексика, слова в переносному значенні, синоніми,
антоніми, омоніми, фразеологізми, історизми, архаїзми, діалектизми, епітети, порівняння, перифрази,
антитези, гіперболи тощо, речення всіх типів.

Взірець:
З чого починається любов до отчого краю?..
Біліє розквітла гречка, де-не-де підсинена волошками та ще зжовтіла від суріпки, а над нею,
а в ній зрідка прокочується бджолиний звук.
Гречка біліє м’яко, вона ще молода, її зеленого
листя ще не торкнулася осінь своїм умілим квачиком і не визолотила його. А навколо гречки
вже все покошено, і біло-жовті присадкуваті
ожереди двома велетенськими крижинами застигли на яскравій стерні. Її ще не витіпала
негода, не зчорнила бита дощами земля, а тому
вона аж світиться, аж сміється — і добрий од
неї йде дух, хлібний, дух достиглого збіжжя.
Ген по згірку темно-зелено причаївся гайок,
а самий верх згірка вільний од дерев, там, либонь, щось було засіяно, а тепер скошено, й
стерня ясна, свіжа, немов ще чистішою здається вона від синього неба, що прихилилось
до неї.
Звідки й коли приходить ця любов до рідної
чорної землі? (Є. Гуцало).

5. Розмовний стиль:
• Мета: бути засобом невимушеного спілкування,
сприяти обміну інформацією, думками, враженнями
тощо.
• Ознаки: усна форма спілкування, неофіційність, невимушеність, емоційність, експресивність, безпосередність, непідготовленість, ситуативність спілкування,
використання позамовних чинників (жести, міміка).
• Жанри реалізації: бесіда, телефонний діалог, повсякденне спілкування.
• Мовні засоби: побутова лексика, фразеологізми, фольклоризми, емоційно забарвлені та просторічні слова,
звертання, вставні компоненти, вигуки, неповні речення, діалектизми, вульгаризми, жаргонізми, скорочені
слова.

Взірець:
— Чого увесь урок ти, Лідо, пасешся в зошиті сусіда?
— Перевіряю я Семена: чи вірно він списав
у мене?
(Г. Бойко)

6. Конфесійний стиль:
• Мета: апелювати до внутрішнього світу, душі лю- В з і р е ц ь :
дини, впливати на душевні переживання, формувати
Споконвіку було Слово, і з Богом було Слово,
позитивні емоції, сприяти узгодженню духовного світу
і Слово було — Бог. З Богом було воно споособи із Всесвітом.
конвіку. Ним постало все, і ніщо, що постало,
• Ознаки: урочистий, піднесений тон оповіді, емоційне постало без нього. У ньому було життя,
ність, пишномовність, ситуа ситуативність, симво-
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лізм образів, метафоричність, алегорійність.
• Жанри реалізації: Святе Письмо (Біблія),
Євангелія, Апостол, Псалтир, катихизм,
житія святих, апокрифи, проповіді, послання, молитви, притчі, літургії, релігійні пісні.
• Мовні засоби: церковно-релігійна лексика (Святий Дух, Спаситель, Царство
Боже, вічне життя, рай, покаяння, воскресіння, праведні, грішні, благодать),
слова з переносним значенням, метафори,
порівняння, епітети, зворотний порядок
слів у реченні, повтори.

і життя було — світло людей. І світло світить у темряві,
і не пойняла його темрява.
Був чоловік, посланий Богом, ім’я йому — Йоан. Прийшов він свідком — свідчити світло, щоб усі з-за нього
увірували. Не був він світло — був лише, щоб свідчити
світло.
Справжнє то було світло — те, що просвітлює кожну людину. Воно прийшло у цей світ. Було у світі, і світ ним
виник — і світ не впізнав його. Прийшло до своїх, а свої
його не прийняли. Котрі ж прийняли його — тим дало
право дітьми Божими стати, які в ім’я його вірують; які
не з крови, ані з тілесного бажання, ані з волі людської,
лише — від Бога народилися.
І Слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми славу
його бачили — славу Єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого (Святе Письмо. Євангеліє від
Йоана).

7. Епістолярний стиль:
• Мета: поінформувати адресата про
дещо, нагальне для автора, викликати почуття, співвідносні з емоційним
настроєм адресанта.
• Ознаки: невимушеність, емоційність,
безпосередність, здебільшого приватність спілкування, наявність стереотипних словесних формул, вільна
композиція, проте з «ефектом рамки»
(початкова і прощальна фраза), інколи публіцистичність мовлення.
• Жанри реалізації: родинно-побутові,
інтимно-товариські, приватно-ділові
листи, щоденники, записки, мемуари
видатних письменників, громадських
і культурних діячів, учених, художні
твори, побудовані як послання або
листування персонажів.
• Мовні засоби: звертання у кличному відмінку, форми ввічливості,
багатозначна, емоційно забарвлена,
зменшено-пестлива лексика, різноманіття дієслівних форм, синтаксичних
конструкцій, наявність стандартних
формул вітання, побажання, поради,
згоди, відмови, подяки, схвалення,
розради, співчуття.



Взірець:

До О. Я. Кониського (уривок)
18 серпня [1878] в Києві
Високоповажний Добродію!
Лист Ваш одібрав я уже давненько і посилаю Вам за його
свою щиру дяку.
Передусім не втерплю, щоб не виказати кілька думок про
ваші заходи. І хрестоматія Ваша, і періодичний альманах,
на мою думку, стали б у великій пригоді народній справі.
Хрестоматія дала б кожному спосіб дознатись, як почалась,
як повелась і до чого дійшла наша злиденна література, а
альманахи дали б природний вихід сьогочасним літературним силам...
Велика Вам шаноба, добродію, що Ви взялися до видання
альманахів. Коли захід Ваш прийде до скутку, то він добре
підштовхне зріст нашої літератури. До сього часу працювали більш галичани, але клопоти практичного життя зіпхнули
їх переважно на дорогу науки та публіцистики. Література
поетична, мистецьке повістярство у них не розвивається.
Сю прогалину заступила б російська Україна. У нас наукові
твори на народній мові навряд чи скоро розведуться, та й
практичного ходу їм не дають, але повістярство, природно,
розведеться до ладу і мало б добрий хід. Адже розхапали вже
наші читаки з усіх книгарень і Марка Вовчка, і Стороженка,
і навіть давнього Квітку — нігде й книжки не добудеш. Ото
знак, що на Україні є добра хіть до читання повістярів...
Коли увірвете гулящу годину, то зробіть таку ласку: напишіть мені, чи правда, буцім заборонено не тільки пропуск
у Росію заграничних українських видань, але й видання у
Росії усього, що писано по-українському?
Прихильний до Вас В. Мова

Удосконалення та систематизація знань

Завдання 1. Яке визначення, на вашу думку, найповніше розкриває значення терміна «стиль»? Відповідь
обґрунтуйте.

1. Система мовних елементів, об’єднаних певним функціональним призначенням, способів добору
й уживання їх.
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2. Сукупність мовних засобів, що свідомо використовуються мовцем за певних умов спілку
вання.
3. Сукупність засобів, вибір яких зумовлюється змістом, метою та характером висловлювання.
4. Різновид літературної мови (її функціональна підсистема), що обслуговує певну сферу суспільної діяльності мовців і відповідно до цього має свої особливості добору й використання
мовних засобів (лексики, фразеології, граматики, фонетики).
Завдання 2. Завершіть речення.
1. Мова ділових паперів, що використовуються в офіційному спілкуванні між установами і регулюють їх ділові взаємини, — це ... стиль.
2. Функціональний різновид літературної мови, яким послуговуються в засобах масової інформації, — це ... стиль.
3. Стильовий різновид української мови, що обслуговує релігійні потреби суспільства, — це ...
стиль.
4. Стиль приватного листування — це...
5. Стиль, який обслуговує сферу і потреби науки, — це...
6. На думки і почуття людей за допомоги художніх образів впливає ... стиль.
7. Стиль побутового мовлення — це...



Формування практичних умінь і навичок

Вправа 1. З’ясуйте, до яких функціональних стилів належать подані тексти. Підкресліть у текстах прикметні стильові ознаки.
А. Президентом України може бути громадянин України, не молодший тридцяти п’яти років на
день виборів. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше двох строків підряд.
Президент України не може бути народним депутатом, обіймати будь-яку посаду в державних органах
і громадських об’єднаннях, а також в інших організаціях та займатися комерційною діяльністю. Якщо
особа, обрана Президентом України, є народним депутатом, то її депутатські повноваження припиняються з моменту вступу на посаду. Порушення вимог цієї статті призводять до втрати президентських
повноважень, обрана особа не може бути приведена до присяги (Конституція України).
Б. Під вечір підбилося жито, у дрімоті сивіє вітряк. На його мовчазних спрацьованих крилах зависла хмарина, недалеко від них засумував перепел: «Спать підем, спать підем...»
О, як, напевне, хочеться вітряку струсити з себе, з полів дрімоту, зачерпнути крилами небо, озватися людськими голосами, задзвеніти наколиханим за літо зерном, а пролитися борошном.
Навколо рясніють поля. В житах заблудилась дорога, нагорбатились верби над нею, за ними
прокльовуються зорі. І тиша, тиша навкруги, бо молодик над степами, бо житній сон у степах
(За М. Стельмахом).
В. З усіх наук світу найвища і найважливіша є та, що її об’явив людям Сам Господь Бог. Вона не
тільки вияснює нам найістотніші правди, але й подає вказівки, як треба жити, щоб осягнути найвищу
ціль — небо.
В імені Господа Бога священик засіває в серцях людей насіння Божої науки. Слухай пильно всього, що він тебе навчає у школі і в церкві, та старайся бути доброю ріллею, щоб насіння Божої науки
зійшло на ниві твоєї душі й видало багатий плід (Катихизм християнської віри).
Вправа 2. 1) Поясніть, як ви розумієте тезу: «Функціональні стилі не становлять замкнутих систем, між
ними існує взаємодія, вони взаємно впливають один на одного» (З підручника).
2) Прочитайте уважно текст. Визначте, до якого стилю він належить. Обґрунтуйте.
— От і принесли нам лебеді на крилах життя, — говорить до неба і землі мій дід Дем’ян; у його
руці весело поблискує струг, яким він донедавна вистругував шпиці.
— Життя? — дивуюсь я.
— Еге ж: і весну, і життя. Тепер, внучку, геть-чисто все почне оживати: скресне крига на ріках та озерах, розмерзнеться сік у деревах, прокинеться грім у хмарах, а сонце своїми ключами відімкне землю.
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— Діду, а які у сонця ключі? — ще більше дивуюсь я, бо й не догадувався досі, що воно, наче
людина, може мати ключі.
— Золоті, внучку, золоті.
— І як воно відмикає ними землю?
— А ось так: якоїсь доброї години гляне сонце із свого віконечка вниз, побачить, що там і земля,
і люди, і худібка, і птиця помарніли і скучили за весною, та й спитає місяця-брата, чи не пора землю
відімкнути? Місяць кивне головою, а сонце посміхнеться і на промінні спустить у ліси, у луки, в поля
і на воду ключі, а вони вже знають своє діло! (М. Стельмах)
Вправа 3. Прочитайте тексти і визначте тему. Чим відрізняються ці тексти? До яких стилів належать?

А. Крини�ця — 1. Глибоко викопана й захищена цямринами від обвалів яма для добування води з
водоносних шарів землі; колодязь. 2. рідко. Потік води, що утворюється внаслідок виходу підземних
вод на поверхню землі. 3. перен. Те, що дає початок чому-небудь, звідки постає, черпається щось;
основа чого-небудь; вихідне начало; скарбниця чого-небудь (Великий тлумачний словник сучасної
української мови).
Б. Криниці. З яким пошанівком оспівано їх у піснях, опоетизовано в прислів’ях, возвеличено в
легендах. З давніх-давен у багатьох народів з особливою ретельністю охороняли й прикрашали джерела, вважаючи їх святими місцями.
Майже в кожному селі, на гомінких перехрестях доріг або просто в полі цебенять живі джерела
і незвідь-ким їхню невгамовну течію прихорошено турботливими руками: довкруж обкладено камінням, приправлено кадубок з ринвою, а поруч місцина для спочинку, де обов’язково сусідить кухоль —
зупинись, добра людино, погамуй спрагу, бо тобі ще «далекою мандрівочкою пахне...»
Над колодязями зводили всіляких форм дашки, що нагадують двох-, чотирьох-, шести- і навіть
восьмисхилі будівлі, покриті гонтою, дошками чи бляхою. Вони мають і практичну доцільність —
вода завжди залишається чистою. З особливим смаком люди оздоблювали і зовнішнє цямриння. Переважно для цих потреб використовували дерево. Виводили криницю в зруб, облицьовували дошками,
розмальовували їх.
А яка криниця без зелені? Традиційно обіч них висаджують калину. Це дерево не тільки прикрашає місце, але й оберігає воду від спеки. З ранньої весни духмяніють тут квіти, гудуть бджоли,
витьохкують солов’ї, а восени на рябчастих гілках багровіють пучки соковитих ягід. У дбайливих
господарів обіч колодязя ще й клумба з квітами сусідитиме чи проляже вузький з природного каменю
пішник, стоятиме чепурненька лавка, відерце й полив’яний кухоль. І як інколи буває прикро, коли
окремі господарі, нехтуючи віками виробленою традицією, абияк будують колодязь: зведуть поверх землі два цементні круги, прив’яжуть до заіржавілого ланцюга деформоване відро — і по тому
(За В. Скуратівським).
В.
КРИНИЦЯ
Біля гаю, де вогонь калин
І здавалось, ніби я вбирав
Гронами налитими багриться,
З чистими краплинами водиці
В килимі смарагдових долин,
Пахощі густих цілющих трав,
Як сльоза, прозориться криниця.
Що росли в гаю біля криниці.
А в криниці голуба вода
І здавалось, ніби не вода,
Світиться глибинними вогнями.
Вистояна у земних глибинах, –
П’єш — і в серце сила молода
Батьківська любов і доброта
На добро вливається піснями.
В кров мою вливалась по краплинах.
Ту криницю батько ще копав
Де б у світі я не мандрував.
Нам, синам, і людям для відради.
Завжди прохолодою сріблиться
Змалку я вустами припадав
В пахощах густих калин і трав
До її джерельної принади.
Дзвонкова одстояна криниця.
(Д. Луценко)
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Вправа 4. 1) Прочитайте поетичні рядки.

Непроспівана пісне,
Приходь же, приходь, не барися,
Бо вже юність до мене
Махає рукою з причалу.
Я з тобою піду
В неспокійне своє повноліття,
Щоб ти серцем моїм
На добро між людьми зазвучала.
Непроспівана пісне... (Д. Луценко).
2) Як ви розумієте слова «непроспівана пісня»?
3) Чи є місце пісні у вашому житті?
4) Напишіть твір-мініатюру в художньому стилі на одну з тем:

1. Найдорожча пісня, з якою мати колисала.
2. Пісня і праця — великі дві сили (І. Франко).
3. Пісня тиха і тривожна знайде друга в далині (Т. Масенко).
4. О пісне! Від народу кров і плоть ти узяла, щоб лиш йому служити (М. Рильський).
5. Втіхо моя, пісне українська! (П. Грабовський).
ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Поняття «стиль» розкрито в рядку
А оброблена, унормована форма національної мови, яка в усному і писемному різновидах
обслуговує культурне життя народу, усі сфери його суспільної діяльності
Б різновид літературної мови, що обслуговує певну сферу суспільної діяльності мовців
і відповідно до цього має особливості добору й використання мовних засобів
В сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, закріплених у процесі
суспільної комунікації

А
Б
В

2. Нині в сучасній українській літературній мові виокремлюють стилів
А
Б
В

А5
Б7
В9
3. Ознаки наукового стилю подано в рядку
А абстрактність, понятійність, доказовість, аргументація
Б офіційність, точність, стандартизація вислову, документальність
В образність, поетичність, зображувальність, яскраве вираження авторського «я»

А
Б
В

4. Ознаки офіційно-ділового стилю зазначено в рядку
А невимушеність, безпосередність, приватність спілкування, емоційність
Б ситуативність спілкування, непідготовленість, неофіційність, невимушеність
В офіційність, лаконічність, стандартизація вислову, регламентація тексту

А
Б
В

5. Ознаки конфесійного стилю подано в рядку
А урочистість, піднесений тон, пишномовність, символізм образів
Б образність, поетичність, експресія, естетика мовлення
В аргументація, переконливість, узагальнення, висновки

А
Б
В
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6. Публіцистичний стиль послуговується такими мовними засобами
А термінологія, покликання, абстрактні іменники, відносні прикметники
Б суспільно-політична лексика, риторичні запитання, емоційно забарвлені слова, метафори
В побутова лексика, фразеологізми, емоційно забарвлені та просторічні слова

А
Б
В

7. Ознаками публіцистичного стилю є:
А невимушеність, емоційність, приватність спілкування, наявність стереотипних словесних формул
Б офіційність, точність, стандартизація вислову, документальність
В закличність, логічність доказів, зрозумілість інформації, емоційно-експресивна образність

А
Б
В

8. Ознаками художнього стилю є:
А
Б
В

А образність, поетичність, зображувальність, авторське «я»
Б урочистість, пишномовність, алегорійність, символізм образів
В об’єктивність, переконливість, понятійність, узагальнення
9. Художній стиль реалізується в таких жанрах:

А
Б
В

А памфлет, фейлетон, есе, репортаж
Б роман, образок, водевіль, епіграма
В послання, проповіді, притчі, апокрифи
10. Жанрами конфесійного стилю є:

А
Б
В

А послання, проповіді, притчі, апокрифи
Б памфлет, фейлетон, есе, репортаж
В роман, образок, поема, оповідання
11. Офіційно-діловий стиль має на меті:
А повідомляти про результати наукової діяльності
Б регулювати офіційні та ділові стосунки мовців у державно-правовій, суспільновиробничій сферах
В пропагувати важливі суспільно-політичні ідеї, сприяти вирішенню актуальних питань,
активно впливати на слухача (читача)

А
Б
В

12. Мета наукового стилю — це:
А усебічно впливати на думки і почуття людей, формувати ідейні переконання, моральні
якості та естетичні смаки
Б апелювати до внутрішнього світу людини, впливати на душевні переживання
В повідомляти про результати наукової діяльності

А
Б
В

13. Установіть відповідність між фразеологічними одиницями і стилем, якому вони притаманні
1
2
3
4

узяти участь
узяти слово
узяти реванш
узяти гріх на душу

А
Б
В
Г
Д

розмовний
публіцистичний
науковий
конфесійний
офіційно-діловий

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

14. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього.
1. Зоддалеки гора Княжа — як бурий ведмідь привеликий, що розлігся на березі ріки. 2. Пливучи в
човні по ріці, поволеньки наближаєшся до цього сонного горбатого ведмедя, котрий передні волохаті лапи
витягнув низькими кручами ген-ген уперед, поклавши на них довгу морду. 3. І коли придивитись із човна
пильніше, можна вгледіти опукле нашорошене вухо, яке і вві сні не опускається, прислухається до безмежжя
простору. 4. Можна розрізнити і приплющене ведмеже око, над яким куці вії здригаються так, як на вітрі
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здригаються дерева. 5. Цей ведмідь спить на березі ріки не тільки взимку, а й улвтку, коли, здається, гріх
не проснутись і не поласувати доспілими ягодами та медом диких бджіл, вгамувавши спрагу блакитною
річковою водою, в якій хлюпочеться довга шерсть на передніх лапах (Є. Гуцало).
А. Текст належить до стилю:
а) публіцистичного;

в) художнього;

б) розмовного;

г) епістолярного.

Б. У першому реченні тире ставиться:
а) між підметом і присудком;

в) у складному реченні між його частинами;

б) відокремлює порівняльний зворот;

г) відповідно до інтонації.

В. Емоційно забарвлені слова вжито в реченні
1

2

3

4

5

Г. Слово, характерне для конфесійного стилю, ужито в реченні
1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

Д. Підрядне означальне речення вжито в реченні
1
Е. Орфографічну помилку допущено в реченні
1
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ІІ. ТРЕНІНҐОВИЙ РІВЕНЬ

1. ОРФОГРАФІЧНИЙ ТА ПУНКТУАЦІЙНИЙ
ПРАКТИКУМ

Текст 1
Увес.. цей ден.. н(и,е)щадно парило. По/вс..ому небо/краї (з,с)трумувало пер(и,е)гріте повітря разом
з ним плив і мере(г,х)тів степ.. а ополуд..ні в білястому небі з..явилися ва(ш,ж)кі пасма хмар. (З,с)давалося ос../ос.. (з,с)права кінчит..ся оглушливою й ро(з,с)гул..ною грозою із зливою яка зніме з землі тягар
задухи. Але так ні/чим і не/ро(з,с)родившис.. небо не/забаром очистилося хмари (з,с)котилися на (з,с)хід
і там втративши свою пишніс..т.. (зі,зо,з,с)бралися над могилами в плас..ку довгу попелясто/сизу завісу.
І тіл..ки піз..но (в,вв)ечері з того боку стало глухо гр(и,е)мотіти. В(и,е)л(и,е)чезний багровий місяц.. що
був виз(и,е)рнув (з,с)ник. Мит..євими (з,с)палахами далеких блискавок де/далі частіше вихоплювало з темряви ва(ш,ж)кі хребти хмари що повернула назад у степ.. .
Степом на/раз промчав г(а,о)рячий пер(и,е)мішаний з бри(з,с)ками близ..кого дощу вітер. У чорному
нутрі хмари що вже закрила пів/неба раптом сяйнула сліпучо/біла бли(з,с)кавка ро(з,с)вилася в(и,е)л(и,е)
чезним сукуватим корявим деревом і на мит.. затрималася чітко про(з,с)тупивши по/чорному небі кожною
гілкою. Сухо оглушливо тріс..нуло наче дерево це надломившис.. полетіло з/під/небес..я у/низ маківкою
і ва(ш,ж)ко обламуючи гілки гримнулося об землю дес.. зовсім близ..ко.
Степ.. глухо пр(и,е)бійно зашумів ро(з,с)тр(и,е)воже(н,нн)ими травами (За Є. Носовим).

Текст 2
Пос..лався шлях кріз.. чагарники забарвле(н,нн)і осі(н,нн)..ою позолотою. Не/забаром показалися
(С,с)ороч(и,е)н..ці. Залишки земляного валу якоїс.. древн..ої ру(і,ї)ни говорили що тут з/давніх/давен
таборилися люди й столі(т,тт)ями змагалася воля з не/волею. Може ті ру(і,ї)ни залишилис.. ще від панів пол..с..ких підвладних Ієремії В(и,е)шн(и,е)вец..кому що тр(и,е)мав у своїх магна(тс,ц)..ких руках
в(и,е)ликі маєтнос..ті по всій (П,п)олтавщині доки не/зм(и,е)ла їх козац..ка хурдига.
Вуз..кі (С,с)ороч(и,е)нс..кі вулиці ніби від древності повгрузали в землю разом з тинами порослими
дерезою. Та ось перед очима з/ненац..ка наче ро(з,с)крилас.. зачарована брама у всій вел(и,е)чі красувалася кам..яна (П,п)р(и,е)ображенс..ка (Ц,ц)ерква (з,с)будована бе(з,с)славним (Г,г)ет..маном (Л,л)івобережної
(У,у)країни Данилом (А,а)постолом. Влас..не (з,с)будована уміл..цями (П,п)олтавщини каменярами
різ..б..ярами мулярами. Зір пр(и,е)ваблює пластика фасадів д(и,е)коративна майстерніс..т.. ліпле(н,нн)я
х(и,е)мерна різ..ба дверей кол..орова гра вітражів. Українс..ке баро(к,кк)о. Слава трудівничим рукам
(П,п)олтавс..ких уміл..ців!
Ро(з,с)дорі(ж,жж)ями поїхали залишивши Сороч(и,е)н..ці… Не/(з,с)подіва(н,нн)о рвонув вітер
засв(и,е)стів б..ючис.. об пр(и,е)дорожній покошла(н,нн)ий тонконіг та поруділі куделиці буркунів.
Наповне(н,нн)ий с(и,е)в(и,е)зною простір ро(з,с)кр(и,е)шила блискавка.
Та ос.. ніби в(и,е)л(и,е)тенс..кий ка(з,с)ковий дракон ро(з,с)простер чорні крила обіймаючи ними
пів/неба. Земля завихрилася готуючис.. у двобій з косматою потворою що вогнисто моргнула покотивши
громовицю темною завісою кутався обрій заслоняючи шлях (За І. Пільгуком).

Текст 3
(Дз,з)він і тиша

У барвисту тишу осі(н,нн)..ого лісу у вранішній туман що продряглий краплистий і ва(ж,ш)кий,
(з,с)повз з верхів..я дубів і осокорів (з,с)суваючи до/низу жовте лист..я у шурхітливий покрив з/під якого
де/не/де ще проколюют..ся лискучі шапочки опен..ків у прочинене вікно лісничівки у на/глухо/зачинені
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двері стайні за якими вже форкают.. виїз..ні коні у ясно/блакитний на (С,с)ході а на (З,з)аході темно/синій
з пр(е,и)гаслими іскрами зірок намет неба вкрадливо вдарився (дз,з)він металу з куз..ні коваля Онуфрія.
Так завжди що/ранку (з,с)початку наче не/нароком зачепившис.. за інструмент чи залізо щоб трудний
сон природи тварин і людей не/надто (г,ґ)валтовно полохати а ніби пр(е,и)звича(і,ї)ти їх ще в дрімоті до
початку робочого дня озиваєт..ся з куз..ні ковал.. потім упевненіше виклично трохи навіт.. ро(з,с)дратовано
бо/ж білий ден.. люди добрі а ви ще досипляєте глян..те/ж со..нце вже вч(е,и)пилося промі(н,нн)ям за мідно/
червоні вершечки дубів і пливут.. вони над сивим озером туману мов жагелі трохи ро(з,с)дратовано й рішуче
опускає Онуфрій молот на ковадло і він довго дріботит.. по н..ому (з,с)т(е,и)хаючи та скіл..ки можна спати
б..є молот раз і другий і третій уже по залізу вже гне його вже клепле і йде луна по лісу і перемінюєт..ся
тиша у ро(з,с)міре(н,нн)ий і впевнений бад..орий і звучний робочий ритм (За Р. Іваничуком).

Текст 4
В обителі науки та мисте(тс,ц)тва

Стояв на (К,к)иївс..ких св..яще(н,нн)их горах пр(е,и)булец.. з понизов..я тихого Удаю оз(е,и)рав простори дал(е,и)чини і часу. (З,С)телилася навколо сивизна столі(т,тт).. опов(е,и)ваючи древні споруди багаті
моза(і,ї)кою та фресками. Стояв колис.. на цих висотах мудрий княз.. виміряючи зором пр(е,и)ві(л,лл)я
(К,к)иївс..кої (Р,р)усі та сягаючи мислями в майбу(т,тт)я.
Григорій ніби чув гомін землі перегук віків і думка стрімким соколи(н,нн)им летом сягала в не/відомі
далі. Не/шлем і щит приніс він на цю св..яще(н,нн)у гору а торбу з окрайцем житн..ого хліба пропахлого
трудовим потом та флейту порадницю (з,с)каламуче(н,нн)их як молодий хміл.. ро(з,с)думів.
Гомінкий шарварок повис в/низу над Подолом. Доносит..ся з/далека багато/голосий гомін (Ж,ж)итн..ого (Б,б)азару. Заклопотаною мурашвою снуют.. там люди (з,с)ходят..ся з Кож(е,у)м..як Куренівки
Д..огтярів та (З,з)броярної й (Г,г)ончарної вулиц.. . (З,С)тихав той шарварок коли со..нце (з,с)пускалос..
в обійми до найдревнішого заснова(н,нн)ого разом з хреще(н,нн)ям Русі (М,м)ежигірс..кого (С,с)пасо/
(П,п)реображенс..кого (М,м)онастиря що став пр(е,и)тулком літніх боями гартова(н,нн)их запоро(ж,з)ців.
За ним сизою габою (з,с)телилися завітре(н,нн)і гор(е,и)зонти.
Зір Григорія пр(е,и)ковуют.. споруди (Б,б)огоявленс..кого (Б,б)ра(тс,ц)..кого (М,м)онастиря
пр(е,и)краси вс..ого Подолу. Сюди до (К,к)иївс..кої Академії приніс Григорій питливу свою юн..
пр(е,и)бившис.. з рідних Чорнух. Прийняла його в свої обійми обител.. науки й мисте(тс,ц)тва що променисто зоріла у всесвіті духовного жи(т,тт)я ховаючи у своїх стінах по/над столітню історію. Ро(з,с)кривают..ся її таємниці в запитливих думках молодого спудея Григорія Сковороди… (І. Пільгук)

Текст 5
У молодос..(т,тт)і ми всі від дороги ч(е,и)каємо казки. І вона (з,с)правді пр(е,и)ходит.. чи пробігає
дорогами твоєї юнос..ті і лише коли/не/коли зупиняєт..ся біля нас. Дорог(а,о) мила дорог(а,о) і сум верби
і тополи(н,нн)а задума біля тебе і блакитна з айстрами хмарин хустка неба над тобою як усе це разом
(з,с)хоже на пр(е,и)становище син..ого птаха! Тіл..ки де він?..
Але с..огодні ка(з,с)ка почалася не/з/дороги а з візника про яких уже стіл..ки писалося в книжках.
Не/порушуючи традиції попередніх візників цей те/ж знайшовся в райо(н,нн)ому центрі на базарі і те/ж був
дотепним і одразу/ж здивував Богдана коли простягнув для знайомства заврунену ластови(н,нн)ям руку
Панас Михайлович Філозоп.
Богдан ро(з,с)сміявся поглянув на Панаса Михайловича. Жодна рисочка не/змінилас.. на його
охопле(н,нн)ому полум..ям воло(с,сс)я обли(ч,чч)і тіл..ки в глиби(н,нн)их очах що зача(і,ї)лис.. від
ро(з,с)жевре(н,нн)их віхтів брів на мит.. відлунилис.. в(е,и)селі музики.
(З,С)початку дорога була як дорога а потім у(з,с)кочила в озера червоного і чорнокитого проса
о(б,п)петляла вікодавні ліси і первозда(н,нн)іст.. ка(з,с)ки почалася з оболоні по/серед якої не/широка
річка снувала свої сині шовки не/вдоволено (з,с)кидаючи їх під колеса дерев..яного млина. (З,С) садів
і соня(ч,ш)ників вигул..кнуло село. Богдан ні/де не/бачив стіл..ки соня(ч,ш)ників і чорнобривців. І хати
і вулиці тут були підкресле(н,нн)о/охайні і майже біля кожної оселі серпен.. підняв над з(е,и)млею вибухи
цвіту (За М. Стельмахом).
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Текст 6
Шуми весня(н,нн)і

А ден.. ясний теплі швидкі струмки вітру пливут (з,с) (П,п)івдня со..нце (л,лл)..є ясні промі(н,нн)я
а  в  них купают..ся настирливо/одноманітні звуки пере(дз,з)вонів.
А пру(д,т)кий вітер ловит.. (дз,з)вони підхоплює їх на влас..ні крила і бавлячись як м..ячиками перекидаючи з руки на руку гонит.. їх далі туди за місто.
Високі дуби бе(з,с)помічно про(з,с)тягли свої віти в прозоро/чисту весня(н,нн)у блакит.. . Густі верби
сумно-повіл..но гойдают..ся як дівчата в гуртових співах тягнучи одну і ту/ж ноту меланхолійної журби.
По/між жовтими торі(ч,ш)німи стеблинами пробивают..ся густими кущами молоді шпил..ки трави.
В густих кущах поплуталис.. стежечки. По/під кущами ще де/не/де зосталис.. не/великі синюваті
плями не/ро(з,с)талого снігу.
По/між листом пробивают..ся яскраво/зелені листочки з синіми голівками пролісків.
Під гі(л,лл)..ястим дубом старен..ка вкрита сірою трухлявиною лавка. Чомус.. не/хочет..ся далі йти.
Ліг і дивлюс.. в небо глибоке безодн..о/блакитне і такий спокій і ле(г,х)ка радіст.. о(б,п)хоплює мене.
(Лл,л)..ют..ся з/відти з/височини струмки блакиті цілющою водою промивают.. мою закоптілу душу.
З/від/усіл.. пливут.. міцні пахощі ле(г,х)кими струмками лоскочут.. сер..це викликаючи солодку тугу.
Їх певне вітер пр(е,и)носит.. . Ос.. він наче (з,с)тих дес.. в глибині зата(і,ї)вшис.. . Але раптом під(з,с)кочив
затрусив ніжним намистом на ліщині і (з,с)нову піднявся рівним потоком до найвищих гі(л,лл)..ячок дубів.
Але не/боят..ся старі діди. Тіл..ки (з,с)тиха (г,ґ)о(г,ґ)очут.. від холодного жартівливого лоскоту.
Знают.. старі шуми весня(н,нн)і і люблят.. купатися в лоскоті їх (За М. Івченком).

Текст 7
(З,С)правжні ліси починалися тіл..ки біля Лубен до Чорнухи (зі,зо)ставалося двадцят.. п..ят.. верст.
Але Сковорода почував уже втому.
Про/те в самих Лубнах не/хотілося (зі,зо)ставатися та було ще/й рано.
Швидко пройшов вулицями на хвилину кинув зором на Сулу що ро(з,с)ляглас.. широкими лу(г,к)ами
й кр(е,и)вулястою сте(ж,ш)кою йшла кудис.. у/глибін.. (П,п)оловец..ких ст(е,и)пів. Під горою ще де/не/де
тулилися по/одинокі білі хатини міщан а над ними ва(ж,ш)ко лежали не/зграбні казарми Петра/(П,п)ершого й поруч із ними за пузатим коза(ч,чч)им собором струнко піднімалися в/гору високі білі колони
зруйнова(н,нн)ого (З,з)амку Яреми Вишневец..кого.
Одним оком зирнув чомус.. засмутився й повернув на (Ч,ч)орну(хс,шс,с)..кий шлях.
За містом (з,с)разу/ж почалися ліси. В них (пл,п)уталас.. сила вузен..ких доріжок. Сковорода звернув на одну з них. На/в/коло йшли густі кущі а над ними випиналис.. у/височін.. старі дуби. Було зовсім
тихо. Тіл..ки на верхів..ях крякали ворони. Інколи з/під кущів виз(е,и)рали сині (дз,з)віночки білі кашки
різно/барвні купала.
Дорога хутко (з,с)бігала в/низ.
У сутінку байраку в глибокій тиші й прохолоді (дз,з)вінко співав соловейко а його передражнював
шпак. Сковорода мимо/волі заслухався. Раптом узяв сопілку й став (г,ґ)рати на голос соловейків. Соловейко
на хвилину (з,с)тих а потім завзято почав переспівувати. Сковорода засміявся й пішов далі.
В/низу по/волі котився потік. Густі верби вкривали його похилими вітами по/далі йшли кущі
оси(ч,чч)ини ва(ж,ш)кі тополі де/не/де старі дуби (За М. Івченком).

Текст 8
Чорна оксамитно/чорна ніч великими очима (з,зз)(е,и)ралася з чорним морем яке с..огодні не/гуло
не/гр(е,и)міло а тихо-пес..ливо зітхало вкладаючис.. спати.
Зорі пливли тремтячи по темних плитких його хвилях. Лиш іноді дес.. викидався свавіл..ний бурун
гребінцем або хвиля (з,с) розгону черкала об камін.. підводний і (з,с)разу вода там займалас.. фосфоричним
вогнем. Мокрий пісок не шамотів рябен..ка жорства не/розмовляла як під/часи де(н,нн)ого пр(е,и)бою.
Тиша засіла й ви(сч,щ)е в кострубатих кущах дерези під наметами акації сивої маслини та р..ясного
чумака бо й цвіркуни й цикади вже одспівали свої літні піс..ні.
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Тиша налягла й над горою що глинястим муром обступила цю улюблену дачниками смугу морс..кого
побере(ж,жж)я й захистила її і од гострого вітру і од не/вгаваючого городс..кого гомону. Не/чутно було
ні/посвисту трамваїв а/ні обридлих відгуків дачного оркестру (з,с)кріз.. залягла тиша і по дачах де/не/де
світилося з/по/між темних куп дерев.
Не/подалік моря на пів/горі куди гадючкою п..ялася жорствувата стежка мере(г,х)тіло як світляк перед
Купайлом зелене світло. З кожним обертом стежки воно не/наче перебігало в оксамитній темряві та ширшало
ро(з,с)росталося по йому черкали тіні. Що бли(жч,щ)е чутніше були вибухи реготу і гомін кіл..кох жіночих
та чоловічих голосів а коли вони втихали доносився як тихе (дз,з)юрча(н,нн)я води м..який голос що читав
якес.. оповіда(н,нн)я отим людям що перебивали його іноді своїм гомоном та с..міхом (Дніпрова Чайка).

Текст 9
«Рембрандт»

Хто був в океані в часи літн..ої тиші той знає що таке океанс..ка (з,с)пека. Та (з,с)пека коли ані вітерця
ані хмарки що пер(и,е)шкоджали/б спокійно/гарячому со..нцю своїм промі(н,нн)ям палити все що тіл..ки
(з,с)..явит..ся на поверхні в(и,е)л(и,е)тенс..ких вод.
В цей час і сам в(и,е)л(и,е)тен.. (Т,т)ихий (О,о)кеан мов зачарова(н,нн)ий могутніми променями
со..нця простягся не/порушно проти білястого неба (з,с)кам..яніло (з,с)творивши з свого поверху
бе(з,с)крайо/дзеркал..ний овал.
Здавалос.. що океан завмер на який час або відпочиває проти со..нця підставивши йому свій кришталевий живіт що в його с(и,е)редині кишит.. морс..ке жи(т,тт)я.
Навіт.. сріблясті павути(н,нн)о/крилі рибки і ті замовкли під (з,с)верхнім шаром теплої води боячис..
порушити цю океанс..ку врочисту тишу.
В цей час не/помітною (з,с)далека смугою глибоко прорізуючи (з,с)мертвіле тіло океану по поверхні
його ні(с,сс)я великий пароплав.
Промі(н,нн)я со..нця оскаженіло але спокійно палило пароплав мов зосередивши всю вогне(н,нн)у
міц.. свою на цій єдиній бе(з,с)душній істоті серед бе(з,с)межної водяної пустелі.
В/ден.. на палубу не/(з,с)..являлас.. майже ні/одна жива душа коли не/рахувати двох на/пів/голих
малайців що метушилися по чардаку обливаючи його (з,с) кишок океанс..кою пінястою водою. Одначе
за кіл..ка хвилин після кожної купелі со..нце випарювало цю во(г,х)ку прохолоду й із запакл..ованих та
засмоле(н,нн)их прощілин сл..озилас.. густо/зелена смола.
Так що/дня од ранку до вечора ішла вперта боро(д,т)..ба двох малайців з не/щадною (з,с)пекою.
Пасажирів це не/обходило.
Пасажирів на «Рембрандті» було не/багато (За Олесем Досвітнім).

Текст 10
(З,С)ходило со..нце. Степ (дз,з)венів цвіркотів вит..охкував пташи(н,нн)им щебетом мере(г,х)тів
мір(і,и)ад ами крапчастих росяних кул..ок. Був такий розлогий та не/осяжний що око навіт.. обрію
не/вловлювало не/розрізняло де саме в якій точці отого далекого синювато/малинового серпанку небо
(з,с)ливаєт..ся з землею.
І в самому центрі того простору Роздо(л,лл)я. Зелений буйно/зелений ма(с,сс)ив смарагдовий прямокутник у рямцях високих топол.. . Кіл..ка десятків гектарів саду серед н..ого темні дахи якихос.. будівел.. а в/низу
в долині по/між верб та осокорів в очеретах осоці лата(т,тт)і бузково/малиновим туманцем парує став.
Дорога виходит.. на вузен..ку не/високу греблю. З греблі в липову а(л,лл)ею. Липи старі з покруче(н,нн)ими
оплилими стовбурами змикают.. густе ві(т,тт)я просто над нашими головами. А за чорними стовбурами
скіл..ки й видно сади. Яблуні груші сливи черешні. А під гору за липовою а(л,лл)еєю мали(н,нн)ик порічки смородина барбарис. І по/між кущів пасіка. Десятки доглянутих пофарбова(н,нн)их вуликів. Повітря
над ними над усім садом бр(е,и)нит.. повнит..ся б(дж,ж)оли(н,нн)им гулом пахтит.. медом яблуками і ще
гіркуватим димком.
А на в(е,и)ликому подвір..ї обрамле(н,нн)ому довгими будівлями порослому споришем перед вікнами
в(е,и)ликого на два (г,ґ)анк(а,и) пр(е,и)з(е,и)мкуватого будинку зустрічає і вітає нас милий дідус../пасі(ч,ш)
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ник. Ну дідус.. не/дідус.. однак людина літня. Пр(е,и)вітне округле обли(ч,чч)я ясні зеленаво/сірі очі русява
лопаткою борідка. На н..ому ноше(н,нн)ий чистен..кий парусиновий костюмчик літні парусинові черевики.
На голові решетом сітка від б(дж,ж)іл у руці забита сотами рамка (За В. Козаченком).

Текст 11
Далеко/далеко на (П,п)івден.. за ш(е,и)рокими бе(з,с)країми степами під ясним блакитним небесним
наметом під палючим промі(н,нн)ям півде(н,нн)ого со..нця в міцних ск(е,и)листих берегах лежит.. пестит..
ся глибоке бе(з,с)межне море.
Мов в(е,и)л(е,и)тенс..ке (дз,з)еркало одбиває воно в собі у/ден.. небесну блакит.. леген..кі сріблясті
хмарки і ясне сонечко в/ночі лагідний задумливий місяц.. а бл(е,и)скучі зорі цікаво заз(е,и)рают.. в безодню морс..ку й м(е,и)готят.. соромливо злотистими віями своїми дивуючис.. що і там в безодні моря світят..
зорі й чорніє небо.
Ос.. випливают.. на небо темні хмарки одна друга третя… Повінув вітер і зігнав їх до (г,ґ)урту в
в(е,и)личезну чорну як і ніч хмару. Море заворушилос.. сердиті хвилі з білими од шуму (г,ґ)ребнями покотилис.. одна за одною на берег. Огня(н,нн)а блискавиця прорізала чорну хмару й страше(н,нн)ий грюкіт
грому ро(з,с)будив околицю надав завзя(т,тт)я хвилям і вони мов біло/гриві коні кинулис.. на скелі падали
назад у море ро(з,с)биваючис.. на безліч смарагдових скалок а на їх міс..це пнулис.. нові гори нові хвилі
й шпурляли шумом аж на верхів..я в(е,и)соких скел.. .
Скелі то довічні вороги хвил.. бо (з,с)кували їх в міцних кам..яних обіймах і не/дают.. їм бе(з,с)межного простору і завжди у них війна війна за волю. З гуркотом з ревом б..ют.. хвилі у берег і часом великі
шматки од тієї довічної боро(д,т)..би хвил.. ті каменюки проглитне безодня й за кіл..ка столі(т,тт).. вони
обернут..ся в дрібний пісок на дні морс..кому (За С. Черкасенком).

Текст 12
(З,С) чого поч(е,и)наєт..ся любов до о(д,т)чого краю?.. Біліє ро(з,с)квітла (г,ґ)речка де/не/де підсинена волошками та ще (з,ж)жовтіла від суріпки а над нею а в ній зрідка прокочуєт..ся б(дж,ж)оли(н,нн)ий
звук. (Г,Ґ)речка біліє м..яко вона ще молода її з(е,и)леного лис(т,тт)я ще не/торкнулася осін.. своїм умілим
квачиком і не/визолотила його. А навколо (г,ґ)речки вже все покоше(н,нн)о і біло/жовті пр(е,и)садкуваті
ожереди двома в(е,и)л(е,и)тенс..кими крижинами застигли на яскравій стерні. Її ще не/витіпала не/года
не/(з,с)чорнила бита дощами земля а тому вона аж світит..ся аж с..мієт..ся і добрий од неї йде дух хлібний
дух достиглого збі(ж,жж)я.
Ген по згірку темно/зелено причаївся гайок а самий верх згірка віл..ний од дерев там либон.. щос..
було засіяно а тепер (з,с)кошено й стерня ясна свіжа не/мов ще чистішою здаєт..ся вона від син..ого неба
що пр(е,и)хилилос.. до неї.
З/відки й коли пр(е,и)ходит.. ця любов до рідної чорної землі?
Соня(ч,ш)ники мов кулі жовтого вогню той вогон.. із пелюстками він в(е,и)сит.. на стеблах над городиною їхнім полум..ям просякнуто зараз повітря настрій серпневого дня вони повертают.. людс..кі голови
до себе й пр(е,и)мушуют.. думати про них. Соня(ч,ш)ники горят.. на подвір..ях за огорожами вони повиходили до самої дороги тут ростут.. на віл..ному міс..ці й дивлячис.. на них хочеш ус..міхнутис.. ловиш
себе на тому що зласкавів і здобрів бе(з,с)причи(н,нн)о. Соня(ч,ш)ники піднялися над землею і своїм
ле(г,х)ким полум..ям наче й тебе окрилюют.. підносят.. (Є. Гуцало).

Текст 13
Ранок був соня(ч,ш)ний і чудовий.
Ранку влас..не ще не/було але зараз він вже мав бути. Його не/було ще тут у темній і задушній після
ночі кімнаті але там в ін..шому світі по/за кімнатою на/дворі він уже був. І со..нця було там так багато що
йому бракувало міс..ця. Кріз.. щілини віко(н,нн)иц.. воно врізалося в темін.. кімнати вуз..кими і довгими
лезами. Воно пронизувало темін.. цілим віялом напнутих і тремтливих гарячих соня(ч,ш)них шпагатів.
І мір(і,и)ади кол..ористих порошинок вихрилися роїлися і тр(е,и)мтіли в соня(ч,ш)ному промі(н,нн)і.
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Зараз мав бути новий ден.. . І це було не/вимовно радіс..но.
Ден.. (в,вв)ійшов просто через вікно в/раз і пр(е,и)красно тіл..ки мати ро(з,с)сунула віко(н,нн)иці
і ро(з,с)чинила раму. Аромати і звуки ранку росяне лис(т,тт)я пташи(н,нн)ий гомін вдарили до кімнати
в/слід за сон..цем.
Ранок стояв літній соня(ч,ш)ний і прозорий. Небо було синє і далеке. Гі(л,лл)я вишен.. і бузку
(з,с)висало просто до кімнати. Важкі краплі роси падали з/рідка і тихо в траву. Горобці метушилися й цвірін..
чали на верхові(т,тт)і. З/далека лунав церковний (дз,з)він. Над тихим містом висів не/в(е,и)разний гомін.
Було со..нце був ранок був новий ден.. . Безмежна і не/вичерпна радіст.. буяла в грудях.
Перед будинком ро(з,с)ст(е,и)лався не/в(е,и)личкий квітничок десяток кол..ористих клумб і жовті
сте(ж,ш)ки між ними. Скіл..ки квітів і які різні! Петунія (К,к)расоля (К,к)ручені (П,п)аничі (Р,р)езеда
(Б,б)ал..замін (П,п)івонії. Вони заливали грядки не/мов піною зеленою жовтою червоною син..ою і білою
над усе (За Ю. Смоличем).

Текст 14
Ві(д,дд)авна переказуют.. що до (з,с)хід со..нця (з,с)літают..ся (з,с) Чорногори найду(жч,щ)і орли
 олоскати свої дз..оби і крила в бистрині де (з,с)ливают..ся Білий і Чорний Черемоші несучи водограї щоб
п
химерними закрутинами обіймати задумливі (Г,г)уцул..с..кі гори.
Шумит.. нуртує і пінит..ся він як оскаженілий ро(з,с)порошує дрібні бри(з,с)ки б..ючис.. об камі(н,нн)я
не/(з,с)тримним плином перекочує через холодні брили не/самовито вириваєт..ся з тісних скелястих лещат
і повіл..ним розливом заповнює низовини обрамле(н,нн)і ошатною (г,ґ)абою густо/листої калини.
Про що шепочут.. шумовійні хвилі? Які таємниці ховає в собі не/змовкна мелодія не/видимих струн
зачарованої арфи? Яку пісню награє вона де її початок і кінец..? Сер..цем пізнавати її бездо(н,нн)о глибоку печал.. і коломийково/грайливе роздо(л,лл)я така вдача гуцула що увібрав у свою мову та пісню голос
рідної ріки її барви й вигадливі не/сподіванки.
Не/спинити бунтівливого виру ні/в/не/году ні/в/ясну днину. Жартує і тоскно зітхає він оспіва(н,нн)ий
і легендами повитий.
Ватаг підіймаючис.. на полонину зупинит..ся над Черемошем зам(е,и)луєт..ся його плином. Снує
одвічну пісню Черемош а її відгомін западає в душу наповнюючи почу(т,тт)ями яких не/(з,с)мити хвилями
часу…
Погожого дня біля Сокіл..с..кої скелі зупинився мандрівний легін.. задивившис.. на бурхливі водограї.
Стояв він наче пригадував щос.. збираючи до/купи думки як той хто знає що людс..ка втіха з прикрощами
ходят.. по світу. Здавалося разом з ним насторожилися й навколишні гірс..кі далі вкриті прозорим серпанком. Якийс.. не/(з,с)покій заповзав йому в душу і тужавів роздумами (За І. Пільгуком).

Текст 15
На пасіці

Стерня як щетинисте море. Ні/початку ні/кінця їй не/видно. Лиш де/не/де бо(в,вв)аніют.. скирти.
В(е,и)ликі аж дивитися лячно. Бокаті і пукаті ніби понаїдалися зерна і поздувало їх. Ось/ось і луснут.. .
Дорога (з,с)кочуєт..ся у балку.
А перед нами вже й пасіку видно. Мов зелений острів серед жовтого моря. Острів обведений остріжком.
У н..ому ворітця. Від воріт до хати каблук коло каблука обвитий хмелем повійками. Гарно так тінисто.
Хата звичайна сіл..с..ка. Стіни білі а при(з,с)..ба жовтою глиною чистен..ко підведена.
Біля хати в(е,и)ликий сад. Груші такі крислаті як дерева в лісі. По/між деревами вулики.
Оце й пасіка наша. Пасі(ч,ш)ник виходит.. нам на/зустріч. Він високий з довгою сивою бородою як
святий Онуфрій на образі в церкві. А може це й він?.. хто його зна…
Страшно нам пасі(ч,ш)никової бороди і його навислих брів але/ж/бо разом із тим так хочет..ся хутчіш
попасти в пасіку в цей обіцяний райок.
Перед нами в(е,и)ликий столец.. накритий вишитим ру(ч,ш)ником. На ру(ч,ш)нику чорні птиці клюют..
синій виноград з червоними листками. На стіл..ці у полив..яній мис..ці кришка свіжого меду. З/верху вона
біла/білесен..ка а під (з,с)подом густий пахучий мед витік з неї.
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Дивно нам що ті самі б(дж,ж)оли які так боляче жалят.. чоловіка такий солодкий мед для н..ого
(з,с)б(е,и)рают.. .
Їмо а перед воротами коні хрупают.. траву а со..нце кріз.. лис(т,тт)я дерев прод(е,и)раєт..ся і зайчиками
золотими на сте(ж,ш)ці скаче. На пасіці б(дж,ж)оли гудут.. (За Б. Лепким).

Текст 16
Пр(е,и)ходила в(е,и)сна.
Сніг лежав уже по самих ярках та затінках а то (з,с)кріз.. позбігав лепетливими (дз,з)юркотливими
струмками. Серед пучечків торі(ч,ш)н..ої трави де/не/де виз(е,и)рали вже блакитними оченятами проліски але вся з(е,и)мля лежала ще чорна дожидаючися поки пр(е,и)світлеє со..нце обніме її своїм палким
промі(н,нн)ям та й убере в пишні зелено/квітчасті м..які шати. Лежала ще пів/со(н,нн)а й зітхала до
неба теплими груд..ми і теє зітха(н,нн)я злітало в/гору леген..кою білястою парою. Пара линула в/гору
(з,с)б(е,и)ралася там у хмари і хмари т..марили небо затуляючи з(е,и)млі со..нце. Так молода жінка думаючи про розлуку з своїм подру(ж,жж)ям плаче гірко і сл..ози заст(е,и)лают.. їй світ і вона не/бачить що
той кого вона так палко дожидає що він уже вернувся стоїт.. тут біля неї ще мит.. і він одним дужим рухом
пр(е,и)горне її до себе на груди обійме її сяєвом свого соня(ч,ш)ного погляду і вони поєднают..ся в одному
пр(е,и)красному як мрія поцілунку. Так з(е,и)мля зітхала за со..нцем і не/знала що за малу годину вона потоне
в його золотих обіймах і ті сл..ози-тумани розвіют..ся зникнуть од одного ясного променистого погляду.
А поки ще хмари темні але теплі в(е,и)сняні хмари снували по небу. Землю пр(е,и)спала ніч. Не/видно
було місячен..ка спали й зірки заступивши за хмару. Тихий спокій панував (з,с)кріз.. той дужий і радіс..ний
спокій що (з,с)х(е,и)ляєт..ся над з(е,и)млею перед новим в(е,и)сняним днем повним соня(ч,ш)ного сяєва
бл(е,и)(з,с)кучих кол..орів співу руху могутн..ої праці… (За Б. Грінченком).

Текст 17
Є міс..цевос..ті в(е,и)селі радіс..ні є похмурі тр(е,и)вожні й не/добрі міс..ця. Є благодатні долини й овіяні смутком гори. І назви є в(е,и)селі як/от (В,в)орскла й (Д,д)есна і тихі мрійні як (С,с)ейм або (Д,д)он. І є
зловіс..ні трагічні звуча(н,нн)я назв як (Г,г)оринь/ріка на (В,в)олині. Кожна міс..цевіс..т.. має свою душу.
Старі (П,п)авлівці мали душу врочисту древню. Вони ро(з,с)ташувалис.. на/горі й по/під горою в мал..овничих долинах. Пр(е,и)вітні хати біліли серед садків та городів. Від ш(е,и)рокого шляху що пролягав
с(е,и)лом бігли в/ро(з,с)тіч мал..овничі вулички й сте(ж,ш)ки до ро(з,с)киданих у зелені подвір..їв та хат. По
городах та за с(е,и)лом в(е,и)сочіли стародавні бе(з,с)плодні горби що (з,с)кидалис.. особливо (в,вв)ечері чи
то на рештки якихос.. давно/зруйнованих вкритих прахом споруд чи на могили бе(з,с)віс..них велетнів.
В с(е,и)лі жили вродливі задумливі люди й була тут у жіно(тст,цт)ва своя давня мода вишивати рукава
сорочок пишними ч(е,и)рвоними квітами то й одяг людс..кий (з,с)хожий був на са(д,т)ки та городи.
І хто було не/пер(е,и)ходив хто не/проїздив (С,с)тарі (П,п)авлівці в/літку чи на/весні в/ден.. чи
(в,вв)ечері той ні/коли вже не/забував їх і особливо поле що починалося (з,с)разу як вийти на/гору.
Тут вже хто/б не/йшов шляхом в якому/б не/був настрої а мусив зупинитис.. .
Перед людиною скіл..ки око сягало простяглис.. (Ч,ч)ернігівс..кі й (П,п)олтавс..кі землі з(е,и)лені
сіножаті озера села на пагорбах поля й дрімучі бори. А між борами і тут і там ясніли плями древніх пісків
(За О. Довженком).

Текст 18
Переяслав місто древн..ої звитяги стародавніх легенд та історичних переказів пр(е,и)вертало увагу
Григорія ще в студентс..кі роки. Сюди він направив свої мандрівні стопи повернувшис.. на бат..ківщину
після закордо(н,нн)ої подорожі. Як мужніс(т,тт)ю гартований досві(д,т)че(н,нн)ий во(і,ї)н у ратному поході
не/сподівався на ле(г,х)кі перемоги. Знав що йде на бій тримаючи в руці оголений меч ім..я якому слово.
Одержав запроше(н,нн)я на працю в не/давно заснова(н,нн)ому але добре/відомому Переяславс..кому колег(и,і)умі. Мандрівника пр(е,и)вітали тихі порослі комишами береги Ал..ти. Пр(е,и)слухався до
шелесту цупкої як коза(тс,ц)..ка чуприна осоки. Читав у віко/вічному її шелесті легендарні сторінки історії
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країни. Володимир Святославович боровся тут на Ал..ті й Трубежі проти печенігів. На ознаку цієї звитяги
та на прославле(н,нн)я переможця Володимир назвав місто на Трубежі Переяславом. Від/тоді ро(з,с)квітла
столиця Переяславс..кого князівства а спорудже(н,нн)ий тут (Х,х)рам Миха(і,ї)ла змагався своєю красою
та іконописним мисте(тс,ц)твом з Софією київс..кою. Зруйнувала той храм дика орда монгол..с..ка…
Зупинився в тіні старезних дубів що хилят.. задумливо віти над прославле(н,нн)ою піснями та переказами Ал..тою. Вони ще були свідками коли ставали переяславці під знамена Наливайка Павлюка Острянина Тараса Трясила коли Богдан Хм(е,и)л..ниц..кий (з,с)кликав раду в(е,и)лику. Роздуми пр(е,и)вели
мандрівника берегами Ал..ти аж до того міс..ця де вона ві(д,дд)ає свій тихий плин побратимові Трубежу
стелячис.. до н..ого комишевими шатами. Звідси вимал..овуют..ся обриси Переяслава. Ро(з,с)кинувся
в(е,и)личним ансамблем Вознесенс..кий (М,м)онастир пр(е,и)ваблюючи зір білизною (г,ґ)ранчастих щедро/
орнаментованих споруд.
Вступав у місто наче пілігрим наближався до св..ятині. Ро(з,с)кривалися перед Григорієм нові сторінки
в(е,и)ликої книги бу(т,тт)я (За І. Пільгуком).

Текст 19
Що/весни увес.. ціли(н,нн)ий (з,с)хил що так здаєт..ся його ні/коли й не/орали (з,с)палахував червоними півниками. А балкою аж до самої осені густо синіли васил..ки голубів (П,п)етрів (Б,б)атіг і ни(жч,щ)е
на вологому дні яру буйно гнало з землі безліч усякого лапатого зі(л,лл)я.
В/низу оба/біч річечки зеленіли л(е,и)вади та підмети засадже(н,нн)і капустами огірками гарбузами
й засія(н,нн)і коноплями. Тіл..ки найкрутіші (з,с)хили горби яри та прова(л,лл)я залишалися на ціле довге
літо пастухам. Горби ті порожніли кинуті пастухами та худобою лише пізн..ої осені. Та й то на якихос..
п..ять місяців. До перших червоних півників як тоді говорилося…
Шурхотит.. під ногами суха трава скачут.. ро(з,с)сипают..ся в/усі/біч з/під чобіт мір(и,і)ади коників.
Семен перескакує бурчак ступає два/три десятки кроків піднімаєт..ся на (г,ґ)ребін.. горба і перед ним
у мінливому міся(ч,ш)ному світлі одкриваєт..ся яр. Ни(жч,щ)е переходит.. він у прова(л,лл)я. А у вершині
бо(в,вв)аніє щос.. схоже на кущ… Так звичайно кущ! І коли наелектризований тим виді(н,нн)ям Семен
майже підбігці дістаєт..ся куща він виявляєт..ся кущем… шипшини! Правда ніби трохи ни(жч,щ)ий від
того з його дитинства хоч і розкішніший густіший рясно/всіяний листочками і темними при де(н,нн)ому
світлі певне лед.. побурілими ягодами…
Ще кіл..ка десятків кроків. Зводят..ся оба/біч стрімкі задерновані (з,с)хили. Яр глибшає. Ву(жч,щ)ає
над головою зоряне небо. І місяц.. уже (з,с)ховався дес.. за горбом. Сте(ж,ш)ка бере круто праворуч.
І одразу/ж за вигином знову вир(е,и)нає місяц.. а на крутому наче на/в/мисне рівно/зріза(н,нн)ому
(з,с)хилі яру виразно чітко впадає в очі темний мов спец(и,і)ал..но висадже(н,нн)ий на рівному (з,с)хилі
прямо/кутник бур..янів!.. (За В. Козаченком).

Текст 20
Було хмарно небо в(е,и)сіло на верхівках акацій і з н..ого сіялася холодна мжичка. Заєц.. вискочив
з/під косогору сірий бе(з,с)барвний як небо. Він промчав за декіл..ка кроків від нас бат..ко пошпурив
на/вздогін..ці заступ але не/влучив. Заєц.. зник в одному з рукавів рівчака. Потім ми ще раз його зустріли
уже в пр(е,и)долинку коли вертали додому. Ц..ого разу він був далеко і швидко ро(з,с)танув у т..м..януватій
млі поля. А може то був уже ін..ший заєц.. і ми бачили двох.
Поки що/ж літо ос../ос.. почнут..ся жнива і пшениця на/в/коло мене (дз,з)венит.. під вітром. Це справжнісін..кий (дз,з)він тихий але мелодійний. Світу навколишн..ого за пишними колосками мені не/видко.
Ніби в лісі тіл..ки ліс кол..ору со..нця. І раптом зовсім не/сподівано для себе вигул..куєш на зелену галявину (дз,з)він колосків ві(д,дд)аляєт..ся густо/зелений моріг ласкаво розгойдує тебе аж у голові паморочит..ся. Це мабут.. від запахів. Хліба на/в/коло стіною і ти стоїш як у колодязі вітер тут і не/дихне со..нце
пр(е,и)гріває (з,с)п(е,и)котніше і повітря добре/настоя(н,нн)е на травах та квітах. Стоїш трохи/ошеле
ше(н,нн)ий затулившис.. від со..нця ліктем але по/троху оговтуєшся і починаєш пр(е,и)слухатися чи
не/забр(е,и)нит.. по/близу тиша від (дж,ж)мели(н,нн)ого голосу?
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Таки/забр(е,и)ніла! Кидає(с,ш)ся на той звук наче на шматок хліба після цілоде(н,нн)ого броді(н,нн)я
по лісу в грибні часи.
За димарі сіл..с..ких хат опускаєт..ся со..нце воно вже червоне аж пашит.. . (Дж,ж)мелі летят.. від
со..нця я помічаю на червонястім тлі заходу темні цятки. Один за одним опускают..ся рябі лед.. не/в/кожної
(дж,ж)мели(н,нн)ої сім..ї влас..на барва (дж,ж)мелі по/близу мене і (з,с)никают.. під землею. Гніздо знайдено (За В. Дроздом).

Текст 21
Яринка все пр(е,и)(з,с)корюючи та пр(е,и)(з,с)корюючи ходу веде за собою Настю ще й сама як/слід
не/відаючи куди.
(З,с)/початку біжат.. по/над старою м(е,и)жею. Потім твердою витопта(н,нн)ою товаром ціл(е,и)ною
уздовж пологої балки. Під ногами сухе будя(ч,чч)я кущики полину бур..ян. Повз кущі шипшини через
не/гл(е,и)бокий затрав..янілий лісовий рів.
По той бік рову поросла луговим різно/трав..ям улоговина. Бурчак оба/біч берегів зарослий осокою.
На дні не/ш(е,и)роке плесо білого/білого пісочку з/під якого манюсін..кими водограями нуртує кипит..
(з,с)хоплюючис.. бул..башками степове джерел..це. Майже не/помітно для ока тонкою плівочкою прозора
вода покриває білий пісочок наливаючи за якийс.. десяток кроків облямовану в(е,и)рбовим зрубом мілен..ку
криничку. (З,с) кринички тихим бул..котом витікає гублячис.. у заростях лепехи щавлю та холодної м..яти
тонен..кий струмочок. І вже аж ген далі біля самого лісу біля ро(з,с)коханого куща калини в ліщинових
заростях обертаєт..ся на прозору лісову річечку.
Річечка заб(е,и)рає круто ліворуч і не/сподівано вириваєт..ся на соня(ч,ш)ний простір. Праворуч високий сивий від роси верболіз. Ліворуч простора по якій ро(з,с)кидано кіл..ка молодих дубів заросла різ..
бле(н,нн)ою папоро(т,тт)ю галявина. Далі за смугою папороті звичайний сіл..с..кий город картопля клапот..
буряків з темно/вишневою аж чорною гичкою високі з сухими парасол..ками стебла кропу пр(е,и)жовклі
соня(ч,ш)ники квасоля. По/між кущами порічок у три рядочки якісь особливо мирні блакитні будиночки/
вулики. Далі в(е,и)л(е,и)чезний критий соломою курін.. що як уже потім дізналася Настя звався половником. За ним пр(е,и)са(д,т)кувата з темними вікон..цями хата криниця з журавлем ще якіс.. господар..с..кі
будівлі. І над усім тим верхів..я могутніх старезних осокорів.
За осокорами засліпивши дівчат викочуєт..ся в небо червонясто/ми(г,х)тюча соня(ч,ш)на опука і срібні
стовбури дерев здают..ся тепер зовсім/зовсім чорними (За В. Козаченком).

Текст 22
Пожовтілими стернями (з,с)телят..ся лани. По/них соня(ч,ш)ні плями котят..ся вир(е,и)ваючис.. з обіймів хмар. А думки линут.. у сизо/пере бе(з,с)ме(ж,жж)я де небо і земля злилися в не/осяжній пов(е,и)ні
просторів.
Панас Мирний пр(е,и)ніс сюди найсв..ятіші порива(н,нн)я душі. Пройшовши кріз.. (г,ґ)розові буревії
днів зупинився тут на цій рідній горі де залишив юн.. і м(е,и)реживо в(е,и)сняних марен.. . Наче пілігрим
після тяжкої подорожі зупинився на м(е,и)жі до якої пр(е,и)вела уява в шука(н,нн)ях дивної країни заповітних мрій і видін.. .
Зів..ялий ромен (з,с)т(е,и)лився по сте(ж,ш)ці шурхотів під ногами обдаючи давно знайомими пахощами степового роздо(л,лл)я. Впивав їх тамуючи жагу. Як і колис.. шастали з/під ніг коники/стрибун..ці
наче вітали прибу(т,тт)я гостя до берегів кришталево/водого Псла.
У замріянім забу(т,тт)і простував зарослою сте(ж,ш)кою якою не/раз ходив у молоді роки. У таку пору
бувало простував до гі(л,лл)ястої яблуні. Пішов і тепер. Ві(д,дд)аля пізнав постаріле дерево. Ще пишніше
воно ро(з,с)пустило гі(л,лл)я вкрите вересневою позолотою.
Червоно лягало со..нце фарбуючи кривавим промі(н,нн)ям обвітрену хатину біля яру. Здавалося от/от
з неї вийде дівчина з коромислом на плечі. Чекав наче вірив що трапит..ся чудо. Хотів на мит.. повернути
давні роки і ві(д,дд)ати їм не/згаслий трепет свого сер..ця.
Темін.. по/волі кутала околиці занурювалас.. у густі віти. Тихо ронився на землю шелест разом з падаючим зрідка листом.
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Місяц.. (з,с)ходив як і колис.. . Лише тепер його промі(н,нн)я сіяло холодну луску по землі. Зорі одна
за одною запалювалис.. у бе(з,с)до(н,нн)ому небі посилаючи приязну усмішку й тихі сл..ози…
Піт..ма ночі трепетно голубила в своїх обіймах землю. Полином пропахлий вітерец.. ш(е,и)потів
не/(з,с)кінче(н,нн)у казку. В срібному мар(е,и)ві гойдалися тумани колихаючи пісню (з,с)т(е,и)лися барвінку
низенько… (За І. Пільгуком).

Текст 23
Одразу/ж за к(е,и)шлаком відкрилас.. панорама ш(е,и)роких бавовникових плантацій і дал..ніх гір.
Краєвид родючої долини що/хвилини міняючис.. швидко сунув на/зустріч машині і хоч усе тут було давно
вже знайоме Олександрові Івановичу та цей мал..овничий пейзаж мимо/волі як завжди вбирав його увагу
й пр(е,и)сипляв думки...
Двома бе(з,с)конечними рядами вишикувалис.. уздовж магістралі тополі й (г,ґ)райливо шуміли лис(т,тт)ям
від стрімкого бігу машини ліворуч повз лан достиглої пшениці поспішала назад до к(е,и)шлаку черідка
низ..ких уже пі(д,т)стрижених ц..ого літа шовковиц.. а далі скіл..ки могло бачити око ро(з,с)ст(е,и)лялися
не/озорі світло/зелені плантації бавовнику. Рівні як накреслені ряди бавовникових кущів мел..кали перед
очима не/мов крутилис.. у протилежний бік на велетенс..кій каруселі ряд за рядом а (з,с)переду насувалис..
нові й нові...
В/дал(е,и)ні з (П,п)івночі й (П,п)івд..ня над плантаціями громадилис.. гори. Вкриті вічними снігами
вони зникали в синюватій імлі на (П,п)івночі про(з,с)тягаючис.. могутніми хребтами до Киргизії а на
(П,п)івд..ні їхнє біле осяяне со..нцем верхогір..я спішило юрбою випереджуючи одне одного кудис.. ще
далі на (П,п)івден.. до Паміру й Гімала(і,ї)в. Пр(е,и)красні були в цей ранок і дикий хаос дал..ніх гір і рівні
лінії плантацій.
Замикаючис.. дес.. на (С,с)ході за обрієм гори ці підковою обгинали Ферганс..ку долину і талою
водою своїх снігів (з,с)повнювали її арики й поїли родючу землю. Це завдяки їм тим дал..нім горам з віч
ними снігами на цій землі де в/літку сяє з зеніту гаряче ро(з,с)печене со..нце й не/випаде з неба жодної
краплини дощу ро(з,с)кинулис.. бавовняні плантації щедро родив у душних болотяних випарах рис двічі
за літо вист(е,и)гала пшениця і рясно давали людині свої пишні плоди сади та городи (За Б. АнтоненкомДавидовичем).

Текст 24
Зорі пахнуть

С..огодні зра(н,нн)я знялася завірюха. З (П,п)івночі з/за Дніпра набігли на місто густі хмари вулицями
промчали вітри і ос.. за вікном хурделит.. не/самовита метелиця. Вона рве й шарпає довге гі(л,лл)я самотн..ого дерева проти мого вікна гуде в дротах стогне десь у димарі... Ні таки направду повернулася зима!
Я люблю завірюху. Люблю її розгнуздану дику стихію що летит.. на охляп степами пролітає селами
й вдираєт..ся до міста. Тоді я хо(ж,дж)у засніже(н,нн)ими міс..кими вулицями рішуче ступаю в перевої та
замети й прислухаюся до її кр(е,и)жаної лірики. Завірюха смієт..ся і плаче стогне й шаленіє вона співає
весіл..ної і воднораз похоронної в її співі жура й мажор початку й кінця...
На вулицях було порожн..о леген..кий мороз пойняв пішоходи каміння будинків брук і вони були лункі
й якос.. особливо насторожені. В їхній напруженій тиші я виразно чув свої чіткі кроки але мені здавалося
що тиша (з,с)повнена ще безлі(ч,чч)ю якихос.. надзвичайних звуків що їх не/могло (з,с)хопити моє вухо.
Я подивився на клаптик нічного неба що висів у перспективі між двома рядами кам..яниц.. і тоді враз відчув що вже почалася в(е,и)сна. Там на темно/зеленому шматі світили зорі. Але то були не/звичайні зорі
що ними як пісками Сахари всипано протягом віків світову поезію то були в(е,и)сняні зорі. Від їх мерехтливого трохи вологого світла пахло в(е,и)сною. Не/смійтесь і зорі і горизонт і дал(е,и)чін.. і навіт.. саме
жи(т,тт)я все може пахнути! Хіба ви не/знаєте того почу(т,тт)я коли вам зненац..ка хочет..ся (з,с)казати
вашому другові Друже Ти чуєш як у повітрі пахне горизонтом? Ото/ж учора в/ночі зорі були запашні й юні
(За Б. Антоненком-Давидовичем).
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2. РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТІВ
Редагування текстів або коректування — це виправлення граматичних, стилістичних, орфографічних, пунктуаційних та лексичних помилок, допущених під час написання текстів.
Вправа 1. Виправте помилки, допущені п’ятикласниками під час написання творів.

1. На моє день народження мені подарували квіти, які пахли духмяним ароматом лісних гір.
2. Всі люди, а також наші предки, з давніх часів поважали землю. 3. Біля річки був зелений, порозлий
кущарем та покорою берег. 4. Я знаю такі твори давньої української літератури: «Вечори на хуторі бліз
Диканьки», «Кобзар». 5. Зайшовши до палацу Дмитра Івановича зачарувала галерея. 6. Дід зрозумів,
що почалася лісова пожежа та біжить за ним на швидкості 30 кілометрів на годину. 7. Дід знав, що це
заєць його врятував і забрав його собі.
Вправа 2. Поставте, де потрібно, вилучені розділові знаки.

1. Бо що маю робити і ви мені не дали щастя і я вам його не дав. 2. А була б земля ви б у мене
тільки на покуті як різдвяний сніп красувалися. 3. Гніздо у вітри поскрипувало тоді маленькі лелеки
почувши рух підводились над краями гнізда і пробували силу своїх молодих розгонисто вигнутих
крил. 4. Дівчата знову зойкнули всім стало моторошно і страшно. 5. Місяць оторочений імлистим
пилком уже підбився на середину відлитого неба з тіней і затінків повиступали нові хати село стало
здаватися густішим земля заіскрилась кожною сніжинкою. 6. Греблею проїхали коні над головами
коней білими клубами хилитається пара з-під копит мов із срібного горна розлітається іскристий пил.
7. Навколо неясно розхлюпується вечірній гомін села то тут то там раптово багрянить вікна вбираючи
в себе тремтливий одсвіт печі (Із творів М. Стельмаха).
Вправа 3. Відредагуйте речення з неправильно вжитими сталими зворотами.

1. Книга в моєму житті грає велике значення. 2. Нам треба докласти сили, щоб опанувати професією лікаря. 3. Знання усної народної творчості зробило велику роль у становленні її як поетеси.
4. Учні старших класів прийняли участь у спортивних змаганнях. 5. Драма-феєрія зробила на мене
велике враження. 6. Від великої втрати крові солдат загубив свідомість. 7. Затамувавши подих, ми
слухали розповідь воєнного лікаря. 8. Уряд прийняв усі можливі заходи по ліквідації аварії. 9. На
протязі двох діб ревла буря і лютував шторм.
Вправа 4. Виправте в реченнях стилістичні помилки.

1. Нам потрібно найкращим чином підготуватися до міської олімпіади. 2. Любий учень повинен добросовісно відноситися до своїх обов’язків. 3. Дуже смачний і поживний напиток із клюкви.
4. У перших стрічках свого поетичного твору поет змалював чудову картину природи. 5. У магазині
є в продажі пряники і творожне печення. 6. Навчання в нашій школі начинається в дев’ять годин.
7. Хватить уже говорити, давайте працювати. 8. Я кожен день обідаю в шкільній столовій. 9. Не встиг
я розгорнути шпору, а вчителька вже вималювала мені пару. 10. Ми з другом довго дискутували, але
все-таки прийшли до консенсусу.
Вправа 5. Виберіть із дужок те слово, яке найбільше підходить до стилю тексту.

Цвіте полин
Чи знаєте ви, як (цвітуть, квітнуть, буяють) полини? Чи бачили, як на (старих, старезних, ветхих,
дряхлих, немолодих) облогах-перелогах (цвітуть, квітнуть, буяють) гіркі (сині, сріблясті) трави? Чи
знаєте ви, як після нагрітого сонцем дня встає над полинами (сивий, сріблястий) дим і (млосний, знеможливий) чад (пливе, лине, стелиться) над степом? І, здається, тоді до вас говорять віки.
Вправа 6. Відредагуйте речення, уникаючи штампів і канцеляризмів.

1. Ми вирішили боротися за поліпшення свого навчання. 2. Глибокі роздуми викликає в читачів
новий роман П. Загребельного. 3. Учні працювали на повну потужність. 4. Автор переконливо показав
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душевну драму свого героя. 5. Наш колектив провів значну роботу в напрямі підготовки до знаменної
дати. 6. З боку адміністрації було вжито невідкладних заходів з метою виплати заборгованої зарплати
робітникам заводу.
Вправа 7. Виправте помилки різного характеру. Запишіть правильно речення, розставте розділові знаки.

1. Вродлива, з ясноблакитними очами, дівчина протягла йому квіти. 2. Від духмяних пахощів сіна
в мене, лежачи на горищі, паморочилася голова. 3. Стомившись від жари, парубок сів спочити обабіч
дороги. 4. Наша мова являється не тільки приваблива, вона дивує й заінтересовує своїм розмаїттям.
5. (Не)даремно кажуть: серце — воно не камінь. 6. Жовті лист... опадають. 7. Повість відіграли в...
лике значе(н, нн)я. 8. Хлопці попили воду, поїли кашу і почали рішати задачі. 9. У мене самий кращий
портфель. 10. Коли батьки прийшли з роботи, ми сідали обідати. 11. До школи зайшла пара хлопців.
12. Я купив квиток на безкоштовний проїзд автобусом. 13. Оповідання, прочитане мною, мені сподобалось.
ТЕМАТИЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
1. Речення, яке потребує редагування, подано в рядку
А Ви даремно сподіваєтесь: такі заходи не призведуть до відродження вашого підприємства.
Б Знаний учений ще 40 років тому започаткував новий напрямок у науці.
В Ми мешкаємо на Україні вже 5 років.
Г Читаючи цю книжку, в мене з’явилося бажання побачити все своїми очима.
Д немає жодного такого речення.

А
Б
В
Г
Д

2. Неправильне сполучення слів у рядку
А стаття закону
Б кілограм сиру
В вхід до університета
Г 2/3 об’єму
Д з повною віддачею

А
Б
В
Г
Д

3. Помилку допущено у правописі слів у рядку
А знов-таки, таки зробив
Б стояти скраю, з краю лісу
В сам на сам, тет-а-тет
Г раз у раз, коли-не коли
Д будьде, абиде

А
Б
В
Г
Д

4. Визначте словосполучення, у якому допущено орфографічну помилку
А зіграти внічию
Б говорити зопалу
В пропасти без вісти
Г зробити мимохіть
Д збільшити втричі

А
Б
В
Г
Д

5. Правильно побудоване словосполучення у рядку
А дякувати товариша
Б їхати по дорозі
В хворіти грипом
Г насміхатися над ним
Д приймають по вівторках

А
Б
В
Г
Д
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6. правильно побудовано речення
А
Б
В
Г
Д

А Зустрічаючи цих усміхнених дітей, радість переповнює мене.
Б Порівнюючи ці малюнки, впадає в око вдале поєднання кольорів.
В Я побачив безліч цікавих історичних пам’яток, подорожуючи Закарпаттям.
Г Від’їжджаючі зібралися на вокзалі біля виходу.
Д Адміністрація попросила відпочиваючих зібратися в актовому залі.
7. Неправильно побудовано речення

А
Б
В
Г
Д

А Дочитавши книжку, я ще довго сміялася з фіналу.
Б Визначаючи сторони горизонту, мені в пригоді стане компас.
В Спостерігаючи схід сонця, ти ніби відчуваєш свою причетність до народження
нового дня.
Г Тим часом колоди, погойдуючись на хвилях, поволі наближалися до фортеці.
Д Повечерявши, сестра повела мене спати і, поклавши на постіль, перехрестила,
поцілувала.
8. правильні форми вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників подано у рядку

А
Б
В
Г
Д

А більш дорожчий, предобріший, якнайкращий
Б самий корисливий, вологіший, самий високий
В м’якший, більш багатий, щонайоригінальніший
Г найбільш товстіший, нижчий, самий важчий
Д найменш сонячніший, чорнявіший, товстіший
9. Установіть відповідність між значенням слова та сполучуваним з ним словом
А відношення
Б відносини
В стосунки
Г взаємини
Д ставлення

1 дружні
2 зневажливе
3 арифметичні
4 особисті
5 ринкові

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

А
Б
В
Г
Д

10. Установіть відповідність між словосполученнями
А без памяти
Б в изобилии
В в момент
Г от безделья
Д под рукой

1 миттєво
2 щедро
3 знічев’я
4 напохваті
5 навмисно
6 шалено

А
Б
В
Г
Д

11. Установіть відповідність між сталими виразами
А быть в нерешительности
Б быть выше (чего)
В вбить клин (между кем)
Г вести счёт
Д возбудить сомнение

1 підноситися над чим
2 рахувати
3 викликати підозру
4 розсварити (кого)
5 увійти в довіру
6 вагатися

А
Б
В
Г
Д

345
www.e-ranok.com.ua

12. Установіть відповідність між словами, які можна поєднати
у словосполучення зі зв’язком керування
А дякувати
Б вибачити
В глумитися
Г обертати
Д глузувати

1 з когось
2 на нього
3 мені
4 нам
5 з мене
6 мною

А
Б
В
Г
Д

1

2

3

4

5

6

3. ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ
Кожний тест містить власне висловлення. Учень має написати роздум-міркування. Це висловлення
про причини якостей, ознак, подій. У роздумі обов’язково три частини: теза, докази, висновок:
теза — основне твердження, чітко сформульована думка;
докази — аргументи, що її підтверджують;
висновок, що випливає з доказів (узагальнення).
В основі роздуму лежать причиново-наслідкові зв’язки. Так, за індуктивного способу спочатку розглядають і аналізують факти, а вже потім роблять висновки, формулюють основну думку; за дедуктивного
навпаки — висловлену головну думку підтверджують необхідними аргументами, міркуваннями, наводять
приклади для підтвердження, роблять висновки.
Побудова тексту власного висловлення за індуктивного і дедуктивного способів

Індукція
⇩
Наводяться факти
⇩
Літературні приклади
⇩
Спостереження
⇩
Життєвий досвід
⇩
Свідчення авторитетних осіб
⇩
Висновки
⇩
Головна думка

Головна думка
⇩
Літературні приклади
⇩
Головна думка доводиться фрагментами
⇩
Наводяться факти
⇩
Спостереження
⇩
Життєвий досвід
⇩
Свідчення авторитетних осіб
⇩
Висновки
⇩
Дедукція

Пам’ятка!

• Зміст висловлення має обов’язково відповідати запропонованій темі (поставленому завданню,
сформульованій тезі).

• Структура висловлення залежить від обраного способу доведення.
• Слід уникати загальних фраз.
• Кожну думку аргументувати прикладами з життя чи художньої літератури, підкріплювати по•
•
•
•

кликаннями на текст, запропонований у другій частині (якщо висловлення з ним пов’язане),
цитатами тощо. Цитуючи, не спотворюйте змісту висловлення, правильно зазначайте автора.
Важливо висловити власну позицію, свій погляд на ситуацію чи обставини.
Уважно добирайте лексику для свого висловлення, вона має відповідати стилю, уникайте
«русизмів», уживання слів у невластивому їм значенні.
Пам’ятайте, що кожне висловлення повинно мати чітку будову. Нову думку пишіть з абзацу.
Не забувайте, що кількість — це не завжди якість, тому пишіть небагато, але по суті.
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1. Теза. Учасник чітко формулює тезу висловлення, тобто підтримує або спростовує висловлену
в темі думку. Можна подати дві тези й аргументувати кожну окремо (зайняти позицію «Це складне для
мене питання…», тобто водночас і підтримати, і спростувати висловлену в темі думку).
Теза передує аргументам! Можна використати мовні конструкції на зразок «Я вважаю…», «На мою
думку…», «Я підтримую…», «Я погоджуюся…», «З одного боку…, а з іншого…» тощо.
2. Аргументи. Учасник наводить принаймні два доречних докази, підстави для обґрунтування, підтвердження висловленої тези, які пов’язують її з прикладом. Учасник виявляє розуміння причиновонаслідкових зв’язків між подіями.
Аргументи передують прикладам! Можна використати мовні конструкції на зразок «тому що», «це
доводить», «підтвердженням цього є», «це засвідчує», «свідченням цього є», «доказом цього може бути»
тощо.
3. Приклад з літератури чи інших видів мистецтва. Учасник наводить доречний приклад з художньої літератури або інших видів мистецтва. Зазначена проблема, порушена у творі, назва й автор твору,
художній образ, через який проблема розкрита, може бути наведена цитата з твору, можна також покликатися на факти з життя митців, якщо ці факти стосуються їхньої творчості. Можна використати мовні
конструкції на зразок «наприклад…», «прикладом може слугувати…», «яскравим прикладом цього може
слугувати…», «не можна не згадати…».
4. Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя. Учасник наводить доречний приклад або з історії, або із суспільно-політичного життя. Учасник може покликатися на факти з життя митців,
якщо ці факти не стосуються їхньої творчості. Можна використати мовні конструкції на зразок «наприклад…», «прикладом може слугувати…», «яскравим прикладом цього може слугувати…», «не можна не
згадати…».
5. Логічність і послідовність. У роботі відсутні порушення причиново-наслідкових зв’язків. Робота
структурована за абзацами. Використані мовні кліше, слова-скріпи, що оформлюють текст, на кшталт
«по-перше», «по-друге», «з цього випливає», «як було зазначено», «повертаючись до думки», «як можна
побачити» тощо.
6. Висновок. Він відповідає тезі (перефразовує або повторює її) й органічно випливає з аргументів
і прикладів. Можна використати мовні конструкції на зразок «отже», «можна зробити висновок», «висновком може слугувати». Неправильно оформлений висновок, який починається зі слів «я вважаю».
Власне висловлення може мати будь-яку тему, тому можна зорієнтуватися, прочитавши вповні художні
твори шкільної програми, опанувавши програму з історії.
Далі до вашої уваги цитати з художніх творів, які можна використати в письмових роботах. Для зручності цитати розташовані за темами.
Україна. Українці

Як не любить той край, де вперше ти побачив
солодкий дивний світ, що ми звемо життям,
де вперше став ходить і квіткою неначе
в його теплі зростав і усміхавсь квіткам!

Як не любить той край, що дав тобі і силу,
і гострий зір очей, і розум молодий,
і далі, що тобі красу свою одкрили,
і моря голубий, розгойданий прибій...
(В. Сосюра)

Я вірю в тебе, моя мати.
Мій Бог, що дивиться з висот.
В народів інших старцювати
Повік не буде мій народ!
Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для щастя, для волі!..
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
(Олександр Олесь)

Ні, наша мова не загине,
Її не знищать сили злі!
Ти власним світом, Україно,
Сіяти будеш на землі.
(В. Сосюра)
Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов’їну.
(В. Сосюра)
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Буває, часом сліпну від краси.
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, —
оці степи, це небо, ці ліси,
усе так гарно, чисто, незрадливо,
усе як є — дорога, явори,
усе моє, все зветься — Україна.
(Л. Костенко)

Боже — Отче Всемогутній,
Захисти коханий край!
…Хай собори на руїні
Стануть там, де Ти прорік,
Суверенній Україні
Слава нині і повік!
(О. Лупій)

Живи та міцній,
Українська державо!
Вмирали у битвах мільйони борців,
Щоб стяг синьо-жовтий піднявсь величаво
Й над Києвом стольним віки майорів.
(П. Тимочко)

Навіть на останнім рубежі
Промінь віри в нас ще не погас.
Боже, Україну збережи!
Господи, помилуй нас!
(Т. Петриненко)

О Україно, о рідний краю!
Чи знаєш ти, що я одна вмираю
Серед оцих чужих сосон?
Чи знаєш, що в чужій землі спочину,
А за свою молюсь до вік життя?
(Н. Лівацька-Холодна)

Можна все на світі
Вибирати, сину,
Вибрати не можна
Тільки Батьківщину.
(В. Симоненко)

Моя Україно! Як я тебе любив!
Твої луги, твої степи розлогі,
Дніпра ревучого славетнії пороги
І хвилі золоті твоїх шовкових нив!
(П. Куліш)

Як помира листок без гілки,
А квітка без стебла,
Так я без тебе, Україно,
На світі не жила б.
(М. Овдієнко)

Незалежність, патріотизм, жертовність

Оживуть степи, озера,
І не верстовії,
А вольнії, широкії
Скрізь шляхи святії
Простеляться…
(Т. Шевченко)
Не вмирає душа наша,
Не вмирає воля.
(Т. Шевченко)
Любить свій край — це для народу жити
(В. Сосюра).

Я запитую в себе, питаю у вас, у людей,
Я питаю книжок, роззираюсь на кожній
сторінці:
Де той рік, де той місяць,
Той проклятий тиждень і день,
Коли ми, українці, забули, що ми — українці?
І що є в нас душа, повна власних чеснот і щедрот,
І що є у нас думка, яка ще од Байди нам
в’ється,
І що ми на Вкраїні — таки український народ,
А не просто населення, як це у звітах дається.
(В. Баранов)

Народ мій є!
Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
(В. Симоненко)

Як важко підніматися з колін,
Ще важче рабство з пам’яті зітерти!
(В. Женченко)

Люди! Люди! Я ваш брат,
Я для вас рад жити,
Серця свого кров’ю рад
Ваше горе змити.
(І. Франко)

Не шукав я до тебе
Ні стежки, ні броду…
Я для тебе горів,
Український народе!
(В. Симоненко)
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О земле втрачена, явися
Бодай у зболеному сні,
І лазурово простелися
І душу порятуй мені.
(В. Стус)

Приїжджайте частіше додому,
Щоб не мучила совість потому.
(М. Луків)

Рідна домівка

Як побачу рідну хату,
Заяснію, наче цвіт…
(А. Демиденко)
Для мене багато не треба,
Щоб ласку і добрість пізнати:
Лиш просвіток рідного неба
Та затишок теплої хати.
(Д. Луценко)
Чи не той то хміль,
Що коло тичин в’ється?..
Ой той то Хмельницький,
Що з ляхами б’ється.
(Нар. пісня)
Єдина країна в світі, де не викладалася в університетах історія цієї країни, де історія вважалася
чимсь забороненим, ворожим і контрреволюційним, — це Україна (О. Довженко).
Оце мій Київ, це моя вітчизна.
Залиті кров'ю київські вали.
Ой люди, люди, Божа подобизна,
до чого ж ви цю землю довели?!
(Л. Костенко)
Вчорашнє — ніби сон,
Що випурхнув з грудей.
(В. Симоненко)
Думав я, що в кожнім серці є сьогодні, вчора,
завтра.
(Б. Олійник)
— Спадковість?
— Совість.
— Мрія?
— Інститут.
— Любов?
— Життя.
— Зненависть?
— Трутні.
— Минуле?
— Труд.
— Позаминуле?
— Труд.
З таким минулим можна і в майбутнє.
(Л. Костенко)

Вона, як пісня, серцю мила,
Старенька хата край села…
Вона стоїть, немов із криці,
І день у день чекає нас.
(П. Дворський)
За річкою вогні горять,
Там татари полон ділять,
Село наше запалили
І багатство розграбили...
(Нар. пісня)
Тут од Лубен до самої Волині
лежать навколо села удовині.
(Л. Костенко)
Воно жило і в боротьбі,
І в муках рабського терпіння,
Та не зневірилось в собі —
Моє трагічне покоління.
(Іван Гнатюк)
Минуле в пам’яті живе,
Сьогоднішнє в душі палає.
(Д. Павличко)
І забуте в душі ожива (Р. Братунь).
Не убивай в сьогодні — вчора,
там зріє завтра на політ.
(Т. Севернюк)
Хто купляв собі Долю за гріш,
а хто — і за мільйони.
Все залежить від людських зіниць: в широких
відіб’ється вся епоха, у звужених — збіговисько дрібниць.
(Із тв. Л. Костенко)
Давай не оглядатися назад,
Не обмочила душу хмара чорна.
Давай зайдемо у квітучий сад,
Де є «сьогодні» і немає «вчора».
(В. Крищенко)
Ті зреклися мови,
Ті зреклися роду…
Отака історія рідного народу.
(Б. Стельмах)
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Береться мудрість не із заповітів,
А із страждань і помилок гірких.
(І. Кочерга)

Ніхто не забутий,
На попіл ніхто не згорів.
Солдатські портрети
На вишитих крилах пливуть.
(Б. Олійник)

Хтось добрий нелукавою рукою
нас викарбує в медальйоні літ.
(Н. Поклад)

Право вибору, майбутнє, юність

Є тисячі доріг,
Мільйон вузьких стежинок,
Є тисячі ланів,
Але один лиш мій.
(В. Симоненко)

І кожен фініш — це, по суті, старт.
(Л. Костенко)
Без пізнання мети ніщо не можна належно
вивчити.
(В. Кониський)

Кожна птиця має свій голос,
Кожне поле має свій колос,
Кожна справа має свої почини,
Кожна казка — свої причини.
(Л. Костенко)

Мислив я, що кожне серце
Має інший ритм одмінний,
Інший біль, іншу радість,
Інший смуток, і іншу кров.
(М. Рильський)

І миті жодної не можна повернути,
Щоб заново, по-іншому прожить.
(В. Симоненко)

Хоч як нелегко розібратись у подіях,
Проте найважче розібратись у собі.
(В. Забаштанський)

Нехай серця не знають супокою,
Хай обганяють мрії часу біг,
І наша юність буде хай такою,
Щоб їй ніхто не заздрити не міг!
(В. Симоненко)

Якщо не можеш бути вічно юним,
То змолоду не будь старим бодай!
(Д. Павличко)

Чи є кращі між квітками та над веснії?
Чи є кращі в житті літа та над молодії?
(Леся Українка)
По-моєму, кожна людина мусить хоч раз колинебудь сягнути свого зеніту.
(О. Гончар)
Геній — це великий талант, помножений на
каторжну працю й поділений на безжалісну
вимогливість до себе.
(В. Герасимчук)
Епоха повсякчас
Жде подвигу від тебе,
І кожному із нас
Звершить багато треба.
(О. Підсуха)

На світі можна жить без еталонів,
По-різному дивитися на світ:
Широкими очима, з-під долоні,
Крізь пальці, у кватирку, з-за воріт.
(Л. Костенко)
Яке це щастя, друже мій, горіти, а не тліть!
(В. Сосюра)
Наліво підеш — там достаток буде,
Направо — спокій,
Прямо — боротьба.
(П. Скунць)

Природа, екологія, хліб

Кров свою віддам твоїй калині,
Пісню — травам, птицям і лісам.
А високі думи — небесам.
(М. Луків)

Кожне дерево, зрубане на землі, показує, що
щось природне підтято вже і в людській душі.
(В. Підмогильний)
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Любіть травинку і тваринку,
І сонце завтрашнього дня,
Вечірню в попелі жаринку,
Шляхетну інохідь коня.
Цінує розум вигадки прогресу,
Душа скарби правічні стереже.
(Л. Костенко)

Хліб — це жито. Хліб — святиня. З давніх —
давен народ над усе цінував хліб, сіль і честь.
Хліб — то багатство і достаток, сіль — гостинність і щирість, а честь — то людська гідність,
за яку предки наші стояли, навіть не маючи
шматка хліба, ані дрібки солі. І нам, спадкоємцям, заповідали стояти на тому
(Д. Прилюк).

Духовність, моральні та етичні засади, філософія

Є люди, як дуби, і є дуби, як люди:
Безстрашно грому підставляють груди,
Щоб немічну берізку захистить,
Хоч знають добре — їм загибель буде.
***
Мені нагадують людські серця
Крихке й тоненьке серце олівця —
Зламати легко, застругати важче,
Списати неможливо до кінця.
***
Сильніше за любов злоба горить,
Сильніше за красу вражає бридь,
Але життя росте лишень з любові;
Лишень краса людей навчає жить!
***
Що більший самолюб і фарисей,
То більше прагне шани від людей.
Він так її приймає обережно
І крадькома, як чайові — лакей.
***
Як той весняний дощ, розсіяний по ниві,
Живеш ти в радужнім пориві і надриві,
Та, живлячи лани, де виростає хліб,
Годуєш бур’яни ненависні й злостиві.
***
Якщо не можеш каменя вкусити,
Цілуй його, аж зм’якне — так навчити
Ви нас хотіли, давні мудреці,
А ми взялись той камінь роздробити.
***
Я не люблю ненависті в собі.
На пісні виріс я, не на злобі,
Та хочу стати полум’ям, в котрому
Свій меч кують покривджені й слабі.
***
Ми, порятовані наразі,
В небес надтріснутім алмазі
Створили похорон Йому,
А він живе і в саркофазі.
***
Просяєш світлістю ума
Поміж народами всіма,
Та скоро згаснеш, якщо в тебе
Народу рідного нема.
(Д. Павличко, «Рубаї»)

Ми — не безліч стандартних «я»,
А безліч всесвітів різних.
(В. Симоненко)
Отак воно і йдеться до руїни.
Отак ми й загрузаємо в убозтво.
Є боротьба за долю України.
Все інше — то велике мискоборство.
(Л. Костенко)
Але не бійся прикрого рядка.
Прозрінь не бійся, бо вони як ліки.
Не бійся правди, хоч яка гірка,
не бійся смутків, хоч вони як ріки.
Людині бійся душу ошукать,
бо в цьому схибиш — то уже навіки.
(Л. Костенко)
І немає маленьких людей — є лиш душі малі.
(В. Коротич)
Немає в світі нічого страшнішого за нелюдяних
людей.
(І. Жиленко)
Страшнішої немає сліпоти, як сліпота духовна.
(П. Воронько)
Не за обличчя судіть, а за серце.
Не шукай щастя за морем,
В собі самому шукай справжніх благ.
Визначай смак не за шкаралупою.
(Із тв. Г. Сковороди)
Найвища наука в житті — мудрість, а найвища
мудрість — бути добрим.
(Г. Тютюнник)
Не лінуйся ні до чого доброго…
(В. Мономах)
Я хотів би, як ти, прожити,
Щоб не тліти, а завжди горіти.
(В. Симоненко)
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Лежачий камінь у траві лежить.
Вода під камінь, кажуть не біжить.
Лежаче в цього каменя життя.
Отож лежачі в нього почуття.
(Є. Гуцало)

Бери-но цвіту по власній змозі,
І хліба, й солі, й втіхи в хату,
Лиш не забудь заплатить в дорозі
Людській любові звичайну плату.
(А. Малишко)

Щастя — не знати спокою,
В далі йдучи невідомі.
(О. Підсуха)

Знай, що в світі найтяжче —
це серце носити студене!
(М. Рильський)

Ніхто не міряв серця глибочінь,
Ніхто не знає меж його, ні краю.
(А. Малишко)

Я кажу: не було б донкіхотів,
Вже б давно посивіла земля.
(Б. Олійник)

Людина, не позначена любов’ю,
не може звести серце для добра.
(В. Коротич)

Найвищі-бо вежі духовності
ждуть твого маленького штурму.
(Олег Ольжич)

А хто від правди ступить на півметра, —
Душа у нього сіра й напівмертва.
(Л. Костенко)
Найпрекрасніша мати щаслива,
Найсолодші кохані вуста,
Найчистіша душа незрадлива,
Найскладніша людина проста.
(В. Симоненко)
О, як я ненавиджу зліплені з глини
Холодні і мертві, байдужі серця!
(Л. Первомайський)

Ти не загинеш, мій народе,
Пісняр, мудрець і гречкосій.
(Є. Маланюк)
Народе мій, твої дала —
То і мого життя горіння.
Я лиш галузонька мала
Твого прадавнього коріння.
(Д. Луценко)

Людське життя

Я так люблю життя, що хотів би прожити його
до останньої хвилини.
(Олександр Олесь)
Тому я мрію так життя прожити, щоб у плодах моїх
хились віти, щоб розроставсь в глибинах корінь
мій.
(М. Стельмах).
Жити — означає любити (Ю. Мушкетик).
Люблю я бистрину життя —
Прозору, поривну, глибоку.
(Д. Павличко)
Звичайно, можна прожити і без собору, і без пісні,
і без Рафаеля… Можна «Анну Кареніну» читати в
екстракті, на півтори сторінки тексту. Але чи залишились би ми тоді в повному розумінні слова
людьми? Чи не стали б просто юшкоїдами, пожирачами шашликів? Тяглом історії?
(О. Гончар)

Так шкода кожної хвилини,
Що порошинкою пролине
І зникне в прірві забуття,
Лишивши жаль і каяття.
(Олександр Олесь)
Благословенна кожна мить життя
На цих всесвітніх косовицях смерті.
(Л. Костенко)
Лови летючу мить життя (Олександр Олесь).
Нема нічого більшого на світі
За дивне щастя — жити на землі.
(П. Осадчук)
Вік прожити — не ниву пройти гомінку.
(А. Малишко)
Жити — це лицедіяти: кожен з нас грає якусь
роль.
(В. Дрозд)

Життя прожити — потоптати сум,
Єством своїм прославляти людину.
(А. М’ястківський)
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Мова

Рідна мова — це музика й малювання душі людської.
(Д. Овсянико-Куликовський)

Мова росте елементарно, разом з душею народу.
(І. Франко).

Найбільше і найдорожче добро в кожного народу  —
це його мова, ота жива схованка людського духу,
його багата скарбниця, в яку народ складає і своє
давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування.
(Панас Мирний)

Мову чудову, глибинне і пружне слово, немов
гостру зброю, дав нам народ. Дав цю мову
і наказав свято оберігати її чистоту, збагачувати і відшліфовувати до блиску, до гостроти
разючої.
(П. Тичина)

Мова — універсальна, але користування нею вкрай
індивідуальне. Це своєрідний енергопровід: від одного до іншого, від одного — до багатьох.
(П. Мовчан)

Поки жива мова в устах народу, — до того часу
живий і народ. І нема насильства нестерпнішого, як те, що хоче відірвати в народу спадщину, створену незчисленними поколіннями його
віджилих предків.
(К. Ушинський)

Мова — то не просто звуки, відтворені відповідними м’язами відповідних органів. Це — голос народу, неповторного тембру й інтонації, що є одним
із чинників спадкового механізму... Втрата слуху
веде до втрати тембру, отже — власного голосу, що
в кінцевому рахунку нівелює народ як неповторне,
оригінальне явище.
(Б. Олійник)
Слово — зброя. Як усяку зброю, його треба чистити й доглядати.
(М. Рильський)
Мова — втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її!
Борімося за красу мови, за правильність мови, за
приступність мови, за багатство мови...
(М. Рильський)
Запашна, співуча, гнучка, милозвучна, сповнена
музики й квіткових пахощів — скількома епітетами супроводяться визначення української мови!
І, зрештою, ці епітети слушні... У вигляді мови природою дано людині великий скарб.
(О. Гончар)
Хто не любить своєї рідної мови, солодких святих
звуків свого дитинства, — не заслуговує на ім’я
людини.
(Й. Г. Гердер)
Чуєте, скіль вогню в нашій мові, в жаркому гарячому,
гарному слові!
(Л. Первомайський)
Народ, що не усвідомлює значення рідної мови для
свого вищого духовного життя, і сам її покидає й
відрікається, виконує над собою самовбивство.
(П. Шафарик)

Віками народ витворював цю мову, витворив
її, одну з найбагатших мов слов’янства. Триста тисяч пісень склала Україна цією мовою,
в тому числі явивши пісенні шедеври незрівняної краси, дала світові Україна геніальних
поетів, зажило українське слово шани й ви
знання серед народів близьких і далеких.
(О. Гончар)
Скажи що-небудь, щоб я тебе побачив.
(Сократ)
Світ постає перед нами як калейдоскопічний
потік вражень, який мусить бути організований нашою свідомістю, а це значить, в основ
ному, — мовною системою, що зберігається
в  нашій свідомості.
(І. Білодід)
Учитися гарної, спокійної, інтелігентної мови
треба довго й уважно — прислухаючись,
запам’ятовуючи, помічаючи й вивчаючи. Наша
мова — найважливіша частина не лишень нашої поведінки, а й нашої особистості, нашої
душі, розуму, нашої здатності не піддаватися
впливам середовища, якщо це затягує.
(Д. Лихачов)
Мужай, прекрасна наша мово, живи, народу
віще слово, цвіти над нами веселково, як мир,
як щастя, як любов!
(М. Рильський)
І якщо народиться вірш з голосом,
Не будемо перечити, — хай зроста;
Пшениця бринітиме стиглим колосом,
Литаврами площ загудуть міста.
(А. Малишко)
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Тематична скарбничка власного висловлення
1. Бо ти на землі — людина! (В. Симоненко)
2. Духовність та краса справжньої людини.
Шпаргалка
 Станіслав Чернілевський. Поезія «Теплота родинного інтиму». Задушевні стосунки сина і матері:
...Мати не пита, чому не сплю.
Вже, однак, зникає гіркота,
Не катує серце печія.
 Оповідання С. Васильченка «Свекор». Головний герой — Василько — дитина допитлива, любить
батьків, хазяйновита.
 Р. Кіплінг у вірші «Якщо...» радить:
завжди зберігати спокій та не підкорятися пристрастям;
вірити у себе в найбільш критичних ситуаціях;
не брехати навіть у відповідь на брехню;
не тримати зла на весь світ, не відповідати злом на зло;
втративши все, починати працювати знову, бути наполегливим у досягненні мети;
залишатися собою навіть у натовпі, навіть при сильних світу цього, не скорятися нікому;
бути завжди зі своїм народом;
поважати чужу думку та обов’язково мати й свою, власну, не відмовлятися від неї.
 І. Багряний «Тигролови».
 О. Довженко «Мати».
 В. Симоненко «Ти знаєш, що ти — людина..!»
 Л. Пономаренко «Гер переможений».
3. Життєвий вибір — основа життя людини.
Шпаргалка
 Т. Шевченко «Минають дні, минають ночі». Шевченко розуміє, що найстрашніше
...спати, спати
І спати на волі —
І заснути навік-віки,
І сліду не кинуть
Ніякого, однаково,
Чи жив, чи загинув!
 Б. Грінченко. Поезія «Я не скажу, що розумом я жив».
Повинність я над все ушанував,
Віддав себе я праці без вагання.
Я йшов туди, де розум посилав...
 Омар Хайям:

Хай кожна мить, що в вічність промайне,
Тебе вщасливлює, бо головне,
Що нам дається тут, — життя: пильнуй же!
Як ти захочеш, так воно й мине.

 В. Шекспір «Гамлет». Скоритися долі, прийняти світ таким, яким він є, чи боротися зі злом... Перед
Гамлетом — два шляхи: боротися або скоритися злу.
Чи бути, чи не бути — ось питання.
Що благородніше? Коритись долі
І біль від гострих стріл її терпіти,
А чи, зіткнувшись в герці з морем лиха,
Покласти край йому!..
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 О. Гончар «Собор».
 М. Стельмах «Правда і кривда».
 М. Стельмах «Гуси-лебеді летять».
4. Чи варто пам’ятати минуле заради майбутнього?
5. Історичні віхи нашої держави.
Шпаргалка
 Олександр Олесь. Поетичний цикл «Княжа Україна». Вірші «Війна з татарами», «Ярослав Осмомисл». Доба Київської Русі — загадковий та прекрасний період нашої історії (боротьба із завойовниками, міжусобиці).
 А. Лотоцький «Михайло-семиліток».
 І. Франко «Захар Беркут». Події XIII століття, що сталися на Тухольщині і Захар Беркут, Максим,
Мирослава врятували народи від навали татаро-монголів.
 А. Чайковський «За сестрою». Турецько-татарські завойовники. Павлусь визволяє сестру Ганю.
Навіть Девлет-Гірей визнав: «Добре в тебе серце, хлопче!»
 Василь Стус «Сто років як сконала Січ». Рідна земля вірить у своїх синів, яких уже не можна
залякати «сибірами і соловками».
 Т. Шевченко. Поема «Гайдамаки». Боротьба українського народу 1768 року проти засилля шляхтою
України. Головні персонажі — історичні постаті Гонта і Залізняк.
 Т. Шевченко. Поема-містерія «Великий льох». Три сцени, які відображають певні періоди історії.
У першій — це душі дівчат, які не знаходять пристанища через певні події української історії.
Друга частина «Великого льоху»: розмова трьох ворон (польської, української і московської), які
обговорюють, хизуючись одна перед одною, хто більше горя приніс Україні.
Дуже промовистою та символічною є третя сцена поеми-містерії — поява лірників. Це сліпі немічні
люди, які символізують таке саме сліпе і немічне покоління, яке спить духовним сном, виявляючи
пасивність у вирішальний для Батьківщини час.
 Пантелеймон Куліш. Роман «Чорна рада». Твір оснований на реальних історичних подіях: описано
часи після смерті Богдана Хмельницького, коли в Україні настала так звана доба Руїни. Козацька
старшина, нехтуючи інтересами держави, намагалася поділити владу. Але є люди, яким не байдужа
доля своєї країни, вони готові працювати і жити заради майбуття України. Це Леся, Кирило Тур,
Сомко, Петро Шраменко, старий Шрам.
 Народні думи — героїчна історія України:
• «Дума про козака Голоту» — збірний образ козака-охоронця.
• «Дума про Самійла Кішку». У ній змальовуються страждання невільників у турецькій землі, показано їхню незламність і вірність своїй Батьківщині. Самійло Кішка — мужній патріот, якому
протиставлено Ляха Бутурлака — боягуза і зрадника.
• «Хмельницький і Барабаш». Дума уславлює Хмельницького, який об’єднав народ у боротьбі
проти ворога, прагнув створити незалежну державу і засуджує Барабаша, який зрадив народ
і Батьківщину заради особистої вигоди.
Ей, гетьмане Хмельницький,
Батю наш, Зинов Богдане чигиринський!
Дай Боже, щоб ми за твоєю головою пили та гуляли,
Віри своєї християнської у наругу вічні часи не подали!
 О. Довженко «Україна в огні».
 О. Довженко «Щоденник».
 М. Костомаров «Книга буття українського народу».
 В. Сосюра «Мазепа».
 І. Франко «Мойсей».
 В. Барка «Жовтий князь».
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 Є. Гуцало «Голодомор».
 І. Качуровський «Село».
 Т. Осьмачка «План до двору».
 М. Руденко «Хрест».
 У. Самчук «Марія».
 В. Чапленко «Чий злочин...»
6. Хто з мудрим спілкується, той сам стає мудрим.
7. Неосвіченість — ніч розуму, ніч безмісячна і беззоряна (Цицерон).
Шпаргалка
 Ж. Верн «П’ятнадцятирічний капітан». Учений кузен Бенедикт, Маленький Джек, син місіс Уелдон
прагнуть знань, і саме знання дозволяє їм вижити в скрутних ситуаціях.
 Омар Хайям:
Я тільки й знаю, що знання шукаю,
В найглибші таємниці поринаю.
Я думаю вже сімдесят два роки —
І бачу, що нічого я не знаю.
 Т. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим, і ненародженим...»
І чужого научайтесь,
Й свого не цурайтесь...
 Й. В. Ґете. Трагедія «Фауст». Доктор Фауст намагається пізнати істину за допомоги науки (Фауст
багато років присвятив розкриттю таємниць світу, проте заняття науками не дали йому жаданої
мудрості).
8. Я — людина, і це мене багато до чого зобов’язує (В. Черняк).
9. У чому полягає велич людини?
10. Копай всередині себе криницю для тієї води, яка зросить і твою оселю, і сусідську (Г. Сковорода).
Шпаргалка
 Р. Бернс «Чесна бідність».
Король зведе в дворянський стан
Лакейчука двірського,
Людини ж праведної сан
Не дасться ні від кого.
 Р. Бернс «Чесна бідність».
Щоб ум і честь, де тільки єсть,
Пробили скрізь дорогу.
 М. Шолохов «Доля людини». Висока моральна сила не дає Андрієві Соколову ницо поводитися,
коли німецький табірний начальник Мюллер викликав його до себе.
 Б. Грінченко «Каторжна».
 Є. Гуцало «Сім’я дикої качки».
 О. Довгий «Не говори про доброту...».
 І. Драч «Хіба чекати плати за добро?..».
 О. Забужко «Казка про калинову сопілку».
 І. Франко «Сойчине крило».
 І. Багряний «Тигролови».
 А. Дімаров «Блакитна дитина».
 Г. Тютюнник «Дивак».
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11. Хто в Україні гідний називатися патріотом?
Шпаргалка
 К. Малицька «Чом, чом, чом, земле моя...»
Тут, тут, тут діди твої
пролили кров свою
за віру і народ.
 В. Симоненко «Лебеді материнства».
Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину.
 Павло Архипович Загребельний у своєму романі «Брухт» говорив про історію. А в одному інтерв’ю
сказав: Чомусь мені завжди здавалось, що злі духи витають поза Україною, над нами — тільки
добрі. Навіть тоді, коли ми гинули. Адже воскресали ж і жили далі. І нема кращої землі, ніж наша
земля...»
 Шандор Петефі. Вірш-цитата «Коли ти муж — будь мужнім, знайди життєву путь»
...І в водоверті літ
Тебе не подолають
Ні люди, ані світ.
Борися і страждай,
Але своєї волі
Нікому не віддай!
 В. Винниченко «Федько-халамидник».
 І. Багряний «Тигролови».
 О. Гончар «Прапороносці».
 І. Жиленко «Гном у буфеті».
 І. Франко «Захар Беркут».
12. Що таке дружба? Чи буває вона справжньою?
Шпаргалка
 Г. К. Андерсен «Снігова королева» (Кай та Герда).
 Прислів’я «Горе на двох — півгоря, радість на двох — дві радості».
 Аристотель: «Якщо ми любимо друга, ми любимо власне благо».
 П. Майборода про шкільну дружбу:
Літа за літами — за обрій крильми,
За обрій з дитинства літаємо ми.
Та як би не кликав, не знав виднокруг:
На довгій дорозі,
Як віра, в тривозі
Потрібен товариш і друг.
 Ю. Федькович. Повість «Три як рідні брати». У повісті йдеться про життя українців Івана Шовканюка, Якова Нестерюка, німця Тоній Таймера та словака Бая. Напевне, головні герої не уникли б
трагічної долі, якби не врятувалися справжньою чоловічою дружбою, здатністю до самопожертви. Словак Бая зголосився прослужити зайвий рік, аби Іван пішов у відпустку, Таймер урятував
Іванові життя, а Яків сплатив його борги. Згодом вони стали як брати, гуртом змагаючись проти
несправедливості світу.

357
www.e-ranok.com.ua

13. Добро чи зло панує в світі?
Шпаргалка
 А. Лотоцький «Михайло-семиліток».
 С. Маршак «Дванадцять місяців».
 Р. Кіплінг «Мауглі» (Шер-хан, шакал Табакі, батько Вовк, мати Вовчиця, Акела, Багіра, Балу).
 Омар Хайям:
Недоброзичливість ніколи не могла
Узяти верх: до злих вертались їх діла.
Я зичу благ тобі — ти зла мені бажаєш:
Ти благ не діждешся, я не побачу зла.
 В. Гюго «Собор Паризької Богоматері». Квазімодо, зрозумівши, що у смерті Есмеральди винен його
кумир (Фролло), штовхнув архідиякона з балюстради Собору в безодню. Так він помстився своєму
панові за смерть і муки коханої.
 І. Багряний «Тигролови».
 Б. Грінченко «Каторжна».
 Є. Гуцало «Сім’я дикої качки».
 О. Довгий «Не говори про доброту...».
 І. Драч «Хіба чекати плати за добро?..».
 О. Забужко «Казка про калинову сопілку».
 І. Франко «Сойчине крило».
14. Чи здатна книга змінити життя людини?
15. «Книга — наш друг і порадник»
Шпаргалка
 Т. Шевченко: «Послання і мертвим, і живим...»
Од слова до слова,
Не минайте ані титли,
Ніже тії коми,
Все розберіть...
Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь.
 Д. Павличко: «Життя без книг — це хата без вікна».
 В. Сосюра: «Книжки — це величезне багатство».
 І. Франко «Строфи»:
Книги — морська глибина!
Хто в них пірне аж до дна,
Той, хоч і труду мав досить,
Дивнії перли виносить.
 Народні прислів’я
• Книга вчить, як на світі жить.
• Золото добувають із землі, а знання — із книг.
• Розум без книг — це птах без крил.
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16. Чи має майбутнє сучасна цивілізація?
Шпаргалка
 І. Драч «Чорнобильська мадонна»:
Несе сива чорнобильська мати
Цю планету... Це хворе дитя!..
 Л. Костенко «Атомний Вій опустив бетонні повіки»:
Чому Звізда-Полин упала в наші ріки?!
Хто сіяв цю біду і хто її пожне?
Хто нас образив, знівечив, обжер?
Яка орда нам гідність притоптала?
Якщо наука потребує жертв, —
Чому ж не вас вона перековтала?!
 Є. Гуцало «Діти Чорнобиля».
 Б. Олійник «Сім».
 Ю. Щербак «Чорнобиль».
 В. Яворівський «Марія з полином у кінці століття».
17. Чи настане час, коли в кожній родині спілкуватимуться українською мовою?
Шпаргалка
 Д. Павличко «Або — або»:
Моя державо, чи хохлові
Віддаш свій голос, зір і слух,
Чи ти постанеш в рідній мові,
Як в людській плоті Божий Дух?
 Д. Білоус «Вічно жива».
 В. Самійленко «Українська мова».
 М. Сингаївський «Мова».
 В. Сосюра «До брата».
 Д. Білоус «Найдорожча».
 Л. Костенко. Із циклу «Інкрустації»:
Нації вмирають не від інфаркту,
Спочатку їм відбирають мову.
 М. Руденко «Безсмертя нації — у слові».
 В. Сосюра «Рідна мова»:
І там, де звучить рідна мова,
Живе український народ.
 С. Черкасенко «Наша твердиня».
Зразки власних висловлень

Зразок 1
Тема: Між якістю життя і його безпекою існує певна залежність: завжди є можливість підвищити якість життя, однак при цьому його безпека знижується, і навпаки. Що, на Вашу думку, обере
людство?
Я вважаю, що життя — це рух і постійний розвиток. У наш час усе змінюється, вдосконалюється
з неймовірною швидкістю. Усе це призводить до того, що перед людством стоїть багато завдань, розв’язання
яких стане вирішальним для подальшого розвитку цивілізації. Я сподіваюся, що це буде шлях, що подарує
всім душевний спокій, естетичну насолоду, надасть можливість відчувати себе в повній безпеці.
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По-перше, спостерігаючи за людьми, мимоволі думаєш, що всі вони стомилися від повсякденної метушні, нервових стресів. Технічний прогрес, упровадження нанотехнологій, атомна енергетика сприяють
поступу суспільства, але водночас змушують забувати про природне життя.
По-друге, неможливо постійно концентруватися на одному й тому самому. Для існування людської
цивілізації потрібні кардинальні зміни. Щоб забезпечити власний комфорт, не достатньо задовольнити
лише природні потреби. Варто турбуватися ще й про нематеріальні (духовні) блага.
Яскравий приклад того, до чого може призвести надмірне використання досягнень сучасних технологій, — це події в Японії, яка постраждала від вибухів на АЕС. Ця катастрофа сколихнула весь світ.
У художній літературі також не оминають цього питання. В оповіданні американського письменникафантаста Айзека Азімова «Фах» описано життя суспільства, яке повністю комп’ютеризувалося. Люди не
навчаються в школах, у вищих навчальних закладах, вони не черпають знання по краплині. Вони отримують
все необхідне за допомогою плівок. Ці люди схожі на роботів, адже дозволяють себе програмувати. І  лише
один юнак — головний герой Джордж Плейтен — вирізняється з-поміж інших, адже здобуває знання без
допомоги програмування, займається самоосвітою. У майбутньому він може стати тим, хто сам у змозі
складати подібні програми, тобто він стоїть на щабель вище за інших. Його рівень розвитку, душевний стан
не порівняти з його однолітками. Він сам створює блага для себе, але намагається не завадити іншим.
Мені здається, що сучасній людині у своєму житті варто керуватися словами Ліни Костенко: «Зробити
щось, лишити по собі, А ми, нічого, — пройдемо, як тіні. Щоб тільки неба очі голубі Цю землю завжди
бачили в цвітінні, Щоб ці ліси не вимерли, як тур, Щоб ці слова не вичахли, як руди».
Отже, я вбачаю подальший шлях розвитку й існування людства в турботі про моральні якості, вмінні
цінувати прекрасне, у взаємоповазі. Адже вже сучасний розвиток цивілізації може забезпечити комфортне
існування людей. Надмірне ж використання найновіших досягнень прогресу може знищити людство або,
щонайменше, зашкодити йому.
Зразок 2
Тема: Коли добро перемагає зло через насильство, тоді воно вже не добро.
На мою думку, у світі панує добро, але й зла вистачає. Нас із дитинства виховують на казках, які
зазвичай закінчуються позитивно. Знаємо, що зло буде покарано, що завжди знайдеться хтось, хто допоможе, хто дасть слушну пораду, хто підтримає. Але, на жаль, не завжди так буває в реальному житті. Навіть
у казках добро проходить через певне насильство, адже той, хто перемагає, часто карає злого. Не дивуюся,
коли маленькі дітки на майданчиках вирішують свої конфлікти за допомоги бійки. Намагаюся це довести
і своїй молодшій сестрі, адже добро має здобувати перемогу справедливістю, мудрістю та гуманністю:
добро не повинно показувати кулаки.
Хочу навести приклад із твору Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Чіпка — головний герой цього твору — від природи був доброю дитиною, але життя розпорядилося інакше. Спочатку
над ним знущалися однолітки, потім у нього відібрали землю, не дали можливості бути в земстві… Чіпка
зламався. Звичайно, спочатку хотів тільки пана покарати, але на цьому не зупинився: «…почав карати й
свого брата». Тобто насильство не стало добром — і Чіпку було заслано.
Зовсім інакшим прикладом є твір Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків». Він навчає любити
ворогів та відповідати добром на зло. Марічка простягає Іванові цукерку в той момент, коли він шарпонув
її за пазуху, викинувши кіснички: «Чого б’єшси?» Після цього хлопчик задумався, вибачився, і, зрештою,
між ними зав’язалася дружба, а згодом і кохання.
Прикладом у сучасному житті може бути те, що деякі «фірми» ніби хочуть зробити добро літнім
людям: забезпечують догляд у обмін на отримання житла. Інколи через непорядність працівників «фірм»
це закінчується насильством або навіть смертю обдурених людей.
Отже, добро має виграти вічний поєдинок зі злом мирним шляхом, аби нарешті всім дійти згоди та
змінити цей світ на краще.
Зразок 3
Тема: Багатством живиться лише тіло, а душу звеселяє споріднена праця.
Я вважаю, що в кожної людини є свої життєві цінності. Хтось прагне бути матеріально забезпеченим,
хтось — мати гарних друзів, а хтось — просто хоче працювати собі на втіху.
Нині нечасто трапляються люди, які віддаються своїй роботі повністю, люблять свою професію і знайшли своє місце в житті.
Яскравим прикладом до моїх думок може слугувати промова Бджоли, про яку писав Г. С. Сковорода
у своїй байці «Бджола та Шершень». Бджола працює без перепочинку, приносить користь, не отримуючи
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нічого навзаєм. Шершня дивує така поведінка Бджоли, він вважає це нерозумним учинком, насміхається
з неї. Але трудівниця не зважає на його зауваження, тому що знає, що робить правильно, оскільки це приносить їй задоволення: «Але нам незрівнянно більша радість збирати мед, аніж його споживати. До сього
ми народжені і будемо такі, доки не помремо».
Іншою «бджілкою» я можу назвати свою матір. Вона — лікар. І хоча зарплатня за її працю невелика, та
робота приносить їй задоволення, радість: завжди привітна, люб’язна, щира зі своїми пацієнтами. Матуся
вкладає душу в роботу, «викладається» на всі сто відсотків. При цьому вона нічого не вимагає від хворих,
а, навпаки, намагається допомогти якнайбільше. Через це її й поважають.
Отже, «сродна праця» — це праця задля нас самих, це праця заради нашого майбутнього.
Зразок 4
Тема: Багатством живиться лише тіло, а душу звеселяє споріднена праця.
Я погоджуюся з тим, що «багатством живиться лише тіло, а душу звеселяє споріднена праця». Ця
думка Г. С. Сковороди, мудра та повчальна, спонукає до роздумів про працю, про «багатство», про те, як
воно впливає на нашу душу, погляди, почуття, як зміцнює людину.
Ми повинні робити те, що нам до вподоби, а не те, що зрештою змусить нас жаліти змарноване життя.
Але нині багато людей нечасто звертають увагу на свій внутрішній світ, займаються тим ремеслом, яке
актуальне й за яке добре платять. Я ж переконана, що споріднена праця — це праця, яка приносить нам
душевний спокій, яка є «природною» потребою людини.
Наприклад, якщо у вас є хист до малювання, то малюйте картини, а в майбутньому оберіть професію
художника. Я добре малюю, беру участь у конкурсах, деякі мої роботи було виставлено в галереї рідного
міста, шкільні коридори прикрашають мої картини, тому я думаю, що свою «сродну» працю я знайшла.
Філософ Г. Сковорода вважав душу людини значно важливішою, ніж її зовнішність. І щоб життя було
по-справжньому повним, душа повинна «працювати»: «Ні про що не турбуватись, ні за чим не турбуватись  — значить не жити, а бути мертвим, адже турбота — рух душі, а життя — се рух».
Мені дуже імпонують поетичні рядки:
Не дай спати ходячому,
Серцем завмирати
І гнилою колодою
По світу валятись,
А дай жити, серцем жити
І людей любити.
Отже, світ стане кращим, я переконана, якщо кожна людина буде займатися своєю улюбленою
справою. Тоді люди ходитимуть на роботу, як на свято. А якщо всі члени суспільства будуть натхненно
працювати, тоді ми покращимо своє життя й добробут держави.
Зразок 5
Тема:Удаваний друг гірший за підступного ворога.
На мою думку, справжніх друзів не потрібно зумисно шукати. Доля сама зводить нас із ними. Якщо
ми відкриті для спілкування, для навколишнього світу, якщо ми чесні та щирі, життя нам подарує справжніх друзів. Як кажуть, усміхнись життю, і воно подарує тобі свою усмішку у відповідь. Якщо ви приязно
ставитеся до людей, то вам на життєвій дорозі обов’язково трапляться вірні друзі.
По-перше, справжні друзі — це ті, хто можуть порадіти за твій успіх і підтримати тебе у скрутну мить.
Яскравим прикладом цього є Яким Сомко та Кирило Тур — герої твору М. Куліша «Чорна рада». Ці
мужні хлопці готові покласти своє життя заради дружби. Потрапивши до в’язниці, Сомко не залишається
сам на сам зі своєю бідою. Вірний друг Тур, який не раз рятував Сомкові життя, пропонує обмінятися
одягом («давай мінька робити»), щоб таким чином полонений зміг вийти на волю. Як справжній побратим
Сомко не приймає такого дарунка, оскільки це означає піддати товариша смертельній небезпеці. Саме
такий вчинок доводить, хто справді не байдужий до твоєї долі і твого життя.
По-друге, друг — це людина, яка допомагає, нехтуючи власними інтересами. Прикладом може
слугувати випадок із життя Тараса Шевченка. Поет, ледь тримаючись на ногах від хвороби, прийшов до
свого друга Петра. Незважаючи на те, що родина була проти утримання хворого Шевченка, оскільки це
було небезпечно через політичні мотиви, Петро наполягає на тому, аби дати письменникові притулок. Це
доводить, як саме має поводитися справжній друг.
У висновку я хочу сказати, що друг і дружба перевіряються часом. Тільки спільно пережиті життєві
негаразди і радісні моменти життя здатні виявити справжню сутність людини, довівши зрештою, хто є
другом, а хто — ні.
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ІІІ. РЕЙТИНГОВИЙ РІВЕНЬ
тренувальні тести у форматі ЗНО
Варіант № 1

Частина 1
Українська мова

Завдання 1–7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.
Прочитайте текст і виконайте завдання 1–7.

(1) У центрі Києва, на Софійському майдані, понад дев’ять сторіч височить пам’ятка давньоруського мистецтва – славетний Софійський собор. (2) Софія Київська… (3) Чудове творіння народного
генія, свідок високої культури й героїчного минулого. (4) Важко уявити, скільки подій відбувалося в
цих стінах, скільки людей побувало під її … зі своїми радощами, сподіванками та горем. (5) Собор
був свідком блискучих злетів і поразок гіркоти між князівських усобиць. (6) Його мозаїчну підлогу
топтали копита монгольських коней, а жадібні руки загарбників тяглися до блискучих золотих прикрас.
(7) Так багато могли б розповісти ці давні ... .
1. Орфографічну помилку допущено в слові
А давньоруського
Б між князівських
В монгольських
Г прикрас

А
Б
В
Г

2. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А першому
Б третьому
В п’ятому
Г шостому

А
Б
В
Г

3. Уточнювальним членом ускладнене речення
А перше
Б третє
В п’яте
Г шосте

А
Б
В
Г

4. Доречне завершення останнього речення наведено в рядку
А люди
Б стіни
В собори
Г картини

А
Б
В
Г

5. Антоніми наведено в реченнях
А першому і третьому
Б другому і четвертому
В четвертому і п’ятому
Г п’ятому і сьомому

А
Б
В
Г

362
www.e-ranok.com.ua

6. На місці пропуску в четвертому реченні має бути слово
А склепінням
Б дахом
В стелею
Г стінами
7. Складносурядним реченням з протиставним сполучником є
А перше
Б третє
В п’яте
Г шосте

А
Б
В
Г
А
Б
В
Г

Завдання 8–23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.
8. Виділене слово вжито в прямому значенні в словосполученнях у рядку
А оживають надії, співає нива, ідуть студенти
Б шумує день, ідуть дощі, гірке життя
В солона сіль, золотий перстень, теплий клімат
Г тепла зустріч, солодке яблуко, солодке життя
Д співають дівчата, лебедина пісня, золоте серце

А
Б
В
Г
Д

9. Фразеологічний зворот ужито в реченні
А І я зими крутий долаю норов, обличчя підставляючи вітрам.
Б Ішли межи стін, грубо зложених з сірого каменю, вишитих білими перами папороті.
В Калина так хизується красою, що байдуже їй до всього на світі.
Г Від моєї балаканини всі втомилися, тому мама часто просила мене прикусити язика.
Д Сьогодні веселий Михайлик прийшов, усміхається, співає, як соловейко в гаю.

А
Б
В
Г
Д

10. Літеру с на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А ..калічити, ро..писати, ..писати
Б ..хотіти, ро..шумітися, ..фабрикувати
В ..цідити, ро..бити, ..фотографувати
Г ..казати, ..топтати, ..ховати
Д ..початку, ..хоплений, бе..печний

А
Б
В
Г
Д

11. Тільки частки вжито в рядку
А ті, чи, від, бодай
Б нехай, лише, хіба, ось
В так, ото, осьде, але
Г навіть, ось, й, проте
Д між, це, би, або

А
Б
В
Г
Д

12. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А б..нтежити, в..ретено, Водохр..ще, горл..чка, мар..во
Б реш..то, благоч..стивий, ластов..ня, кл..котати
В запром..нитися, розпоч..нати, блюд..чко, ч..брець
Г дал..на, прич..пити, долон..чка, гороб..ня
Д л..ментувати, ос.литися, горщ..ковий, кр..нделик

А
Б
В
Г
Д

13. знак м’якшення на місці пропуску НЕ пишеться в усіх словах рядка
А тон..ший, таріл..ці, ковз..кий, брин..чати
Б красун..чик, рибал..ці, Натал..чин, нян..чин
В батал.. йон, він..єтка, лл..є, Хар..ків
Г мен..ший, кін..ця, бас..кий, ковз..кий
Д Афанас..єв, Галин..ці, посун..ся, піс..ня

А
Б
В
Г
Д
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14. Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка
А ап..етит, барок..о, ітермец..о
Б дозвіл..я, клятвен..ий, спец..ех
В ап..аратура, ір..аціональний, розкіш..ю
Г брут..о, гол..андець, індичен..я
Д гарбузин..я, гілляч..я, мас..аж

А
Б
В
Г
Д

15. Закінчення -а у формі родового відмінка мають усі іменники в рядку
А Пирятин, синтаксис, відмінок
Б трикутник, цвіт, брат
В Краматорськ, Алтай, Париж
Г керівник, синонім, млин
Д поверх, листопад, водограй

А
Б
В
Г
Д

16. Помилку у вживанні форм слів допущено в рядку
А сама найкраща дівчина
Б більший за них
В згідно з наказом
Г піклуватися про дітей
Д засіб для відбілювання

А
Б
В
Г
Д

17. Числівник ужито у правильній формі в рядку
А чотирьохста семи
Б семи десяти чотирьох
В восьмиста п’ятьма
Г тридцятьма сьома
Д дев’яносто шести

А
Б
В
Г
Д

18. Через дефіс пишуться всі слова в рядку
А праце/здатний, суспільно/корисний, сніжно/білий
Б південно/східний, високо/авторитетний, давно/минулий
В східно/слов’янський, військово/полонений, світо/глядний
Г віце/прем’єр, жовто/синій, генерал/полковник
Д військово/зобов’язаний, пів/відра, екс/чемпіонський

А
Б
В
Г
Д

19. Знайдіть рядок, у якому в усіх словах приголосні дзвінкі
А губи, дати, діжка
Б дуб, одужати, вокзал
В залоза, гречка, газон
Г з’їзд, жабо, зуби
Д жаба, афіша, журба

А
Б
В
Г
Д

20. Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні
А Ворон висміює свиню за/те, що чорна.
Б І сказала мати: «Як/би ти, сину, йшов в отаку погоду».
В Розкажи мені про/те, як високо літають журавлі.
Г Що/б улітку не вродило, те взимку не завадить.
Д За/те, що жили ми в цей зоряний час, нам заздрити будуть нащадки.

А
Б
В
Г
Д

21. Складним є речення
А Сонце, що заходило, рум’янило небо, пронизане пір’їнами хмар.
Б Вікно, залите сонячним сяйвом, нагадувало маленьке очко.
В Хмарка металася, бігала, пливла, стрибала по небу, як мале козеня.
Г І від щастя, а може, від горя промінь сонячний серце пропік.
Д Твори сучасних українських письменників заполонили душі, розум і серця нашої
молоді вічними темами.

А
Б
В
Г
Д
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22. Кома перед і не ставиться в реченні (коми вилучено)
А Письменники всього світу з’їхалися на літературний форум і вони обговорювали
екологічні проблеми кожної країни.
Б Скрізь літали метелики оббиваючи крильцями пилок і снували мурашки.
В Де-не-де з’явилися перші прогалини і піднялися проліски.
Г І Петрик і Галочка і Максимчик — всі зібралися у класі.
Д Два міста-побратими сяяли вогнями святкуючи перемогу і салютували вечірніми
феєрверками.
23. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка
А міжгір’я, рядок, тінь, кобзар
Б курінь, грюкати, льон, священний
В кузня, книга, юрба, в’юн
Г дзьоб, Марія, щастя, яма
Д гривня, щось, грюкати, ніяковість

А
Б
В
Г
Д

А
Б
В
Г
Д

Завдання 24–28. До кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть
ОДИН правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таб
лицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).
24. Приєднайте до частини «Лісова сторожка була під листям...» запропоновані варіанти та з’ясуйте тип
кожного з утворених речень.
Варіант завершення
Тип
А Б В Г Д
речення
речення
1
1 ... як почало воно опадати.
А просте з відокремленими членами
2
2 ... і здавалася ще нижчою.
Б просте з однорідними членами
3
3 ... і враз здалася вона казВ складнопідрядне
4
ковою хатинкою.
Г складносурядне
4 ... осунувшись на один бік.
Д складне безсполучникове
25. З’ясуйте вид наведених простих речень.
Вид
Приклад
А Б В Г Д
1 означено-особове
А Посіяли хліб у ріллю віковую.
1
2 неозначено-особове
Б Сьогодні ми вітали ветеранів.
2
3 узагальнено-особове
В Завіяло, заговорило снігом у полі,
3
попід садом і в саду.
4 безособове
4
Г Візьму собі твою співучу душу.
Д Шилом моря не нагрієш.
26. Визначте, який вид підрядного речення відповідає прикладу складного речення.
Вид підрядного речення
1 означальне
2 з’ясувальне
3 обставинне порівняльне
4 підрядне ступеня і способу
дії

Приклад
А Він не міг забути, як на пишних ловах, влаштованих йому
архієпископом, білий кінь, злякавшись звіра, поніс його
прямо на вершників.
Б Сонце пекло так, що й уночі степ пашів.
В Ось уже понад п’ятнадцять століть височіє на дніпровських схилах золотоверхий Київ, якому випала історична
місія стати «матір’ю міст руських», відіграти важливу
роль у формуванні однієї з набільших держав середньовічної Європи — Київської Русі.
Г А тепер у серці щось тремтить і грає, як тремтить на сонці гілка золота.
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Д На заході постають зелені Карпатські гори, на півдні золотиться
море достигаючої пшениці, на сході встають терикони донецьких шахт, на півночі багряніють червоною калиною ліси.
1
2
3
4

А

Б

27. Установіть відповідність між відокремленим членом і реченням, у якому його вжито
Відокремлений член речення
Приклад
А Б
А І снують вони, давні товаришки,
1 означення, що не відокремлю1
тиху розмову.
ється комами
Б Вода джерел, до спеки неживих, була 2
2 обставина
3
не вельми щедра для Пегасів.
3 поширене означення після
В Дядько скинув в’язку розмальованих 4
означуваного слова
у червоне й зелене кошиків
4 прикладка
Г Прикопані в землі амфори тримали
довго вина прохолодними.
Д Бігаючи та граючись, діти назбирали
два кошики суниць.

В

В

Г

Г

Д

Д

28. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).
Вода, (1)затягнута тремкими скалками льоду, була (2)схожа (3)на застигле
блакитне шумовиння, яке,
(4)хлюпаючи, билося в береги.

А займенник
Б дієприкметник (як форма
дієслова)
В дієприслівник (як форма
дієслова)
Г прикметник
Д прийменник

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

читання й аналіз тексту

Завдання 29–36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.
Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29–36.

Веселе збудження щасливої людини
(1–6) Владислав Городецький — популярний київський архітектор початку минулого
століття. Зведені ним у столиці будинки — вишукані візитки міста. Гостя Києва неодмінно
поведуть до «Будинку з химерами», що на Банковій вулиці. Проведуть повз погордливих
левів під класичну колонаду Музею українського мистецтва. Здивують запаморочливим
потягом до неба Миколаївського костьолу. А коли затримаєтеся в Києві — покажуть
і Караїмську кенасу з її гіпнотичним плетивом східних арабесок.
(7–10) Владислав Городецький — self made man, людина, що створила себе сама. Коли
йому виповнилося десять років, батьківський маєток на Поділлі було описано. Отже, до стартових умов можна зарахувати тільки ментальну шляхетність давнього польського роду —
грошей не було.
(11–15) Не було й блискучого атестата про середню освіту — навіть «трієчки» там
є. Але — зарахований до Імператорської академії мистецтв, хоч був на два роки старший
від статутного вікового цензу абітурієнтів. Виняток зроблено авансом під лише угадува-

366
www.e-ranok.com.ua

ний талант. Цей аванс 25-річний Городецький повернув, ще будучи санкт-петербурзьким
студентом: побудував Уманську гімназію, за що й дістав диплома.
(16–19) Далі – тридцять років у Києві. Від нікому невідомого молодика до міської
знаменитості. Молодий чоловік був, очевидно, прагматиком. По-перше, — став членом
Імператорського мисливського товариства, куди входила чи не вся адміністративна та
бізнесова еліта тогочасного Києва.
(20–30) Кінець попереднього століття в Києві нагадував нинішні часи: з’явилися чималенькі приватні капітали, почалася будівельна лихоманка. Іміджева конкуренція тодішніх
олігархів уможливила втілення фантастичних ідей. Професіонали дістали змогу грати
«по-крупному». А Городецький був справжній профі: тобто не цурався жодних замовлень – проектував і зводив житлові будинки, фабрики, культові споруди й усипальні; навіть
каналізаційні системи і дворові туалети. Цей досвід далі сплавився у високу функційну
комфортність його творінь на тлі їхньої ж мистецької презентабельності. «Можна було б
подати проект будинку менш гарного», — зазначено у звіті опікунської ради Черкаської
жіночої гімназії, зведення якої замовлено Городецькому. Грошодавці лишилися задоволеними, бо архітектор виявився «добре обізнаний із сучасними вимогами спорудження
навчальних закладів у Західній Європі».
(31–38) Владислав Городецький дотримувався правила всіх наполеонів: коли вже
бути – то бути першим. На час його появи в Києві будинки вище чотирьох поверхів тут не
зводили. Він збудував першу в нас шестиповерхівку. Беручись за новий на тоді будівельний
матеріал — цемент, — він обсадив свій власний будинок на Банковій химерними фігурами, що й донині є неперевершеною комерційною рекламою формотворчих можливостей
матеріалу. А сам будинок поставив на неприйнятному за тодішніми будівельними мірками
крутосхилі. У Миколаївському костьолі він уперше застосував залізобетонні конструкції,
завдяки чому 55-метровий храм наче завис у повітрі.
(39–45) «В очах — веселе збудження щасливої людини», — так запам’ятався Владислав Городецький сучасникові. І ще: «Джентльмен у повному розумінні цього слова». Він одним із перших у Києві завів собі авто. Мав плавучу дачу на баржі. Щозими,
коли будівельні роботи завмирали, їздив у теплі краї (Афганістан, Семиріччя, Африка)
на полювання. Був європейським чемпіоном зі стрільби. Такий собі київський Гемінґвей.
І водночас ретельно стежив за кон’юнктурою — мав власний цементний заводик у Києві
та фабрику штучного льоду в Сімферополі.
(46–52) Часи «веселого збудження щасливих людей» закінчилися для тодішніх
«нових українців» з окупацією Києва радянською Росією на початку 1920-х років. Владислав Городецький емігрував до Польщі, де також лишив по собі добру архітектурну
пам’ять. Пам’ятають його і в Ірані, куди під час тамтої політичної «відлиги» він поїхав
головним архітектором перських залізниць і де звів шахський палац та Тегеранський
залізничний вокзал, які й досі приваблюють гармонійністю пропорцій і шляхетним виглядом.
(53–60) За радянських часів про Владислава Городецького ми знали хіба з міських
легенд. 1973 р., під час реставрації «Будинку з химерами», з даху зняли символ Нептуна,
оскільки він нагадував тодішній владі «націоналістичний тризуб». Нині ж маємо в столиці
вулицю імені Городецького, яка колись була забудована ним. 2004-го нарешті перевидані
його спогади про мисливські експедиції під назвою «У джунглях Африки». Того ж року
в столичному пасажі відкрито пам’ятник архітекторові. І ця симпатична скульптура вже
встигла потрапити до переліку туристичних принад, відомих навіть авторам іноземних
путівників.
За К. Родиком
(600 слів)
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29. Стиль прочитаного тексту
А художній
Б публіцистичний
В науково-популярний
Г епістолярний

А
Б
В
Г

30. Типологічна будова прочитаного тексту
А розповідь
Б розповідь з елементами опису
В розповідь з елементами роздуму
Г роздум

А
Б
В
Г

31. Спогади В. Городецького про мисливські експедиції мають назву
А «Шляхами Африки»
Б «Я Африка»
В «У джунглях Африки»
Г «Подорож Африкою»

А
Б
В
Г

32. Згідно з текстом, усі наполеони дотримуються правила
А якщо грати — то грати «по-крупному»
Б люди дивляться далеко вперед або оглядаються далеко назад
В коли вже бути — то бути першим
Г ніколи не переставай перемагати

А
Б
В
Г

33. Вислів self made man (рядок 7) у перекладі означає:
А людина з ментальною шляхетністю
Б людина, що стала відомою
В людина — професіонал своєї справи
Г людина, що створила себе сама

А
Б
В
Г

34. Виділене слово в реченні «Городецький був справжній профі» (рядок 23) ужито в значенні
А
А професіонал
Б
Б невіглас
В
В знавець
Г
Г ерудит
35. Виділене слово в реченні «Молодий Владислав Городецький був, очевидно, прагматиком» (рядок 17)
ужито в значенні
А
А людина, що довіряє тільки власній інтуїції
Б
Б людина, що в усьому бачить практичну цінність
В
В людина, що цінує досвід своїх попередників
Г
Г людина, що не враховує інших думок
36. Виділене слово в реченні «Того ж року в столичному пасажі відкрито пам’ятник архітекторові» (рядок 58) можна замінити синонімом
А
А супермаркет
Б
Б крита галерея
В
В виставковий зал
Г
Г ринок
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Частина 2
Українська література

Завдання 37–56 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН правильний.
Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.
37. Текст «Слова про похід Ігорів» було знайдено
А Нестором Літописцем
Б Ярославом Мудрим
В Володимиром Мономахом
Г графом Мусіним-Пушкіним
Д графом Потьомкіним

А
Б
В
Г
Д

38. Назвіть головну дійову особу в пісні «За Сибіром сонце сходить»
А Морозенко
Б Сірко
В Нечай
Г Довбуш
Д Кармалюк

А
Б
В
Г
Д

39. Ретардація — це
А уповільнення розповіді внаслідок повтору окремих частин твору
Б поєднання декламації та співу
В однаковий початок твору
Г частина поезії, яка повторюється після окремих строф
Д звукова організація поезії

А
Б
В
Г
Д

40. Про похід Ігоря на половців згадується в творі
А «Дума про козака Голоту»
Б «Зажурилась Україна»
В «За світ стали козаченьки»
Г «Повість минулих літ»
Д «Галицько-Волинський літопис»

А
Б
В
Г
Д

41. Твори І. Вишенського були спрямовані проти
А усього суспільного ладу України
Б усього суспільного ладу Речі Посполитої
В кріпацького поневолення українського народу
Г набігів половців на Київську Русь
Д непорозумінь серед української старшини

А
Б
В
Г
Д

42. із байки Г. С. Сковороди «Бджола і Шершень» узятий вислів
А «лише серця, думками єдині, й чесність душ — ось де справжня любов і єдність»
Б «природжене діло … найсолодша втіха»
В «щасливий той, хто поєднав любе собі заняття із загальним»
Г «життя та діло є одне й теж»
Д «природа — всьому початкова причина і рушійна сила»

А
Б
В
Г
Д
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43. І. Карпенко-Карий назвав «праматір’ю українського театру» п’єсу
А «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого
Б «Шельменко-денщик» Г. Квітки-Основ’яненка
В «Енеїда» І. Котляревського
Г «Наталка Полтавка» І. Котляревського
Д «Хазяїн» І. Карпенка-Карого

А
Б
В
Г
Д

44. Назвіть специфіку лексики, яку використовує І. Котляревський у рядках з «Енеїди»
Енеус ностер магнус панус
І славний троянорум князь,
Шмигляв по морю, як цигануc.
А інверсія
Б макаронічна мова
В алітерація
Г використання застарілої та діалектної лексики
Д езопова мова

А
Б
В
Г
Д

45. За жанром «Маруся» — це
А фантастична повість
Б фантастичний роман
В бурлескно-травестійна повість
Г сатирично-гумористична повість
Д сентиментально-реалістична повість

А
Б
В
Г
Д

46. Головна думка поезії «До Основ’яненка» Т. Шевченка — це
А схвалення творів Г. Квітки-Основ’яненка
Б визволення земляків з турецько-татарської неволі
В показ негативного ставлення Т. Шевченка до солдатчини
Г туга поета за козацькою вольницею
Д зображення гайдамацького руху в Україні

А
Б
В
Г
Д

47. У поезії «Заповіт» у рядках
Як умру, то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого,
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно,
Було чути,
Як реве ревучий…
використаний такий художній засіб
А оксиморон
Б паралелізм
В метафора
Г градація
Д антитеза

А
Б
В
Г
Д
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48. Марія Олександрівна Вілінська в літературі має псевдонім
А Ганна Барвінок
Б Чайка Дніпрова
В Марко Вовчок
Г Леся Українка
Д Софія Русова

А
Б
В
Г
Д

49. До «театру корифеїв» входили
А М. Лисенко, П. Саксаганський, М. Заньковецька
Б І. Франко, Леся Українка, О. Кобилянська
В М. Садовська-Барілотті, І. Соленик, Є. Гребінка
Г М. Кропивницький, М. Старицький, В. Лисенко
Д І. Карпенко-Карий, М. Старицький, М. Садовський

А
Б
В
Г
Д

50. Махамедом у романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» називають
А Чіпку Варениченка
Б Грицька Чупруненка
В Максима Ґудзя
Г Остапа Хруща
Д пана Польського

А
Б
В
Г
Д

51. Темою твору Т. Шевченка «Гайдамаки» є
А показ коліївщини в Україні
Б показ трагічних сторінок історії в житті українського і польського народів
В розповідь про історію кохання Оксани та Яреми
Г показ переможних походів проти турків
Д показ стихійних повстань селян проти поневолювачів

А
Б
В
Г
Д

52. Урбаністичні мотиви звучать у творі
А «Хіба ревуть воли...» Панаса Мирного
Б «Україна в огні» О. Довженка
В «Місто» М. Семенка
Г «Сім» Б. Олійника
Д «Чорнобильська мадонна» І. Драча

А
Б
В
Г
Д

53. Поезія «Молюсь і вірю» належить перу
А Павла Тичини
Б Максима Рильського
В Миколи Зерова
Г Володимира Сосюри
Д Михайля Семенка

А
Б
В
Г
Д

54. Твір Валерія Шевчука «Дім на горі» за жанром
А повість-преамбула
Б повість-міф
В повість-притча
Г соціальна повість
Д психологічна повість

А
Б
В
Г
Д
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55. Виберіть героїв твору О. Кобилянської «Земля», у зображенні яких автор використовує прийом конт
расту
А
А Рахіра і Сава
Б
Б Михайло і Докія
В
В Сава і Михайло
Г
Г Анна і Михайло
Д
Д Івоніка і Михайло
56. Звівши п’ятьох братів (роман Ю. Яновського «Вершники») в одному степу, в одному бою, що відбувається протягом одного дня, автор скористався
А
А літотою
Б
Б гіперболою
В
В алегорією
Г
Г символікою
Д
Д фантастичними елементами

Завдання 57–60. До кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть
ОДИН правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таб
лицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).
57. Установіть відповідність між героєм новели М. Хвильового «Я(Романтика)» і його характеристикою
Герой
1 Андрюша
2 дегенерат
3Я
4 доктор Тагабат

Характеристика
А «Низенький лоб, чорна копна розкуйовдженого волосся й приплюснутий ніс»
Б «Чекіст, але і людина»
В «…з холодним розумом і каменем замість
серця»
Г «…тиха зажура і добрість безмежна»
Д «…чорний комунар з розгубленим обличчям»

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

58. Установіть відповідність між реплікою та персонажем твору
Репліка
1 «Багато бачив я гарних людей, але як батько не бачив»
2 «Я біг сюди з Північного Сибіру через фронт, повз
гадюкою, ліз, котився бубном. Велику книгу можна
написати про мої страждання!»
3 «В цій війні не буде переможців і переможених,
а будуть загинулі й уцілілі»
4 «Я — навіжена. Я — дитя любові»

Персонаж
А Заброда «Україна в огні»
О. Довженка
Б Маруся Чурай «Маруся Чурай» Ліни
Костенко
В Сашко «Зачарована Десна»
О. Довженка
Г Антоніо Пальма «Україна в огні»
О. Довженка
Д Мавка «Лісова пісня» Лесі Українки
1
2
3
4

А

Б

В

Г
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Д

59. Установіть відповідність між назвою твору та рядками з вірша
Назва твору
1 «Два кольори» Д. Павличко
2 «На колимськім морозі калина» В. Стус
3 «Балада про соняшник» І. Драч
4 «Маруся Чурай» Л. Костенко

Поезія
А «Був молодий і гарний був
на вроду.
І жив, і вмер, як личить козаку»
Б «Він бігав наввипередки з вітром,
Він вилазив на грушу, і рвав
у пазуху гнилиці…»
В «Мені війнула в очі сивина,
Та я нічого не везу додому…»
Г «Неосяжна осонцена днина,
і собором дзвінким Україна
написалась на мурах тюрми»
Д «Украдене сонце зизить
схарапудженим оком,
мов кінь навіжений,
що чує під серцем ножа»

1
2
3
4

А

Б

В

А

Б

В

Г

Д

60. Установіть порядок розгортання подій у романі І. Багряного «Тигролови»
Порядок
розгортання
сюжету
1 1 епізод
2 2 епізод
3 3 епізод
4 4 епізод

Зміст
події
А Григорій з Наталкою втікають до Маньчжурії
Б втеча Григорія з поїзда-«дракона»
В поєдинок з ведмедем
Г Григорій вбиває Медвина
Д Заливай не повертається додому

1
2
3
4

Г

Д

Частина 3
власне висловлення

Підтримайте або спростуйте думку: «Життя – це вже щастя».
Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (зазначте назву
твору, вкажіть проблему, порушену письменником, художній образ, через який проблему розкрито,
наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту
художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.
Орієнтовний обсяг роботи — 1 сторінка (200–250 слів). Текст обсягом до 100 слів екзаменатори
не перевірятимуть.
Чернетка
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Варіант № 2

Частина 1
Українська мова

Завдання 1–7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.
Прочитайте текст і виконайте завдання 1–7.
(1) Українські легенди охоплюють і пернате царство. (2) Вони розповідають про курей, гусей,
качок, голубів, павича.
(3) Крик півня на світанку відганяє від хати … . (4) У хвості півень має особливу «ангельську»
пір’їну. (5) Саме вона й будить його вранці.
(6) Особливими властивостями народна уява наділила півня. (7) Він нібито приносить щастя, охороняє худобу. (8) Вдавнину чумаки брали такого півня в дорогу, як надійний оберіг від усього лихого.
(9) За повір’ям, червоний півень відкривав людям… . (З етнографічного довідника).
1. Однорідними членами ускладнені речення
А 1, 3
Б 2, 7
В 3, 9
Г 7, 8

А
Б
В
Г

2. вставне слово містить речення
А друге
Б третє
В восьме
Г дев’яте

А
Б
В
Г

3. пунктуаційну помилку допущено в реченні
А друге
Б п’яте
В восьме
Г дев’яте
4. неправильно написано слово в рядку
А на світанку
Б ангельську
В вранці
Г вдавнину
5. У третьому реченні пропущено за змістом слово
А нечисту силу
Б чорного кота
В сутінки
Г відьом
6. Логічним закінченням тексту є слово
А прикраси
Б скарби
В цвіт папороті
Г кохання

А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
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7. слово з переносним значенням є в реченні
А другому
Б четвертому
В шостому
Г восьмому

А
Б
В
Г

Завдання 8–23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.
8. знак м’якшення пишеться в усіх числівниках у ряду
А тр...ох, десят...ма, п’ят...ом
Б дев’ятнадцят..., чотир...мастами, дев’ят...ох
В вісім...сот, п’ятнадцят...ма, дев’ят...мастами
Г чотирнадцят...ма, сім...ох, п’ят...десятьма
Д п’ят...сот, дев’ят...ома, сім...десятьома

А
Б
В
Г
Д

9. фразеологічний зворот містить речення
А Гомінлива ріка вигравала, як великий оркестр.
Б Його душа літала.
В У нього закрутило у носі від пахощів.
Г У юнака опустилися крила від почутого.
Д Ліс дрімав у дзвінкій тиші.

А
Б
В
Г
Д

10. Усі слова написані правильно в рядку
А рекрутський, карпатський, прозьба
Б чуматський, робітництво, парижський
В об’їжджати, французький, голландський
Г соняшний, натхнення, свідотство
Д соняшник, галлерея, стаття

А
Б
В
Г
Д

11. літеру е в корені треба писати в усіх словах у рядку
А розд...рати, шел...стіти, сон...чко, пр...боркати
Б щ...бетати, віт...рець, греб...нястий, пш...ниця
В непр...четний, п...лехатий, пр...стол, ш...нель
Г пр...вілей, д...ректор, бр...нить, пр...тендент
Д пріор...тет, мар...во, мереж...во, реж...сер

А
Б
В
Г
Д

12. Усі слова правильно написані у рядку
А ірраціональний, группа, Голландія, ассиміляція
Б тонна, інновація, священний, священник
В Шіллер, примадонна, марокканець, годинник
Г інтеллект, галльський, манна, буддист
Д алея, Ахіллес, Еллада, булла

А
Б
В
Г
Д

13. Апостроф пишеться в усіх словах рядка
А бар...єр, б...язевий, в...язовий, гіп...юр
Б аб...юрація, Львів...янин, голуб...ячий, з...ясований
В Ам...єн, барел...єф, з...юрмитися, контр...ярус
Г безслав...я, д...єсмо, модел...єр, об...якорений
Д ад...ютант, без...язикий, Жул...єн, к...ювет

А
Б
В
Г
Д
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14. Правильно узгоджений числівник з іменником у реченні
А До хліва було загнано десятеро телят.
Б Четверо студентів успішно склали залік з філософії.
В На екскурсію їздило дванадцятеро учнів.
Г Десятеро стільців внесли до зали.
Д Для розповіді про найважливіші віхи університету було обрано двоє викладачів.

А
Б
В
Г
Д

15. Форми ступенів порівняння прикметників правильно утворено в рядку
А простіший, найрозумніший, чарівніший, самий багатший
Б більш вагомий, прекрасніший, найдешевший, вищий
В найменш визначний, предобрий, найохайніший, менш відомий
Г мелодійніший, більш теплий, товщий, тихенькіший
Д глибший, дешевший, найнижчий, більш прозорий

А
Б
В
Г
Д

16. Правильно утворено всі імена по батькові в рядку
А Геннадійович, Іллівна, Миколаївна, Яківна
Б Лукович, Євгенієвич, Андріївна, Петрович
В Валерієвич, Іванівна, Олегович, Антипівна
Г Кузьмич, Матвійович, Ігоревна, В’ячеславович
Д Романович, Савівна, Теодосьовна, Пилипович

А
Б
В
Г
Д

17. Правильно утворені дієслівні форми в рядку
А пити – п’ю, п’єте, пійте
Б прописати – пропишу, пропишіть, прописуйте
В полоскати – полощу, полоскаєш, полощіть
Г хотіти – хочу, хочете, хочіть
Д співати – співаю, співають, спійте

А
Б
В
Г
Д

18. Граматично правильно утворено словосполучення
А за будь-яких обставин
Б зворотна сторона медалі
В думки співпадають
Г виконати по дорученню
Д закаляти волю

А
Б
В
Г
Д

19. вставні конструкції правильно виділено в реченні
А Брат став упівголоса згадувати якогось льотчика, певне близького йому.
Б Десь там, біля тих гір, чув од людей Климко було велике місто Слов’янськ.
В Мати вдивляється в якесь насіння, щось пошепки говорить до нього, напевно
просить, щоб гарно зійшло і вродило.
Г Чи, може, в них така була писемність, що ми її вчитати не втнемо.
Д Ми, може й задоволені нашим життям, та для щастя повинно чогось не вистачати.
20. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка
А щебечуть, вмиваєшся, рясно
Б зв’язківець, плющ, якось
В пам’ять, чапля, юність
Г люлька, щільний, б’ються
Д приєднування, італієць, янгол

А
Б
В
Г
Д

А
Б
В
Г
Д
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21. Сполучник умови вжито в реченні
А Згадай, як ми співом стрівали світання.
Б Ще сонечко не позолотило вершини найвищих дерев, як Сірки розпрощалися
з Морозами.
В Як у травні дощ надворі, то восени хліб у коморі.
Г Богдан поставив ринку біля коша і, хоч йому було не до їжі, заглянув у розсохлу
від років скриню.
Д Суддя пождав, щоб гамір трохи змовк.

А
Б
В
Г
Д

22. Правильно поставлено розділові знаки в реченні
А
Б
В
Г
Д

А Заходив Великий піст, люди з жалем казали: Масляна, Масляна, яка ти мала...
Б «Татусю! — кажуть діти. — Чи бачиш — голубок від сестриці прилетів?»
В «Причалив грек та й став у грецьку позу: — Ну, налітайте, скіфи до привозу!»
Г «А ще ж пороги, зажурився грек!»
Д «Ось і дочекалась женчика собі». — підхоплює мене мати.
23. правильно побудовано речення з непрямою мовою в рядку

А
Б
В
Г
Д

А Мирослава сказала Захарові Беркуту, що я бачила твого сина.
Б Микола сказав Нимидорі, що пан хоче віддати нас у москалі.
В Мирослава благала батька, щоб він лишився тут, між своїми людьми.
Г Мирослава сказала Захарові Беркуту, що твій син у монгольській неволі.
Д Захар Беркут скрикнув, що мій син радше дасть на кусні порубати себе, аніж узяти
себе в неволю.

Завдання 24–28. До кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть
ОДИН правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таб
лицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).
24. Приєднайте до частини «Уже давно зайшло сонце...» запропоновані варіанти та з’ясуйте вид складного
речення
Вид речення
1 складнопідрядне мети
2 складнопідрядне причини
3 складносурядне
4 складнопідрядне допустове

Варіант завершення речення
А щоб дати нашій землі відпочити.
Б прикриваючи тінню місто.
В хоча ще видно його золотий захід.
Г тому що місяць позолотив верхівки
дерев.
Д а місяць на небо позбирав зорі.

А

1
2
3
4

Б

В

Г

Д

25. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово)

(1)Оббігши тричі круг саги, круг непорушного (2)Ягорового капелюха в осоці, повертається
(3)додому студент; Ягорове подвір’я порожнє, щітка в глині стирчить, як і раніш, ніким (4)не торкана,
і душу опікає смуток якоїсь гіркої непоправної втрати.
А прикметник
Б дієприкметник (форма дієслова)
В прислівник
Г дієприслівник (форма дієслова)
Д частка

1
2
3
4

А

Б

В
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Г

Д

26. Доберіть до фразеологізмів антоніми
Фразеологізм
1 садовити на покуті
2 зживати зі світу
3 як дві краплі води
4 ні пари з вуст
27. Укажіть тип словосполучення
Тип словосполучення
1 узгодження
2 керування
3 прилягання
4 сурядний зв’язок

Антонім
А давати прочухана
Б як свиня на коня
В вибивати з сідла
Г розпустити язика
Д давати зелену вулицю

1
2
3
4

Приклад
А одержувати завжди
Б кетяги бузкові
В зустріти товариша
Г надійшов лист
Д ні риба ні м’ясо

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

Д

28. Визначте, яким членом речення є виділені слова
Член речення
1 підмет
2 присудок
3 означення
4 додаток

Приклад
А Гуляє вітер-шелестій із батьківського лугу.
Б Оженитися – не дощик переждати.
В Картинками старих дитячих книг здається далеч.
Г Я вчився любові в дядька Миколи.
Д Флегматично зима тротуаром поскрипує, фантастичні плете казки.

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

читання й аналіз тексту

Завдання 29–36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.
Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29– 36.
Точна система чи велика авантюра?
(1–3) «Підключайтесь до Інтернету! — закликають нас численні рекламні модулі, — погодинний
доступ, нічний доступ, необмежений доступ. Це море інформації до ваших послуг! Бізнес та розвага!
Без цього вам не обійтися!»
(4–10) Звісно, не обійтися: як і колишні безглузді намагання довести, що можна прожити без радіо,
без телебачення, без відео, так і намагання деяких сучасних «критиків» відмовити Інтернету в будьякій корисності просто не мають підстав. Це, звісно, лише страх перед новим та незнаним. Сучасна
людина не може без великого валу інформації; у кінці XX століття «інформація» та «повітря» стали
для людини майже синонімами. А Інтернет — це дійсно море інформації. Він існуватиме, незважаючи на істерики й страхи перед фантомом «всепоглинаючого техносу» і пов’язаних з ним морального
зубожіння та наступом уніфікації.
(11–12) Утім, здається, «рятувати» цю систему слід не від її ворогів, а від її надто палких прихильників, бо ж протилежна крайність, як відомо, — це просто палиця з іншого боку.
(13–16) Сітка обміну інформацією Інтернет утворювалася поступовим поєднанням в одну мережу кількох інформативних сіток. Процес тривав від кінця сімдесятих, упродовж вісімдесятих і не
припиняється й нині: до мережі підключаються все нові й нові домени, сотні серверів і десятки тисяч
користувачів.
(17–23) Інтернет повинен був полегшити процес обміну потрібною інформацією між найвіддаленішими користувачами, уможливити для кожного доступ до всіх можливих баз даних, тобто до всіх
різновидів знань, накопичених людством. Кожен ресурсний домен (університет, бібліотека, видавни-
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цтво), пропонуючи свою інформацію, представляє її у вигляді електронних сторінок і розміщує їх на
одному з вузлових серверів. Будь-який користувач, котрий звертається до адреси сервера і виконує
процедуру доступу (вільний доступ або платний доступ), отримує необхідну інформацію у потрібній
йому кількості — схема виглядає простою і майже досконало ефективною.
(24–37) Проблема Інтернету полягає саме в його досконалості як інформативної сітки. Його надефективність робить малоефективною саму процедуру пошуку. В Інтернеті можна знайти найрізноманітнішу інформацію, але «ту що потрібно» — майже ніколи, через Інтернет можна отримати все, що
завгодно, але шанс отримати корисне «тут і тепер» мізерно малий. Це не лише проблема недолугого
користувача, який банально не знає, як користуватися мережею. Якраз навпаки, «наївний», «невинний» користувач, котрому не відомі міріади імен пошукових серверів і котрий припинить свій пошук,
вдовольнившись наближеною до потрібної йому інформацією, має більше шансів на «виживання»
в інформативному просторі Інтернет: його не буде спокушено подальшою «грою в пошук», блуканням
серед адрес, котрі відкриватимуть все нові й нові сторінки, переглядом списків, котрі пропонують
сотні й тисячі джерел — сотні тисяч сторінок, котрі мережа готова одразу ж надати у користування
і якими годі ефективно скористатися саме через їх кількість. Знаходження справді потрібної інформації
в мережі вважаємо скоріше за випадковість (рідкісну удачу), ніж за правило. І не людина володіє сіткою,
а сітка — людиною. Процес «отримання інформації» зводиться майже до безплідного і виснажливого
«перегляду» інформації в «списку», котрий неможливо осмислити.
(38–39) Людство несподівано опинилося в такій інтелектуальній ситуації, котра не може бути
адекватно осягнута за допомогою фактично присутнього людського інтелекту.
(40–44) Єдиною стратегією «виживання» в інформаційній мережі Інтернет є, здається, обмеження власного знання. Уникнути «ефекту перенасичення» можна лише відмовляючись від претензії на
точну, адекватну поінформованість. Парадоксально, але рятівним буде переконування себе самого в
досконалості, повноті, відповідності інформації, що її пропонує пошуковий сервер, довіра до адреси,
за якою чатує на нас випадковість.
З журналу
(508 слів)
29. Мовна ознака, наявна в тексті, що свідчить про його стильову належність
А
Б
В
Г

А використання згрубілої лексики
Б стандартизація мовних засобів
В полемічність викладу
Г естетично вмотивовані відхилення від норм літературної мови
30. Автор вбачає парадоксальність ситуації пошуку інформації в Інтернеті
А у безмежності можливостей надання інформації, зниженні ефективності процедури
пошуку
Б у тому, що невпинно розширюючи коло користувачів, Інтернет обмежує можливості
кожного з них у наданні інформації
В у тому, що надаючи будь-яку інформацію, Інтернет ускладнює її засвоєння
користувачем
Г у тому, що полегшення процесу обміну потрібною інформацією ускладнює доступ
до неї

А
Б
В
Г

31. Синоніми до слова «фантом» (рядок 9)
А монстр, виродок
Б чудовисько, потвора
В велетень, гігант
Г привид, примара

А
Б
В
Г
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32. Ходом міркування автора в рядках 24–37 є
А виокремлення складників поняття та їх тлумачення
Б класифікація складників поняття
В доведення поданої в першому реченні абзацу тези
Г виклад у хронологічній послідовності
33. Перший абзац відіграє в композиції тексту роль
А тези подальшого міркування
Б вступу до викладу
В визначення поняття
Г викладу власної думки автора
34. Вихід із ситуації «гри в пошук» автор вбачає (рядки 24–37)
А в удосконаленні процедури пошуку
Б у примиренні з думкою про неможливість повної та вичерпної поінформованості
В в оптимізації роботи ресурсних доменів
Г у підвищенні рівня довіри до електронної адреси
35. Правильне тлумачення слова «уніфікація» (рядок 10)
А надзвичайність, різноманітність у певному відношенні
Б можливість використання у різних сферах діяльності
В утілення певної властивості
Г зведення чогось до єдиної форми, системи, єдиних нормативів
36. в основі заголовку тексту лежить логічне відношення
А протиставлення
Б взаємовиключення
В причиново-наслідкове
Г зіставлення

А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г

Частина 2
Українська література

Завдання 37–56 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН правильний.
Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.
37. Основними жанрами народної лірики є
А прислів’я, приказки, загадки, плачі (голосіння)
Б трудові, жартівливі, календарно-обрядові, сімейні пісні
В рекрутські, наймитські, кріпацькі, історичні пісні
Г козацькі, історичні, родинно-побутові, трудові пісні
Д трудові, календарно-обрядові, родинно-побутові, соціально-побутові пісні
38. Виберіть правильне твердження: «Золоте слово» Святослава – це
А заклик берегти своїх дітей від нападів татар
Б спроба підписати угоду з половцями
В заклик до об’єднання князівств у боротьбі з половцями
Г заклик зробити набіги на інші зелі
Д прохання до Ігоря не йти походом на половців

А
Б
В
Г
Д
А
Б
В
Г
Д
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39. рядки Г. С. Сковороди:

Байдужі смерті, мужик ти чи цар, —
Все пожере, як солому пожар.

взяті з твору
А «De Libertate»
Б «Гей ти, пташко жовтобока»
В «Ідеш, хочеш нас лишити»
Г «Всякому місту — звичай і права»
Д «Бджола і Шершень»

А
Б
В
Г
Д

40. Енею з твору «Енеїда» І. Котляревського та троянцям під час подорожі допомагають
А Нептун, Еол, Латин, Дідона
Б Юнона, Венера, Сивілла, Паріс
В Паріс, Зевс, Борей, Еол
Г Венера, Нептун, Вулкан, Низ
Д Зефір, Геба, Пріам, Турн

А
Б
В
Г
Д

41. цитатою: «висока, прямесенька, як стрілочка, чорнявенька, очиці, як тернові ягідки. І не скажи, щоб
колись з подругами пішла…» показано героїв з творів
А
А Катря («Максим Гримач» Марка Вовчка)
Б
Б Маруся («Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка)
В
В Настя («Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка)
Г
Г Мелашка («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького)
Д
Д Галя («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного)
42. Жуковському Т. Шевченко присвятив твір
А «Катерина»
Б «Тополя»
В «Причинна»
Г «Лілея»
Д «Утоплена»

А
Б
В
Г
Д

43. Семен, Тетяна, Катря є персонажами твору
А «Чорна рада»
Б «Максим Гримач»
В «Людина»
Г «Маруся»
Д «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

А
Б
В
Г
Д

44. Укажіть ім’я Сомка з роману «Чорна рада» П. Куліша
А Василь
Б Кирило
В Михайло
Г Григорій
Д Яким

А
Б
В
Г
Д
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45. У тому, що «Сила родиться й завзяття / Не ридать, а добувати, / Хоч синам, як не собі...», — переконаний автор твору
А «Любіть Україну»
Б «Гімн»
В «Молюсь і вірю»
Г «Contra spem spero»
Д «Як добре те, що смерті не боюсь я»

А
Б
В
Г
Д

46. Письменник Лозов’ягін обрав собі псевдонім
А
Б
В
Г
Д

А Остап Вишня
Б Панас Мирний
В Марко Вовчок
Г Улас Самчук
Д Іван Багряний
47. Яку проблему НЕ піднято в повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»

А
Б
В
Г
Д

А життя і смерть
Б людина і природа
В кохання і ненависть
Г язичництво і християнство
Д екологія і її захист
48. Уплив модернізму явно відчутний у творі

А
Б
В
Г
Д

А «Земля»
Б «Мартин Боруля»
В «Момент»
Г «Маруся»
Д «Хазяїн»

49. «Та хай собі міняють хоч на Арістотелів! Радвлада не забороняє», — так говорить про намір Мини
Мазайла (М. Куліш «Мина Мазайло») змінити прізвище
А
Б
В
Г
Д

А тьотя Мотя
Б Бараново-Козино
В дядько Тарас
Г син Мокій
Д донька Рина
50. Слова:
Та він же в світі отакий один.
Він, мамо, гордий. Він козак. Він лицар, —
говорила Маруся Чурай з однойменного твору Ліни Костенко про
А Гордія Чухрая
Б Івана Іскру
В Гриця Бобренка
Г Богдана Хмельницького
Д Семена Горбаня

А
Б
В
Г
Д
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51. Сивоок є одним з головних героїв твору
А
Б
В
Г
Д

А «Маруся Чурай» Л. Костенко
Б «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського
В «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка
Г «Мар’яна-черниця» Т. Шевченка
Д «Диво» П. Загребельного

52. Речення «Поїзд летів, повний людського гаму. Здавалось, город витягує в поле свою залізну руку за
мною і не пускає» взяті з твору
А
Б
В
Г
Д

А «Тигролови» І. Багряного
Б «Intermezzo» М. Коцюбинського
В «Перехресні стежки» І. Франка
Г «Камінний хрест» В. Стефаника
Д «Зачарована Десна» О. Довженка
53. свої «Мисливські усмішки» Остап Вишня присвятив

А
Б
В
Г
Д

А О. Довженку
Б В. Сосюрі
В П. Тичині
Г А. Малишку
Д М. Рильському
54. І. Багряний у творі «Тигролови» тричі використовує уривок з пісні

А
Б
В
Г
Д

А «Місяць на небі, зіроньки сяють»
Б «Всякому місту — звичай і права»
В «Мати ж моя пава»
Г «Ой летіли білі гуси»
Д «Ніч яка, Господи, …» («Виклик»)

55. Героїню новели Григора Тютюнника «Три зозулі з поклоном», яка «знала, що лист від тата приходить
раз на місяць», звали
А
Б
В
Г
Д

А Марфа
Б Софія
В Марія
Г Ганна
Д Степанида
56. Марусі Чурай із твору Л. Костенко «Маруся Чурай» «...дьогтем вимазати ворота!» хотів
А Бобренко
Б Іскра
В Пушкар
Г Горбань
Д Бобренчиха

А
Б
В
Г
Д
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Завдання 57–60. До кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть
ОДИН правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таб
лицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).
57. Установіть відповідність між реплікою та героєм з твору І. Котляревського «Наталка Полтавка»
Репліка
1 «Взяточок … сиріч винуждений подарочок»
2 «… для чого люди женяться? … мені здається, для того, щоб завести хазяйство
і сімейство…»
3 «Золото — не дівка»
4 «На комедії одні виходять — поговорять,
поговорять та й підуть; другі вийдуть —
те ж роблять…»

Герой
А Наталка Полтавка
Б Петро
В Горпина Терпилиха
Г Макогоненко

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

Г

Д

Д Тетерваковський

58. Установіть відповідність між цитатою і назвою твору Т. Г. Шевченка
Цитата
1 «Кличе мати вечеряти, а донька не чує,
де жартує з москаликом, там і заночує»
2 «Прости мене! Я каралась весь вік
в чужій хаті»
3 «Оживуть гетьмани в золотім жупані;
Прокинеться доля;
Козак заспіва»
4 «Латану свитину з каліки знімають,
З шкурою знімають, — бо нічим обуть
Княжат недорослих; …»

Назва твору
А «Наймичка»
Б «Сон» («У всякого
своя доля»)
В «Катерина»
Г «Кавказ»
Д «Гайдамаки»

1
2
3
4

А

Б

В

59. Установіть відповідність між назвою твору та історичним тлом, на якому розгортаються його події
Назва твору
1 «Чорна рада»
2 «Максим Гримач»
3 «Вершники»
4 «Маруся Чурай»

Історичне тло
А Визвольна війна (1658 р.)
Б Друга світова війна (1939–1945)
В Доба Руїни (1657–1687)
Г «... як панувала на Вкраїні удвійзі
Польща і Московщина»
Д Громадянська війна (1917–1921)

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

60. Установіть відповідність між персонажами та їхніми портретами
Персонажі
1 Максим ґудзь
2 Максим Гримач
3 Василь Свитник
4 Кирило Тур

Портрети
А Б В Г Д
А «...сам опасистий; ...чуприна... спадала за ухо,
1
як кінська грива; уси довгі, униз позакручувані»
2
Б «Хлопець гарний, русявий, чисто поголений;
...уси козацькі, очі веселенькі...»
3
В «І хороший був: повновидий... чорноусий,
4
а веселий, а жартовливий»
Г «Хороший з лиця — повновидий, рум’янець на всю щоку, з чорними
веселими очами, з чорним лискучим усом»
Д «...міцний, як смерічка, мастив кучері маслом, носив широкий черес
і пишну кресаню»
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Частина 3
власне висловлЕння

Підтримайте або спростуйте думку: «Серед нас багато людей з сонячним серцем».
Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (зазначте назву
твору, укажіть проблему, порушену письменником, художній образ, через який проблему розкрито,
наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту
художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.
Орієнтовний обсяг роботи — 1 сторінка (200–250 слів). Текст обсягом до 100 слів екзаменатори
не перевірятимуть.
Чернетка
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Варіант № 3

Частина 1
Українська мова

Завдання 1–7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.
Прочитайте текст і виконайте завдання 1–7.

(1) Мово рідна ти безконечна могутня як море. (2) Скарбе мій єдиний з тобою я найбагатший і
найдужчий у світі. (3) Без тебе я перекотиполе що його вітер несе в сіру безвість. (4) Ти клекочеш
у гніві як вулкан. (5) Ти зігріваєш словом мов сонце. (6) Ти місток до прийдешнього про яке мріяло
людство. (7) Красо моя єдина печаль проймає що не вистачить життя аби … твій мовний океан (За
С. Плачиндою).
1. Поширеним звертанням ускладнене речення
А перше і друге
Б друге і четверте
В третє і п’яте
Г шосте і сьоме

А
Б
В
Г

2. Порівняльним зворотом ускладнене речення
А перше і третє
Б перше і четверте
В четверте і шосте
Г п’яте і сьоме

А
Б
В
Г

3. підрядне означальне містять речення
А перше і третє
Б друге і третє
В третє і шосте
Г шосте і сьоме

А
Б
В
Г

4. Однакова кількість звуків і букв у слові
А єдиний
Б тобою
В найдужчий
Г печаль

А
Б
В
Г

5. Не є словосполученням
А ти місток
Б мово рідна
В сіра безвість
Г мовний океан

А
Б
В
Г

6. У переносному значенні в тексті вжито слово
А я найбагатший
Б вітер несе
В сіра безвість
Г єдина печаль

А
Б
В
Г
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7. Замість трьох крапок у тексті найдоречнішим буде слово
А переплисти
Б перетнути
В збагнути
Г охопити

А
Б
В
Г

Завдання 8–23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.
8. синонімом до слова засоромитися є фразеологічний зворот
А пустити червоного півня
Б як рак свисне
В пекти раків
Г показати, де раки зимують
Д ухопити шилом патоки

А
Б
В
Г
Д

9. правильно пояснено значення фразеологічного звороту плести химери в рядку
А пліткувати про щось
Б інтригувати когось
В виготовляти домотканий килим
Г домагатися чого-небудь від когось
Д говорити щось беззмістовне

А
Б
В
Г
Д

10. Усі іменники належать до жіночого роду в рядку
А вуаль, Чилі, акварель, Міссісіпі
Б зала, синиця, воєвода, комісія
В загс, ГЕС, жовч, пастораль
Г бязь, СДПУ, Токіо, юнь
Д сутінь, путь, степ, галузь

А
Б
В
Г
Д

11. застаріле слово містить рядок
А І можу поклястись на знамені, що мав би за найвищу нагороду потрібним бути
власному народу.
Б Марічка любила, коли він грав на флояру.
В Гостей у Івана повна хата, ґазди і ґаздині.
Г Козаки йшли під білими хоругвами, з піками, у зухвалих магерках.
Д Маєва нічка леготом дише...

А
Б
В
Г
Д

12. Усі слова записано за абеткою в рядку
А легко, легкоатлет, лідерство, лицемірство
Б лотерея, лоцман, лупнути, лупа
В лижник, лимонка, листоноша, ліворуч
Г лісовий, лимонний, листування, лісник
Д легенда, лікар, лічильник, ліцей

А
Б
В
Г
Д

13. В усіх словах наголошений другий склад у рядку
А дочка, подруга, вимова, гуртожиток, русло
Б новий, спина, виразно, завдання, попереду
В предмет, рукопис, ненавидіти, фартух, в’язкий
Г середина, дефіс, старий, горошина, каталог
Д легкий, олень, несла, добуток, партер

А
Б
В
Г
Д
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14. Усі слова пишуться з літерою ґ у рядку
А джи(г, ґ)ун, (г, ґ)удзик, а(г, ґ)рус, (г, ґ)учний
Б (г, ґ)рунтець, мамали(г, ґ)а, (г, ґ)уля, (г, ґ)азда
В (г, ґ)анок, (г, ґ)валт, (г, ґ)роно, (г, ґ)ава
Г джи(г, ґ)іт, (г, ґ)речний, об(г, ґ)рунтувати, (г, ґ)уцул
Д (г, ґ)атунок, за(г, ґ)ратувати, за(г, ґ)артувати, (г, ґ)ринджоли

А
Б
В
Г
Д

15. Позначте речення з узагальнювальним словом після однорідних членів речення (розділові знаки
вилучено)
А Січ дала видатних полководців славних державних діячів Наливайка Сагайдачного
Хмельницького Сірка.
Б Шевченкові були підвладні всі жанри літератури поезія, проза, драматургія.
В Несуть пани осаули козацькую збрую литий панцир порубаний шаблю золотую.
Г Козацтво було озброєне вогнепальною зброєю мушкетами пістолями рушницями.
Д Іван Богун Данило Нечай Максим Кривоніс ці підручні гетьмана були відомі всім.

А
Б
В
Г
Д

16. Потребує редагування речення
А
Б
В
Г
Д

А Інформацію про надходження нових товарів можна отримати у продавцяконсультанта.
Б Розпочинається сезонний розпродаж зимових пальто.
В Пропозиції покупців буде обов’язково передано виробникам.
Г У неділю магазин працює з десятої години.
Д На нашому масиві відкрито новий супермаркет.
17. Потребує редагування речення
А Дозвольте оголосити порядок денний.
Б Пропозицію прошу внести до протоколу.
В Хочу подякувати учасників круглого столу.
Г Нараду було проведено відповідно до визначеного регламенту.
Д Ми зацікавилися Вашою пропозицією і хочемо отримати детальнішу інформацію.

А
Б
В
Г
Д

18. Усі дієслова недоконаного виду в рядку
А зберігати, ходити, гарантувати, зашивати
Б писати, виконувати, скочити, знати
В поважати, залежати, зашити, думати
Г атакувати, перенести, сидіти, просити
Д вважати, вразити, спостерігати, захоплюватися

А
Б
В
Г
Д

19. Від усіх іменників прикметники утворюються за допомоги суфікса -ов- у рядку
А метр, травень, дощ, нуль
Б пурпур, емаль, груша, край
В парча, кварц, гроза, шовк
Г ліс, кільце, кришталь, глянець
Д калина, казка, поле, марш

А
Б
В
Г
Д
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20. Виділене слово слід писати з малої літери в рядку
А
Б
В
Г
Д

А Йшли ми до (Ш, ш)евченкового генія духу золотого зачерпнуть!
Б Щороку в березні в усіх навчальних закладах України відбуваються
(Ш, ш)шевченківські читання.
В Оригінальні (Ш, ш)евченкові твори дають щедру інформацію про те, як він жив.
Г Озветься знов діброва темнолиста, коли до тебе, хлопче, край села, немов дарунок
теплого дитинства, (Ш, ш)евченкова калина зацвіла.
Д Живе й не вмирає (Ш, ш)евченківська мати, колгоспна кріпачка, забута не раз.
21. приголосні дзвінкі в усіх словах у рядку

А
Б
В
Г
Д

А джерельний, ґазда, в’юнець, гриб
Б жанр, забіг, лід, джміль
В колеж, регіон, неділя, мова
Г добро, лимон, рейс, недорогий
Д медаль, мармур, рельєф, немовля
22. однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

А
Б
В
Г
Д

А відзвук, їжак, ячмінь, здоров’я
Б джміль, щирість, п’ять, вугілля
В земля, райдуга, європеєць, порядок
Г щавель, ательє, лічба, боєць
Д сон, якийсь, подорожжю, заєць

23. Вставне слово (словосполучення) виражає емоційне ставлення до повідомлюваного в рядку
А
Б
В
Г
Д

А Мабуть, людині не можна відриватися від рідного берега.
Б Сумління людське, виявляється, схоже на вулик, його теж можна розтривожити.
В Досі дні стояли теплі, сонячні, а сьогодні, мов на гріх, задощило.
Г Доброго, кажуть, дожидати треба, а лихе — само прийде.
Д А хлібам колосистим, здається, немає кінця.

Завдання 24–28. До кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть
ОДИН правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).
24. З’ясуйте вид наведених простих речень
Вид речення
1 називне
2 означено-особове
3 неозначено-особове
4 безособове

Приклад
А Довіряй, але перевіряй.
Б Тепло, затишно Сироватці після холодної
ночі.
В Труди і дні. Віки й епохи. Думки, спресовані в слова.
Г Уже закінчили жито жати.
Д Собори дум своїх бережіть, друзі.

1
2
3
4

А

Б

В

Г
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Д

25. Установіть відповідність між реченнями з прямою мовою та їхніми схемами
Речення
1 Із-під пера Каменяра народжуються гнівні рядки
3 гнітом і тьмою – сміло до бою!
2 Якщо ми, українці, хочемо, щоб нас поважали інші
народи, то треба, нарешті, почати з поваги до самих
себе. Ще 100 років тому сказав М. Грушевський.
3 Іван Франко підкорив свою титанічну працю ідеалові свободи й рівності зазначає Дмитро Павличко
Він сам написав стільки, скільки, мабуть, написали
всі українські літератори дожовтневих часів.

Схема
А «П? – а: П».
Б «П, – а,– п!».
В «П», – а.
Г А: «П!»
Д «П, – а. – П».

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

Д

4 Хіба жила на світі ще жінка, в серці якої поєдналися б така мужність, така геніальність, вогонь
і розум, пристрасна любов і відданість батьківщині
запитує Леонід Смілянський і сам відповідає Ні,
другої такої на світі не було, Леся Українка – неповторна.
26. Установіть відповідність між фразеологічними антонімами
Фразеологізм
Антонім
1 сховатися у шкаралупу
А відкрити душу

2 попасти в тенета
3 зі шкури пнутися
4 зривати личину

Б пальцем не ворухнути
В виходити з рівноваги
Г вискочити на сухе
Д надягати машкару

1
2
3
4

27. Визначте, який вид підрядного речення відповідає кожному фрагментові складного речення
Вид підрядного
речення
1 означальне

Фрагмент
речення
А Хоч у житті ти мною згордувала, та...

2 з’ясувальне

Б Це була рожева хмара, що...

3 допустове

В Я не раз думав, що...

4 наслідкове

Г Рідну пісню треба захищати так, як...

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

Д

Д Погода стояла тепла і сонячна, так що...
28. Установіть відповідність між словами та способами їх творення
Спосіб творення
1 складання основ
2 префіксально-суфіксальний
3 суфіксальний
4 безафіксний

Приклад
А прамова, відступ, підгрупа
Б заклик, переділ, вимір
В обніжок, настільний, неробство
Г працездатний, землемір, водогін
Д лісосмуга, криголам, міжпредметний

1
2
3
4
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читання й аналіз тексту

Завдання 29–36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.
Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29–36.

Хто є ми самі?
(1–4) Це питання не дає нам спокою. Воно врізається в нашу свідомість, воно переслідує нас удома, на вулиці, в установі... На кожному кроці бачимо чорним по білому писане: хто ми — народ чи чернь, нація чи маса?.. Організована, свідома одиниця чи юрба
без’язиких і безликих постатей? І дати на це виразну відповідь ми вагаємося.
(5–10) Чому? Бо ми не переконані внутрішньо, що вповні і беззастережно заслуговуємо на назву народ. Бачимо явища, бачимо обличчя, чуємо мову, оцінюємо вчинки
і з приголомшливим жалем стверджуємо, що величезна маса громадян не розуміє і не усвідомлює в собі двох дуже важливих і основних елементів: людську гідність і національну
свідомість. Що таке людська гідність? Що таке національна свідомість, і для чого її можна
практично вжити? Не всім це ясно.
(11–19) За певних обставин нам було б це абсолютно байдуже. Це явище не нове.
Воно вже спрадавна існує на нашій планеті. Є людські громади, які живуть споконвіку
своїм первісним життям. І нам, європейцям, це явище свідчить лише про те, що ні на
одну хвилину ми не бажали б опинитися в стані тих людських істот. Наша душа готова
для сприйняття лише тих суспільних форм, у яких може вільно діяти і розвиватися наша
людська гідність. Почувати себе людиною, почувати себе свідомим у всіх своїх вчинках — ось основна заповідь людини-європейця. Зламати цю заповідь — значить зламати
самих себе, це значить втратити основний стрижень буття, це значить перекреслити своє
моральне обличчя.
(20–26) Що за національна свідомість? Багатьом ця справа видається туманною. Діди
наші цілком вільно жили, бувши в національному тумані, то чому ж не можемо лишитись
і ми такими? Поганий, фальшивий, розрахований на самознищення ідеал. Хто цього не
розуміє, той насамперед засуджує себе на небуття. Національна свідомість — це перша
передумова широкої свідомої і творчої діяльності взагалі. Без цієї передумови немислима
ніяка велика творчість. Денаціоналізована людина не може бути сильною, не може мати
міцного морального хребта, не може бути повним характером.
(27–35) І найбільшим нещастям українського народу було те, що ціла його історія — постійне намагання зробити з нас не те, чим призначила нас природа. Втручалися
до нашої рідної мови. Втручалися до нашого побуту. Втручалися до нашого господарства. Всяка влада, яка тільки не була на нашій землі, нічим іншим не займалася, а лиш
доводила нам, що ми — не ми, а щось інше. Це було постійне ламання нас, нищення
нас. І тоді не деінде, а в наших містах, наших селах, наших школах, наших родинах
нам залазили в саму душу, нищили там усе, що є для нас святого, не давали змоги
боронитися. Останні роки панування більшовизму особливо яскраво довели нам, що
значить таке втручання. Навіть ті чи інші літери казали нам вимовляти так, як хочуть
вони.
(36–48) Наслідки з усього цього на сьогодні такі, що величезна частина нашого,
особливо міського, населення з національного погляду не належить ні до якого народу,
не говорить ні одною мовою. Це не є народ. Це — безлика, без’язика юрба. Особливо це
стосується нашої молоді. Соромно, боляче бачити таке явище на європейському суходолі, на берегах Дніпра, на вулицях Києва! Це боляче ранить наше людське самолюбство.
Це принижує нас в очах свідомих іноземців. Це, нарешті, відбирає у нас безліч творчої
активності й енергії. Тому — не все одно, хто як говорить, яким богам молиться, які книжки
читає. Не все одно, якими іменами названі вулиці наших міст, не все одно, хто домінуючим
є для нас: Шевченко чи Пушкін. Не все одно, як це часто доводиться чути, кого ми вчимо
в школі. Ні! Це не все одно... А коли — все одно, то це значить, що все одно для вас, хто
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є ми самі! Це значить, що ми не народ, не якась спільна історична сила, а невиразна юрба,
вічно принижена, без всяких ідеалів сіра маса.
За У. Самчуком
(602 слова)
29. Слово гідність у висловленні «Наша душа готова для сприйняття лише тих суспільних форм, у яких
може вільно діяти і розвиватися наша людська гідність» можна замінити словом
А
А ґречність
Б
Б шляхетність
В
В гонор
Г
Г самоповага
30. Виділений фразеологізм має у висловленні «На кожному кроці бачимо чорним по білому писане: хто
ми — народ чи чернь, нація чи маса?..» значення
А
Б
В
Г

А важко зрозуміти, усвідомити, з’ясувати що-небудь або розібратися в чомусь
Б загальновідома, загальнозрозуміла, елементарна річ
В цілком ясно, виразно, чітко, зрозуміло
Г явно, відкрито, відверто

31. Фігуру, уживану в текстах публіцистичного стилю мовлення, містять усі уривки з тексту, ОКРІМ
А
А Почувати себе людиною, почувати себе свідомим у всіх своїх вчинках — ось основна
заповідь людини-європейця (рядки 19–20).
Б
Б За певних обставин нам було б це абсолютно байдуже (рядок 13).
В
В Не все одно, якими іменами названі вулиці наших міст, не все одно, хто домінуючим
Г
є для нас: Шевченко чи Пушкін. Не все одно, як це часто доводиться чути, кого ми
вчимо в школі. Ні! Це не все одно... (рядки 50–52).
Г Втручалися до нашої рідної мови. Втручалися до нашого побуту. Втручалися до
нашого господарства (рядки 33–34).
32. Загальним стосовно інших є зміст висловлення
А Всяка влада, яка тільки не була на нашій землі, нічим іншим не займалася, а лиш
доводила нам, що ми — не ми, а щось інше.
Б І найбільшим нещастям українського народу було те, що ціла його історія — постійне
намагання зробити з нас не те, чим призначила нас природа.
В Це було постійне ламання нас, нищення нас.
Г Навіть ті чи інші літери казали нам вимовляти так, як хочуть вони.
33. Текст «Хто є ми самі?» за типом мовлення є
А описом
Б розповіддю
В роздумом
Г роздумом з елементами опису

А
Б
В
Г

А
Б
В
Г

34. Тезу, яку доводять інші висловлення, сформульовано в рядку
А Ми не переконані внутрішньо, що вповні і беззастережно заслуговуємо на назву
народ.
Б ...Величезна маса громадян не розуміє і не усвідомлює в собі двох дуже важливих
і основних елементів: людську гідність і національну свідомість.
В ...Величезна частина нашого, особливо міського, населення з національного погляду
не належить ні до якого народу, не говорить ні одною мовою.
Г На кожному кроці бачимо чорним по білому писане: хто ми — народ чи чернь, нація
чи маса?.. Організована, свідома одиниця чи юрба без’язиких і безликих постатей?
І дати на це виразну відповідь ми вагаємося.

А
Б
В
Г
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35. Тезою, що її спростовує решта висловлень, є висловлення
А Поганий, фальшивий, розрахований на самознищення ідеал. Хто цього не розуміє,
той насамперед засуджує себе на небуття.
Б Денаціоналізована людина не може бути сильною, не може мати міцного морального
хребта, не може бути повним характером.
В Національна свідомість — це перша передумова широкої свідомої і творчої діяльності
взагалі.
Г Діди наші цілком вільно жили, бувши в національному тумані, то чому ж не можемо
лишитись і ми такими?
36. Ознаки стилю мовлення, притаманні тексту «Хто є ми самі?», описано в рядку
А використання суспільно-політичної лексики, емоційно забарвлених слів, фразеологізмів, повторів, наявність питальних речень, у тому числі риторичних запитань,
окличних речень, оцінних суджень
Б уживання термінів, перевага складних конструкцій над простими, повних речень над
неповними, точність, логічність викладу
В необмежене використання мовних засобів, широке вживання слів у переносному
значенні, емоційно забарвленої лексики, метафоричність, образність викладу
Г уживання канцелярської лексики, нейтральних мовних засобів, відсутність емоційно
забарвлених слів

А
Б
В
Г

А
Б
В
Г

Частина 2
Українська література

Завдання 37–56 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН правильний.
Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його.
37. Виберіть правильне твердження: Весілля — це
А пісня про сімейне життя
Б пісня-хроніка
В літературна драма
Г народна драма
Д соціально-побутова пісня

А
Б
В
Г
Д

38. Речитативом виконуються
А думи
Б балади
В історичні пісні
Г казки
Д перекази

А
Б
В
Г
Д

39. Укажіть заклад, де навчався Г. Сковорода
А Харківський колегіум
Б Київський університет ім. Святого Володимира
В Переяславський колегіум
Г Києво-Могилянська академія
Д Києво-Печерська духовна семінарія

А
Б
В
Г
Д

40. Особливістю композиції «Наталки Полтавки» І. Котляревського є
А твір має декілька кульмінаційних моментів
Б п’єса, репліки героїв, ремарки написані виключно українською мовою
В включення різного виконання пісень
Г заплутана інтрига
Д великі авторські відступи

А
Б
В
Г
Д
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41. У рядках із твору І. Котляревського «Енеїда»
Були бляховані в персонах
Іскусно, живо, без числа,
Котигорох, Іван-царевич,
Кухарчич, Сучич і Налетич,
Услужливий Кузьма-Дем’ян.
Кощій з прескверною Ягою
І дурень з ступою новою,
І славний лицар Марципан
подано опис
А гостей царя Латина
Б помічників Енея на полі брані
В мешканців Карфагена
Г Енеєвого щита
Д пекла

А
Б
В
Г
Д

42. Кого з героїв творів схарактеризовано рядками «…ночі не поспить, усюди старається, б’ється, достає
і вже зробить»
А
А Катря («Максим Гримач» Марка Вовчка)
Б
Б Маруся («Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка)
В
В Настя («Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка)
Г
Г Мелашка («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького)
Д
Д Галя «Хіба ревуть воли, як ясла повні» Панаса Мирного)
43. Назвіть героїню поеми «Гайдамаки» Т. Шевченка
А Мар’яна
Б Настя
В Оксана
Г Катерина
Д Ганна

А
Б
В
Г
Д

44. Укажіть, який художній прийом ужито в рядках
У мужички руки чорні,
В пані рученька тендітна;
Що ж, недарма люди кажуть,
Що в панів і кров блакитна!
А алюзія
Б антитеза
В синекдоха
Г оксиморон
Д евфемізм

А
Б
В
Г
Д

45. Справжнє ім’я Григорія Косинки
А Гео Шкурупій
Б Євген Плужник
В Микола Фітільов
Г Григорій Стрілець
Д Юрій Яновський

А
Б
В
Г
Д

46. Укажіть, що виражає Азазель у поемі «Мойсей» І. Франка
А невігластво
Б нікчемність
В злочинність
Г зраду
Д сумніви

А
Б
В
Г
Д
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47. У повісті «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського події розвиваються в такій послідовності
А
А зустріч родів біля церкви, випасання худоби Марічкою та Іваном, Іван на полонині,
Б
смерть Марічки
В
Б зустріч ворожих родів, Іван одружується з Палагною, Іван на полонині, смерть Івана
Г
В кохання Івана та Марічки, ворогування родів, танець з Чугайстром, смерть Марічки
Д
Г Іван на полонині, зустріч ворожих родів, одруження з Палагною, смерть Марічки
Д кохання Івана та Марічки, одруження Івана з Палагною, смерть Марічки, танець з
Чугайстром
48. О. Довженко писав: «Я завжди думав і думаю, що без гарячої любові до природи людина не може бути
митцем» про твір
А
Б
В
Г
Д

А «Зачарована Десна»
Б «Земля»
В «Ягідка кохання»
Г «Україна в огні»
Д «Повість полум’яних літ»
49. Вірш Л. Костенко «Дощ полив, і день такий полив’яний»
Дощ полив, і день такий полив’яний
Все блищить, і люди як нові.
Лиш дідок старенький кропив’яний,
Блискавки визбирує в траві.
написаний розміром
А ямбом
Б хореєм
В дактилем
Г анапестом
Д амфібрахієм

А
Б
В
Г
Д

50. Речення «Водилися леви, ну теж дуже рідко. Один лише раз по висипу… пройшов був лев, та й то, кому
не розказую, ніхто віри не йме» взяті з твору
А
А «Тигролови» І. Багряного
Б
Б «Мисливські усмішки» Остапа Вишні
В
В «Лось» Є. Гуцала
Г
Г «Зачарована Десна» О. Довженка
Д
Д «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського
51. «Більш за все на світі любив… сонце. Він прожив під сонцем коло ста літ, ніколи не ховаючись
у холодок» – герой
А
А дід Семен із «Зачарованої Десни» О. Довженка
Б
Б Михайло Черевань із «Чорної ради» П. Куліша
В
В Омелько Кайдаш із «Кайдашевої сім’ї» І. Нечуя-Левицького
Г
Г Лаврін Запорожець із «Україна в огні» О. Довженка
Д
Д дід Чубенко із «Вершників» Ю. Яновського
52. Записку від Григорія та Наталки Сіркам у творі «Тигролови» І. Багряного приніс собака
А Рушай
Б Сірко
В Заливай
Г Нерпа
Д Пірат

А
Б
В
Г
Д
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53. матір білоголового Сашка з твору О. Довженка «Зачарована Десна» звали
А
Б
В
Г
Д

А Марусина
Б Марія
В Софія
Г Мотря
Д Одарка
54. Л. Костенко у творі «Маруся Чурай»
Як він уміє красно говорить!
Які у нього займища і луки!
Вся Україна полум’ям горить,
він і на цьому теж нагріє руки
говорить про
А Гриця Бобренка
Б старого Вишняка
В Івана Іскру
Г Богдана Хмельницького
Д Мартина Пушкаря

А
Б
В
Г
Д

55. У фіналі п’єси «Мина Мазайло» М. Куліша Губа цитує вірш
А Ю. Яновського
Б В. Сосюри
В М. Рильського
Г Є. Маланюка
Д М. Зерова

А
Б
В
Г
Д

56. «сонцепоклонником» критики назвали
А М. Коцюбинського
Б О. Довженка
В П. Тичину
Г Б. Олійника
Д І. Драча

А
Б
В
Г
Д

Завдання 57–60. До кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть
ОДИН правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таб
лицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).
57. Установіть відповідність між визначеннями та поняттями
Поняття
1 міф, переказ, прислів’я, загадки
2 художні засоби, сюжет, строфа
3 кіно, архітектура, театр, література
4 анапест, амфібрахій, пірихій, гекзаметр

Визначення
А Звукова організація твору
Б Жанри народної творчості
В Рима поезій
Г Елементи твору
Д Види мистецтва

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д
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58. Установіть відповідність між цитатою та героєм з творів Т. Шевченка
Цитата
1 «Я дітей зарізав!..
Горе мені, горе!
Де я прихилюся…»
2 «…страшно глянуть — по три, по чотири
так і кладе»
3 «…і повели… на Голгофу у кайданах.
І не стрепенувся… перед огнем»
4 «Я той, хто й самому гетьману не дасть себе
на посміх»

Герой твору
А Ян Гус
Б Хома Кичатий
В Ярема Галайда
Г Назар Стодоля
Д Іван Гонта

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

Д

59. Установіть відповідність між назвою твору і жанром
Назва твору
1 «Тигролови», І. Багряний
2 «Чорна рада», П. Куліш
3 «Маруся», Г. Квітка-Основ’яненко
4 «Максим Гримач», Марко Вовчок

Жанр
А сентиментальна повість
Б оповідання
В соціально-побутова повість
Г пригодницький роман
Д історичний роман

1
2
3
4

60. Установіть відповідність між твором та розміром віршування
твір
1 Я сказав тобі лиш слово —
В коло ж шум ясний піднявся;
В небі сонце задзвеніло,
Гай далекий засміявся.
2 Народе мій! В твої журбі
Невже нема чого робити?..
Невже судилося тобі
Рабів і зрадників плодити.
3 Я візьму той рушник, простелю, наче долю,
В тихім шелесті трав, в щебетанні дібров.
І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю:
І дитинство, й розлука, і вірна любов.
4 Два кольори мої, два кольори,
Оба на полотні, в житті моїм оба,
Два кольори мої, два кольори,
Червоне — то любов, а чорне — то журба.

Віршований розмір
А чотиристопний анапест
Б п’ятистопний хорей
В чотиристопний хорей
Г п’ятистопний ямб
Д чотиристопний ямб

Частина 3
власне висловлЕння

Підтримайте або спростуйте думку:
«Прийде час — всі дороги на світі повернуть у край наш крилатий» (М. Стельмах).
Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (зазначте назву
твору, вкажіть проблему, порушену письменником, художній образ, через який проблему розкрито,
наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту
художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.
Орієнтовний обсяг роботи — 1 сторінка (200–250 слів). Текст обсягом до 100 слів екзаменатори
не перевірятимуть.
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Чернетка

399
www.e-ranok.com.ua

ВАРІАНТ № 4

Частина 1
Українська мова

Завдання 1–10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.
Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме
їх як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
1. На другий склад падає наголос у слові
А
Б
В
Г

А спина
Б вишиванка
В олені
Г листопад
2. Літеру е треба писати на місці обох пропусків у рядку

А
Б
В
Г

А вист..лати мер..живо
Б зап..рати дв..рі
В вит..рати кр..шталик
Г заст..бнути жил..т
3. Спільнокореневим до слова вода є

А
Б
В
Г

А водій
Б водити
В водяник
Г завод
4. Помилково вжито слово в рядку

А
Б
В
Г

А говорити невпопад
Б наступного разу
В опанувати себе
Г розробити заходи
5. Не відмінюються всі слова в рядку

А
Б
В
Г

А кіно, ложе, кенгуру
Б пальто, метро, таксі
В ЖЕК, графіті, жалюзі
Г боа, поні, інтерв’ю
6. Неповним є речення
А Бачиш — метелик полетів.
Б Річечка Бузинка ділить село на дві половини, перша — Гирівка, друга — Тулумбаси.
В Шилом моря не нагрієш.
Г Україно моя неозора, кращої за тебе в мене нема.

А
Б
В
Г
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Прочитайте текст і виконайте завдання 7–10

(1) Далі, вище, починається мішаний ліс, густішає й густішає і дуби, і липи, і явори, і ясени,
і берези. (2) Скільки тут тіні й свіжості — сонце не сонце, спека не спека. (3) А як пройде злива, все
тут пахне водою, ніби губка насичена, і густі тумани … над кронами дерев. (4) А скільки під ногами
гриба всілякого. (5) Топчешся по слизьких, старих бабках з м’якими капелюхами, по білих, твердих
хрящях-гірчаках, по рожевих і синіх сироїжках, по червоних білокраплистих мухоморах. (6) А скільки тут шуму всілякого: птахи літають поміж гілляччям, шмигають дикі голуби, десь вистукує дятел
у дупляву липу, десь дзвінко й лунко кряче крук. (7) А там шмигне маленька метка тінь з гілляки на
гілляку — це білочка.
7. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А
Б
В
Г

А першому
Б другому
В третьому
Г четвертому
8. Порушено норми милозвучності в реченні

А
Б
В
Г

А першому
Б другому
В третьому
Г п’ятому
9. Замість пропуску в третьому реченні може бути кожне з наведених слів, ОКРІМ

А
Б
В
Г

А підносяться
Б піднімаються
В звиваються
Г скручуються
10. Орфографічну помилку допущено в написанні слова
А всілякого
Б слизьких
В хрящях-гірчаках
Г білокраплистих

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

А
Б
В
Г

Завдання 11–23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх
як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
11. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка
А студентський, яєчня, щеплення
Б юхтовий, знання, вогкий
В щавель, пам’ять, єднання
Г дзенькання, ранній, долонька
Д сьомий, верховіття, морозенко

А
Б
В
Г
Д
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12. Лексично правильне словосполучення утворить прикметник особовий(а) з іменником
А рахунок
Б справа
В зошит
Г будинок
Д знання

А
Б
В
Г
Д

13. Прочитайте уривок.
Тумани, тумани над містом пливуть,
Як хвилі гойдаються сон(1)і…
І клаптями тануть, і лавою йдуть
Такі моно тон(2)і…
Завис олив’ян(3)ий, імлистий тягар
Немов перегон(4)а отара,
і дивиться як та
пан(5)а.
Подвоєні літери треба писати на місці всіх цифр, ОКРІМ
А1
Б2
В3
Г4
Д5

А
Б
В
Г
Д

14. Разом з не треба писати слово у варіанті
А не/можна не/виконати
Б не/доробив цю роботу
В план не/виконано
Г не/написані мною рядки
Д не/хотів нічого знати

А
Б
В
Г
Д

15. Через дефіс треба писати кожен прислівник у рядку
А не сьогодні/завтра, помірно/континентально, по/моєму, зроду/віку
Б з діда/прадіда, сама/самотою, по/братньому, будь/де
В всесвітньо/відомо, соціально/корисно, не до/ладу, по/київськи
Г по/перше, десь/інколи, на/гора, казна/коли
Д десь/інде, по/латині, ідейно/витримано, хімічно/чисто.

А
Б
В
Г
Д

16. Суфікс -ов- має прикметник, утворений від слова
А левкоя
Б алича
В замша
Г куля
Д туш

А
Б
В
Г
Д

17. Відмінкову форму числівника вжито правильно в реченні
А Проголосувало близько восьмисот п’ятидесяти виборців.
Б Подякувати п’ятистам семидесяти учасникам змагань.
В Зустрітися з двомастами шістдесятьма вісьма журналістами.
Г Глядачі сиділи на семистах дев’яносто трьох стільцях.
Д Говорити стома мовами ніхто не забороняв.

А
Б
В
Г
Д
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18. Граматичну помилку допущено в рядку
А
Б
В
Г
Д

А якнайкращі спогади
Б більш яскравий сюжет
В тонший листочка
Г найменш привабливі дії
Д найзрозуміліші пояснення
19. У формі наказового способу вжито всі наведені дієслова, ОКРІМ

А
Б
В
Г
Д

А нехай працює
Б глянь
В думайте
Г скажімо
Д говоримо
20. Прочитайте речення
Старшокласники-випускники, […] усіляким обставинам, сумлінно готуються до ЗНО.
Замість пропуску не можуть стояти всі слова, ОКРІМ

А
Б
В
Г
Д

А напереріз
Б наперекір
В насупроти
Г напролом
Д назустріч
21. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А Колись малим хлоп’ям я чув на луках, як вигравав невидимий оркестр: трава ледь-ледь
на вітрі шурхотіла, мов скрипалів ансамбль дзвінкоголосий, сюрчали коники у лад їй,
в унісон.
Б Туман палахкотить над ручаєм, німіють гори і німіють зорі.
В Хай тобі полюбиться країна вдалині від рідного тепла, але в серці буде Україна — та
земля зелена, солов’їна, що тебе любов’ю сповила.
Г То хмарка набіжить і бризне дощ краплистий, ясною вільгістю оббризкавши цвітінь, то
сонце вигляне ласкаво-променисте і знов сховається і знову дощ і тінь.
Д Я родом з пісні — син села, а в кожному селі — весілля, а в кожній пісні — два крила,
бажаю кожному двокрилля.

А
Б
В
Г
Д

22. Відокремленою обставиною можна замінити підрядне речення в рядку
А Що б ти не зробив, я завжди буду поряд з тобою.
Б Було дуже весело, коли діти повернулися з табору.
В Просіть у бібліотекаря нові журнали, коли ви прочитали попередні.
Г Якщо вмієш лічити зорі, то нехай тобі допоможуть інші.
Д Цікавим є життя, яке сповнене пригод та казковостю.

А
Б
В
Г
Д

23. Складносурядне речення утвориться, якщо до частини «Жито вже викинуло колос…» додати
А і змінило барву стебел і листків.
Б до зеленавості влилася сивина.
В ніби його хтось попелом притрусив.
Г і пташки голосно сповістили про це світові.
Д і затремтіло жагою нового врожаю.

А
Б
В
Г
Д

У завданнях 24–28 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть
один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях
відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі
інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!
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Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
24. Замініть фразеологізм одним словом
1
2
3
4

Фразеологізм
аби день до вечора
бентежити кров
високо літати
гадюка потайна

А
Б
В
Г
Д

Значення
підневільно
швидко
підступність
зазнаватися
хвилюватися

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

25. Визначте синтаксичну роль виділеного слова в реченнях
1
2
3
4
1
2
3
4

Синтаксична роль
компонент простого дієслівного присудка
компонент складеного дієслівного присудка
означення
підмет
А Б В Г Д

А
Б
В
Г
Д

Приклади
Любить свій край — це для народу жити.
Я буду малювати троянди на білому полотні.
Я хочу вміти бачити зорі в буденних калюжах.
Вони грають у футбол ще з дитинства.
У мене є хороша звичка ходити пішки.

26. Доберіть приклад до кожного виду речення
1
2
3
4
1
2
3
4

Вид речення
означено-особове
неозначено-особове
узагальнено-особове
безособове
А Б В Г Д

Приклад
А Шуміла калина листом зелененьким.
Б А тим часом весніє, весніє.
Завтра зранку вийду до криниці, непочаВ
тої води нап’юсь…
Г Чуєте, як у селі співають?
Д Тихим кроком далі зайдеш.

27. Доберіть приклад до кожного випадку вживання тире
Випадок уживання тире
1 перед узагальнювальним словом
2 між підметом і присудком
3 у безсполучниковому реченні
4 між частинами неповного речення
А Б В Г Д
1
2
3
4

Приклад
Багато не треба, щоб твердо знати: людина —
А
найвищий вимір краси.
Я на Дніпро дивлюсь — і котить хвилі переді
Б
мною рідний мій Дінець.
Одного зимового погожого дня забарабанили,
В заспівали дзвіночки — на нашу вулицю ввірвалася трійка в яблуках.
Гук лісорубів і пил, передзвін — усе мені любе
отут, у Закарпатті.
Червоний Марс над селищем горить: для наших
Д предків — вісник лихоліть, для правнуків — розвідана планета.
Г
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28. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово)
До міста (1) ще далеко, коні підбилися, а (2) попереду лежали піски; їхати (3) потомленими кіньми
(4) проти ночі було незручно.
А
Б
В
Г
Д

прикметник
дієприкметник (форма дієслова)
прислівник
прийменник
частка

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

Читання й аналіз тексту

Завдання 29–36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.
Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме
їх як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
Прочитайте текст (цифри дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29–36.

Кирило-Мефодіївське братство
(1−7) Кузнею, в якій викувано першу політичну програму відродженого українства, було славне
Кирило-Мефодіївське братство в Києві, назване так від слов’янських первоучителів. Його засновником
був вихованець харківського університету, письменник і вчений Микола Костомаров, а в списках його
членів значаться найкращі імена тогочасної української інтелігенції — Миколи Гулака, Опанаса Маркевича, Василя Бєлозерського, Пантелеймона Куліша і, нарешті, найбільшого з них Тараса Шевченка.
(8−18) Микола Костомаров, що по закінченні харківського університету вчителював якийсь час
у рівному на Волині, а в 1846 році перейшов як університетський професор до Києва, зразу зорганізував тут таємне товариство, яке поставило собі метою боротьбу за визволення слов’янських народів
та об’єднання їх у федеративному союзі незалежних держав. За короткий час свого існування встигло
це товариство об’єднати до сотні найдіяльніших людей того часу, але вік його був недовгий. Вже на
початку 1847 року, на донос студента Петрова, товариство розкрито, а його членів поарештовано
й розпорошено по засланнях. Із записок одного з членів товариства — Василя Бєлозерського — можемо
уявити собі бодай наближено цілі й засоби кирило-мефодіївців.
(19−22) За словами Бєлозерського, «Христос відкрив людськості рівність і братерство всіх народів, але ті, що добилися влади, зґвалтували християнський закон і почали гнобити слабших. Особливо болючий гніт припав на долю слов’янських народів, у яких відібрано найсвятіше знаряддя
духу — мову».
(23−35) «У такому самому жахливому положенні найшлося й наше світло — Україна. Прилучена
до Росії на основі власних прав, вона терпить безліч кривд. Її права позабуто, й тепер вона не як сестра
спорідненого народу, але як рабиня мусить терпіти все, що тільки може бути нещасного в житті народу. Невже ж ми своїм життям заслужили на таку ганебну долю? Ні! Але ми заслужимо на неї, коли
не будемо нічого робити й спокійно будемо дивитися, як на наших очах убивають найбільший дар
Божий — народне життя з його духом, ідеєю й метою, до якої вона повинна змагати», — так писав
Бєлозерський у своїх «записках», так думали його товариші, що разом з ним, бажаючи бачити Україну
вільною й щасливою, розуміли рівночасно, що важко буде їй здобути й втримати свою незалежність
власними силами. Всю надію поклали вони підтримку решти слов’янського світу, в якому повинен би
панувати закон взаємної любові, пошани й солідарності.
(36−41) У відозві Кирило-Мефодіївського братства «До українців» з’ясована його програма: «Усі
слов’яни повинні об’єднатися, але так, щоби кожен слов’янський народ творив окрему республіку
й правив собою не в купі з другими, а тільки, щоби кожний з них мав свою мову, свою літературу й
свій окремий, громадсько-політичний лад... У кожній республіці повинна бути загальна рівність і воля,
щоб не було ніякої різниці станів».
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(42−46) Костомаров вірив у месіаністичну роль України в справі визволення слов’янських народів
й утвердженні справедливих засад життя: «Тоді скажуть усі народи, показуючи те місце, де на мапі буде
намальована українська республіка: от камінь, відкинений будівничим, а він став основою всього...»
(47−50) Проголошуючи й поширюючи свою так би сказати «максимальну» програму, кириломефодіївці не закривали очей на вимоги життя й тому боролися за скасування кріпацтва, свободи
друку, віри й науки, загальної освіти, заміни рекрутської армії на народну міліцію тощо.
(51−60) По зусиллях своїх попередників, що змагали до культурного відродження українства, вони
перші накреслили програму політичного визволення й незалежності. «Планам українських ідеалістів
не судилося здійснитися, але їх ідеї не загинули марно. Боротьба за визволення закріпаченого селянства
стала гаслом української літератури: можна сміливо сказати, що перше, ніж кріпацтво було скасоване
самим урядом, йому вже був завданий смертельний удар у літературі» (Д. Дорошенко). Це щодо «мінімальної» програми кирило-мефодіївців. «Максимальну» перейняли від них грядущі покоління, що
й виконали її разом з поправками, які внесла практика й дальший розвиток нашого життя.
За М. Голубцем
(553 слова)
29. Текст належить до стилю мовлення
А
Б
В
Г

А розмовного
Б наукового
В публіцистичного
Г художнього
30. За типом мовлення текст є

А
Б
В
Г

А розповіддю з елементами опису
Б роздумом з елементами розповіді
В розповіддю з елементами роздуму
Г роздумом з елементами опису

31. Твердження, що «усі слов’яни повинні об’єднатися, але так, щоби кожен слов’янський народ творив
окрему республіку й правив собою не в купі з другими, а тільки, щоби кожний з них мав свою мову, свою
літературу й свій окремий, громадсько-політичний лад...» є утвердженням думки про те, що
А зв’язок між слов’янськими народами має здійснюватися на рівні економічних сто
сунків
Б слов’янські народи повинні жити відособлено один від одного
В стосунки між слов’янськими народами повинні будуватися на основі рівності, взаємоповаги і взаємодопомоги
Г слов’янські народи мають об’єднатися довкола однієї сильної країни, але з правом незалежного розвитку власної мови і культури

А
Б
В
Г

32. Слово месіанізм (рядок 42) означає
А визнання якогось народу найкращим
Б очікування покращення долі країни
В визнання особливої ролі якогось одного народу в історії
Г доброчинна допомога одного народу іншому у вирішенні політичних проблем

А
Б
В
Г

33. Правильно визначено тему тексту в рядку
А роль Кирило-Мефодіївського братства у боротьбі за політичне визволення і незалежність України
Б роль Кирило-Мефодіївського братства у культурному відродженні українства
В роль Кирило-Мефодіївського братства в організації перших таємних товариств
в Україні
Г діяльність Кирило-Мефодіївського братства і його найвизначніші представники

А
Б
В
Г
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34. Засобом міжфразового зв’язку першого та другого речень тексту (рядки 1–7) є
А
Б
В
Г

А лексичний повтор
Б займенник
В вставне слово
Г прислівник
35. Абзац (23–35) побудований за принципом

А
Б
В
Г

А аргумент, висновок, теза
Б теза, висновок, аргумент
В теза, аргумент, висновок
Г висновок, аргумент, теза
36. Вислів Божий дар (рядок 29) означає

А
Б
В
Г

А щасливе розв’язання проблеми
Б талан
В неочікуваний подарунок
Г раптова радість

Частина 2
Українська література

Завдання 37–56 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний.
Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме
їх як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
37. Рядки
Ой проведу я русалочку до броду,
А сама вернуся додому
Ідіть, русалоньки, ідіте,
Бо наше житечко в колосочку,
А наші дівочки у віночку
узято з
А веснянок
Б купальських пісень
В русальних пісень
Г петрівчаних пісень
Д гагілок

А
Б
В
Г
Д

38. Слова «Браття і дружино! Лучче ж би потятим бути, аніж полоненим бути…» належать
А Святославу
Б Всеволоду
В Ігорю
Г Бояну
Д Володимиру

А
Б
В
Г
Д
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39. Рядки
Були бляховані в персонах
Іскусно, живо, без числа,
Котигорох, Іван-царевич,
Кухарчич, Сучич і Налетич,
Услужливий Кузьма-Дем’ян
узяті з
А народної казки
Б думи
В історичної пісні
Г бурлескно-травестійної поеми
Д народної пісні

А
Б
В
Г
Д

40. У рядках
…і сам дзіндзівер-зух!
Коли чи п’є — не проливає,
Коли чи б’є — то вже влучає,
Йому людей давить, як мух!
ідеться про
А Зевса
Б Вергілія
В Турна
Г Латина
Д Енея

А
Б
В
Г
Д

41. Слова «…чоловік і добрий був би, так біда — хитрий, як лисиця, і на всі сторони мотається…»
характеризують
А Наума Дрота
Б виборного Макогоненка
В Мартина Борулю
Г Карпа Кайдашенка
Д Максима Гудзя

А
Б
В
Г
Д

42. Сон «ніби серед поля могила; на могилі стоїть панна, а од панни сяє, як од сонця. І з’їжджаються
козаки і славні лицарі з усього світу. Вкрили все поле, мов маки зацвіли по городах, вкрили да й стали
битися один на один, кому буде та ясная панна…» приснився
А Марійці Федорчук
Б Насті Дрот
В Марусі Кайдашисі
Г Катерині Гримач
Д Меланії Черевань

А
Б
В
Г
Д

43. «Великим артистом зору», «колосальним всеобіймаючим оком» назвав Іван Франко
А І. С. Нечуя-Левицького
Б Панаса Мирного
В Михайла Драгоманова
Г Пантелеймона Куліша
Д Марка Вовчка

А
Б
В
Г
Д
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44. «Романом з народного життя», у якому «змальовано майже столітню історію українського села»,
названо твір
А «Земля»
Б «Кайдашева сім’я»
В «Чорна рада»
Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Д «Гайдамаки»

А
Б
В
Г
Д

45. «Думкою» за жанром є твір Т. Шевченка
А «До Основ’яненка»
Б «На вічну пам’ять Котляревському»
В «Заповіт»
Г «Нащо мені чорні брови»
Д «Думи мої, думи мої»

А
Б
В
Г
Д

46. Образи Датана й Авірона наявні у творі
А Івана Котляревського
Б Тараса Шевченка
В Івана Франка
Г Ліни Костенко
Д Лесі Українки

А
Б
В
Г
Д

47. Поезія «Чари ночі» перегукується з твором
А «Ви знаєте, як липа шелестить»
Б «Арфами, арфами»
В «Блакитна панна»
Г «Contra spem spero»
Д «Українське альфреско»

А
Б
В
Г
Д

48. «Можна все на світі вибирати, сину, Вибрати не можна тільки Батьківщину…» —
переконаний
А Володимир Сосюра
Б Василь Симоненко
В Андрій Малишко
Г Іван Драч
Д Василь Стус

А
Б
В
Г
Д

49. У рядках
Так! Я буду крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Жити буду! Геть думи сумні!
використані всі художні засоби, ОКРІМ
А метафори
Б оксиморона
В риторичних окликів
Г антитези
Д епітета

А
Б
В
Г
Д
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50. «Ми таки стрілися», — говорить ліричний герой у новелі М. Коцюбинського «Intermezzo», маючи
на увазі
А ниви
Б сонце
В жайворонків
Г людину
Д зозулю

А
Б
В
Г
Д

51. У степу під Компаніївкою розгортаються події твору
А «Гайдамаки»
Б «Я (Романтика)»
В «Подвійне коло»
Г «Маруся Чурай»
Д «Три зозулі з поклоном»

А
Б
В
Г
Д

52. Розв’язкою твору «Маруся Чурай» є
А похід Марусі на прощу
Б смерть Івана Іскри
В зняття облоги з міста
Г прохання Марусі не співати пісню «Ой не ходи, Грицю»
Д відмова Марусі від одруження

А
Б
В
Г
Д

53. «Поезіє, сонце моє оранжеве!» — заявляє ліричний герой поезії
А Євгена Маланюка
Б Василя Стуса
В Івана Драча
Г Павла Тичини
Д Максима Рильського

А
Б
В
Г
Д

54. Під враженням пісень «Віють вітри, віють буйні», «Грицю, Грицю, до роботи» написано твір
А Ліни Костенко
Б Андрія Малишка
В Григора Тютюнника
Г Олександра Довженка
Д Олеся Гончара

А
Б
В
Г
Д

55. Ховрашок, у якого просять вибачення за сплюндровану нірку, є у творі
А Олеся Гончара
Б Олександра Довженка
В Миколи Куліша
Г Валер’яна Підмогильного
Д Івана Багряного

А
Б
В
Г
Д

56. Літературу українського постмодернізму представляє
А Євген Маланюк
Б Оксана Забужко
В Василь Стус
Г Василь Стефаник
Д Микола Хвильовий

А
Б
В
Г
Д
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У завданнях 57–60 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть
один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях
відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі
інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
57. Установіть відповідність між назвою твору та висловлюванням про нього
Назва твору
1 «Три зозулі з поклоном»
2 «Зачарована Десна»
3 «Тигролови
4 «Лебеді материнства»

Висловлювання
А «…Цей твір став новим — і саме українським — словом у пригодницькому жанрі
світової літератури»
Б «…автор намагався втілити свій ідеал вирішення складних ситуацій, свою версію
гармонійного налагодження нелегких і заплутаних людських стосунків»
В «В основу твору покладено такі загальнолюдські цінності: материнство, батьківська
хата, любов до дитини, звичай і традиції
батьків, рідного краю, краса рідного краю,
краса людських почуттів, морально-етичні
категорії вірності, чесності, щирості, мужності, порядності, головне в поезії — це
побажання синові вирости порядною людиною»
Г «…це задушевна лірична сповідь, по вінця напоєна любов’ю до рідного краю, до
трудового народу, до України з її великим,
але скорботним минулим і з її великим майбутнім»
Д «З серії кумедних подій виростає реальна
і трагічна за своєю суттю картина життя
селянства, яке потрапило з кріпосницького
ярма у безвихідь нових пореформених відносин…»
58. Установіть відповідність між назвою твору та літературним напрямом
Назва твору
1 «Intermezzo»
2 «Земля»
3 «Маруся»
4 «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Літературний напрям
А реалізм
Б сентименталізм
В модернізм
Г імпресіонізм
Д експресіонізм

А

1
2
3
4

1
2
3
4

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

Д

59. Установіть відповідність між персонажами того самого твору
1 Василь
2 Семен
3 Марфа
4 Меланія

Персонаж

Персонаж
А Катерина Гримач
Б Іван Дідух
В Василь Швольник
Г Софія
Д Наум Дрот

1
2
3
4
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60. Установіть відповідність між назвою твору та цитатою з нього
Назва твору
1 «Лебеді материнства»
2 «О, земле втрачена, явися…»
3 «Українське альфреско»
4 «Як добре те, що смерті не
боюсь я»

Цитата з твору
А «Ти водила мене у поля край села,
І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала…»
Б «І якщо впадеш ти на чужому полі,
Прийдуть з України верби і тополі»
В «Як син, тобі доземно уклонюсь І чесно гляну в чесні твої вічі…»
Г «Де та западиста долина, той приярок
і те кубло, де тріпалася лебединя, туге
ламаючи крило»
Д «Дорога і дорога лежить за гарбузами.
І хтось до когось їде тим шляхом золотим»

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

Частина 3
Власне висловлення

61. Прочитайте наведений текст.

Виховання — це насамперед людинознавство. Серед найважливіших чинників, які впливають
на виховання дітей, Василь Сухомлинський ставив найперше мамину пісню, виспівану над колискою
немовляти.
Недарма кажуть: пісня — душа народу.
Чи справді пісня впливає на розвиток дитини як майбутнього громадянина, як представника
своєї нації? Чи виконують націєтворчу функцію сучасні пісні?
Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу
думку. Проілюструйте Ваші міркування посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших
видів мистецтва (зазначте автора й назву твору, укажіть проблему, порушену митцем, художній образ,
через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками
з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.
Роботу запишіть на бланку Б. У разі потреби використовуйте чернетку.
Орієнтовний обсяг роботи — 1 сторінка (200–250 слів). Текст обсягом до 100 слів екзаменатори
не перевірятимуть.
Чернетка
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ВАРІАНТ 5

Частина 1
Українська мова

Завдання 1–10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.
Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме
їх як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
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1. Укажіть словосполучення зі словами в переносному значенні
А
Б
В
Г

А спокійний сон
Б солона страва
В глибоке озеро
Г глибоке почуття
2. У всіх числівниках пишеться ь (знак м’якшення) в рядку

А
Б
В
Г

А тр..ох, десят..ма, п’ят..ом
Б дев’ятнадцят.., чотир..мастами, дев’ят..ох
В вісім..сот, п’ятнадцят..ма, дев’ят..мастами
Г чотирнадцят..ма, сім..ох, п’ят..десяти
3. Фразеологічний зворот є в реченні

А
Б
В
Г

А Гомінлива ріка вигравала, як великий оркестр.
Б Його душа літала від щастя.
В Пахло скошеним сіном.
Г Дівчина працювала не покладаючи рук.
4. Складним є речення в рядку
А Кругом ставка знов осокори та верби то сплять рівною стіною, то пішли берегом, наче
вирізаною зверху в зубчики оборкою.
Б На заході ще жевріло небо, а в степу вже заходила ніч.
В А там, за Россю, на роздоллі, попід горами й по долинах розсипались, як та череда, невеличкі біленькі міщанські хатки у вишневих садках, в яблунях та кучерявих грушах.
Г Пішла дорога то маленькими сосновими лісками, то болотами, то полями.

А
Б
В
Г

5. Складносурядне речення утвориться, якщо до частини «Уже давно зайшло сонце…» додати
А щоб поховала ніч під своїм крилом усе, що стомилося за день.
Б даючи можливість усім відпочити.
В бо нічне небо стало все в зорях.
Г зате навколо ще видно було від далекої заграви лісових пожеж.

А
Б
В
Г

6. НЕ можна переносити з рядка в рядок жодне слово рядка
А
Б
В
Г

А язик, яма, юний
Б алея, урок, юрта
В якір, оселя, очі
Г осінь, яшма, юань
Прочитайте текст і виконайте завдання 7–10

(1) Прямо над нашою хатою пролітають лебеді. (2) Вони летять нижче розпатла(н; нн)их, обвислих
хмар і струшують на землю бентежні звуки далеких дзвонів. (3) Дід говорить, що так співають лебедині
крила. (4) Я придивляюсь до їхнього мая(н; нн)я, прислухаюсь до їхнього співу, і мені теж хочеться
полетіти за лебедями, тому й підіймаю руки, наче крила. (5) І радість, і смуток, і срібний передзвін
огортають та й огортають мене своїм снува(н; нн)ям. (6) Я стаю ніби меншим, а навколо більшає, росте і міниться (в; вв)есь світ і загачене білими хмарами небо, і одноногі скрипучі журавлі, що нікуди
не полетять, і полатані веселим зеленим мохом стріхи, і блакитнава діброва під селом, і чорнотіла,
туманцем підволохачена земля, що пробилася з-під снігу. (7) І цей увесь світ тріпоче-міниться в моїх
очах і ві(д; дд)аляє та й ві(д; дд)аляє лебедів. (8) Але я не хочу, щоб вони одлітали від нас.
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7. Складнопідрядним є речення
А перше
Б друге
В третє
Г п’яте

А
Б
В
Г

8. Подвоєння є в усіх словах, ОКРІМ
А розпатла(н; нн)их
Б мая(н; нн)я
В снува(н; нн)ям
Г ві(д; дд)аляє

А
Б
В
Г

9. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А другому
Б четвертому
В шостому
Г сьомому

А
Б
В
Г

10. Виділене слово є прислівником у рядку
А прямо над нашою хатою
Б міниться увесь світ
В блакитнава діброва під селом
Г стаю ніби меншим

А
Б
В
Г

Завдання 11–23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний.
 иберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інВ
струкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме
їх як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
11. На перший склад падає наголос у слові
А обруч
Б середина
В випадок
Г ненависть
Д фартух

А
Б
В
Г
Д

12. Виділене слово є прийменником у рядку
А Аж ось нарешті і коханий край, знайоме поле, озеро і гай.
Б перші орачі порушать ниву, поки напівсонну тополю збудить трактор край села.
В Україна — Вкраїна — країна — так віддавна край рідний звуть.
Г Ох, тривого, дика тривого, не шаленій і серця не край.
Д Сини землі тепер повстали за неозорий край свій, за степи.

А
Б
В
Г
Д

415
www.e-ranok.com.ua

13. Форми однини і множини можуть мати іменники в рядку
А дзеркало, колосся, дерево, космос
Б дно, мати, острів, програма
В слово, річка, листя, селище
Г ім’я, село, коріння, озеро
Д будинок, музика, далина, гайвороння

А
Б
В
Г
Д

14. Усі словосполучення за будовою прості в рядку
А буду крізь сльози сміятись, працювати напружено, мокрий від дощу
Б пропустити через хворобу, поезії Лесі Українки, написати листа товаришеві
В сузір’я Чумацький Шлях, буду вивчати наполегливо, дуже красиво співати
Г читати протягом місяця, виростити в саду, запропонувати цікаві ідеї
Д зовсім не зважаючи на негоду, захоплюватися сучасною поезією, рідна мова

А
Б
В
Г
Д

15. Через дефіс пишуться всі слова в рядку
А сліпучо/білий, вічно/юний, червоно/гарячий, ніжно/рожевий
Б сніжно/білий, північно/східний, світло/голубий, мовно/літературний
В гірко/солоний, хіміко/біологічний, західно/український, радіо/фізичний
Г суспільно/політичний, зовнішньо/торговий, військово/патріотичний, густо/синій
Д музично/хоровий, глибоко/змістовний, зерно/трав’яний, повітряно/морський

А
Б
В
Г
Д

16. Тільки друга частина відмінюється в числівниках у рядку
А триста, п’ятсот, шістсот, вісімсот
Б двісті, шістдесят, сімсот, тридцять
В п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят
Г чотириста, дев’яносто, вісімдесят, сімсот
Д п’ятсот, шістдесят, вісімсот, вісімдесят

А
Б
В
Г
Д

17. Усі дієслова належать до другої дієвідміни в рядку
А малювати, носити, боятися, знати
Б кричати, бачити, просити, клеїти
В полоти, боротися, гоїти, їздити
Г ходити, об’єднатися, радіти, веселитися
Д любити, хотіти, радити, ставити

А
Б
В
Г
Д

18. Обставину способу дії містить речення в рядку
А Заходить до хати зоря-зоряниця, і гомін стихає кругом.
Б Ходить вітер яром та горою, плачуть трави, тужать під косою.
В Прісною прохолодою повіяло з лісу.
Г За півкілометра річка розпливалася великим плесом трохи меншого, широкого й чистого ставу.
Д Ну, словом, листя розпустили всі назустріч живодайному дощеві.

А
Б
В
Г
Д

19. Складений дієслівний присудок є в реченні в рядку
А Я хочу вам про рідний край сказать.
Б Я берусь за важку роботу — виглядати синів.
В Мені дальня зоря буде слати листи вересневими журавлями.
Г Вже клен, що казку розказав бузкам, ліг тінню спати на телігу.
Д У Марії хата була збудована по-новому.

А
Б
В
Г
Д

416
www.e-ranok.com.ua

20. Тире треба ставити в реченні (розділові знаки пропущено)
А
Б
В
Г
Д

А Переконатися пора зробивши зло не жди добра.
Б Одним заспокоюю себе у мене ще все попереду.
В У товаристві лад усяк тому радіє.
Г Добре сказано Сенекою жорстокість народжується з посередності й слабкості.
Д Не повернуть минулого ніколи воно пройшло і вже здається миттю.
21. Частки містять усі словосполучення в рядку

А
Б
В
Г
Д

А хай буде так, ошелешений і розгублений, дізнатися не від товариша
Б озирайся не озирайся, це ж мій друг, сказав би комусь
В то джерело знань, ось чого захотів, дізнався про новини
Г хотів би сказати, нехай не гнівається, разом з людьми
Д зроби саме так, невже це важко, згідно з домовленістю

22. НЕ потрібно ставити кому між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено)
А
Б
В
Г
Д

А Весна процвіте і наново криниця простеле барвінком круті береги.
Б Весніє дощ і падає лункіше м’яких краплин розмірене биття.
В Знову яблуні буйно цвітуть і лунає знайомий мотив.
Г Грім одгримів і солодкою млостю спокою віє од цвіту вишень і сирої землі.
Д Вишневі зацвіли сади і сніг пахучий падає на воду.
23. НЕ з дієприкметниками пишеться разом у рядку

А
Б
В
Г
Д

А не/виконане завдання, не/скошена трава, не/розв’язана задача
Б не/прочитана книга, не/побілена хата, стіни не/фарбовані, а лаковані
В не/вишитий рушник, ще нікому слова не/сказані, не/довантажена машина
Г не/доспівані пісні, квіти ніким не/зрізані, не/доплетений кошик
Д не/вивчений текст, не/узгоджені питання, поле не/засіяне

У завданнях 24–28 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть
один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях
відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі
інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
24. Доберіть приклади до стилів мовлення
Стиль
1 офіційно-діловий
2 розмовний
3 публіцистичний
4 художній

Приклади
А геометрична прогресія, суспільно-політична
формація, член речення
Б доводити до відома, відповідно до плану роботи, відповідальність покласти на…
В зусилля громадськості, вогонь його пісень,
слушна порада
Г викинути з голови, одного поля ягоди, підібгати хвоста
Д веселкова роса, срібні струни мрій, усмішка
долі

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д
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25. Доберіть антоніми до поданих фразеологізмів
Фразеологізм
1 сховатися у шкаралупу
2 попасти в тенета
3 зі шкури пнутися
4 берегти нерви

Антонім
А вискочити на сухе
Б виходити з рівноваги
В пальцем не ворухнути
Г брати за барки
Д відкрити душу

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

Д

26. Доберіть приклад до кожного виду простих речень
Вид речення
1 означено-особове
2 неозначено-особове
3 безособове
4 узагальнено-особове

Приклад
А Світлішає в житті й на душі.
Б Ніжні сутінки. Вечір.
В Вечірнє сонце, дякую за день!
Г Хотіли ловити лиса, а вполювали вепра.
Д Десять разів подумай, а раз скажи.

1
2
3
4

27. Визначте вид підрядного речення
Вид підрядного речення
1 умови
2 наслідку
3 означальне
4 з’ясувальне

Приклад
А Я чув, як дихав сонний ліс у прохолодному
тумані.
Б Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була.
В Якби мені сила та воля, жив би без горя.
Г Соборна Вкраїно, всі храми твої відбудуєм, щоб лунами дзвонів сягнути духовних
вершин.
Д Теплий туман слався по полю й наливав
балку по самі вінця, так що дерева потопали
в ньому.

1
2
3
4

28. Визначте відокремлені члени в реченнях
1 означення
2 прикладка
3 обставина
4 додаток

А Не сумнівайся, ідучи з народом.
Б Ніхто з живих істот, крім людини, не піде на
смертельний ризик в ім’я істини.
В Озвучене піснями, бринить моє перо.
Г На ясні зорі і на тихі води, щемлива доле,
виведи мене.
Д На Росі стоїть прославлене І. С. НечуємЛевицьким містечко — Семигори.

1
2
3
4

Читання й аналіз тексту

Завдання 29–36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.
Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме
їх як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
Прочитайте текст (цифри у дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29–36.
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Машина зі створення життя
(1−5) Що спільного між шніцелем, кишковою паличкою, яблуками, динозаврами, вовною
й кактусами? До складу кожного з них входять білки — молекули, що становлять універсальний будівельний матеріал живої природи. Крім того, білки відповідають за функціонал клітин, забезпечуючи
всі внутрішньоклітинні процеси.
(6−18) Упродовж довгого часу люди не знали, чим є білки. У XX столітті, коли дослідники
навчилися аналізувати живі системи й вивчати їхні компоненти, природа білків поступово почала
з’ясовуватися. Учені встановили, що біосинтез білка — центральний процес живої клітини: саме через
нього «мертві» молекули нуклеїнових кислот отримують життя й хімія перетворюється на біологію.
1970 року ці знання було узагальнено Френсісом Криком — одним із першовідкривачів структури
ДНК: генетична інформація реалізується через біосинтез білка, вона переходить із ДНК в РНК і далі
в білок. Окремі ділянки ДНК спочатку переписуються на іншу молекулу, РНК, а потім «прочитуються»
спеціальними машинами-рибосомами, які на основі отриманої інформації й синтезують білки. Троє
дослідників — Ада Йонат, Томас Стейц і Венкатраман Рамакришнан, що встановили особливості
структури й функцій рибосом, були нагороджені Нобелівською премією з хімії 2009 року.
(19−36) Уперше рибосоми було описано в 50-х роках минулого століття біологами, які досліджували
будову клітини. На цитологічних препаратах вони мали вигляд невеликих тугих гранул, розосереджених
по всій цитоплазмі. Доволі швидко було зроблено припущення, що рибосоми певним чином пов’язані
із синтезом білка. Однак зрозуміти, як саме маленькі кульки збирають поліпептидні ланцюги, дослідники
не могли — їм бракувало відомостей про будову цих структур. На початок 80-х років XX століття
біологам було вже відомо, що рибосоми складаються з двох субодиниць, великої й малої, функції яких
є відмінними. Учені також з’ясували, що рибосоми є різними в прокаріотів (без’ядерних організмів,
наприклад, бактерій) і в еукаріотів (організмів, у клітинах яких є ядро). Детальні ж характеристики
структури рибосом визначити за допомогою мікроскопа, навіть електронного, було неможливо.
Установити, чим є певна молекула або її частина, удалося за допомогою рентгенівської кристалографії: кристалографи вивчали характер дифракції рентгенівського випромінювання на зразку й за
отриманою картиною відтворювали структуру цього зразка. Однак використання такого методу
для дослідження рибосом ускладнювалося необхідністю представляти досліджувані молекули
в кристалічній формі.
(37−42) Вирощування кристалів називають мистецтвом, особливо якщо йдеться про несиметричні
структури, якими є рибосоми. Тим не менш 1980-го року ізраїльтянці Аді Йонат удалося визначити
будову цієї субодиниці. Щоправда, невелика роздільна здатність зразка внеможливлювала відтворення
структури рибосом у всіх деталях. Ада Йонат і її колеги продовжили роботу, і врешті-решт їм удалося
створити високоякісні кристали.
(43−50) Отримані знання стали фундаментальними для всієї молекулярної біології. Вони також
сприяли розробці нових типів антибіотиків. Річ у тім, що синтез білків необхідний для підтримки
життєдіяльності клітини. Якщо його зупинити, клітина загине. Як згадувалося, будова рибосом прокаріотів й еукаріотів є неоднаковою, а отже, учені можуть створювати ліки, що зупиняють білковий
синтез саме в клітинах бактерій-прокаріотів. Це завдання вельми актуальне, оскільки хвороботворні
бактерії постійно еволюціонують, набуваючи стійкості до застосовуваних засобів.
З журналу «Наука і техніка»
(433 слова)
29. Нобелівською премією в галузі хімії 2009 року були нагороджені вчені, які дослідили
А геном живої істоти
Б молекулу ДНК
В молекулу РНК
Г структуру та функції рибосом

А
Б
В
Г
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30. Процесом, завдяки якому «мертві» молекули нуклеїнових кислот отримують життя й таким чином хімія
перетворюється на біологію, у тексті названо
А розробку нових антибіотиків
Б кристалізацію молекул
В біосинтез білка
Г вирощування кристалів

А
Б
В
Г

31. Найбільш точне завершення речення «Рибосоми синтезують білки на основі інформації, отриманої
від...» містить рядок
А
Б
В
Г

А молекул РНК
Б окремих ділянок ДНК
В молекул РНК за посередництва молекул ДНК
Г «спеціальних машин»
32. На початок 80-х років XX століття НЕ було відомо
А що рибосоми складаються з двох субодиниць
Б що функції великої та малої субодиниць є різними
В якою є структура рибосом, суттєва для синтезу білка
Г що рибосоми відрізняються в прокаріотів і в еукаріотів

А
Б
В
Г

33. Як випливає з тексту, труднощі, пов’язані із застосуванням рентгенівської кристалографії для дослідження рибосом, були зумовлені
А необхідністю представлення субодиниць рибосом в кристалічній формі
Б тим, що субодиниці рибосом не піддаються кристалізації
В сумнівами щодо можливості кристалізувати субодиниці рибосом
Г принциповою невідтворюваністю структури рибосом у всіх деталях

А
Б
В
Г

34. Досягненнями науки, що уможливили дослідження детальних характеристик структури рибосом, слід
уважати всі, ОКРІМ
А прогресу у вивченні живих систем та їх окремих компонентів
Б узагальнення знань про природу білків
В створення електронного мікроскопа
Г винахід рентгенівської кристалографії

А
Б
В
Г

35. До ознак і функцій рибосом НЕ належить
А переписування генів з ДНК на РНК
Б розпізнавання РНК
В участь у біосинтезі білка
Г збирання поліпептидних ланцюжків

А
Б
В
Г

36. Правильно завершити висловлення «Унаслідок детального вивчення структури й функціонування
рибосом створено передумови для...» можна будь-яким рядком, ОКРІМ
А з’ясування багатьох важливих деталей синтезу білків
Б суттєвого поглиблення фундаментальних знань із молекулярної біології
В розроблення нових типів антибіотиків
Г винаходу нових методів лікування хвороб, які становлять загрозу життю багатьох
людей

А
Б
В
Г
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Частина 2
Українська література

Завдання 37–56 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний.
 иберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інВ
струкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме
їх як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
37. Рядки
Золотії серпики бряжчали,
Поки сього жита дожали;
Тепер вже не будуть бряжчати,
А будуть у коморі лежати
узято з
А колядки
Б щедрівки
В жниварської пісні
Г веснянки
Д історичної пісні

А
Б
В
Г
Д

38. Плач Ярославни отримав своє продовження у творі
А «Кайдашева сім’я»
Б «Максим Гримач»
В «Бондарівна»
Г «Вершники»
Д «Три зозулі з поклоном»

А
Б
В
Г
Д

39. Вислів «Визначай смак не по шкаралупі, а по ядру» належить
А Іванові Котляревському
Б Тарасові Шевченку
В Пантелеймонові Кулішу
Г Григорієві Сковороді
Д Василеві Стусу

А
Б
В
Г
Д

40. «праматір’ю української драматургії» вважають п’єсу
А Івана Котляревського
Б Тараса Шевченка
В Івана Карпенка-Карого
Г Івана Франка
Д Миколи Куліша

А
Б
В
Г
Д

41. Рядки
Тепер же я знаю:
Це той первий, що розпинав
Нашу Україну,
А вторая доконала
Вдову сиротину
є у творі
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А «До Основ’яненка»
Б «Кавказ»
В «І мертвим, і живим…»
Г «Сон» («У всякого своя доля…»)
Д «Гайдамаки»

А
Б
В
Г
Д

42. «А що нам, брате, до Вкраїни? Хіба нам нічого їсти або пити, або ні в чому хороше походити?»  —
говорить
А Гвинтовка
Б Кирило Тур
В Іван Брюховецький
Г полковник Шрам
Д Михайло Черевань

А
Б
В
Г
Д

43. У сюжеті поеми «Гайдамаки» вбивство Гонтою синів є
А експозицією
Б зав’язкою
В розвитком дії
Г кульмінацією
Д розв’язкою

А
Б
В
Г
Д

44. Біблійну оповідку про Каїна й Авеля по-новому осмислено у творі
А «Кайдашева сім’я»
Б «Вершники»
В «Я (Романтика)»
Г «Гайдамаки»
Д «Земля»

А
Б
В
Г
Д

45. У тексті «По обіді на вулиці вдарили троїсті музики і пішли через все село до корчми, вигріваючи
дорогою. Заворушились дівчата на городах та в садках, висипались на вулицю, аж перелази затріщали. Жнива кінчались, наставав вільніший час. Дівчата збирались на гулянку під корчмою» є такий
художній засіб
А синекдоха
Б гіпербола
В алегорія
Г риторичні звертання
Д приховане порівняння

А
Б
В
Г
Д

46. Тематично близькою до вірша «Блакитна панна» є поезія
А «Чого являєшся мені у сні»
Б «Ви знаєте, як липа шелестить?»
В Українське альфреско
Г «Арфами, арфами…»
Д «Молюсь і вірю…»

А
Б
В
Г
Д

47. Підзаголовок «Із оповідань Шехерезади» має твір
А «Три зозулі з поклоном»
Б «Тіні забутих предків»
В «За мить щастя»
Г «Момент»
Д «Максим Гримач»

А
Б
В
Г
Д
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48. Ернст фон Крауз пропонував синові скуштувати
А
Б
В
Г
Д

А українську землю
Б українську паляницю
В українське сало
Г українське молоко
Д українські пироги

49. Хто з українських письменників народився «в містечку Груні, Зіньківського повіту на Полтав
щині…»
А
Б
В
Г
Д

А Іван Котляревський
Б Панас Мирний
В Григорій Сковорода
Г Остап Вишня
Д Олесь Гончар
50. Уривок «Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду» узятий із твору
А «Кайдашева сім’я»
Б «Земля»
В «Камінний хрест»
Г «Вершники»
Д «Місто»

А
Б
В
Г
Д

51. «Господи! Чого тільки не доводиться переживати через ту літературу?!» — вигукує герой твору
А Миколи Хвильового
Б Миколи Куліша
В Остапа Вишні
Г Олександра Довженка
Д Ліни Костенко

А
Б
В
Г
Д

52. «Багато бачив я гарних людей, але такого, як батько, не бачив. Голова в нього була темноволоса,
велика і великі розумні сірі очі, тільки в очах чомусь завжди було повно смутку: тяжкі кайдани неписьменності і несвободи. Весь в полоні у сумного і весь в той же час з якоюсь внутрішньою високою
культурою думок і почуттів», — писав про батька
А Юрій Яновський
Б Микола Хвильовий
В Остап Вишня
Г Григір Тютюнник
Д Олександр Довженко

А
Б
В
Г
Д

53. Урбанізація зламала долю героя
А Степана Радченка
Б Мини Товченика
В Мини Мазайла
Г Оверка Половця
Д Григорія Многогрішного

А
Б
В
Г
Д

54. «Патріархом Бу-Ба-Бу» називають
А Євгена Пашковського
Б Івана Малковича
В Ірену Карпу
Г Юрія Андруховича
Д Ігоря Римарука

А
Б
В
Г
Д
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55. Архетип використаний у вірші
А
Б
В
Г
Д

А «Страшні слова, коли вони мовчать»
Б «Українське альфреско»
В «Різдво»
Г «Молюсь і вірю»
Д «Балада про соняшник»
56. Пісню «Ой піду я до роду гуляти» співає

А
Б
В
Г
Д

А Мотря Кайдашиха
Б Галя Гудзівна
В Наталка Полтавка
Г Маруся Чурай
Д Олеся Запорожець

У завданнях 57–60 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть
один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях
відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі
інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
57. Установіть відповідність між твором і його автором
Назва твору
1 «Різдво»
2 «Лебеді материнства»
3 «О земле втрачена, явись»
4 «Чари ночі»

Автор
А Василь Стус
Б Олександр Олесь
В Василь Симоненко
Г Микола Вороний
Д Богдан-Ігор Антонич

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

Д

58. Установіть відповідність між персонажами та назвами художніх творів
Персонаж
1 Уля Розсоха
2 Івоніка Федорчук
3 Меланія Черевань
4 Христя Хутірна

Назва твору
А «Земля»
Б «Чорна рада»
В «Україна в огні»
Г «Місто»
Д «Мина Мазайло»

59. Установіть відповідність між початком твердження і його продовженням
Початок твердження
1 Новелу М. Хвильового «Я (Романтика)» присвячено

2 Перемогу в новелі «Подвійне
коло» (Ю. Яновський «Вершники») здобуває

Продовження твердження
А «І мертвим, і живим»
Б матері
В «Цвітові яблуні»
Г «моїм соузникам»
Д романтикам революції
А революція
Б Андрій
В Оверко
Г Іван
Д Панас

1
2
3
4
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3 Антитезою до новели «Подвійне коло»
(Ю. Яновський «Вершники») можна
вважати новелу
4 Обивателі міста (новела М. Хвильового «Я (Романтика)») говорять про
палац шляхтича

А «Лист у вічність»
Б «Дитинство»
В «Шаланда в морі»
Г «Шлях армій»
Д «Адаменко»
А тут засідає чорний трибунал
Б тут засідає садизм
В тут засідають інсургенти
Г тут засідають червоноармійці
Д тут засідають бандити

60. Установіть послідовність розгортання сюжету в романі Ліни Костенко «Маруся Чурай»
Епізод
1 перший епізод
2 другий епізод
3 третій епізод
4 четвертий епізод

Подія
А Марусі виносять смертний вирок
Б смерть Марусиної матері
В Маруся біжить до матері жалітися на Гриця
Г поляки взяли Полтаву в облогу
Д хвора на сухоти Маруся слухає, як співає її
пісню полтавський полк

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

Частина 3
Власне висловлення

61. Прочитайте наведений текст.

Культура мовної поведінки — своєрідне дзеркало людини, її зовнішнє і внутрішнє (інтелектуальне) обличчя.
Іспанський письменник Міґель де Сервантес Сааведра сказав: «Ніщо не обходиться нам так
дешево і не цінується так дорого, як ввічливість».
Чи потрібно в сучасному інформаційному суспільстві бути ввічливим?
Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу
думку. Проілюструйте Ваші міркування посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших
видів мистецтва (зазначте автора й назву твору, укажіть проблему, порушену митцем, художній образ,
через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками
з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.
Роботу запишіть на бланку Б. У разі потреби використовуйте чернетку.
Орієнтовний обсяг роботи — 1 сторінка (200–250 слів). Текст обсягом до 100 слів екзаменатори
не перевірятимуть.
Чернетка
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ВАРІАНТ № 6

Частина 1
Українська мова

Завдання 1–10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.
Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме
їх як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
1. Антоніми вжито у прислів’ї
А
Б
В
Г

А Голова добре, а дві — краще.
Б Ранні пташки росу п’ють, а пізні — слізки.
В Не родися красна, а родися щасна.
Г Хто дбає, той і має.
2. Фразеологізм вдарити по руках означає

А
Б
В
Г

А знехтувати
Б розгніватися
В домовитися
Г посваритися
3. Простим є речення
А Малий човен на видноколі був добрим прихистком для мого втомленого погляду — мені
раптом захотілося зробити щось надзвичайне.
Б Хлопець не жалкував за тими непрочитаними книжками — знав, що рецепта на свій
пошук там не відчитає.
В Я тоді довго сидів над Дніпром, заколисаний його тишею, довго слухав мелодійний
плескіт хвиль...
Г Він почув: до нього щось торкається — сипався пісок.

А
Б
В
Г

4. Числівник є в реченні
А Він сьогодні не вивчив вірш, тому отримав двійку.
Б У спектаклі брало участь одинадцятеро дітей.
В Забрьоха викликав усю сотню на майдан.
Г Збудували новий тридцятиповерховий будинок.

А
Б
В
Г

5. Префікс при- пишеться в усіх словах рядка
А пр...шумний, пр...творити, пр...багатіти, пр...змружений, пр...славний
Б пр...гіркий, пр...кіпіти, пр...мокрий, пр...червоний, пр...поганий
В пр...гарний, пр...чорний, пр... ставити, пр... цілитися, пр... сипати
Г пр...мчати, пр...гладити, пр...шити, пр...морський, пр...творити

А
Б
В
Г

6. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з йо
А під...омний, кур...озний, павіл...он, ма...оріти, д...оготь
Б л...отчик, пен...ок, ст...ожка, зна...омий, бо...овий
В намал...ований, с…огодні, га...ок, ра...он, кра...овий
Г медал...он, з...омка, Солов...ов, Вороб...ов, міл...он

А
Б
В
Г
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Прочитайте текст і виконайте завдання 7–10

(1) Глибоке розуміння того, що Шевченко як співтворець духовної краси, сили і величі української
нації, стає однією з найбільших її святинь — символом України, її невід’ємною суттю, прозвучало
не в одній з прощальних промов. (2) І не випадково, що біля домовини Шевченка промовляли тоді
найвидатніші діячі і творці української історії — відомий етнограф Павло Чубинський, історик і письменник Микола Костомаров, письменник-культуролог, історик Пантелеймон Куліш, редактор першого
українського літературно-мистецького щомісячного журналу «Основа» Василь Бєлозерський, поет
Афанасьєв-Чужбинський. (3) Повернення Шевченка Україні — це повернення нашої національної
гідності і розуміння, що в своїй хаті своя правда, і сила, і воля. (4) Повернення Шевченка Україні —
це повернення до України її блудних синів, що підступно були обмануті і втратили духовний зв’язок
з материнською землею, повернення Україні Шевченкової мови.
7. Орфографічну помилку допущено в слові
А співтворець
Б письменник-культуролог
В громадсько-політичного
Г Шевченкова мова

А
Б
В
Г

8. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А першому
Б другому
В третьому
Г четвертому

А
Б
В
Г

9. складнопідрядним означальним є речення
А перше
Б друге
В третє
Г четверте

А
Б
В
Г

10. Апостроф пишеться в усіх словах рядка
А м...ясо, в...язати, п...ятнадцять, л...яний, в...яне
Б м...язи, в...ється, пам...ятник, здоров...я, без...язикий
В безслав...я, осеред...я, з...юрмитися, від...їхати, об...явити
Г об...єм, за...їхати, без...ядерний, без...ініціативний, трьох...ярусний

А
Б
В
Г

Завдання 11–23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний.
Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме
їх як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
11. Позначте рядок, у якому відбулося подвоєння приголосних
А силен...ий, невблаган...ий, підніс...я, священ...ий, священ...ик
Б незрівнян...ий, сказан...ий, тряс...я, стальн...ий, цін...ий
В рослин...ий, здоровен...ий, шален...ий, закон...ий, цілин...ий
Г бурячин…я, воз...’єднан...я, півден...ий, оборон...ий, родин...ий
Д лист...я, гордіст...ю, медал...ю, стат...я, ніч...ю

А
Б
В
Г
Д
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12. НЕ допущено помилку у відмінюванні числівника
А шестидесятьома трьома
Б восьми десятьох п’ятьох
В на сімдесяти дев’яти
Г сороками п’ятьома
Д стома п’ятьомами

А
Б
В
Г
Д

13. Правильно поєднано іменники з числівниками в рядку
А обоє книжок
Б півтора місяці
В чотири екзамени
Г три аркуша
Д п’ятдесят один пасажирів

А
Б
В
Г
Д

14. Неправильно побудовано словосполучення
А передплатити газети
Б ухвалити рішення
В складати іспити
Г співставити результати
Д брати участь

А
Б
В
Г
Д

15. Прикладки слід писати в лапках у всіх словосполученнях рядка
А озеро Тельбін, човен Тарас Шевченко, село Конотоп
Б квітка ромашка, цукерка Ромашка, атракціон Ромашка
В напій Ситро, фірма Гайденс, роман Сибіріада
Г пес Пірат, місто Харків, готель Київ
Д печиво Сяйво, комедія Хазяїн, дівчина Софійка

А
Б
В
Г
Д

16. Разом пишуться всі слова в рядку
А автоматно/токарний, дослідно/виробничий, до/несхочу
Б пів/Києва, південно/східний, північно/ східний
В південно/український, північно/морський, вище/вказаний
Г пів/пляшки, досить/таки, до/снаги
Д до/ста, достатньо/відомий, палео/геновий

А
Б
В
Г
Д

17. НЕ змінюються всі слова в рядку
А ходити, даласі, мадам, тхеквондо
Б сміючись, двійко, помацки, ЖЕК
В бра, кімоно, месер, театр
Г зранку, кін, телеінтерв’ю, пальто
Д на-гора, магнето, модерато, ложе

А
Б
В
Г
Д

18. Поширене означення НЕ відокремлюється в реченні (розділові знаки вилучено)
А У залитих водою низинах витикався лапатий лопух.
Б Вдалині чорніла пляма схожа на Андрійка.
В Пахло зерном збираним недавно розкиданим під сонцем для підсихання.
Г Місто освітлене вогнями лежало в долині.
Д Сп’янілий від щастя я брів городами і не бачив жодної рослини під ногами.

А
Б
В
Г
Д
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19. Букви я, ю, є, ї позначають два звуки в усіх словах рядка
А
Б
В
Г
Д

А багатослів’я, довір’я, згуртування, лопушняк
Б в’єтнамський, кампанія, пательня, тер’єр
В балалаєчний, сіряк, щеня, торф’яний
Г камер-юнкер, сіяти, миколаївець, рельєф
Д морквяний, зброяр, юридичний, мідянка
20. Тире між підметом і присудком НЕ ставиться в реченні (розділові знаки вилучено)

А
Б
В
Г
Д

А Сім моє улюблене число.
Б Моя мати наївність тиха жура і добрість безмежна.
В Дуже добра жінка моя мати.
Г Шепіт вечоровий то голос близького повноліття.
Д Щастя не знати спокою, в далі йдучи невідомі.
21. Закінчення -а(-я) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку

А
Б
В
Г
Д

А свищик, сволок, лірик, Луганськ
Б пересуд, лінотип, деспот, випад
В наскок, ліпник, держак, аркан
Г заспів, насип, аркуш, архів
Д депутат, ароматизатор, наст, Алтай
22. Поширеним є речення

А
Б
В
Г
Д

А Валка чумаків посунула.
Б Ми накивали п’ятами.
В «Бути чи не бути» — це питання.
Г Сіно ще не прибрали.
Д Час летить.
23. Правильну вимову слова кривдниця відображає фонетичний запис

А
Б
В
Г
Д

А [криудниец'а]
Б [кривдниец'а]
В [криудниц'а]
Г [кривдниця]
Д [кривдн'иц'а]

У завданнях 24–28 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть
один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях
відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі
інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
24. Установіть відповідність між видом односкладного речення та прикладом
Вид речення
Приклади
1 означено-особове
А Довіряй, але перевіряй.
2 неозначено-особове
Б Брехливу собаку чути здалека.
3 узагальнено-особове
В П’ю життя моє спрагненно-радо.
4 безособове
Г В Італії короп вважають стравою для закоханих.
Д Диво дивнеє на світі з тим серцем буває!

1
2
3
4

А

Б

В

Г
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Д

25. Установіть відповідність між типом підрядного речення і прикладом
Тип речення
1 підрядне умови
2 підрядне мети
3 підрядне місця
4 підрядне ступеня і способу дії

Приклади
А Для того щоб стать щасливим, треба мріяти
завжди.
Б Серця не змусиш битися так, як це тобі
заманеться.
В Якби видніше, поблукати скрізь би.
Г Куди ноги, туди й голова.
Д Я п’ю шовковість самоти, як ніч спиває
заходу останню червінь.

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

Д

26. Установіть відповідність між видом речення і прикладом
Вид речення
1 просте зі вставним cловом
2 просте речення з однорідними присудками
3 складнопідрядне речення
4 складносурядне речення
з однорідними членами
речення

Приклад
А Буває вечірня зоря золота буває рожева
а ця ось багрянисто-туманна.
Б Дійсність така містична така химерна.
В Предметом наукового дослідження дельфіни стали двадцять два століття тому.
Г Справді дурний язик голові не приятель.
Д Сучасна наука не може пояснити хто був
предком дельфіна.

1
2
3
4

27. Визначте правильне тлумачення фразеологізмів
Фразеологізм
1 баламутити голови
2 взяти своїм горбом
3 очі відбирає
4 збирати вершки

Значення
А хто-небудь вродливий, гарний
Б дурити, морочити когось
В здобувати що-небудь ціною величезних
зусиль
Г ставати рішучим, зібраним
Д брати собі все найкраще, першим користуючись чиїмось здобутками

1
2
3
4

28. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово)
Старий ще більше насупився, але доскіпуватись не став: (1) той (2) же чабанський (3) гонор не дозволяв
йому (4) по-своєму бути причепливим, лізти не в своє.
А іменник
Б займенник
В дієприслівник (як форма дієслова)
Г прислівник
Д частка

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

Читання й аналіз тексту

Завдання 29–36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.
Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме
їх як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
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Прочитайте текст (цифри у дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29–36.

Пантеон постатей
(1–5) У будь-якому національному просторі є свій пантеон постатей, які символізують його
мистецькі й духовні верховини, стають своєрідними іменами-емблемами, що вирізняють його серед
інших етнокультур. Цей пантеон відсвічує променями національного генія й складається з образів
діячів культури, науки, політики, без яких практично неможливо уявити інтелектуальний та духовний
розвій нації.
(6–9) З-поміж митців, які ввійшли до пантеону-геніалітету, вплинули на розвиток і тенденції драматургії, театру та драматичної культури й долі яких надзвичайно тісно переплелися, своєю творчою
спорідненістю вирізняються Лесь Курбас та Микола Куліш. Кожен із них став еталонним і канонічним
явищем у своїй творчій сфері.
(10–12) Л. Курбас понад усе поціновував неординарність людини, її індивідуальну й мистецьку
яскравість. Один з провідних принципів його мистецько-театральної педагогіки полягав у тому, щоб
формувати талановитих, «зоряних» майстрів сцени.
(13–18) Основоположник «Березоля» не лише розвивав природний потенціал особистостей, використовуючи багатий арсенал засобів театральної педагогіки, підіймаючи своїх вихованців до високого акторського й режисерського рівня, за що його називали «мистецьким поводирем», а відчував
потребу в такому митцеві-однодумцеві, який стояв би на одному художньо-інтелектуальному рівні
з ним, став би стимулом і для його, Курбасового, особистісного розвою.
(19–29) Особливу потребу Л. Курбас відчував у непересічних сучасних драматургах. Він поважливо ставився до світової драматичної класики, постійно виставляв її на березільській сцені. Проте
вона не могла замінити йому драматургію сучасності, оригінальних драматичних творів 20—30-х рр.
XX століття, які відображали б специфіку національного буття, враховували б не лише традиційні
психологічні підвалини мистецтва, а й модернові формотворчі здобутки. Йому бракувало сучасної
драматургії, що виходила з таких же, що й Л. Курбас, уявлень про театральне мистецтво як про дійство,
що протистоїть натурально-побутовій школі й передбачає каскад феєричних трюків, умовностей,
фантазійний політ режисерської думки та акторської імпровізації.
(30–32) Л. Курбас почувався до кінця не реалізованим без національної драматургії, яка органічно
вписувалася б у реформаторський пафос, програмну декларацію «Березоля».
(33–37) Л. Курбас шукав — свідомо чи підсвідомо — серед українських драматургів такого митця,
який був би адекватним йому (а може, й більшим) за масштабом таланту й самобутності. Йому конче
потрібний був сучасний письменник — драматург, твори якого дали б змогу втілити у сценічній формі
його, Курбасові, найважливіші знахідки режисерської філософії та театральної системи.
(38–44) М. Куліш, хоч і був лідером за покликанням, все ж потребував натхненників, які власними
ідеями, оригінальними гаслами, критичними міркуваннями сприяли б його творчому розвою. Він відчував потребу в могутній діяльній постаті, на яку міг би орієнтуватися у своїй творчості. М. Кулішеві
бракувало режисера, який підтримував би і поглиблював би його драматичні шукання, узагальнення,
відкриття. Поруч з ним мала бути людина — концепція. Одна або кілька. Ними і стали Л. Курбас та
М. Хвильовий.
(45–54) У зближенні драматурга і режисера велику роль зіграв психологічний чинник — прита
манна їм однорідність почуттєвих, моральних і духовних домінант. Ці дві особистості швидко утворили
творчий тандем, що вирізнявся серед інших мистецьких союзів неабиякою плідністю, тривалістю
й органічністю. Обом була притаманна романтична тональність душі, і надихалися вони в драматургічній та сценічній діяльності романтичним пафосом творення. Обидва відчували покликання
до створення такого мистецтва, яке було б відкриттям для українського суспільства, для часу, для
доби  — з гротеском і побутовістю, іронією і щирістю, фантасмагорією і прозорістю, ритмомелодійністю і сюжетністю, філософічністю і натуралістичністю.
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(55–58) Ю. Смолич зазначав: «їх взаємна любов — Куліша і Курбаса — була ніжна і пристрасна:
так люблять закохані навічно; так люблять друга, коли вірять, що йому готовано на майбутнє вчинити
щось видатне. Думаю, що це була любов двох талантів, що знайшлися: Куліш був талант для Курбаса,
Курбас — талант для Куліша».
За Я. Голобородьком
(520 слів)
29. Висловлювання «У будь-якому національному просторі є свій пантеон постатей, які символізують
його мистецькі й духовні верховини, стають своєрідними іменами-емблемами, що вирізняють його серед
інших етнокультур» є
А
Б
В
Г

А тезою автора, яку потрібно підтвердити або спростувати
Б авторською ідеєю тексту
В істиною, яка не потребує доказів
Г формулюванням суперечливого питання

30. Вислів «Л. Курбас понад усе поціновував неординарність людини, її індивідуальну й мистецьку яскравість» характеризує натуру
А
Б
В
Г

А спостережливу
Б цілісну
В вдячну
Г митця
31. Основну думку тексту висловлено в реченні
А Думаю, що це була любов двох талантів, що знайшлися: Куліш був талант для Курбаса,
Курбас — талант для Куліша.
Б У зближенні драматурга і режисера велику роль зіграв психологічний чинник.
В Л. Курбас почувався до кінця не реалізованим без національної драматургії, яка органічно вписувалася б у реформаторський пафос, програмну декларацію «Березоля».
Г З-поміж митців, які ввійшли до пантеону-геніалітету, вплинули на розвиток і тенденції
драматургії, театру та драматичної культури й долі яких надзвичайно тісно переплелися,
своєю творчою спорідненістю вирізняються Лесь Курбас та Микола Куліш.

А
Б
В
Г

32. У реченні «Л. Курбас понад усе поціновував неординарність людини, її індивідуальну й мистецьку
яскравість» вжито
А синоніми
Б пароніми
В антоніми
Г омоніми

А
Б
В
Г

33. Висловлювання «Ці дві особистості швидко утворили творчий тандем, що вирізнявся серед інших
мистецьких союзів неабиякою плідністю, тривалістю й органічністю» говорить про
А родинні зв’язки митців
Б складні умови виживання
В спільність поглядів двох митців
Г основну тематику творів

А
Б
В
Г

34. Наведений текст належить до функціонального стилю
А публіцистичного
Б розмовно-побутового
В публіцистичного з елементами художнього
Г поєднання публіцистичного з науковим

А
Б
В
Г
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35. Текст є
А
Б
В
Г

А роздумом з елементами опису
Б розповіддю
В описом
Г розповіддю з елементами роздуму
36. Висновком є слова
А Обидва відчували покликання до створення такого мистецтва, яке було б відкриттям
для українського суспільства, для часу, для доби — з гротеском і побутовістю, іронією
і щирістю, фантасмагорією і прозорістю, ритмомелодійністю і сюжетністю, філософічністю і натуралістичністю.
Б У зближенні драматурга і режисера велику роль зіграв психологічний чинник — притаманна їм однорідність почуттєвих, моральних і духовних домінант.
В М. Куліш, хоч і був лідером за покликанням, все ж потребував натхненників, які власними ідеями, оригінальними гаслами, критичними міркуваннями сприяли б його творчому розвою.
Г Думаю, що це була любов двох талантів, що знайшлися: Куліш був талант для Курбаса,
Курбас — талант для Куліша.

А
Б
В
Г

Частина 2
Українська література

Завдання 37–56 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний.
 иберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інВ
струкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме
їх як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
37. «Водіння кози» супроводжує календарно-обрядову пісню
А щедрівку
Б колядку
В веснянку
Г петрівчану пісню
Д купальську пісню

А
Б
В
Г
Д

38. «Ви ж сказали: «Мужаймося самі — минулу славу самі заберемо і прийдешню самі поділим!» — ці
слова у «Слові» належать
А Святославу Київському
Б Святославу Курському
В Всеволоду, брату Ігоря
Г авторові «Слова»
Д Ігореві, князю Новгород-Сіверському

А
Б
В
Г
Д

39. Григорій Сковорода називає «силою»
А крилаті вирази
Б байку як літературний жанр
В давню літературу
Г мораль байки
Д фабулу

А
Б
В
Г
Д
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40. Характеристику Енея містять всі рядки, ОКРІМ
А був тяжко не по серцю Юноні, — все її гнівив: здававсь гірчиший їй від перцю,
ні в чім Юнони не просив
Б суціга, паливода і горлоріз; по світу як іще побіга, чиїхсь багацько виллє сліз
В прямий, як сосна, величавий, бувалий, здатний, тертий, жвавий, такий, як був нечеса князь
Г був парубок моторний і хлопець хоч куди козак
Д він так здавався і нікчемний, та був розумний і письменний, слова так сипав, як горох

А
Б
В
Г
Д

41. Отцем Бенедиктом був
А свитник Василь
Б Іван Шрам
В Іван Брюховецький
Г Максим Гримач
Д Омелько Кайдаш

А
Б
В
Г
Д

42. Пейзажні описи в поемі «Катерина» введені, щоб
А передати красу української природи
Б поглибити психологічний стан героїні
В зберегти народнопісенні традиції
Г показати красу шевченківського вірша
Д надати твору реалістичного звучання

А
Б
В
Г
Д

43. «Батько мій сів на коня, ухопив на сідло карапуза — синка свого, себто мене, ледачого, та й гайда
на Запорожжя», — розповідає про себе
А
А Гриць Бобренко
Б
Б Яким Сомко
В
В Кирило Тур
Г
Г Ярема Галайда
Д
Д Іван Шрам
44. Все, що мав у житті, він віддав
Для одної ідеї,
І горів, і яснів, і страждав,
І трудився для неї —
так сказано про
А Тараса Шевченка
Б Панаса Мирного
В Івана Франка
Г Івана Карпенка-Карого
Д Івана Нечуя-Левицького

А
Б
В
Г
Д

45. До фольклорних ліро-епічних жанрів належить жанр
А легенда
Б казка
В пісня
Г дума
Д коломийка

А
Б
В
Г
Д

46. Образ Азазеля наявний у творі
А Івана Котляревського
Б Тараса Шевченка
В Івана Франка
Г Лесі Українки
Д Михайла Коцюбинського

А
Б
В
Г
Д
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47. Представником МУРу був письменник
А Улас Самчук
Б Володимир Сосюра
В Василь Стус
Г Богдан-Ігор Антонич
Д Юрій Андрухович

А
Б
В
Г
Д

48. За жанром «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого
А трагедія
Б комедія
В власне драма
Г трагікомедія
Д водевіль

А
Б
В
Г
Д

49. Назва вірша «Contra spem spero» перекладається з латини як
А борітеся — поборете
Б надія помирає остання
В мріє, не зрадь
Г без надії сподіваюсь
Д сізіфова праця

А
Б
В
Г
Д

50. «Великий жаль вхопив … за серце. Зразу його тягло скочити з скелі у крутіж».
А Івана Палійчука
Б Івана Дідуха
В Івана Брюховецького
Г Івана Запорожця
Д Омелька Кайдаша

А
Б
В
Г
Д

51. Використання повтору «Любіть Україну» в однойменному вірші В. Сосюри називається
А анафорою
Б рефреном
В тавтологією
Г ретардацією
Д риторичним звертанням

А
Б
В
Г
Д

52. Героями новели «Я (Романтика)» є всі, ОКРІМ
А доктора Тагабата
Б людини Х
В Андрюші
Г редактора Карка
Д дегенерата

А
Б
В
Г
Д

53. Справжнє ім’я Остапа Вишні
А Панас Рудченко
Б Павло Губенко
В Іван Лозов’ягін
Г Іван Тобілевич
Д Микола Фітільов

А
Б
В
Г
Д
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54. Родина Лавріна Запорожця на початку і в кінці кіноповісті «Україна в огні» виконує пісню
А «Повій, вітре, на Вкраїну»
Б «Та забіліли сніги, забіліли білі»
В «Ой, піду я до роду гуляти»
Г «Віють вітри, віють буйні»
Д «Мати ж моя Пава»

А
Б
В
Г
Д

55. Строфа
Брате мій, наречений Іваном!
Нащо рятував мене? Біда.
Кажуть, десь далеко за лиманом
Море є — одним лицем вода.
написана віршовим розміром
А хорей

А

Б ямб

Б

В дактиль

В

Г анапест

Г

Д амфібрахій

Д

56. Прийом антитези відсутній у рядку
А Наш батько з тих, що умирали перші, А Гриць Бобренко — з тих, що хочуть жить.
Б Моя любов чолом сягала неба, А Гриць ходив ногами по землі.
В Про наші битви — на папері голо, Лише в піснях отой вогонь пашить.
Г Історії ж бо пишуть на столі, Ми ж пишем кров’ю на своїй землі.
Д Чи він мені, чи я йому — нерівня, Нерівня душ — це гірше, ніж майна!

А
Б
В
Г
Д

У завданнях 57–60 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть
один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях
відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі
інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
57. Установіть відповідність між терміном і його визначенням
Термін
1 алюзія
2 алегорія
3 алітерація
4 амфібрахій

Визначення
А втілення абстрактного поняття в конкретному
образі
Б трискладова стопа з наголосом на другому
складі
В натяк на загальновідомий історичний чи літературний факт
Г справжнє ім’я автора, на противагу імені вигаданому — псевдоніму
Д повторення подібних за звучанням приголос
них у віршованому рядку

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д
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58. Установіть відповідність між персонажем твору і його реплікою
Персонаж
1 Тьотя Мотя («Мина Мазайло» М. Куліша)
2 Мавка («Лісова пісня»
Лесі Українки)
3 Маруся («Маруся Чурай»
Л. Костенко)
4 Григорій Многогрішний
(«Тигролови» Івана Багряного)

Репліка
А Ліпше вмерти біжучи, ніж жити гниючи.
Б Я — навіжена. Я — дитя любові. Мені без
неї білий світ глевкий.
В Ні, я жива! Я буду вічно жити! Я в серці
маю те, що не вмирає.
Г Та там з одного набою торік по двадцять
чотири качки били.
Д А Котляревський мені без надобності.

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

Д

59. Установіть відповідність між художнім засобом і прикладом, у якому його вжито
Художній засіб
1 гіпербола
2 оксиморон
3 інверсія
4 порівняння

Приклад
А Тут і починається найцікавіший момент нашого
полювання.
Б Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха
співати пісні.
В Припливайте до колиски, лебеді, як мрії.
Г Та там з одного набою торік по двадцять чотири
качки били.
Д На галявині широкій квітка червона зійшла.

1
2
3
4

60. Установіть відповідність між автором і поетичними рядками
Автор
1 Павло Тичина
2 Василь Стус
3 Дмитро Павличко
4 Василь Симоненко

Поетичні рядки
А Мене водило в безвісті життя, та я вертався на
свої пороги.
Б Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину.
В Йде весна запашна,
Квітами-перлами закосичена.
Г Поезіє, сонце моє оранжеве,
Щомиті якийсь хлопчисько
Відкриває тебе для себе.
Д І собором дзвінким Україна написалась на мурах
тюрми.

1
2
3
4

Частина 3
Власне висловлення

61. Прочитайте наведений текст.

За всіх часів і в усіх народів було найбільшою святістю, коли лежав на столі хліб.
У народі кажуть: «Коли черствіє хліб, то і душі черствіють, а якщо черствіють душі —
неодмінно зачерствіє хліб — наша совість».
То що і як маємо чинити, щоб не черствіла совість і не міліла душа?
Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу
думку. Проілюструйте Ваші міркування посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших
видів мистецтва (зазначте автора й назву твору, укажіть проблему, порушену митцем, художній образ,
через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками
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з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.
Роботу запишіть на бланку Б. У разі потреби використовуйте чернетку.
Орієнтовний обсяг роботи — 1 сторінка (200–250 слів). Текст обсягом до 100 слів екзаменатори
не перевірятимуть.
Чернетка
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ВАРІАНТ № 7

Частина 1
Українська мова

Завдання 1–10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.
Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме
їх як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
1. Укажіть словосполучення зі словами в прямому значенні
А гострий біль
Б високе дерево
В м’який характер
Г оксамитові очі

А
Б
В
Г

2. Фразеологічний зворот ужито в реченні
А На синю синь води лягла від хмари тінь, просумувала хмара за собою
Б Місяць в хмарах заблудився та й за гору закотився.
В Додому ніч собі на небо йшла, і на зорю дивилася мурашка...
Г Іван Петрович Котляревський давав чосу і в хвіст і в гриву не тільки богам, а й панам,
підпанкам і слугам.
3. Складним є речення
А На кручі стоять липи, дуби, а внизу повниться озеро.
Б Скочив з сідла запорожець і повів коня у глибоку долину.
В В усьому порядок і лад.
Г Увечері в Джериній хаті ледве блимав каганець.

А
Б
В
Г

А
Б
В
Г

4. Частку вжито в рядку
А Вже третю зиму ходив я до школи.
Б Брехати — не ціпом махати.
В Я лягаю на землю біля кринички.
Г Він став випитувати про все Степана Жмайла і зараз став хлопців екзаменувати.

А
Б
В
Г

5. Літеру с на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А ...лагода, ...фотографувати, ...бити, ...чистити
Б ...берегти, ...компрометувати, ...цементувати, ...сох
В ...творити, ...прямувати, ...писати, ...підлоба
Г ...чесати, ...цідити, ...хотіти, ...мочити

А
Б
В
Г

6. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А л...вада, к...рувати, вит...рати, шел...стіти
Б ат...стат, ас…міляція, пл....ту, ч...кати
В л...міш, ст....рпіти, реш...то, кл...котати
Г др...гати, зач...пити, п...кти, п...ріг

А
Б
В
Г
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Прочитайте текст і виконайте завдання 7–10

(1) Зеленим лісом вкриті схили Чернечої, могутньою буйною зеленню виповнено, здається, і всі
ярки та приярки, урочища вікові. (2) Дерева дужі, круті, гіллясті кущі не пролазні все якесь первісне,
все мовби самим своїм виглядом хоче показати людині, яка земля ця плодюча, які надпотужні сили
таяться в ній. (3) Глянеш униз — ніби з літака бачиш суцільні верховіття дубів, глянеш угору — на
схилах живе коріння м’ясисто випинається із землі. (4) А ще вище насупилась хмара, і чути, як дощ
у ній шумить. (5) Хмара помітно більшає, росте, сутінь від неї лягає на зелену діброву.
7. Орфографічну помилку допущено в слові
А зеленню
Б урочища
В не пролазні
Г надпотужні

А
Б
В
Г

8. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А першому
Б другому
В третьому
Г четвертому

А
Б
В
Г

9. Вставне слово є в реченні
А першому
Б другому
В третьому
Г п’ятому

А
Б
В
Г

10. Вищий ступінь прислівника вжито в реченні
А1
Б2
В4
Г5

А
Б
В
Г

Завдання 11–23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний.
 иберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інВ
струкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме
їх як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
11. Помилку в утворенні відмінкової форми числівника допущено в рядку
А дванадцяти, дванадцятьом, дванадцятьох, дванадцятьма
Б п’ятдесятьох, п’ятдесятьом, п’ятдесятьома, п’ятдесяти
В сімдесяти, сімдесятьом, семидесятьма, сімдесятьох
Г десять, десяти, десятьох, десятьом
Д триста, трьохсот, трьомстам, трьомастами

А
Б
В
Г
Д
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12. Знак м’якшення пишеться в усіх словах рядка
А л...ох, середи...ого, тр...ох, кров..., зол...ото, осінн...ого
Б с...омий, мол...одий, у лан...ці, Вас..чин, на ручен...ці
В на таріл...ці, на голівон...ці, трет...ого, молодец..., на вишен...ці
Г милуєт...ся, л...отчик, намал...ований, козац...кий, калинон...ка
Д Хар...ків, читаєш..., повір...те, по-німец...ки, ткац...кий

А
Б
В
Г
Д

13. Усі слова написано правильно в рядку
А обличчя, Поволжжя, наллються, військкомат
Б барокко, священник, голландець, шаленний
В статтею, блаженний, заввідділом, козаччина
Г Галиччина, аллегорія, статтей, Андорра
Д Ахіллес, Марокко, піцца, Вінничина

А
Б
В
Г
Д

14. Закінчення -а у формі родового відмінка мають усі іменники в рядку
А чан, оракул, грам, багатокутник
Б римейк, прес-реліз, багнет, вулкан
В привид, вуличник, злив, корвет
Г шабаш, конюх, маяк, медовар
Д Сибір, резервуар, рейтинг, рекорд

А
Б
В
Г
Д

15. Помилку допущено в рядку
А
Б
В
Г
Д

А виконати згідно розпорядження
Б діяти відповідно до постанови
В навчатися впродовж року
Г працювати за схемою
Д помилитися через неуважність
16. Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні
А Як/би, я тепер хотіла у мале човенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом
поплисти!
Б Ледве-ледве від власного картання захищаюсь і ледве стримую докори свого серця
за/те, що завинила без вини.
В І тільки люди зморщили чоло: — Не може бути що/б таке було.
Г Все одно, що/б не сталось, ми не розлучимось.
Д Вони говорили про/те, чого не варт робити.

А
Б
В
Г
Д

17. Через дефіс пишуться всі слова в рядку
А дельта/план, організаційно/профілактичний, професійно/кулінарний
Б пружно/пластичний, прямо/протилежний, прусько/австрійський
В спірально/зігнутий, спірально/конусний, функціонально/протилежний
Г дельта/промені, ядерно/ракетний, суспільно/політичний
Д південно/африканський, південно/східний, нормативно/правовий

А
Б
В
Г
Д

18. Правильно утворено форму наказового способу дієслова в рядку
А з’ясуємо
Б не мовчімо
В подякуємо
Г дозволимо
Д намалюємо

А
Б
В
Г
Д
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19. Кома перед і ставиться в реченні (коми вилучено)
А Івась і Грицько ішли по боках і доглядали овечат.
Б Дідусь дуже любив маленького Павлика і завжди йому розповідав про зайців,
про вовків, про лисичок.
В А він уявіть собі і вухом не веде.
Г Ви життя давали колоскові, щоб наливався соком і зерном.
Д Вона (гуска) вважала себе довголітньою, бо прожила вже три літа і три зими.

А
Б
В
Г
Д

20. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка
А запорожець, сльоза, борода, мова
Б здоров’я, діло, вітерець, пил
В бадилля, надія, птах, життя
Г колосок, сік, зерно, табунець
Д голуб, щось, неслухняний, якість

А
Б
В
Г
Д

21. Граматичну помилку допущено в реченні
А Був дощ м’який, і гречка пахне душно.
Б І хліб зійшов, як гімн весні і літу.
В Темрява з кутків давно вже вийшла та й обступила нас, немов облога.
Г Осінь, увійшовши у свої права повелась спочатку суворо, все чогось хмурилась,
сльозилась, а потім пом’якшала.
Д Хлопець не спав, думаючи про райську квітку щастя.

А
Б
В
Г
Д

22. Простим є речення
А Після вечері Микола взяв свиту й ліг спати на току, на соломі, але його не брав сон.
Б Це була весела зелена галявина, і на ній росли квіти.
В Ростіть скоріш, хлоп’ята, на підмогу татусеві.
Г Минуло літо, тільки бабине горить ще, спадає листя на траву, неначе кров, і баня неба
молитовно пнеться вище, темнішає немов.
Д Весь світ стоїть, мов храм, розписаний модерно, весь Божий світ яріє барвами яси.

А
Б
В
Г
Д

23. Поширеним є речення
А Батько був щасливим.
Б Хай він принесе.
В Світає...
Г Минула тривожна година.
Д Двоє друзів бігали-дріботіли

А
Б
В
Г
Д

У завданнях 24–28 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть
один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях
відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі
інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
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24. Установіть відповідність між видом односкладного речення і прикладом
Односкладне речення
1 означено-особове
2 неозначено-особове
3 узагальнено-особове
4 безособове

Приклади
А Портрети його друкуватимуть у столичних
газетах.
Б Вовка пастухом не ставлять.
В Вогонь! Червоний, веселий, чистий.
Г І мене в сім’ї великій, сім’ї вольній, новій, не
забудьте пом’янути незлим, тихим словом.
Д До самого села не зустрілося жодної живої
душі.
25. Установіть відповідність між видом підрядного речення і прикладом
Вид підрядного речення
Приклади
1 означальне
А Оскільки ми істоти енерготворчі, то висилаємо чи приймаємо свою й чужу енергію.
2 з’ясувальне
Б Він (Богдан) припав до землі, що плакала
3 обставинне причини
ранковою сльозою, і огудинням поповз ближ4 обставинне місця
че до оселі, на якій уже сумував перед далекою дорогою лелека.
В Так літував Іван у полонині, аж поки вона
не спустіла.
Г Говорять, що матері сльози гарячі і тверде,
міцнеє каміння проймають.
Д Не плач і не ходи туди вечорами, де стежки
тернами втикані і де гаряча земля.

1
2
3
4

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

Д

26. Установіть відповідність між відокремленим членом і реченням, у якому його вжито
Відокремлений член
Приклади
1 означення
А Ось приходить і другий підпасич — Грицько, Чупринів син, хлопчик однакових з Чіпкою літ.
2 прикладка
(різновид означення) Б Низькі хмари пропливають над деревами то
брудно-чорні, то темно-сизі, зрідка з-під них
3 обставина
сполоханим птахом зірветься вітрець, зітхаю4 додаток
чи...
В Скелі, омиті морськими хвилями, здавалися яки
мись богатирями з казок.
Г Мужай, прекрасна наша мово, живи, народу віще
слово, цвіти над нами веселково, як мир, як щастя, як любов!
Д Всі учні, крім тих, хто захворів, писали пробні
тести з української мови.
27. Визначте правильне тлумачення фразеологізмів
Фразеологізм
1 спіймати на вудочку

2 влучати в саме око

Тлумачення
А мати хороший улов
Б привернути увагу когось
В перехитрити, ошукати кого-небудь
Г впіймати когось
Д досягти чогось значного
А лізти перед очі
Б вколоти когось
В влучати всередину
Г вражати когось
Д заподіяти комусь зло

1
2
3
4

1
2
3
4

444
www.e-ranok.com.ua

3 показати клас

4 передати куті меду

А зробити, виконати що-небудь з майстерністю
Б продемонструвати навчальне приміщення
В великий успіх
Г довести свою здатність, спроможність
Д виявити свою вдачу
А мати щось над міру
Б зробити страву занадто солодкою
В щось комусь дати
Г зробити щось непотрібне
Д перевищувати норму в чомусь

28. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).
— А кому вже (1) не гидко, (2) той, виходить, (3) непомітно сам уже погидшав, — сказав спокійно Лев,
навіть не (4) глянувши в бік Галая.
А займенник
Б дієприкметник (як форма дієслова)
В дієприслівник (як форма дієслова)
Г прислівник
Д частка

А
Б
В
Г
Д

Читання й аналіз тексту
Завдання 29–36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.
Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме
їх як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
Прочитайте текст (цифри у дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29–36.

Шевченко вовіки насущний
(1–8) Кожна доба заново прочитує Шевченка. І кожен достойний український письменник, працівник культури, громадянин, кожен, хто відчуває себе українцем, шукаючи натхнення, визначаючи своє
місце в житті, свій обов’язок перед рідним народом, незмінно відчував потребу осмислити Шевченка
для себе, для своєї особистої долі. І всякий ворог українського народу, коли хотів розтлити його душу,
оволодіти його серцем, незмінно стикався з Шевченком і намагався накласти на нього свою руку, пере
фарбувати його, спотворити, зробити «своїм». Боротьба за Шевченка й триває так довго, тому й була
такою гострою, що це — боротьба за душу українського народу.
(9–11) Бувши кров’ю від крові і плоттю від плоті свого багатостраждального народу, безмежно
люблячи його і належачи йому всією своєю істотою, він ненавидів у ньому те, що було виховане століттями поневолення і національного розтління.
(12–22) Узявши від народу все краще і життєдайне, він відринув гірше, ветхе. Та він не лише взяв
від народу — він йому сторицею віддячився. Він присвятився гуманістичній освіті, демократичному
вихованню мас. Велика його заслуга перед українським народом насамперед, а потім і перед іншими
народами — в тому, що він уперто вщеплював у його свідомість ідеї демократизму, народного самоврядування, ідеї соціальної та національної справедливості, правди і свободи. Поняття правди і волі,
що проймають всю його поезію, дуже широкі, дуже конкретні, дуже людяні. Велика заслуга його
в тому, що, доклавши стільки зусиль до пробудження національного самоусвідомлення українського
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народу та виховання національної гідності, він спрямував їх не в бік національної замкненості, а в бік
взаємопізнання та взаємоповаги, рівноправного спілкування, дружби та братерства народів.
(23–24) Та Шевченко належить не лише Україні — всьому людству, хоч кожне його слово — про
Україну.
(25–28) Тут відбувається нечасте в історії літератури, але підвладне генієві, щасливе перетворення:
поезія, породжена злобою дня, живе вічно. Поезія, зміст, характер, призначення якої безпосередньо
національні, набуває загальнолюдського значення, виростає до світових масштабів, стає «родовим»
явищем людського духу.
(29–39) Загальнолюдське значення поезії Шевченка не тільки в тому, що він, як і кожен геній,
збагатив духовний потенціал людства, зробивши доступним для всіх народів те, що пережив, передумав, скристалізував у слово народ український і чого він досягнув у царстві думки і духу. Загальнолюдське значення Шевченкової поезії в тому, що вона самому українському народові дала розуміння
його долі, його потреб та його завдань перед лицем майбутнього — з погляду загальнолюдської історії
та боротьби, загальнолюдських завоювань розуму й духу, світового прогресу, з висоти найпередовіших ідеалів та уявлень свого часу. Давши людству краще з українського народного, він водночас
дав українському народові краще із загальнолюдського. Говоримо, звичайно, не тільки про самого
Шевченка, а про весь той рух духовного відродження і піднесення, що сконцентрувався навколо його
імені, подвигу, творчості, пам’яті.
(40–43) У поезії Шевченка відбилася вся глибина і самобутність його особистості. Те, що він
пережив і передумав, вищою мірою виявляє сутність людини взагалі і водночас позначене печаттю могутньої і неповторної індивідуальності, засвідчуючи невичерпну багатоманітність людського духу.
(44–55) Поезія Шевченка глибоко психологічна: багато його віршів — це не просто розвиток його
думки, образу, настрою, як звичайно буває в ліриці. Це закінчена психологічна картина, психологічна
повість, де втілено не частку людини, не якусь її рису, не якийсь момент її життя, а всю людину, все її
життя. У Шевченка багато таких творів, де він живе не якимсь одним душевним актом, а весь цілком,
сповна, всією своєю істотою, створюючи закінчений, всеоб’ємний, вичерпний людський образ, являючи цілий світ. Здається, тут уже все сказано, більше вже поет нічого не зможе повідати людям. Та
новий вірш — і новий світ, такий же закінчений і вичерпний. Ця безкрайність суб’єктивного — теж
великий внесок Шевченків у збагачення й розвиток духовності народу, у скарбницю загальнолюдських
цінностей культури. Водночас поет сам щедро черпав з цієї скарбниці, на його творчості лежить печать
щасливого прилучення до світової культури, і сама вона — одна з вершин цієї культури.
(56–61) Шевченкова поезія давно стала найважливішим і нетлінним складником духовного єства
українського народу. Шевченко — це не тільки те, що вивчають, а й те, чим живуть. У чому черпають
сили й надії. У глибини майбутнього слав Шевченко свої непохитні заповіти синам рідної землі, і серед
цих заповітів перший і останній:
...Свою Україну любіть, Любіть її... Во время люте, В остатню тяжкую минуту За неї Господа
моліть.
За І. Дзюбою
(657 слів)
29. Синонімом до слова насущний, ужитого в заголовку, є
А злободенний

А

Б актуальний

Б

В болючий

В

Г пекучий

Г
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30. У реченні «Бувши кров’ю від крові і плоттю від плоті свого багатостраждального народу, безмежно
люблячи його і належачи йому всією своєю істотою, він ненавидів у ньому те, що було виховане століттями поневолення і національного розтління» (рядки 9–11)
А
Б
В
Г

А немає фразеологізмів
Б ужитий фразеологізм «кров і плоть»
В ужитий фразеологізм «кров від крові»
Г ужиті фразеологізми «кров від крові» та «плоть від плоті»

31. Метафорою в реченні «Загальнолюдське значення поезії Шевченка не тільки в тому, що він, як і кожен
геній, збагатив духовний потенціал людства, зробивши доступним для всіх народів те, що пережив, передумав, скристалізував у слово народ український і чого він досягнув у царстві думки і духу» (рядки 28–31)
слід уважати словосполучення
А
Б
В
Г

А духовний потенціал
Б потенціал людства
В у царстві думки і духу
Г скристалізував у слово
32. Загальним відносно інших є зміст висловлення
А Велика його заслуга перед українським народом ... в тому, що він уперто вщеплював
у його свідомість ідеї демократизму, народного самоврядування, ... соціальної та національної справедливості, правди і свободи (рядки 14–17).
Б Він присвятився гуманістичній освіті, демократичному вихованню мас (рядки 13–14).
В Та він не лише взяв від народу — він йому сторицею віддячився (рядки 12–13).
Г Доклавши стільки зусиль до пробудження національного самоусвідомлення українського
народу та виховання національної гідності, він спрямував їх не в бік національної замкненості, а в бік взаємопізнання та взаємоповаги, рівноправного спілкування, дружби
та братерства народів (рядки 19–22).

А
Б
В
Г

33. Із твердженням «Боротьба за Шевченка й триває так довго, тому й була такою гострою, що це —
боротьба за душу українського народу» (рядки 7–8) співвідноситься висновок
А Шевченкова поезія давно стала найважливішим і нетлінним складником духовного
єства українського народу (рядки 55–56).
Б У глибини майбутнього слав Шевченко свої непохитні заповіти синам рідної землі
(рядки 58–59).
В Шевченко належить не лише Україні — всьому людству, хоч кожне його слово — про
Україну (рядки 23–24).
Г Тут відбувається нечасте в історії літератури, але підвладне генієві, щасливе перетворення: поезія, породжена злобою дня, живе вічно (рядки 25–26).

А
Б
В
Г

34. Серед наведених суджень, що підтверджують думку «Та Шевченко належить не лише Україні — всьому
людству, хоч кожне його слово — про Україну» (рядки 23–24), зайвим є судження
А Бувши кров’ю від крові і плоттю від плоті свого багатостраждального народу, безмежно
люблячи його і належачи йому всією своєю істотою, він ненавидів у ньому те, що було
виховане століттями поневолення і національного розтління (рядки 9–11);
Б Поезія, зміст, характер, призначення якої безпосередньо національні, набуває за гальнолюдського значення, виростає до світових масштабів, стає «родовим» явищем людського
духу (рядки 26–28).
В Він, як і кожен геній, збагатив духовний потенціал людства, зробивши доступним для
всіх народів те, що пережив, передумав, скристалізував у слово народ український
і чого він досягнув у царстві думки і духу (рядки 29–32).
Г Ця безкрайність суб’єктивного — теж великий внесок Шевченків у збагачення й розвиток духовності народу, у скарбницю загальнолюдських цінностей культури (рядки
51–53).

А
Б
В
Г
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35. Висловлення з тексту «Поезія Шевченка глибоко психологічна: багато його віршів — це не просто розвиток його думки, образу, настрою, як звичайно буває в ліриці» (рядки 44–45) слід уважати
А висновком з попереднього роздуму автора
Б судженням, яке автор має підтвердити або спростувати
В доказом, що підтверджує висловлене судження
Г формулюванням проблеми, суперечливого питання

А
Б
В
Г

36. Означення вичерпний у реченні «У Шевченка багато таких творів, де він живе не якимсь одним душевним актом, а весь цілком, сповна, всією своєю істотою, створюючи закінчений, всеоб’ємний, вичерпний
людський образ, являючи цілий світ» (рядки 47–49) можна замінити словом
А глибокий
Б цілковитий
В абсолютний
Г остаточний

А
Б
В
Г

Частина 2
Українська література

Завдання 37–56 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний.
 иберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інВ
струкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме
їх як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
37. До козацьких пісень належить твір
А «Ой на горі да женці жнуть»
Б «Зажурилась Україна»
В «Ой Морозе, Морозенку»
Г «Чи не той то хміль»
Д «За Сибіром сонце сходить»

А
Б
В
Г
Д

38. В описі природи «Никне трава жалощами, а дерево з тугою к землі приклонилось» використано
художній засіб
А метафора
Б метонімія
В синекдоха
Г гіпербола
Д асиндетон

А
Б
В
Г
Д

39. У жанрі полемічної літератури працював письменник
А Іван Вишенський
Б Григорій Сковорода
В Іван Котляревський
Г автор «Слова про похід Ігорів»
Д Тарас Шевченко

А
Б
В
Г
Д
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40. Дві великі любові ліричного героя новели «Я (Романтика)» М. Хвильового — це
А загірна комуна і Божа Матір
Б загірна комуна і революція
В я-чекіст і я-людина
Г загірна комуна і мати
Д загірна комуна і чорний трибунал

А
Б
В
Г
Д

41. Біблійний образ Каїна втілює в собі
А Тодорика
Б Григорій
В Михайло
Г Івоніка
Д Сава

А
Б
В
Г
Д

42. Справжнє прізвище Лесі Українки
А Вілінська
Б Кобринська
В Косач
Г Барвінок
Д Драгоманова

А
Б
В
Г
Д

43. Символом розпачу від прощання з рідним краєм у новелі «Камінний хрест» є
А горб
Б хрест
В танець
Г камінь
Д застілля

А
Б
В
Г
Д

44. Вірш «Арфами, арфами…» П. Тичини написаний віршованим розміром
А ямб
Б хорей
В дактиль
Г анапест
Д вільно

А
Б
В
Г
Д

45. Слова «У мене нема жодного сумніву, що я народився», — увів у літературу
А Панас Мирний
Б В. Винниченко
В Остап Вишня
Г О. Довженко
Д Ю. Яновський

А
Б
В
Г
Д

46. «Блудним сином» у кіноповісті «Зачарована Десна» О. Довженка називають
А діда Семена
Б діда Захарка
В малого Сашка
Г кота
Д собаку Пірата

А
Б
В
Г
Д
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47. У кіноповісті «Україна в огні» О. Довженка серед персонажів, які загинули, немає
А Василя Кравчини
Б Савки Запорожця
В Купріяна Хутірного
Г Мотрі Левчихи
Д фон Краузе

А
Б
В
Г
Д

48. «Від того кидав з берега до того, Любив достаток і любив пісні», — говорить у романі «Маруся
Чурай»
А дід Галерник про Григорія Бобренка
Б Богдан Хмельницький про Семена Горбаня
В Лесько Чернес про Івана Іскру
Г Яким Шибилист про Григорія Бобренка
Д Мартин Пушкар про Григорія Бобренка

А
Б
В
Г
Д

49. Ідею «Балади про соняшник» І. Драча можна визначити так
А сонце — джерело світла і життя на землі
Б природа — джерело натхнення, сили і краси
В органічна єдність таланту і поезії
Г невмирущість краси і поезії
Д людина і природа завжди єдині

А
Б
В
Г
Д

50. Новела «Три зозулі з поклоном» присвячена
А «моїм соузникам»
Б «Цвітові яблуні»
В «Кононівським полям»
Г «Любові всевишній»
Д синові

А
Б
В
Г
Д

51. Головний герой роману «Тигролови» — нащадок гетьмана
А Богдана Хмельницького
Б Дем’яна Многогрішного
В Івана Мазепи
Г Павла Полуботка
Д Івана Сірка

А
Б
В
Г
Д

52. Проблему історичної пам’яті порушено в усіх зазначених творах, ОКРІМ
А «Гайдамаки» Т. Шевченка
Б «Земля» О. Кобилянської
В «Вершники» Ю. Яновського
Г «Україна в огні» О. Довженка
Д «Маруся Чурай» Л. Костенко

А
Б
В
Г
Д

53. Історія кохання Мавки і Лукаша лежить в основі твору
А «Земля»
Б «Тіні забутих предків»
В «Мартин Боруля»
Г «Лісова пісня»
Д «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

А
Б
В
Г
Д
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54. Особистістю, яка характеризується внутрішнім аристократизмом, бажанням жити за критеріями ідеалу,
а не буднів, є героїня
А Уля («Мина Мазайло»)
Б Мавка («Лісова пісня»)
В Палагна («Тіні забутих предків»)
Г Мелашка («Кайдашева сім’я»)
Д Галя («Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)
55. Ідеї «азіатського ренесансу» та «романтики вітаїзму» належать

А
Б
В
Г
Д

А Миколі Хвильовому
Б Ю. Яновському
В В. Сосюрі
Г П. Тичині
Д М. Кулішу
56. Жорстоку боротьбу братів, які захищають різні політичні ідеали, описав

А
Б
В
Г
Д

А
А М. Куліш
Б
Б Микола Хвильовий
В
В Ю. Яновський
Г
Г О. Довженко
Д
Д В. Стефаник
У завданнях 57–60 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть
один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях
відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі
інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
57. Установіть відповідність між персонажем та його характеристикою
Персонаж
1 Марусина
2 Захарко
3 Одарка Єрмолаївна
4 Петро Семенович

Характеристика
А божилася, що буде в раю між святими, як боляща великомучениця
Б він був високий і худий, і чоло в нього високе, хвилясте довге волосся сиве, а борода біла.
І була в нього велика грижа
В курив він такий лютий тютюн, що коло нього
ніхто не міг стояти близько
Г їй можна було по три дні не давати їсти. Але без
прокльонів вона не могла прожити й дня
Д скільки він землі виорав, скільки хліба накосив,
як вправно робив, який був дужий і чистий

1
2
3
4

А

58. Установіть відповідність між художнім засобом і прикладом, у якому його вжито
Художній засіб
Приклад
А
1 порівняння
А О, сліз таких вже вилито чимало, — Країна ціла
1
може в них втопитись
2 риторичне
2
звертання
Б Такі пухкі у Галі рученята, коса білява, куца
3
і товста. Як реп’яшки, зелені оченята
3 гіпербола
4
В Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха
4 метафора
співати пісні
Г В’яне серце моє од щасливих очей, що горять
в тумані наді мною
Д О рідне слово, хто без тебе я?

Б

В

Г

Д

Б

В

Г

Д
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59. Установіть відповідність між назвою твору і жанром
Назва твору
1 «Тіні забутих предків»
2 «Чорна рада»
3 «Україна в огні»
4 «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Жанр
А нарис
Б кіноповість
В історичний роман
Г роман
Д повість

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

Д

60. Установіть відповідність між назвою твору та персонажем
Назва твору
1 «Кайдашева сім’я»
2 «Тигролови»
3 «Мартин Боруля»
4 «Камінний хрест»

Персонаж
А Медвин
Б баба Палажка
В Омелько-наймит
Г Іван Дідух
Д Іван Палійчук

1
2
3
4

Частина 3
Власне висловлення

61. Прочитайте наведений текст.

Соціологічні дослідження свідчать, що головне, до чого прагне сучасна людина, — це забезпечення
належної якості життя, якнайповніше задоволення фізичних, духовних і соціальних потреб. Разом із
тим історія цивілізації доводить, що між якістю життя і його безпекою існує певна залежність:
завжди є можливість підвищити якість життя, однак при цьому його безпека знижується, і
навпаки.
Що, на Вашу думку, обере людство?
Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу
думку. Проілюструйте Ваші міркування посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших
видів мистецтва (зазначте автора й назву твору, укажіть проблему, порушену митцем, художній образ,
через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками
з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.
Роботу запишіть на бланку Б. У разі потреби використовуйте чернетку.
Орієнтовний обсяг роботи — 1 сторінка (200–250 слів). Текст обсягом до 100 слів екзаменатори
не перевірятимуть.
Чернетка
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ВАРІАНТ № 8

Частина 1
Українська мова

Завдання 1–10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.
Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме
їх як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
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1. Усі слова належать до офіційно-ділової лексики в рядку
А резолюція, план, постанова, референдум, договори, квитанція
Б домна, мартен, косовиця, синус, косинус, ядро
В меридіан, адвокат, нотаріус, вимпел, дамба, флот
Г оповідання, повісті, романи, виступи, диспути, статті

А
Б
В
Г

2. Одне з виділених слів ужито у невластивому йому значенні в реченні
А Цей хлопчик має музикальний слух.
Б Поезія О. Олеся — не просто музикальна — вона просто співуча.
В Музикальний репертуар цього театру оперети дуже цікавий.
Г Г. Сковорода був музикальною людиною і чудовим співаком.

А
Б
В
Г

3. На місці пропуску слід писати літеру и в рядку
А півтора центнер..., два пакет..., три кілометр...
Б три кілограм..., два комп’ютер..., чотири велосипед...
В чотири портрет..., півтора відсотк..., два словник...
Г півтори годин..., тисячі тон..., три гектар...

А
Б
В
Г

4. Правильну фонетичну транскрипцію відображає рядок
А залізний [зал’іжний], безжурний [безжурний]
Б вчишся [вчис’:а], на дошці [на дос’ц’і]
В схуднути [зхуднутие], що-небудь [шчо небут’]
Г знищити [знищиетие], дзиґлик [дзиґлик]

А
Б
В
Г

5. не відбудеться чергування приголосних в обох словах під час творення прикметників за допомоги
суфікса -ськ- в рядку
А
Б
В
Г

А Волга, француз
Б моряк, ткач
В чех, чуваш
Г аквалангіст, зап’ясток
6. Усі слова треба писати з літерою ь (знак м’якшення) у рядку
А лял...ці, дон…чин, Онис...ці, гондол...єр
Б рев...ю, н...юанс, медал...йон, пан...шина
В сен...йорита, ін...ший, перевір...те, сяд...те
Г Гор...кий, гір...кий, різ...бяр, у бал...ці

А
Б
В
Г

Прочитайте текст і виконайте завдання 7–10.

(1) Не вмерла, а буйно росквітла і наша українська мова, наше вірне чудесне слово, яке своїм
корінням заходить у глибину життя і проростає в житті як точений жолудь радісно … в землі. (2)
Наше слово, наша дума завжди біля народного серця. (3) Тому й цвітіння слова нашого по-весняному
рум’яне і щедре.
7. Орфографічну помилку допущено в слові
А росквітла
Б цвітіння
В по-весняному
Г рум’яний
Д щедрий

А
Б
В
Г
Д
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8. пунктуаційну помилку допущено в реченні
А першому
Б другому
В третьому
Г у жодному не допущено

А
Б
В
Г

9. підрядну порівняльну частину має речення
А перше
Б друге
В третє
Г у жодному немає

А
Б
В
Г

10. У першому реченні замість пропуску можна поставити слово
А проростає
Б випукується
В з’являється
Г зорить

А
Б
В
Г

Завдання 11–23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх
як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
11. Всі самостійні частини мови відповідають на питання як? у рядку
А чий, котрий, який, абиякий
Б усміхаючись, піклуючись, насміх, навздогін
В розвіяний, адресований, забарвлений, скроплений
Г добрий, причинний, досконалий, мимохідь
Д на добраніч, увесь, плачучи, поспіхом

А
Б
В
Г
Д

12. Усі іменники спільного роду в рядку
А собака, дитина, дівчина, жирафа, малина
Б базіка, нероба, каліка, гультіпака, добряга
В інженер, директор, секретар, п’яниця, модельєр
Г вила, біганина, горошина, черепаха, рука
Д какаду, нанду, гну, фламінго, киця

А
Б
В
Г
Д

13. Замість крапок потрібно вставити у в словах у рядку
А сидимо ... вагоні, була ... Охтирці, ... садку
Б ... хатинці, взяла ... нього, на траві... квітах
В як ... сні, ... Америці, ... присмерку
Г пішла ... садок, зроблена ... майстерні, побачив ... вікні
Д наш ...читель, ... лісі, ...дарник

А
Б
В
Г
Д
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14. Позначте речення, граматична основа якого складається з підмета й присудка
А Як люблю тебе, мій рідний край!
Б Ах з синім небом уже щось діється.
В Співалося й снилося мені увечері.
Г Любуєшся тихою українською ніччю, зорями незліченними, місяцем-красенем.
Д Рослинам, зібраним на Івана Купала, приписували чудодійні властивості.

А
Б
В
Г
Д

15. Спонукальним є речення
А Пташко! Будь рада теплу і весні, Кинь жалкувати по долі...
Б Підтримуй дух, розбуркуй душу, Вливай огонь в людські чуття...
В Ой не сійтесь, сніги, ой не сійтесь, рясні, Не губіть ви останньої слави...
Г Ах, скільки струн в душі дзвенить!
Д Ще кажуть, що місто Кремінь заснували українські козаки.

А
Б
В
Г
Д

16. Правильно розставлені розділові знаки в реченні
А На крилах фантазії думки літають в країну темної ночі там проміння грають, там любо
так сяють лагідні веснянії очі.
Б Розкажи, як за горою сонечко сідає як у Дніпра веселочка воду позичає.
В Коли проб’ється там, де ти ходив, новий потік чи встане палац білий, тоді вже ти, зробивши добре діло, господарем по цій землі пройдеш.
Г Коли крізь розпач випнуться надії і загудуть на вітрі степовім, я твоїм ім’ям радію
і сумую іменем твоїм.
Д Якщо прийде журба, то не думай її рознести у веселощах бучних, за столом, де веселі
друзі твої п’ють гуляють при покликах гучних.

А
Б
В
Г
Д

17. Правильно подано закінчення іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку в рядку
А
А морозу, граму, борту, вальсу
Б
Б піску, паперу, Парижу, звуку
В
В мосту, портрету, вітру, експорту
Г
Г Кавказу, інею, абзацу, Бугу
Д
Д Тетереву, лікарю, Ватикану, Остеру
18. Усі приголосні тверді в словах у рядку
А рибка, акваланг,, доріжка
Б льоля, дорога, тиждень
В книга, ручка, собачка
Г журавель, котик, тигреня
Д дріт, осінь, повагом

А
Б
В
Г
Д

19. У поданому реченні: «Людина завжди вибирає себе, хоч їй часом і здається, ніби це роблять за неї
обставини» займенників
А два
Б три
В чотири
Г п’ять
Д шість

А
Б
В
Г
Д

20. Граматична основа складається з одного головного члена в реченні
А Нема в степових селах розкішних вишняків.
Б Двори стоять у хуртовині айстр.
В Лебеді плавають! Лебеді плавають в місячнім сріблі, в срібнім саду.
Г Як палає світле листя клена!
Д Вечірнє сонце наближалося до заходу.

А
Б
В
Г
Д
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21. однорідні присудки має речення
А
Б
В
Г
Д

А Навколо лежав широкий степ, своїми квітучими берегами він зливався з велетенським
шатром неба.
Б Якась вона добра була в той день, і її доброта проглядала чи не в кожному слові.
В Сріблястою змійкою звивалася по степу річка і губилася за обрієм.
Г За ними (вербами) стояли віки печалі, віки сподівань, посвисти ординської шаблі,
одсвіти татарських вогнищ.
Д Дивовижні розповіді про дельфінів відомі з прадавніх часів.
22. Складнопідрядними з кількома підрядними є речення
А Хто хоче, нехай розпитає, як сонце за степом сідає, як жито, мов хвиля, біжить.
Б Але ж чудно мені: за що так люблю безучасную тую Вкраїну мою.
В Може, й тобі, моя панно, колись доведеться згадать тую конвалію, як щастя минеться.
Г Село вночі свічок не світить, боїться місяця збудити, що жовтим без наймення квітом
цвіте в садах, дощем умитий.
Д Нехай проміння те не гріє, що послала зірка здалека, та до неї лине мрія, ніби світло,
тиха і легка.

А
Б
В
Г
Д

23. відокремлену прикладку містить речення
А Освіжений водами Скрабного, неквапно рушив Лобода лісовою стежиною.
Б Царя ж везуть, одягнутого в плис, у захололій капсулі із воску.
В Я добре пам’ятаю ту дівчину, дитя з двома кісками.
Г Я молитись мушу за Україну, за народну душу.
Д Людина без Вітчизни — соловей без пісні.

А
Б
В
Г
Д

У завданнях 24–28 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть
один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях
відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі
інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
24. Установіть відповідність між реченням та його характеристикою
Речення
1 Ой чого ти тополенько не цвітеш, чом
пожовклу головоньку хилиш, гнеш?
2 Візьміть мене сивії хмари на крила
свої.
3 Я не тебе люблю о ні моя хистка лілеє
мій перший і тендітний цвіте.
4 Слухай мабуть так вийшло що всю
роботу переробили й не стомилися.

Характеристика
А просте речення з двома рядами
звертань
Б просте речення з непоширеним
звертанням
В просте речення зі вставним словом
Г просте речення з поширеним
звертанням

25. Установіть відповідність між реченням та відокремленим членом речення
Речення
Відокремлення
1 Заходили в гавань малі й великі кораблі А вставні конструкції
обходячи малий маяк.
Б однорідні члени речення
2 Вбрана у бенгальські вогні серпантин В відокремлене означення
ялинка вся світилася.
Г уточнюючий член речення
3 І раптом якось несподівано ліс озива- Д відокремлена обставина
ється гортанними звуками.
4 Соняшники кивали своїми жовтими
круглими повними головами.

1
2
3
4

1
2
3
4

А

А

Б

В

Г

Б

В

Г

Д
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26. Установіть відповідність між фразеологічним зворотом та його значенням
Фразеологічний зворот
1 задніх пасти
2 наче камінь скотився з душі
3 на чотири ока
4 з лиця землі змести
5 з лиця спасти

Значення
А стало легко, обійшлося
Б один на один, сам на сам, тільки вдвох
В відстати, бути позаду всіх
Г схуднути, змарніти
Д знищити когось, що-небудь

1
2
3
4
5

А

Б

В

Г

Д

27. Установіть відповідність між типом односкладних речень та прикладами
Односкладне речення
Приклади
А Б В Г Д
1 означено-особове
А Тепер розмовляємо про свої справи розсудли1
во, без поспіху й гарячки.
2 неозначено-особове
2
3 узагальнено-особове Б Маслом каші не зіпсуєш.
3
В І немає злому по всій землі безконечній весе4 безособове
4
лого дому.
Г Привезли його в Кам’янець-Подільський;
зарахували до четвертого уральського полку.
Д Тепер взагалі багато народу мандрує.
28. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).
Як у (1) всій гамі людських почувань кохання є сліпучою вершиною, (2) так і в безкінечних виявах
людської душі пісня є тим золотим злитком, (3) виплавленим у горнилі віків жаром сердечним (4) багатьох поколінь.
А
А числівник
Б
Б займенник
В
В дієприслівник (форма дієслова)
Г
Г дієприкметник (форма дієслова)
Д
Д сполучник
Читання й аналіз тексту

Завдання 29–36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.
Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме
їх як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
Прочитайте текст (цифри у дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29–36.
В української нації є майбутнє!
(1–9) Живемо в добі, коли політики або нічого не знають і не можуть передбачити майбутнє, або
безсилі коригувати хід історії, коли закони випливають із несправедливих засад, а якщо і справедливими народжуються, то не є чинні, коли церква, виборсавшись із приниження і негації, виконує не
духовну, а політичну функцію. Тож на допомогу людям, які зайшли в безвихідь, впали у зневіру, немов
у середньовіччі, приходять ворожбити, відьми й упирі, а також змодернізовані види окультних сил,
екстрасенси, контактери, інопланетяни. Можливо, вже десь бродить по нашій землі новітній Гришка
Распутін...
(10–11) Сповнилась мрія кількох поколінь українців — зруйнованих, знедолених, з’яничарених
і вистоялих, сповнилась мрія і мого життя!
(12–18) Так чому ж не перехлюпується через креш моєї душі радість, чом я не сміюся, не плачу
з утіхи, чому нині, вихопившись із натовпу, який на майдані перед Верховною Радою кричав і «слава»,

458
www.e-ranok.com.ua

і «ганьба», — геть подався з площі осамотнений і скулений, мов побитий пес, — я, депутат українського парламенту, член опозиційної Народної Ради, яка виборола для України незалежність, — і в
незрозумілому смутку сиджу ось цілу ніч у своєму готельному номері...
(19–29) Я врешті збагнув, від чого мій смуток. Гай-гай, народи Європи в такий безмір віддалилися
від нас, немов ті два брати, що полишили третього на степовому розпутті; третього залишили в його
національному середньовіччі — з ворожбитами, відьмами й змодернізованими різновидами окультних
сил, із не чинними законами, сплюндрованою більшовизмом землею, і розчавленим і пропитим господарем тієї землі, з ордою неповності в людських душах, — обкраденого і розбудженого. Виборсуйся
тепер сам із свого середньовіччя, куди тебе загнала жорстока історія і твої власні добродушність та
довірливість, доганяй своїх лукавих братів, що покинули тебе на безволлі і безхліб’ї!
(30–36) Розсвіло надворі: над Києвом із кокона ночі проколюється тихий і погожий осінній ранок
5 вересня 1991 року. І цей величний початок першого дня на вільній Україні раптом додає мені втіхи:
ніхто хай не думає, що з якихось там об’єктивних причин ми відкотилися у своєму розвитку на цілі
століття, — ми таки знаходимося, якщо брати до уваги історію українського народу, в національному
середньовіччі і мусимо знайти в цій реальності найвищий оптимізм.
(37–42) Не винні ми, що залишилися позаду, та винні будемо, якщо не окреслимо чітко місця
свого знаходження. Тому я стверджую не з мотивів пісного патріотизму, а з тверезого усвідомлення
нашої реальності: українська нація, ще молода і сповнена енергії, вийде дужою із свого середньовіччя,
бо так хоче світова гармонія, яка, не буваючи ніколи ущербленою, не зможе обійтися без державного
досвіду п’ятдесятимільйонного українського народу (За Р. Іваничуком).
29. Речення «Живемо в добі, коли політики або нічого не знають і не можуть передбачити майбутнє, або
безсилі коригувати хід історії, коли закони випливають із несправедливих засад, а якщо і справедливими
народжуються, то не є чинні, коли церква, виборсавшись із приниження і негації, виконує не духовну,
а політичну функцію» є в тексті
А тлумаченням заголовку

А

Б тезою автора, яку він має підтвердити або спростувати

Б

В формулюванням проблеми, суперечливого питання

В

Г фразою автора, яка є істиною (на думку автора тексту)

Г

30. У реченні «Виборсуйся тепер сам із свого середньовіччя, куди тебе загнала жорстока історія і твої
власні добродушність та довірливість, доганяй своїх лукавих братів, що покинули тебе на безволлі
і безхліб’ї!» є
А гіпербола

А

Б антитеза

Б

В алегорія

В

Г уособлення

Г

31. Основна думка тексту звучить у реченні
А Українська нація, ще молода і сповнена енергії, вийде дужою із свого середньовіччя.
Б Виборсуйся тепер сам із свого середньовіччя, куди тебе загнала жорстока історія
і твої власні добродушність та довірливість.
В Сповнилась мрія кількох поколінь українців — зруйнованих, знедолених, з’яничарених
і вистоялих.
Г Ми таки знаходимося, якщо брати до уваги історію українського народу, в національному
середньовіччі і мусимо знайти в цій реальності найвищий оптимізм.

А
Б
В
Г
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32. У реченні «Не винні ми, що залишилися позаду, та винні будемо, якщо не окреслимо чітко місця свого
знаходження» вжито
А синоніми
Б пароніми
В антоніми
Г омоніми

А
Б
В
Г

33 У середньовіччя український народ загнали
А ворожбити і відьми
Б не чинні закони
В вороги
Г історія і власні добродушність і довірливість

А
Б
В
Г

34 За мовностилістичними критеріями текст належить до
А публіцистичного стилю
Б розмовно-побутового стилю
В художнього стилю
Г конфесійного стилю

А
Б
В
Г

35 Текст є
А роздумом з елементами опису
Б розповіддю
В роздумом
Г розповіддю з елементами роздуму

А
Б
В
Г

36 Висновком є слова
А Українська нація, ще молода і сповнена енергії, вийде дужою із свого середньовіччя.
Б Не винні ми, що залишилися позаду.
В Виборсуйся тепер сам із свого середньовіччя, куди тебе загнала жорстока історія і твої
власні добродушність та довірливість.
Г Сповнилась мрія кількох поколінь українців — зруйнованих, знедолених, з’яничарених
і вистоялих.

А
Б
В
Г

Частина 2
Українська література

Завдання 37–56 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх
як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
37. Рядки
Вернись, сину, додомоньку,
Змию, зчешу головоньку
Та постелю постеленьку
узято з народної пісні
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А «Ой на горі да женці жнуть»
Б «Стоїть явір над водою»
В «Гомін, гомін по діброві»
Г «Ой у полі та криниченька»
Д «Над річкою бережком»

А
Б
В
Г
Д

38. Ідею «Слова про похід Ігорів» подано в рядку
А заклик до єднання для спільної боротьби проти ворогів
Б заклик до помсти половцям за напади на Русь
В заклик у чесній боротьбі відвоювати свої території
Г уславлення героїзму і мужності руських князів
Д уславлення мудрості та виваженості київського князя Святослава

А
Б
В
Г
Д

39. У стилі орнаменталізму написано твір
А «Слово про похід Ігорів»
Б «Повість полум’яних літ»
В Київський літопис
Г «Сад божественних пісень»
Д Літопис Самійла Величка

А
Б
В
Г
Д

40. У рядках
Розумна пані і моторна,
Для неї трохи цих імен:
Трудяща, дуже працьовита,
Весела, гарна, сановита…
Бідняжка, що була вдова
ідеться про
А Венеру
Б Юнону
В Амату
Г Сівіллу
Д Дідону

А
Б
В
Г
Д

41. «Ото я від Спасівки та до Різдва вивчивсь читати і церковне, і гражданське, писати потроху вмію,
цихвіру знаю і на щотах хоч тисяч десять пудів уроздріб на хвунти, не помиляючись, положу…» —
говорить
А Василь («Маруся», Г. Квітка-Основ’яненко)
Б Микола («Наталка Полтавка», І. Котляревський)
В Чіпка («Хіба ревуть воли, як ясла повні?», Панас Мирний)
Г Карпо («Кайдашева сім’я», І. Нечуй-Левицький)
Д Степан («Мартин Боруля», І. Карпенко-Карий)

А
Б
В
Г
Д

42. Із поезії «До Основ’яненка» взято рядки
А І мене в сім’ї великій,
В сім’ї вольній, новій
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом.
Б В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля…
В У всякого своя доля
І свій шлях широкий.
Г Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…

461
www.e-ranok.com.ua

От де, люде, наша слава,
Слава України…
Д Оживуть степи, озера,
І не верстовії,
А вольнії, широкії
Скрізь шляхи святії.
43. «Викупляв невольників із неволі. Іще ж до того знав лічити усякі болісті і замовляти усякі
рани»
А Максим Гримач
Б Іван Шрам
В Божий Чоловік
Г Кирило Тур
Д Наум Дрот

А
Б
В
Г
Д

44. «Він був одним з батьків новочасного українського театру, визначним артистом та при тім
великим драматургом, якому рівного не має наша література та якому щодо ширини та багатства
творчості… і широкого світогляду не дорівнює ані один із сучасних драматургів не тільки Росії, а й
інших слов’янських народів», — так пише Іван Франко про
А І. Котляревського
Б Г. Квітку-Основ’яненка
В Т. Шевченка
Г І. Карпенка-Карого
Д Панаса Мирного

А
Б
В
Г
Д

45. Літературі Київської Русі притаманний літературний стиль
А бароко
Б ренесанс
В реалізм
Г рококо
Д класицизм

А
Б
В
Г
Д

46. Батько примушує сина їсти землю у творі
А «Енеїда»
Б «Чорна рада»
В «Зачарована Десна»
Г «Україна в огні»
Д «Маруся Чурай»

А
Б
В
Г
Д

47. Сонет є улюбленим жанром
А Лесі Українки
Б Олександра Олеся
В Дмитра Павличка
Г Василя Стуса
Д Василя Симоненка

А
Б
В
Г
Д

48. Репліка «Виграв чи програв, а грошики дай! Живи — не тужи! Все одно що лікар: чи вилічив, чи
залічив — плати!» належить
А Тетерваковському
Б Макогоненку
В Михайлові Череваню
Г Трандалєву
Д Борулі

А
Б
В
Г
Д
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49. Вірш І. Франка «Чого являєшся мені у сні?» написаний у формі
А монологу
Б діалогу
В сну
Г молитви
Д сповіді

А
Б
В
Г
Д

50. Світобачення, за яким природа сприймається як одухотворена істота, називається
А модернізмом
Б дуалізмом
В вітаїзмом
Г пантеїзмом
Д діалектизмом

А
Б
В
Г
Д

51. У поезії «Ви знаєте, як липа шелестить?»
А подано картину місячної ночі за допомоги звукових і зорових образів
Б кількома штрихами створено незримо присутній образ коханої, що спить
В змальовано світ природи і світ людини в їх гармонійній єдності
Г висвітлено у формі монологу нерозділене кохання
Д описано природу, яка уявляється закоханим

А
Б
В
Г
Д

52. Новелу «Я (Романтика)» присвячено
А «І мертвим, і живим…» Тараса Шевченка
Б «Перехресним стежкам» Івана Франка
В «Цвітові яблуні» Михайла Коцюбинського
Г «Intermezzo» Михайла Коцюбинського
Д «моїм соузникам»

А
Б
В
Г
Д

53. На думку М. Рильського, «шукання Хвильового почались там, де урвалися шукання»
А Лесі Українки
Б Ольги Кобилянської
В Володимира Винниченка
Г Михайла Коцюбинського
Д Павла Тичини

А
Б
В
Г
Д

54. «Про це можна написати цілу книгу», — так сказано у повісті «Зачарована Десна» О. Довженка
про
А те, як наші війська залишали територію України
Б те, як Сашко з батьком рятував людей під час повені
В прокльони баби Марусини
Г кашель діда Семена
Д взаємини діда Семена з природою

А
Б
В
Г
Д

55. Символом безсмертя головної героїні роману Ліни Костенко «Маруся Чурай» є
А розмова з сонцем під час сповіді
Б назва останнього розділу твору
В розмова з мандрівним дяком
Г фінальна сцена під час страти
Д вирок суду

А
Б
В
Г
Д
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56. У рядках
Колись нащадки будуть одмивати
Оцю печаль од крові і глупот.
Бо можновладці тяжко винуваті,
А що зробив народові народ?
використано художній засіб
А іронію
Б сарказм
В сатиру
Г алегорію
Д риторичну фігуру

А
Б
В
Г
Д

У завданнях 57–60 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть
один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях
відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі
інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
57. Установіть відповідність між віршовим розміром і текстом
Віршовий розмір
1 хорей
2 анапест
3 амфібрахій
4 ямб

Текст
А Я йду в країну мрій, Де жив перед віками.
Б З ротатим, ридаючим криком Вітри орду хмар
несуть…
В Довго спали вітри у ярах на припоні,
Довго тиша полями гнітюча повзла.
Г Сиві лежать заметілі Снігом в волоссі твоїм.
Д Ви сказали кобзу взяти І заграти пісню вам.

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

Д

58. Установіть відповідність між прикладками та іменами письменників
Прикладка
1 Каменяр
2 Кобзар
3 Сурмач
4 Сонцепоклонник

Ім’я письменника
А Андрій Малишко
Б Тарас Шевченко
В Іван Франко
Г Михайло Коцюбинський
Д Олесь Гончар

1
2
3
4

59. Установіть відповідність між терміном і його визначенням
Термін
1 балада
2 бурлеск
3 верлібр
4 дактиль

Визначення
А трискладова стопа з наголосом на першому
складі
Б вірш без рими з довільним римуванням
В короткий журливий поетичний твір
Г ліро-епічний твір фантастичного, історичного або
героїчного змісту
Д змалювання у «зниженому» тоні героїчних подій

1
2
3
4
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60. Установіть відповідність між назвою твору і його характерною ознакою
Назва твору
Характерна ознака
1 «Мина Мазайло»
А поділено на тематичні розділи — жмутки,
«драма ліричного героя»
2 «Тіні забутих предків»
Б
композиційною
особливістю є двоплановість
3 «Зів’яле листя»
зображення із зоровим сприйняттям
4 «Зачарована Десна»
В є результатом зображення потоку свідомості
Г перегукується з комедією Мольєра «Міщаниншляхтич»
Д перегукується з трагедією Шекспіра «Ромео
і Джульєтта»

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

Частина 3
Власне висловлення

61. Прочитайте наведений текст.

У житті людині доводиться і дружити, і ворогувати. Інколи важко розібратися, хто насправді
тобі бажає добра, а хто підступно вдає друга. Як влучно зазначив Д. Білоус, «той, хто лає, не завжди твій ворог, той, хто хвалить, не завжди твій друг».
Як не помилитися у виборі друга, прихильника, стрічаючи різних людей на життєвій дорозі?
Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу
думку. Проілюструйте Ваші міркування посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших
видів мистецтва (зазначте автора й назву твору, укажіть проблему, порушену митцем, художній образ,
через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками
з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.
Роботу запишіть на бланку Б. У разі потреби використовуйте чернетку.
Орієнтовний обсяг роботи — 1 сторінка (200–250 слів). Текст обсягом до 100 слів екзаменатори
не перевірятимуть.
Чернетка
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ВАРІАНТ № 9

Частина 1
Українська мова

Завдання 1–10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.
Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме
їх як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
1. Виділене слово вжито у прямому значенні в реченні
А Прилетіла здалека весна.
Б Мій рідний край збирає урожай.
В У траві фіалочки зітхають.
Г На узбіччі росте високе дерево.

А
Б
В
Г
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2. Фразеологічний зворот ужито в реченні
А
Б
В
Г

А Я знаю, що в сього (цього) Кирила Тура щось на душі важке лежить.
Б Хотілося сонячної днини, як колись у дитинстві.
В Квіти були порозкидані по всьому полю маленькими плямками.
Г Ясної тихої днини кружляє над землею павутинка.
3. Складним є речення
А У життєвому круговороті народжуються неповторні людські світи.
Б Вдивляючись щороку в очі юнаків і дівчат, яких проводжаю в самостійну дорогу життя,
я не можу бути спокійним.
В Ой, голубе-брате, чи довго будеш мені кувати, пісні мої уривати, душу краяти?
Г Не прийшло ще, мабуть, майбутнє, заблудилося десь по світах.

А
Б
В
Г

4. Частку вжито в реченні
А Не горнися до мене, соколику, ой не горнися.
Б Хотілося, щоб у світі всі люди були щасливі.
В І той іде, і той летить, а світ поволі лине.
Г Гей, ви, хлопці-молодці, запрягайте коні.

А
Б
В
Г

5. Назвіть порядковий номер слова, після якого вилучено розділовий знак
(1) В (2) улоговину (3) напевно (4) ніколи (5) не (6) заглядало (7) сонце (8) тут (9) сиро (10) й (11) холодно
(12) а (13) наверху (14) сухе (15) й (16) тепле (17) повітря (18) аж (19) якось (20) дивно (21) потріскує
(22) там (23) цілісінькими (24) днями (25) безжально (26) пече (27) сонце
А
Б
В
Г

А 3, 7, 9, 12, 14, 18, 21
Б 7, 11, 13, 18, 21, 22, 24
В 2, 3, 7, 11, 21
Г 2, 3, 7, 8, 11, 13, 21
6. Прийменник вжито в рядку
А Умій відчувати найтонші душевні порухи матері й батька
Б Швидше на долоні волосся виросте
В Хоч ікону малюй
Г Умій бути добрим і вдячним

А
Б
В
Г

Прочитайте текст і виконайте завдання 7–10

(1) «Боїнг» м’яко скрегоче колесами по бетонному полю та зупиняється на відведеному спеціально для нього секторі аеропорту «Бориспіль». (2) Ремені безпеки відстебнуто, мобільні телефони
знову ввімкнено. (3) Ще якісь кілька хвилин — і трапом бадьоро тече людський потік із поклажею,
сувенірами в кишенях, дітьми, які весело галасують та смикають дорослих. (4) Біля літака вже чекає
спеціальний автобус який доставляє пасажирів беспосередньо до терміналу аеропорту. (5) Звісно,
він трохи замалий для всіх прибулих, особливо після європейських напівпорожніх автобусів, однак
пасажири «Боїнга» розуміють: іншого не буде. (6) Тож остаточно спускаються з небес на землю та
втискаються в цей транспортний засіб, люб’язно наданий «Українськими авіалініями».
7. Орфографічну помилку допущено в написанні слова
А відстебнуто
Б беспосередньо
В бетонному
Г ввімкнено

А
Б
В
Г
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8. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А першому
Б другому
В четвертому
Г п’ятому

А
Б
В
Г

9. Вставним словом ускладнене речення
А перше
Б друге
В четверте
Г п’яте

А
Б
В
Г

10. Синонімом до слова аеропорт може бути слово
А двірець
Б поземник
В летовище
Г бігун

А
Б
В
Г

Завдання 11–23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний.
 иберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інВ
струкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме
їх як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
11. Префікс пре- треба писати в усіх словах у рядку
А пр...великий, пр...славний, пр...оритет, пр...освященство
Б пр...стол, пр...красний, пр...велебний, пр...сивий
В пр...сутність, пр...стосуванець, пр...милий, пр...стиж
Г пр...низливо, пр…мусовий, пр...бережний, пр...хороший
Д пр…звище, пр…добрий, пр…морський, пр…милий

А
Б
В
Г
Д

12. Літеру е реба писати в усіх словах у рядку
А з...лений, заз...рнути, ш...рочінь
Б кл...котати, ст...рти, м...инулий
В тр...мтіти, виб...реш, мар...во
Г кроп...ва, м…готіння, прот...рти
Д л…лека, л…піт, бр…ньчати

А
Б
В
Г
Д

13. Допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів у рядку
А полють, склеїш, схопиться
Б квітчають, скупаємося, змелють
В усміхаєшься, бачать, пробуджуєшся
Г забіжать, полюють, хочеться
Д хочать, малюють, чистять

А
Б
В
Г
Д
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14. знак м’якшення треба писати в усіх словах у рядку
А
Б
В
Г
Д

А вран...ці, ковз...кий, кожушан...ці, п...яльця
Б пон...чик, кон...юктура, тон...ший, піддаш...я
В Уман...щина, сміхун...чик, на сопіл...ці, погон...щик
Г порт...є, виріз...блювати, він...єтка, нян...чити
Д в…юнок, кан…йон, медал…йон, брен…кіт
15. Подвоєння літер у всіх словах іншомовного походження не відбувається в рядку

А
Б
В
Г
Д

А барок...о, бравіс...имо, форти...симо, шос...е
Б мул...а, і...новація, ар...косинус, буд...изм
В Ел...ада, Ахіл...ес, туш...ю, ем...іграція
Г сум...а, тон...а, міс...ія, брюс...ельський
Д інтермец…о, пен…і, прус…ак
16. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку

А
Б
В
Г
Д

А Берлін..., іспит..., омонім..., букет...
Б інфінітив..., вітр..., баклажан..., еколог...
В додатк..., бензонасос..., келих..., Еквадор...
Г бузк..., рок..., мороз..., Кавказ...
Д іртиш…, відсоток…, дуб…, квадрат
17. Потребує редагування словосполучення

А
Б
В
Г
Д

А працювати щосереди
Б зошит з математики
В розповідати про іспит
Г вищий мене
Д вірний собака
18. Не є сполучником виділена сполука слів, тому її потрібно писати окремо в реченні
А Що/б випросити оцту, і то треба язик мати.
Б Як/би не смужки диму, можна було б подумати, що в селі нема жодної хати.
В Як/би ми знали, о, як/би ми знали, що буде з нами, о, що буде з нами!
Г То/ж не дівчина, а справжнісінький вихор.
Д Густі хмари не пропускали місяця на небо, про/те він продерся крізь перепони.

А
Б
В
Г
Д

19. Усі складні слова потрібно писати через дефіс у рядку
А
Б
В
Г
Д

А генерал/майор, кіловат/година, міні/комп’ютер
Б південно/бережний, південно/східний, північно/західний
В військово/транспортний, військово/зобов’язаний, військово/юридичний
Г ясно/зелений, ясно/окий, ясно/золотистий
Д вогне/гасник, хліб/сіль, зліт/посадка
20. Поширене означення не відокремлюється комами в реченні (розділові знаки вилучено)
А За горами гори хмарою повиті засіяні горем кровію политі.
Б На виднокрузі появився вузенький пасмужок зразу блідий і невиразний відтак уже
більший і ясніший.
В А я випещений у насінні любив його запах.
Г Позаливані дощем вулиці Києва лисніли на вранішньому промінні.
Д Колись гарячий і навіть говіркий отаман з роками став замкнутим мовчкуватим навіть
грізним.

А
Б
В
Г
Д
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21. Перед однорідними членами потрібно ставити двокрапку, а після них — тире в реченні (розділові знаки вилучено)
А
А Надворі повсюди лежала роса на пожовклій траві на круглій павутині на капустах
у городі.
Б
Б І впевненість і авторитет і службові підвищення все захиталось розчавлене батьковим В
присудом.
Г
В Я прагнув того щоб відносини дитини з іншими людьми і вдома і в школі будувалися Д
на обов’язку й відповідальності.
Г Чи в Києві чи в Полтаві чи в самій столиці ходив чумак з мазницею помежи крамниці.
Д Котляревський був першим полоненим народної культури і весело з юнацьким захватом
потягся до неї.
22. Непоширену обставину не треба відокремлювати комами в реченні
А
А Осінь увійшовши у свої права повелась спочатку суворо все чогось хмурилась сльозилась а потім пом’якшала.
Б
Б Лінивий сидячи спить лежачи робить.
В
В Марко мліючи заточуючись падаючи і знову підводячись як міг пішов до соняшників. Г
Г Вози проїжджаючи глухо тоскно скрипіли.
Д
Д Повечерявши благословившись біжу назад у будинок.
23. Граматичну помилку допущено в реченні
А Будь ласка, перебуваючи на вокзалі, намагайтеся не смітити.
Б Перебуваючи на вокзалі, просимо вас не смітити.
В Не смітіть, перебуваючи на вокзалі.
Г Просимо вас не смітити на вокзалі.
Д Будь ласка, не смітіть, коли ви перебуваєте на вокзалі.

А
Б
В
Г
Д

У завданнях 24–28 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть
один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях
відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі
інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
24. Установіть відповідність між видом односкладного речення і прикладом
Односкладне речення
Приклади
1 означено-особове
А Світлішає в житті і на душі.
2 неозначено-особове
Б Учися чистоти і простоти.
3 узагальнено-особове
В Поживемо — побачимо.
4 безособове
Г В траві зеленій яблука червоні.
Д У нашій хаті проханих не люблять.
25. Установіть відповідність між видом підрядного речення і прикладом
Вид підрядного речення
Приклади
1 означальне
А Тієї хвилини, коли сходить перша зірка,
родина сідає за багатий стіл.
2 з’ясувальне
Б
Він
чаклун, бо бачить крізь землю усі під3 обставинне мети
земні
ріки, озера й ставки.
4 обставинне причини
В Щоб прийшло на землю сподіване щастя,
треба великої праці.
Г Так яблуками пахне у хатинці, як пахнуть
хати тільки восени!
Д Як жаль, що у людськім житті не всім стрічаються Брюллови.

1
2
3
4

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

Д
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26. Установіть відповідність між відокремленим членом і реченням, у якому його вжито
Відокремлений член речення
Приклади
1 означення
А Робить Дніпро, світам на подив, нові сади,
нові поля.
2 прикладка (різновид означення)
Б Дикі качки, крім базару, водяться на лугових озерах та очеретах і тихих плесах по
3 обставина
річках.
4 додаток
В Я прожив, моя мила, ці літа у найвищому
щасті.
Г Тихо-тихо стікає на землю зерно — перестояні сльози степів.
Д Село, зачароване зоряним небом, хороше
синіє розкиданими хатками.

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

Д

Д

Е

27. Визначте правильне тлумачення фразеологізмів
Фразеологізм
1 на вагу золота

Значення
А настирливо домагатися свого
Б щось рідкісне, дорогоцінне, вкрай потрібне
В протидіяти, виявляти рішучу незгоду
Г з надзвичайно великим зусиллям волі
Д щось абсолютно досконале

2 у трьох соснах заблудитися

А сказати що-небудь не до ладу, зробити не до речі
Б не варто поспішати кудись, з чим-небудь
В не розібратися в дуже простому, не зуміти знайти виходу
Г не помічати різниці
Д не знати, не збагнути, не можна осмислити

3 співати дифірамби

А прагнути висловити свою думку з приводу будь-чого
Б сліпо повторювати чужі думки
В удавати з себе кого-небудь
Г продовжувати пропагувати давно відоме
Д надмірно вихваляти кого-небудь

4 слово честі

А запевнення у правдивості, істинності висловленого
Б бути чесним, до кінця відданим кому-, чому-небудь
В за всіх обставин прагнути висловити свою думку
Г не відступати від обіцяного, від прийнятого рішення
Д безпідставно не висловлювати категоричних думок

1
2
3
4

28. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).
Ти, сивий лісе в (1) сутіні прозорій, (2) і ви,
гаї в (3) зелених льолях літ, (4) Нічого (5) так
не треба, як в підзор’ї Мені ваш голос чуть
і стежить ваш політ.

А іменником
Б прикметником
В займенником
Г сполучником
Д часткою
Е прислівником

1
2
3
4
5

А

Б

В

Г
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Читання й аналіз тексту

Завдання 29–36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.
Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме
їх як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
Прочитайте текст (цифри у дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29–36.
Щоб давнє слово на чатах стало
(1–8) Його шлях до творення і вивчення літератури почався, либонь, ще в Колегії Павла Галагана —
престижному навчальному закладі, що покликаний був, як то скромно визначав статут, «дати певній
кількості юнаків можливість для підготовки до університету». Отож, здобувши хорошу гуманітарну
підготовку і прилучившись до віршування, він разом з кількома однокласниками (принаймні четверо
з них згодом стали поетами й літературознавцями) легко і якось весело, наче завиграшки, переступив
1910 р. високий поріг університету святого Володимира.
(9–19) І почалося навчання, яке в ті роки неодмінно означало і засвоєння азів дослідницької праці.
Недавні «галаганівці» були свідомі обраного шляху — Михайло Драй-Хмара вже наступного, 1911 р.,
виступив з науковою публікацією, Володимир Остроковський, який ще раніше дебютував у «Щорічнику» Колегії, тепер занурився у студіювання давньої російської літератури, а 1914-го Товариство Нестора
Літописця опублікувало доповідь студента Павла Филиповича. Відтак, до закінчення університету
всі троє вже мали доволі помітний науковий доробок і були залишені для складання магістерських
іспитів: незважаючи ні на війну, ні на наближення нових революційних катаклізмів, імператорський
університет продовжував готувати професуру.
(20–27) Не важко уявити, яким був би життєвий і творчий шлях Павла Филиповича, якби не революція 1917 р. Маючи ґрунтовні знання й дивовижну працездатність, став би, напевно, київською
знаменитістю, чиї публікації вряди-годи привертали б заохочувально-поблажливу увагу столичних
колег. Був би і модним поетом, тобто друкував би й далі під псевдонімом П. Зорєв у журналах вірші
про любов. Отож таки був би П. Филипович і вченим, і поетом. А чиїм? Хто ти й чий ти — це питання
поставила увіч перед ним революція, і відповідь його, сина сільського священика, була чесною і незабарною.
(28–42) У «Спогадах про брата» Олександр Филипович згадував, що коли в червні 1922 р. Павло приїхав у Лозоватку, то рідні його просто не впізнали — це була зовсім інша людина. По-перше,
мова — розмовляв літературною українською. По-друге — іншим стало коло його зацікавлень. Ще
зовсім недавно захоплювався французькими модерністами, російськими символістами й акмеїстами,
міг годинами читати з пам’яті (мовою оригіналу, звичайно) твори Бодлера, Верлена, Леконта де Ліля,
а ще — Бальмонта, Брюсова, Анни Ахматової, Гумильова, а тепер усі його розповіді оберталися здебільшого довкола молодої української поезії. Знову, як бувало завжди, привіз багато свіжих журналів
і нових книжок, але тепер це була зовсім інша література: журнали «Гроно» й «Мистецтво», збірки
Тичини, Рильського, «Заспів» В. Чумака й «Антологія римської поезії» М. Зерова. Привіз і свою першу
поетичну книжечку «Земля і вітер». Вона ще пахла друкарською фарбою й дивувала родичів своїми
темами та образами, такими неподібними до тих, що були в російського поета Павла Зорєва.
(43–48) Сільські родичі слухали недавнього приват-доцента, досі далекого від політики піїта,
і — дивувалися. Хоч, як невдовзі збагне молодший брат, сталося, власне, те, що волею історії мусило
статися: хвиля національно-культурного відродження підхопила Павла Филиповича і повернула до
рідних берегів — він став українським поетом, ученим, педагогом, літературним перекладачем —
невтомним будівничим національної культури.
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(49–52) Ерудиція Павла Филиповича дивувала всіх, хто мав щастя слухати його лекції чи працювати поряд з ним. То була не та «кишенькова» ерудиція, якою можна було б часом похизуватися. Його
ерудиція була, сказати б, робочою, вона «працювала» і постійно поглиблювалася.
(53–57) Писав Филипович про поезію Мопассана й пісенну спадщину Беранже, про декабристів
і М. Салтикова, відгукнувся на зредаговану В. Брюсовим збірку французької лірики XVIII століття, але
найчастіше такі «виходи в Європу» робив задля потвердження думки про невідрубність інтелектуального
буття свого народу, про його історієтворний діалог зі світом.
(58–65) Проводячи паралелі до явищ і тенденцій українського літературного процесу, Филипович
залучав не лише багатющий матеріал російського письменства, а й літературознавчі праці російських
дослідників. Його увага до російської літературної думки була зумовлена не лише суто професійною
настановою, а й психологічною потребою бодай у такий спосіб «спілкуватися» з однодумцями —
тими, для кого й за умов тотальної ідеологізації та одержавлення література залишалася суверенною
мистецькою цінністю. Тією, що допомагає людині залишатися людиною, а народу — народом.
(66–76) Филиповича заарештували в серпні 1935 р. Ніяких «терактів» він, звичайно ж, не готував.
Був талановитим поетом і видатним літературознавцем — прагнув актуалізувати духовну спадщину
свого народу в амнезованій свідомості сучасників. Цього виявилося досить, аби і його трагічна доля
засвідчила генетичний зв’язок 30-х зі століттями неволі, коли талант міг вижити лише на колінах,
а національне було антидержавним… І якщо сьогодні ми повертаємо собі за неоскарженим правом
духовного спадкоємництва бодай дещицю творчого доробку Павла Филиповича, то це є ще одним
свідченням того, що народ випростовується, що «давнє, напівзабуте» слово — знову на сторожі.
Відроджується, отже, і надія, що прийдуть, урешті, справді «співучі й погожі» дні.
За С. Гречанюком
(691 слово)
29. За стильовими ознаками текст є
А офіційно-діловим
Б художнім
В науково-популярним
Г розмовним

А
Б
В
Г

30. Засобом міжфразового зв’язку четвертого та п’ятого речень тексту (рядки 9–19) є
А вставне слово
Б займенник
В прислівник
Г лексичний повтор

А
Б
В
Г

31. Павло Филипович був сином
А професора університету святого Володимира
Б революціонера
В робітника заводу
Г сільського священика

А
Б
В
Г

32. На життєвий і творчий шлях Павла Филиповича вплинула
А революція 1905 р.
Б революція 1917 р.
В Колегія Павла Галагана
Г дружба з М. Драй-Хмарою і В. Остроковським

А
Б
В
Г
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33. Дореволюційні поезії російською мовою П. Филипович підписував псевдонімом
А Галаганівець
Б Павло Зорєв
В Павло із Лозоватки
Г Ерудит

А
Б
В
Г

34. Филипович залучав матеріал російського письменства до аналізу українського літературного про
цесу, бо
А в душі залишався російським поетом
Б обстоював думку про історієтворний діалог свого народу зі світом
В у такий спосіб спілкувався з однодумцями
Г прагнув актуалізувати духовну спадщину свого народу

А
Б
В
Г

35. Перша поетична книжка Филиповича називалася
А «Спогади про брата»
Б «Заспів»
В «Земля і вітер»
Г «Співучі і погожі дні»

А
Б
В
Г

36. Основну думку тексту виражає речення
А …Він став українським поетом, ученим, педагогом, літературним перекладачем — невтомним будівничим національної культури (рядки 47–48).
Б І якщо сьогодні ми повертаємо собі … дещицю творчого доробку Павла Филиповича,
то це є ще одним свідченням того, що народ випростовується, що «давнє, напівзабуте»
слово — знову на сторожі (рядки 71–74).
В Був талановитим поетом і видатним літературознавцем — прагнув актуалізувати духов
ну спадщину свого народу в амнезованій свідомості сучасників (рядки 67–69).
Г По-перше, мова — розмовляв літературною українською. По-друге — іншим стало коло
його зацікавлень (рядки 30–31).

А
Б
В
Г

Частина 2
Українська література

Завдання 37–56 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх
як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
37. Міфічні істоти — русалки трапляються в піснях циклу
А веснянки
Б купальські пісні
В русальні пісні
Г жниварські пісні
Д щедрівки

А
Б
В
Г
Д
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38. Річка, на якій відбувалася вирішальна битва війська князя Ігоря, називалася
А Дніпро
Б Донець
В Дон
Г Почайна
Д Каяла

А
Б
В
Г
Д

39. «Повість минулих літ» розповідає про названі події, ОКРІМ
А про Кия, Щека, Хорива
Б про княгиню Ольгу та древлян
В про Віщого Олега
Г про похід Ігоря Святославича
Д про Коліївщину

А
Б
В
Г
Д

40. Образом-резонером у творі «Наталка Полтавка», за задумом І. Котляревського, є
А Петро
Б Микола
В Макогоненко
Г Тетерваковський
Д сам автор

А
Б
В
Г
Д

41. «Хлопець гарний, русявий, чисто підголений; чуб чепурний, уси козацькі, очі веселенькі, як зірочки;
на виду рум’яний, моторний, звичайний; жупан на ньому синій і китаєва юпка» — це
А Петро («Наталка Полтавка», І. Котляревський)
Б Микола («Наталка Полтавка», І. Котляревський)
В Василь («Маруся», Г. Квітка-Основ’яненко)
Г Петро («Чорна рада», П. Куліш)
Д Кирило («Чорна рада», П. Куліш)

А
Б
В
Г
Д

42. Серед мотивів ранньої творчості Т. Шевченка звучать усі зазначені, ОКРІМ
А роль поета і поезії в суспільному житті
Б зображення покинутої жінки
В критика царського самодержавства
Г героїчне минуле України
Д сирітство та соціальна нерівність

А
Б
В
Г
Д

43. Слова «правда, й Кирило Тур був у Січі не послідующий, був козак-душа, а не братчик, да й вина ж
його була дуже тяжка: більшої вини й не було, здається, у запорожців» говорять про таку провину
А крадіжки
Б убивство
В «скакання в гречку»
Г зраду
Д брехливість

А
Б
В
Г
Д

44. «Композиція роману схожа на будинок з багатьма прибудовами і надбудовами», — так писав Олександр Білецький про роман
А П. Куліша
Б Т. Шевченка
В Панаса Мирного
Г Ю. Яновського
Д Л. Костенко

А
Б
В
Г
Д
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45. У рядках
Моя душа, немов черешня,
Понад снігами зацвіла
уживається троп
А
Б
В
Г
Д

А гіпербола
Б персоніфікація
В метафора
Г алюзія
Д епітет
46.Чудище з вогняними очима ввижається

А
Б
В
Г
Д

А Ярославні
Б Лесі Черевань
В Катерині Гримач
Г Мавці
Д Анні-наймичці
47. «Сонцепоклонником» в українській літературі називали

А
А Тараса Шевченка
Б
Б Івана Франка
В
В Михайла Коцюбинського
Г
Г Івана Драча
Д
Д Олександра Довженка
48. Характеристику Мотрі з роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» подано в усіх
рядках, ОКРІМ
А
А «Сама — невеличка, метка й жвава, з веселою усмішкою на виду».
Б «Бідна некрасива дівчина, уже таки літня».
Б
В «Жила в сусідах, удвох з старою матір’ю».
В
Г «Не судилося… щастя. Не знала вона його змалку, не бачила дівкою, жінкою, не споГ
дівалася замужньою вдовою».
Д
Д «Я б свого серця влупила та дала йому, коли б він тільки став чоловіком!»
49. Азазель у поемі «Мойсей» — це
А пророк
Б демон пустелі
В князь конюхів
Г ангел
Д невідоме дерево
50. Розв’язка сюжету новели «Intermezzo» звучить у словах
А «я не можу бути самотнім»
Б «на небі сонце — серед нив я»
В «врешті ми вдома»
Г «йду поміж люди. Душа готова»
Д «нарешті ми зустрілись»
51. Серед названих образів поезії П. Тичини «Арфами, арфами…» всі звукові, ОКРІМ
А арфи самодзвонні
Б жайворонок з переливами
В наче море кораблями… ніжнотонними
Г весна запашна
Д сміх буде перламутровий

А
Б
В
Г
Д
А
Б
В
Г
Д
А
Б
В
Г
Д
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52. Літературна дискусія, очолена М. Хвильовим, тривала протягом
А
Б
В
Г
Д

А 1921—1924 рр.
Б 1925—1928 рр.
В 1921—1928 рр.
Г 1930—1933 рр.
Д 1932—1933 рр.
53. Тему твору «Момент» подано в рядку

А
Б
В
Г
Д

А ризиковане життя революціонерів
Б кохання на все життя
В труднощі в перетині кордону
Г короткочасна любов з ризиком
Д життя революціонерів в еміграції
54. «Орудував він косою, як добрий маляр пензлем» — це

А
Б
В
Г
Д

А Максим Гримач
Б Карпо Кайдаш
В Михайло Черевань
Г дядько Самійло
Д дід Захарка
55. Вимолюючи долю для сина, мати у вірші «Лебеді материнства» НЕ звертається до

А
Б
В
Г
Д

А досади
Б лебедів
В мавок
Г зір
Д тополь
56. «Божественним» Степана Радченка любила називати

А
Б
В
Г
Д

А Мусінька
Б Зоська
В Рита
Г Надійка
Д повія

У завданнях 57–60 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть
один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях
відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі
інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
57. Установіть відповідність між художнім засобом і прикладом, у якому його вжито
Художній засіб
Приклад
1 паралелізм
А Гей ви, хлопці, добрі молодці, Гей, гей, не журіться, Посідлайте коні воронії, Гей, гей, садо2 метонімія
віться.
3 риторичне запитання
Б Зажурилась Україна, бо нічим прожити, Витоп4 анафора
тала орда кіньми маленькії діти.
В Чи не той то хміль, що коло тичини в’ється? Ой,
той Хмельницький, що з ляхами б’ється.

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д
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Г Гей, там поле, а на полі цвіти, — Не по однім
ляшку заплакали діти.
Д Гей не дивуйтесь, добрії люди, Що на Вкраїні
повстало: Ой за Дашевом, під Сорокою, множество ляхів пропало!
58. Установіть відповідність між героїнею твору та її характеристикою
Героїня твору
Характеристика
1 Маруся Дрот
А «Її очі, її тонкі брови блищали на сонці, а лице горіло
рум’янцем од висків до самого підборіддя».
2 Катерина Гримач
Б
«Сорочка на ній біленька, тоненька, сама пряма і
3 Зоська
пишнії
рукава сама вишивала червоними нитками».
4 Рита
В «Сорочка тоненька і плахта шовкова, пояс сріблом
цвіт кований, черевички високі; дрібно, дрібно косу
заплела».
Г «Мале на зріст — йому якраз під пахви, худеньке, в
плескатому капелюшкові… вона зиркнула спідлоба на
юнака, руку свою прибрала й ішла далі своїм чітким,
майже військовим кроком».
Д «Вона складена була з двох тонів, без жодних переходів між ними — чорного: волосся, очі, сукня, лаковані
черевички, та смуглого: обличчя, тіло рук і плеча та
панчохи, і це просте поєднання надавало її постаті
гордого чару».
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59. Установіть відповідність між назвою твору і його жанровим різновидом
Назва твору
1 «Кайдашева сім’я»
2 «Чорна рада»
3 «Тигролови»
4 «Місто»

Жанровий різновид
А соціально-побутова повість
Б історичний роман
В пригодницький роман
Г соціально-психологічний роман
Д урбаністичний роман

1
2
3
4

60. Установіть відповідність між художнім засобом і прикладом, у якому його вжито
Художній засіб
1 епітет
2 алітерація
3 гіпербола
4 синекдоха

Приклад
А Але й жили! Душили копійчину, У дві душі робили
без спочину.
Б Простугоніло смутком вечоровим, Хитнуло тиші
синій оксамит.
В Минув той час, ті грози відгукали. Нові громи хрестились на мечах.
Г А я збілів. А я, здається, вмер би, аби хоч раз ще
голос твій почуть.
Д Хмари хмарять хвилі, Сумно, сам я, світлий сон…

1
2
3
4

А

Частина 3
Власне висловлення

61. Прочитайте наведений текст.
З чого починається Батьківщина? З маминої пісні, батьківської хати, друзів із сусіднього двору
чи з малюнка в букварі? Не одне покоління письменників, істориків, філософів намагалося відповісти
на це запитання.
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Поміркуйте, що для вас є Батьківщина.
Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу
думку. Проілюструйте Ваші міркування посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших
видів мистецтва (зазначте автора й назву твору, укажіть проблему, порушену митцем, художній образ,
через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками
з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.
Роботу запишіть на бланку Б. У разі потреби використовуйте чернетку.
Орієнтовний обсяг роботи — 1 сторінка (200–250 слів). Текст обсягом до 100 слів екзаменатори
не перевірятимуть.
Чернетка
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ВАРІАНТ № 10

Частина 1
Українська мова

Завдання 1–10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.
Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме
їх як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
1. помилку у тлумаченні фразеологізму допущено у рядку
А
Б
В
Г

А хоч конем грай — багато місця
Б хоч мак сій — безвітряно
В хоч з лиця воду пий — уродливий
Г хоч в око стрель — безвихідне становище
2. помилку у творенні форм дієслова допущено у рядку

А
Б
В
Г

А волочиш
Б реготять
В регочете
Г поремо
3. Пунктуаційну помилку допущено у рядку
А Пан Владислав цитує — тільки подумати! — статті цивільного кодексу України
напам’ять
Б «Прийди розкажи про своє сватання», — попросив я друга.
В Після подорожі всі так потомилися, що поснули де попало.
Г Нарешті Галинка відшукала те місце Євангелії, де йшлося про сіяча, гірчичне зерно
ще й про кукіль.

А
Б
В
Г

4. Помилку допущено у рядку
А прозорий тюль
Б страшне цунамі
В стиглий ківі
Г в екзотичних Ґельсінках
Д холодна боржомі

А
Б
В
Г
Д
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5. Позначте слово, з яким логічно пов’язується іменник наклад
А
Б
В
Г

А підприємство
Б життя
В видання
Г пластир
6. з логічного ряду за наголосом випадає слово

А
Б
В
Г

А також
Б коледж
В ніде
Г помилка
Прочитайте текст і виконайте завдання 7–10

(1) Багато років тому відомий англійський філософ Джон Локк, говорячи про почуття міри, «золотої середини», прищеплене з дитинства, твердив, що у погано вихованої людини сміливість набирає
форм грубості, вченість обертається дріб’язковим педантизмом, простота — неотесаністю, добродушність — улестливістю. (2) Вихованість і справді відчиняє двері й серця, вона допомагає людині
на кожному кроці її життя: десь допоможе не бути аж надто балакучим, а десь — не мовчати весь
вечір у товаристві, підкаже як не бути нудотно-лагідним або черство-сухим у спілкуванні з близькими
людьми, навчить не турбувати інших через дрібниці, й ще — не скупитися на подяку чи похвалу. (3)
Добре вихована людина буде поводити себе так, наче це вона залежить від того, хто її обслуговує, бо
насправді так воно і є. (4) Приймаючи чиєсь піклування про себе, вихована людина платить ввічливістю і люб’язністю, а в разі потреби — й піклуванням про цю людину, виявляючи, так свою повагу
до неї.(5) Кажуть, що добре виховану людину можна впізнати по тому, як вона слухає.
7. орфографічну помилку допущено у слові
А дріб’язковим
Б неотесаністю
В улестливістю
Г нудотно-лагідним

А
Б
В
Г

8. пунктуаційну помилку допущено у реченні
А першому
Б другому
В третьому
Г четвертому

А
Б
В
Г

9. відокремлене означення містить речення
А перше
Б друге
В третє
Г четверте

А
Б
В
Г

10. Синонімом до слова педантизм є
А акуратність
Б формальність
В дріб’язкова точність
Г формалізм

А
Б
В
Г
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Завдання 11–23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний.
Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме
їх як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
11. Усі слова з не написані неправильно в рядку
А невгамовний, неприязно, нехтуючи, неук
Б не раз, не відволікаючи, невиспаний, неволя
В неподалік, не до вподоби, не знаючи, не двоє
Г не дооцінюють, не аби що, невщухає, нете
Д недописана мною книжка, несказані, непритомніти, неабихто
12. Усі прислівники написані правильно в рядку

А
Б
В
Г
Д

А казна коли, на бік, по друге, ані як
Б хтозна-звідки, не по-нашому, надвечір, абиде
В на перед, щосили, коли небудь, ані-скільки
Г з ранку, з-поза ранку, аби-що, ніде
Д наосліп, увісні, будь-хто, ніякий
13. помилку в написанні допущено у слові

А
Б
В
Г
Д

А ескалатор
Б корида
В друшляк
Г плацкарт
Д фойє
14. помилку в написанні допущено у слові

А
Б
В
Г
Д

А борсук
Б безкорисливий
В перцовий
Г будяччя
Д преподобний
15. Позначте слово, що випадає з логічного ряду за співвідношенням звуків і букв

А
Б
В
Г
Д

А дзиґа
Б різьбяр
В бриджі
Г сеньйор
Д ксьондз
16. Усі займенники належать до одного розряду в рядку
1 мій, наш, вашого, їхній, свій
2 весь, себе, всякий, цей, той
3 хто, кого, що, якого, скільки

А
Б
В
Г
Д

А1
Б2
В3
Г 1, 2
Д 1, 3

1
2
3

А

Б

В

Г
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Д

17. підрядний зв’язок між його частинами є в реченні
А Чи то березень зненацька нагадав мені минуле, чи то мені стало шкода моїх весен, чи
ще щось.
Б Ще тридцятого липня я дістаю після піврічної перерви свої мисливські причандали,
сідаю на дві години набивати порожні гільзи, і це фактично є вже початок полювання.
В І я не знаю моєї нестримної, дикої радості, чи я вкладаю в яку іншу роботу стільки
любові, дбайливості й старання!
Г 3 цими набоями я вийду на болота й озера, і кожний постріл їхній буде як молодий
згук.
Д Найкращі літні місяці втратили для мене свою ціну: вони заборонені для полювання.
18. відокремлену обставину містить речення
А В густому повітрі, насиченому тліном і випарами ґрунту, ясно й чисто горять берези.
Б Стріхи тріщали, злизувані кровавим полум’ям.
В Аж злякався Тугар Вовк, побачивши ненависного собі парубка в такім страшнім
і оплаканім стані.
Г Окрім Добрині, було поранено ще кілька чоловік.
Д Йде провідати батька свого, металурга.
19. не містить поширеного звертання речення (розділові знаки вилучено)
А Зоре моя вечірняя зійди над горою.
Б О земле рідна Знаєш ти свій шлях у бурі у негоді!
В Ходім же брати та поможем порвати якшвидше кайдани.
Г Мій далекий рідний краю манеш ти мене.
Д Рідна, матінко-ластівко до тебе прихилюся крильми твоїми огорнуся.
20. Позначте словосполучення
А всупереч прогнозам
Б буду відпочивати
В почалися канікули
Г дуби та берези
Д сиди тут
21. Позначте поширене речення
А Ти, схоже, хочеш вийти сухим із води.
Б Тут весело.
В Доню, ми будемо відпочивати.
Г На жаль, хлопець виявився ні риба ні м’ясо.
Д Нехай усі танцюють, розважаються.
22. Позначте речення з неоднорідними означеннями (окремі розділові знаки вилучено)
А На цьому стовбурі велична крона, схожа на сильну суверенну державу.
Б Розбудили мене буйні бравурні звуки піаніно.
В Повітря пахне торф’яним духом і весняним випаром сирих вільхових дров.
Г Хлопці жевжиками просуваються між дорослими й безперестанку кричать дзвінкими
веселими голосами.
Д А перед нашими очима біжать сірі сумні осінні лани.
23. Позначте речення, у якому допущено помилку в оформленні прямої мови
А «Не сплять мої, — сказав боярин. — Та й кому до сну тепер?»
Б «Кого ж ти, княже, залишиш замість себе в Києві?» — спитав єпископ.
В «От і принесли нам лебеді на крилах життя.» — Говорить до неба і землі мій дідусь
Дем’ян.
Г Почувся чийсь різкий владний окрик: «Лучники — вперед!»
Д «Всі на кутку кажуть, що з вашого Тараса, мабуть, щось добряче вийде, — промовив сусід».
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У завданнях 24–28 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть
один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях
відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі
інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
24. Установіть відповідність між типом односкладного речення та прикладом
Односкладне речення
А означено-особове
Б неозначено-особове
В узагальнено-особове
Г безособове

Приклади
1 У нього не розживешся і серед зими льоду.
2 Труди і дні. Віхи й епохи. Думки, спресовані
в слова.
3 Скажи мені правду, мій добрий козаче...
4 Кожній хвилі нема ж вороття.
5 Вхід до землянки зробили під великим горіховим кущем.
25. Установіть відповідність між реченням та його характеристикою
Речення
Характеристика
1 Це сяйво здається нев’янучим.
А просте, ускладнене вставним словом
2 Й на мить здалося Тарасові що він крокує
розливом білого цвіту.
Б просте, неускладнене
3 Їй заважали власні плечі власні руки й В складнопідрядне з підрядноги і вся вона здавалось самасобі заваним з’ясувальним
жала.
Г просте з відокремленим
4 Здавалось вони й самі випромінювали
означенням
світло своїми жовтогарячими коронами. Д складносурядне
26. Установіть відповідність між реченням та його характеристикою
Характеристика речення
Приклад
1 просте з однорідними
А Набігла друга хвиля і з глузливим шелестом
присудками
злизала той вогник углиб.
2 просте, ускладнене
Б Ні скло було б мертве а це тіло жило перелиуточнюючим членом
валося ніжним перламутровим поблиском.
3 складносурядне
В По небу прокотився невидимий грім і впав
десь поблизу за лісом.
4 просте з відокремленою
обставиною.
Г Садок волав до неба поламаними руками, по
ньому пройшли танки затоптуючи в землю
любисток м’яту кущ прабабиної калини.
Д На полях весна прохукувала теплим духом
галявинки на ріллі на озимині розтоплювала
крижану прозору плівку на струмках.
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27. Установіть відповідність між розділовим знаком і реченням, у якому його вжито
Розділовий знак
Речення
А
1 кома в складно- А А слово скаже з пам’яті не викинеш.
1
підрядному
Б Сашко не повірив своїм очам на стежці перед ним
2
реченні
стояв Сіроманець!
3
2 кома в складно- В Сойка підступна птиця бо вона мастак нищити дрібне
4
сурядному
птаство і їхнім же голосом веселити себе.
реченні
Г Раптом моє серце тенькнуло опустилося трохи вниз і
3 двокрапка
радісно завмерло неподалік від отруйного стебла во4 тире.
ронячого ока стоять два близнюки-червоноголовці.
Д Лід тріщав лускався і крижини лізли одна на одну.
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28. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).
(1) З часу втечі з полону Добриня рідко згадував (2) свого колишнього господаря, навіть зринала було
думка, що вже ніколи з ним (3) не зустрінеться, що він (4) або загинув під час облоги Києва, або,
якщо вижив, пішов далі з Батиєм.
А займенник
А Б В Г Д
Б прикметник
1
В частка
2
3
Г сполучник
4
Д прийменник
Читання й аналіз тексту

Завдання 29–36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.
Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме
їх як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
Прочитайте текст (цифри у дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29–36.
Чи навчилися ми розмовляти один з одним?
(1–7) Упевнена, що люди винайшли зброю раніше, ніж навчилися говорити, користуватися словом. Інакше зброя була б їм не потрібна. Адже нічого так не знищує людину, не ранить її душу, як
безжалісне слово. Тим часом і сьогодні, на вершині цивілізації (як ми самовпевнено гадаємо) люди
так і не усвідомили простої істини — зі словом треба обходитися не менш обережно, ніж із гострою
шаблюкою чи атомною зброю. Інакше високим буде рівень згубної словесної радіації навколо кожного
із нас, згубної як для оточуючих, так і для самих промовців.
(8–20) Подібні міркування часто спадають мені на думку, коли в тих чи інших публічних місцях
до вуха долітають уривки розмов — двох закоханих, матері з маленькою дочкою, а ще — звернення до
незнайомих старих людей. Іноді достатньо сприйняти тільки «тон», щоб оцінити «войовничий» стиль
людських відносин, а також нехтування гідністю співрозмовника. Тим часом людина дуже тонко реагує
на найслабший відтінок звернених до неї звуків, одні й ті самі слова можуть стати святом для душі, а
можуть завдати їй жорстокої рани. Впевнена, що кожен носить у пам’яті довгий список забарвлених
отрутою слів, які хтось колись, може, не думаючи, мимохідь сказав про нас. Мені чомусь здається,
що стосунки між німими людьми повинні бути значно кращими, ніж між нами, «язикатими». Вони,
звичайно, мають достатній арсенал слів, аби «належно» ображати один одного, однак там принаймні відсутні інтонації — грубі, категоричні, байдужі, насмішкуваті. Інтонації, що забарвлюють наш
всесвіт, роблять його ворожим до кожного, надають йому в’їдливих відтінків.
(21–26) Найгірше те, що подібні інтонації нерідко притаманні звичайній, зовсім не конфліктній
розмові. У багатьох родинах немовля зразу після народження потрапляє в оточення, де люди не розмовляють одне з одним, а кричать усі на всіх, за будь-яких обставин. Найчастіше це просто манера
говорити в сім’ї, але ця манера формує характер стосунків. Діти, на яких завжди кричали, не можуть
зрозуміти, чому не можна крикнути на діда чи бабу, на батьків, на сусідів тощо.
(27–34) Руйнівною буває й звичка багатьох людей «різати правду-матку в очі». Існує багато речей,
які краще ніколи не згадувати без спеціальної необхідності. Хоча б для того, щоб не псувати своїм
ближнім настрій (це дуже поважна причина). Але так важко буває втриматися! Ну, що такого сказати
приятельці «святу правду»: «Який у тебе сьогодні поганий вигляд!»? Для неї, однак, це означатиме
зруйнований день; і хоч як добре жінка себе почувала, після подібних слів вона знітиться, і вигляд
у неї стане справді «поганим». Є чимало людей, у яких такі слова завжди напоготові. Може, тому, що
вони вражені особливою сліпотою — погане бачать, а гарне ні.
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(35–48) Багато людей переконані в тому, що кожному чи не фізіологічно необхідно періодично
«випускати пару». Відомо, наприклад, що японці у певних місцях великих офісів встановлюють опудало президента фірми, яке служить «цапом відбувайлом». До нього кожен службовець може підійти
і сказати все, що він думає про президента, а за певних обставин навіть відлупцювати опудало. Начебто стає легше. На жаль, такими «цапами відбувайлами» служать для нас наші ближні. Я взагалі
не дуже довіряю теорії психіатрів щодо «випускання пари». Бо знаю, що немає гірших споминів, ніж
згадки про ті жорстокі (неважливо — справедливі чи ні) слова, які ти, не втримавшись, колись вимовила. Вони приходять до тебе навіть у сні. Багато років по тому здається, що все віддала би, тільки б
їх повернути. Немає також більшої втіхи, ніж згадувати — потім, після конфронтації, — що не все те
чорне й гірке, що думалось, було «озвучене», виплеснуте в обличчя дорогої людини. Тож пам’ятаймо
максиму Федора Достоєвського: «Мовчати благородно, безпечно і красиво», а слова наші нехай будуть
тільки добрими.
За К. Ґудзик
(456 слів)
29. текст належить до стилю мови
А
Б
В
Г

А художнього
Б наукового
В публіцистичного
Г офіційно-ділового
30. Ознаки стилю тексту подано в рядку
А уживання термінів, спеціальної фразеології, логічність, точність, обґрунтованість викладу
Б повтори, пристрасність викладу (захоплення), наявність окличних речень, питань, уживання суспільно-політичної лексики, емоційно забарвлених слів, фразеологізмів
В широке вживання побутової лексики, емоційно забарвлених і просторічних слів, неповних речень
Г переважання стилістично нейтральних мовних засобів, уживання канцелярської лексики,
відсутність емоційно забарвлених слів, гранично точний виклад

А
Б
В
Г

31. Тлумачення слова конфронтація (рядок 45) подано в рядку
А
Б
В
Г

А суперечка між двома людьми
Б військові дії по відношенню до інших
В голосна лайка
Г бурхливе з’ясування стосунків

32. Фразеологізм «випускати пару» в реченні «Багато людей переконані в тому, що кожному чи не фізіологічно необхідно періодично «випускати пару» (рядок 36) означає
А викликати в кого-небудь гостре почуття (тривоги, хвилювання, захоплення тощо)
Б завдавати кому-небудь страждання, муки
В знаходити собі втіху, розраду чи розвагу в чому-небудь
Г боляче дошкуляти кому-небудь чимось

А
Б
В
Г

33. Вставне слово в реченні «Вони, звичайно, мають достатній арсенал слів, аби “належно” ображати
один одного...» виражає
А впевненість
Б невпевненість
В послідовність подій
Г належність комусь

А
Б
В
Г
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34. Настанові «Мовчати благородно, безпечно і красиво...» НЕ відповідає зміст рядка
А
Б
В

А бути щасливим, що «не все озвучене, виплеснуте в обличчя дорогої людини»
Б жадати слави
В доносити до людей тільки слова любові й не ображати інших
35. Темою тексту, яка об’єднує окремі його мікротеми, є
А адже нічого так не знищує людину, як безжалісне слово
Б інтонації, що забарвлюють наш світ, роблять його ворожим до кожного
В слово не горобець, випустиш — не впіймаєш
Г словом можна зруйнувати будь-які стосунки, тому зі словами треба бути обережними

А
Б
В
Г

36. Основну думку автора висловлено в рядку
А «зі словом треба обходитися не менш обережно, ніж із гострою шаблюкою чи атомною
зброєю» (рядки 4–5)
Б «Іноді достатньо сприйняти тільки «тон», щоб оцінити «войовничий» стиль людських
відносин» (рядки 10–11)
В Руйнівною буває й звичка багатьох людей «різати правду-матку в очі» (рядок 27)
Г «...а слова наші нехай будуть тільки добрими» (рядок 48)

А
Б
В
Г

Частина 2
Українська література

Завдання 37–56 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний.
Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме
їх як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
37. Рядки
Із-за гори вітер віє, а в долині тихо
Добре було на Вкраїні, а тепера лихо.
За молодих панів стало трудно на роботу:
Увесь тиждень на панщині, а собі в суботу.
узято з
А козацької пісні
Б кріпацької пісні
В історичної пісні
Г наймитської пісні
Д думи

А
Б
В
Г
Д

38. Текст «Слова про похід Ігорів» було знайдено
А Іваном Франком
Б Михайлом Драгомановим
В графом Мусіним-Пушкіним
Г Нестором Літописцем
Д Анатолієм Чужбинським

А
Б
В
Г
Д
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39. Г. Сковороді належать усі вислови, ОКРІМ
А Язик мій — ворог мій.
Б Не все те отрута, що неприємне на смак.
В Мені моя сопілка і вівця дорожча царського вінця.
Г Не за обличчя судіть, а за серце.
Д Світ ловив мене, та не спіймав.

А
Б
В
Г
Д

40. Слова «… в голові все буде роїтися, що він її виручив із бідності, вивів в люди і що вона йому не
рівня» належать
А Грицю Бобренку
Б Націєвському
В Тетерваковському
Г свитнику Василю
Д Чіпці Варениченку

А
Б
В
Г
Д

41. «… був парень на усе село, де жив. Батькові й матері слухняний, старшим себе покірний, меж
товариством друзяка» — це
А Наум Дрот
Б Чіпка Варениченко
В Максим Ґудзь
Г Карпо Кайдаш
Д Лаврін Кайдаш

А
Б
В
Г
Д

42. Перший «Кобзар» Т. Шевченка вийшов у
А 1838 р.
Б 1839 р.
В 1840 р.
Г 1841 р.
Д 1847 р.

А
Б
В
Г
Д

43. «Переплив Случ під кулями… перебравсь у лядський табір, убив хорунжого й корогв його приніс до
гетьмана» — це
А Петро Шрам
Б Кирило Тур
В Василь Швольник
Г Іван Шрам
Д Михайло Черевань

А
Б
В
Г
Д

44. Він є «силою і красою літератури нашої» — писав М. Коцюбинський про
А Т. Шевченка
Б П. Куліша
В Панаса Мирного
Г І. Франка
Д І. Карпенка-Карого

А
Б
В
Г
Д

45. Трискладовою стопою з наголосом на першому складі є
А ямб
Б хорей
В амфібрахій
Г анапест
Д дактиль

А
Б
В
Г
Д
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46. Три сни сняться трьом героям твору
А «Слово про похід Ігорів»
Б «Чорна рада»
В «Зачарована Десна»
Г «Земля»
Д «Україна в огні»

А
Б
В
Г
Д

47. Для творчості П. Тичини характерним є
А увага до проблеми вини і кари
Б суцільне кохання
В філософічність
Г державницьке мислення
Д звукові óбрази

А
Б
В
Г
Д

48. Прізвисько «Махамед» в українській літературі має
А Чіпка Варениченко
Б Грицько Чупруненко
В Денис Декаленко
Г Максим Ґудзь
Д Іван Шрам

А
Б
В
Г
Д

49.Образ «вічного революціонера» створено у вірші
А «Contra spem spero»
Б «Гімн»
В «Червона калино, чого в лузі гнешся?»
Г «Заповіт»
Д «Страшні слова, коли вони мовчать»

А
Б
В
Г
Д

50. Новела «Intermezzo» за жанровим різновидом
А психологічна
Б побутова
В лірико-психологічна
Г філософська
Д драматична

А
Б
В
Г
Д

51. Камінний хрест в однойменній новелі В. Стефаника — це символ
А змарнованого життя
Б Іванової старості
В соціального гноблення і знущань
Г своєї рідної землі
Д страдницької долі селянина

А
Б
В
Г
Д

52. У новелі М. Хвильового «Я (Романтика)» розвінчано
А кримінальний злочин
Б справжній патріотизм
В садистські нахили окремих носіїв комуністичної моралі
Г більшовицький фанатизм
Д вандалізм і аморальність

А
Б
В
Г
Д

489
www.e-ranok.com.ua

53. Головного героя новели «Момент» товариші називали
А мрійник
Б соузник
В казкар
Г шехерезада
Д революціонер

А
Б
В
Г
Д

54. У рядку «…тоді наставала наша слава» йдеться про такий епізод у кіноповісті «Зачарована Десна»
А схованку від баби Марусини
Б бійку на сінокосі
В зустріч з левом
Г порятунок людей під час повені
Д розмову діда з незнайомими людьми

А
Б
В
Г
Д

55. У рядках
За тобою завше будуть мандрувати
Очі материнські і білява хата
використано такі художні засоби
А уособлення і гіперболу
Б метонімію і персоніфікацію
В паралелізм і символ
Г гіперболу й епітети
Д гіперболу і символ

А
Б
В
Г
Д

56. Жінки в житті Степана Радченка з’являлися в такій послідовності
А Надійка — Зоська — Тамара Василівна — Рита
Б Рита — Надійка — Тамара Василівна — Зоська
В Надійка — Тамара Василівна — Зоська — Рита
Г Тамара Василівна — Надійка — Рита — Зоська
Д Надійка — Тамара Василівна — Рита — Зоська

А
Б
В
Г
Д

У завданнях 57–60 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть
один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях
відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі
інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
57. Установіть відповідність між персонажем та його характеристикою
Персонаж
1 Омелько Кайдаш
2 Карпо
3 Лаврін
4 Маруся Кайдашиха

Характеристика
А гострі темні очі були ніби сердиті
Б як гляне, то од … очей молоко кисне
В очі, як у сови, а а своїм кирпатим носом чує,
як у небі млинці печуть
Г горнеться до духовенства, любить молитись
і постити
Д обирає жінку, як квіточку

1
2
3
4

А

Б

В

Г
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Д

58. Установіть відповідність між художнім засобом і прикладом, у якому його вжито
Художній засіб
1 пестливі слова
2 порівняння
3 епітет
4 метафора

Приклад
А Радуйся, земле, коляда їде, Святий вечір, добрий
вечір, Коляда їде, всім дари везе, Всім дари везе,
нам слово каже.
Б Ідіть, русалоньки, ідіте, Та нашого житечка не ломіте, Бо наше житечко в колосочку, А наші дівочки
у віночку.
В Туман сивий, туман синій, піднімайся вгору,
З’їжджайтеся рід до роду на любу розмову.
Г Ой привикла, мій братику, поміж ворогами, Як
у полі криниченька поміж дорогами.
Д Нема ж цвіту білішого та над ожиноньку, Нема в
світі вірнішого та над дружиноньку.

1
2
3
4

А

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

Д

Б

В

Г

Д

59. Установіть відповідність між персонажами того самого твору
Персонаж
1 Дідона
2 Катря
3 Мартин Пушкар
4 Килина

Персонаж
А Чугайстир
Б Галя Вишняківна
В Семен
Г Перелесник
Д Лавінія

1
2
3
4

60. Установіть відповідність між письменником та організацією, до якої він належить
Письменник
1 Хвильовий
2 Андрухович
3 Тичина
4 Сосюра

Організація
А Бу-Ба-Бу
Б МУР
В Гарт
Г «ВАПЛІТЕ»
Д Плуг

1
2
3
4

А

Частина 3
Власне висловлення

61. Прочитайте наведений текст.
Праця — засіб існування людини, а неробство — вада. Щоб праця не була тягарем, а давала
радість у житті, треба знайти своє покликання. Натхненна праця робить людину творцем: «Лиш
в праці варто і для праці жить» (І. Франко).
Як ви розумієте цю тезу? Чи підтримуєте ви думку про те, що справжня краса людини —
у праці?
Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу
думку. Проілюструйте Ваші міркування посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших
видів мистецтва (зазначте автора й назву твору, укажіть проблему, порушену митцем, художній образ,
через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками
з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.
Роботу запишіть на бланку Б. У разі потреби використовуйте чернетку.
Орієнтовний обсяг роботи — 1 сторінка (200–250 слів). Текст обсягом до 100 слів екзаменатори
не перевірятимуть.
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Чернетка
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К
ʤ
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Р
З
˄̡̡̛̬̟̦̭̜̌̽ ̶̖̦̯̬ ̶̨̞̦̦̦̀̏̌́ ̡̨̭̯̞́ ̨̛̭̞̯̏
ʥʸʤʻʶ ʦʳʪʿʽʦʳʪʫʱ

˄̏̌̐̌! ˉ̖̜ ̡̣̦̍̌ ̪̖̬̖̞̬̏́̿ ̡̨̥̪’̯̖̬̀! ʦ̹̞̌ ̨̞̪̞̞̏̔̏̔ ̱ ̡̣̦̱̍̌ ̿ ̨̬̖̱̣̯̯̥̽̌̚ ʦ̨̹̟̌ ̨̨̛̬̯̍.

˄̡̡̬̟̦̭̌̽̌ ̨̥̏̌ ̞ ̣̞̯̖̬̯̱̬̌̌

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ʿ̸̨̦̯̖̌̚ ̨̦̥̖̬ ʦ̨̨̹̌̐ ̨̛̹̯̌̚ ̡̯̌:

ʿ̛̬̣̦̱̌̏̽ ̨̞̪̞̏̔̏̔̽ ̱ ̵̦̦̌̏̔̌́̚ ̸̨̪̦̜̯̖̌̌̚ ̡̛̯̞̣̽ ̡̯̌:
ʻ̛̖̪̬̣̦̱̌̏̽ ̨̞̪̞̏̔̏̔̽ ̨̥̙̦̌ ̛̛̛̪̬̯̏̌̏, ̛̥̣̹̌̌̀̏̌̏̚ ̨̪̪̖̬̖̦̔̀ ̸̨̡̪̦̱̌̚ ̯̌ ̨̛̛̪̭̯̹̌̏̏ ̨̦̱̏:
ʤ ʥ ʦ ʧ ʪ
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˄̡̡̬̟̦̭̌̽̌ ̨̥̏̌ ̞ ̣̞̯̖̬̯̱̬̌̌
˄̏̌̐̌! ʿ̛̛̭̯̌ ̏ ̨̪̣̞ ̡̨̖̥̖̦̯̬̞̌̌̏̚ ̨̨̨̬̦̖̦̌̍̚!

ʥ

ʿ̨̣̖ ̡̨̖̥̖̦̯̬̞̌̌̏̚
ʶ̨̔ ̡̨̖̥̖̦̯̬̌̌̌̚

ʳ
ʳʳ
ʳʳʳ

ʺ̶̞̭̖ ̣̔́ ̵̛̹̯̬-̡̨̱̔
̨̨̛̬̯̍.
ʻ̡̣̖̌̀̿ ̡̨̞̦̭̯̬̱̯̬.

ˀ̨̨̯̍̌
̦̖ ̨̞̪̞̏̔̏̔̌̿ ̯̖̥̞

ˀ̨̨̯̍̌
̥̖̦̹̖ 100 ̭̣̞̏

ʳ
ʳʳ
ʳʳʳ

ʳ
ʳʳ
ʳʳʳ
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0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2
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ʳ
ʳʳ
ʳʳʳ
˃̖̥̱ ̨̨̛̬̯̍ ̦̖ ̛̪̭̱̜̯̖̌̚. ʿ̛̹̞̯̽ ̡̯̖̭̯ ̱ ̡̨̨̙̦̥̱ ̡̬̱́̔!
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КЛЮЧІ-ВІДПОВІДІ
І. Стартовий рівень
1. Фонетика. орфоепія
1.1. Поділ звуків на голосні та приголосні

1б; 2г; 3г; 4в; 5б; 6г; 7б; 8в; 9в; 10г; 11е; 12 А6, Б3, В5, Г1, Д2; 13а; 14 А3, Б1, 2, 3, 4, 5, 6, В2, 6; Г2, 3, 4, 5, 6.
1.2. Складоподіл. Наголос

1б; 2а; 3г; 4в; 5а; 6г; 7б; 8а, в, г; 9 а, в, д; 10б, г; 11: 1г, 2д, 3а, 4в; 12: А2, 5, Б4.
1.3. Фонетична транскрипція

1а; 2а; 3: 1а, 2г, 3д, 4в; 4в; 5г; 6в; 7г; 8в; 9г; 10а, в; 11д; 12: А2, 3, 4, 5, 6, 7; Б, 3, В
[парашýтиеках], [нарóджшуйец':а], [ос'ін':ому], [укриевáйуц':а], [леихки�х], [приечайілас'а].
1.4. Чергування голосних

1б; 2г; 3д; 4г; 5а; 6д; 7а; 8б; 9а; 10б; 11г; 12: Ад, Б2, В3.
1.5. Чергування приголосних

1б, е; 2в; 3г; 4б; 5г; 6а; 7г; 8б; 9: 1б; 2в, 3 г, 4а; 10 в, д; 11 б; 12: А 2, 3, 4, 5 , Б 5, В 5.

2. Графіка. Орфографія
2.1. Українська абетка

1 е; 2 в; 3 д; 4 г; 5 б; 6 в; 7 б; 8 б; 9 г; 10 а; 11 б; 12: А 1, 4, 6, Б 2, 3, 4, 5, 6, В 6.
2.2. Співвідношення між літерами і звуками

1 а; 2 а; 3 д; 4 д; 5 д; 6 в; 7 а; 8 в; 9: 1 б; 2 а, 3 д, 4 в; 10 в; 11: А 1, 2, 3, 5, 6, Б 2, 3, 5, 6, В 5.
2.3. Правопис знака м’якшення

1б; 2а; 3в; 4 а; 5б; 6б; 7в; 8а; 9б; 10: 1в, 2г, 3д, 4б; 11: 1б, 2б, 3а, 4 б, 5б; 12: смагляволицього; 13:
1а, 2б; 14: А 1, 4, Б 2, 5, В 4, Г г, Д б, г, Е 5.
2.4. Уживання апострофа

1б; 2б; 3а; 4в; 5б; 6в; 7а; 8б; 9в; 10: 1б, 2а, 3б; 11: 1в, 2д, 3а, 4г; 12: перед’ювілейний; 13:
матір’ю; 14: подвір’їв; 15: жираф’ячий; 16: А 1,2,5, Б 2, 3, 5, В 4,5, Г в, Д 3, Е 3.
2.5. Спрощення груп приголосних

1б; 2в; 3б; 4б; 5в; 6в; 7а; 8а; 9: 1а, 2а, 3а, 4а, 5б; 10: 1г, 2а, 3д, 4б; 11: улесливий; 12: ченця; 13:
1а, 2б; 14: А 2, 3, 5, Б 3, В г, Г а, Д г, Е б, Ж 1,4, З 2.
2.6. Позначення на письмі подовжених приголосних звуків

1б; 2в; 3в; 4б; 5б; 6а; 7в; 8а; 9: 1б, 2б, 3а, 4б, 5а; 10: 1а, 2г, 3б, 4в; 11: 1в, 2д, 3а, 4б; 12: співволодінь; 13б; 14: 1б, 2а; 15: А 1,2,4, Б 3,5, В 5,6, Г 5, Д 5.
2.7. Позначення на письмі змін приголосних за збігу їх

1а; 2а; 3в; 4б; 5б; 6в; 7а; 8: 1а, 2б, 3б, 4а, 5а; 9: 1д, 2в, 3б, 4г; 10: п’ятихатський; 11: Б?; 12: А
1,4,5, Б 3,5; В 1, Г б, Д в, Е 3, Ж б.
2.8. Правопис префіксів

1а; 2в; 3б; 4в; 5а; 6б; 7в; 8б; 9а; 10б; 11б; 12: 1а, 2д, 3б, 4г; 13: 1а, 2б; 14: А: І 5, ІІ б, Б 1,2,6, В 5,
Г в, Д 3, Е: І 2, ІІ обрій, горизонт, виднокрай, виднокруг, виднокіл, кругогляд, небосхил, крайнебо.
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2.9. Написання складних і складноскорочених слів

1а; 2б; 3в; 4а; 5в; 6а; 7б; 8в; 9а; 10в; 11б; 12б; 13в; 14в; 15а; 16б; 17а; 18в; 19б; 20в; 21а; 22:
1д, 2г, 3в, 4б; 23: 1г, 2в, 3а, 4б; 24: 1в, 2а, 3д, 4г; 25г; 26: А 3,4,5,7, Б 3, В 5, Г6, Д в.
2.10. Не, ні з різними частинами мови

1а; 2в; 3б; 4б; 5а; 6в; 7б; 8в; 9а; 10б; 11: 1д, 2б, 3г, 4а; 12: 1а, 2в, 3г, 4б; 13: А 2,5,6, Б 4, В 6, Г
а, Д 1.
2.11. Правопис слів іншомовного походження

1а; 2б; 3в; 4б; 5а; 6а; 7в; 8а; 9в; 10а; 11: 1в, 2г, 3б, 4а; 12: 1г, 2б, 3а, 4в; 13: 1б, 2д, 3в, 4а; 14:
А 2,3,5,6, Б 1, В 2, Г 5.
2.12. Уживання великої літери

1б; 2а; 3б; 4в; 5а; 6б; 7а; 8б; 9в; 10: 1д, 2в, 3а, 4б; 11: 1в, 2а, 3б, 4г; 12: А 2, Б 1,2,3,4,5, В 2, Г 6,
Д 2, Е 4.

3. Лексикологія. Фразеологія
3.1. Лексичне значення слова. Багатозначність слів

1г; 2а; 3г; 4в; 5б; 6в; 7а; 8г; 9в; 10в; 11г; 12а.
3.2. Омоніми

1б; 2г; 3:1б, 2в, 3а; 4в;5в; 6б; 7в, д; 8.а; 9б; 10б, д; 11д; 12в, г.
3.3. Синоніми

1б; 2д; 3в; 4а; 5г; 6: А 4, Б 5, В 7, Г 6, Д 2; 7г; 8б; 9: А 4, Б 1, В 3, Г 2; 10а; 11в; 12: А 2,3, Б 4,5 В 4.
3.4. Антоніми

1г; 2б; 3: А 5, Б 3, В 1; 4б; 5д; 6г; 7д; 8г; 9г; 10б, г, д; 11в; 12: А 2,3,4, Б 3,4, В 1.
3.5. Лексика української мови з погляду її походження

1б; 2в; 3б; 4б; 5г; 6а; 7б; 8б; 9а; 10д; 11: А 3, Б 5, В 1, Г 2; Д 4; 12: А 1,4,6,7,8,9, Б 7, В 15, Г 13.
3.6. Склад української лексики з погляду сфер уживання. 3.7. Українська лексика
зі стилістичного погляду

1 г; 2 а; 3 в; 4 д; 5: А 5, Б 1, В 6, Г 2, Д 3; 6 в; 7 б; 8 б; 9 б; 10 а; 11 б; 12: А 1, 2, 3, 4, 5, Б г.
3.8. Активна і пасивна лексика

1 б; 2 г; 3 а; 4 д; 5 б; 6 в; 7 в; 8 а; 9 г; 10 в; 11 б; 12: А 3, 4, 7, Б 6, В 7.
3.9. Ознаки й типи фразеологічних одиниць

1 а; 2 а; 3 д; 4 в; 5 г; 6 в; 7 в; 8 в; 9 в; 10 б; 11: А 2, Б 3, В 1, Г 6, Д 5; 12 д.

4. Морфеміка. Словотвір
4.1. Морфемна будова слова

1б; 2в; 3в; 4а; 5а; 6б; 7в; 8б; 9а; 10в; 11б; 12а; 13в; 14б; 15в; 16б; 17а; 18б; 19: 1д, 2а, 3г, 4в;
20: 1г, 2в, 3б, 4а; 21: 1б, 2в, 3а, 4г; 22: А 2, Б 4, В 1,3,5,6, Г 1,2,5,6, Д 2,6,7.
4.2. Способи словотвору

1б; 2в; 3а; 4б; 5в; 6б; 7а; 8в; 9а; 10б; 11в; 12: 1в, 2д, 3а, 4б; 13: 1в, 2а, 3г, 4д; 14: 1д, 2в, 3а, 4б;
15: А 1,2,5, Б 1,4,5,6, В в.
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5. Морфологія
5.1. частини мови, їх класифікація

1г; 2г; 3: 1 е, 2 д, 3 б, 4 г; 4в; 5в; 6а; 7в; 8г; 9б; 10в; 11б; 12: А г, Б в, В г.
5.2. Іменник як частина мови

1г; 2д; 3д; 4г; 5а; 6г; 7д; 8б; 9в; 10б; 11г; 12а, 13 а; 14 г; 15 в; 16 б; 17: А 4, Б 5, В 5; 18 б; 19 б;
20 б; 21 а; 22: А 2, Б 1, В 3, Г 4; 23 б, в, д; 24 б, в, д.
5.3. Прикметник як частина мови

1 в; 2 г; 3 в; 4 д; 5 в; 6 д; 7 г; 8: А б, Б в, В д, Г в; 9 г; 10 г; 11 б, г; 12 г, д.
5.4. Числівник як частина мови

1 в; 2 г; 3 в; 4 д; 5 в; 6 а; 7 г; 8: А 2, Б 4, В 1, Д 3; 9 а; 10 в, г; 11 а, б; 12 б.
5.5. Займеник як частина мови

1в; 2в; 3а; 4в; 5б; 6б; 7а; 8в; 9а; 10б; 11в; 12б; 13в; 14а; 15а; 16в; 17б; 18б; 19: А 3, Б 7, В 2, Г 6,8,
Д 2,3,7,8, Е 3,4,6,8.
5.6. Дієслово як частина мови. Дієслівні форми

1 в; 2 г, д; 3 в; 4 а; 5 д; 6 а; 7 в; 8 в; 9 д; 10 в; 11 б; 12: А 2, Б 2.
5.7. Прислівник як частина мови

1 а; 2 а, б; 3 в; 4 в; 5 д; 6 в; 7 б; 8: А 4, Б 5, В 3, Г 3; 9 б; 10 б; 11 а, в, г; 12: А 8, Б 1, 2, 3, 8.
5.8.1. Прийменник

1 в; 2 б; 3 а; 4 г; 5 б; 6: А 1, Б 4, В 5, Г 3; Д 2; 7 в; 8 г; 9 д; 10 г; 11 б; 12 г.
5.8.2. Сполучник

1 б; 2 б; 3 б; 4 д; 5 б, г; 6 а; 7 г; 8 г; 9 а, г; 10 б; 11 а; 12 г.
5.8.3. Частка

1 д; 2 г; 3 д; 4 в; 5 б; 6 д; 7 г; 8 г; 9 а; 10 б; 11 а; 12: А 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, Б 5, В 2.
5.9. Вигук

1 а, б, г; 2 а; 3 д; 4 а; 5 в; 6 г; 7 в; 8 б.

6. Синтаксис. Пунктуація
6.1. Поняття синтаксису і пунктуації. 6.2. Словосполучення: поняття, типи,
способи зв’язку між компонентами

1: 1в, 2д, 3б, 4г; 2: 1б, 2в, 3а; 3: 1б, 2в, 3а; 4: 1б, 2г, 3а, 4в; 5: 1г, 2в, 3а; 6в; 7а; 8б; 9б; 10в;
11а; 12а; 13в; 14б; 15а; 16б; 17в; 18б; 19: А 1, Б 7, В 5.
6.3. Речення: поняття, типи. Порядок слів у реченні

1 в; 2 д; 3 а; 4 в; 5 а; 6 д; 7 в; 8 в; 9: А 1, Б 5, В 2; 10 б; 11: 1 Б, 2 А, 3 Б; 12: А 2, Б 7, В 8, Г а.
6.4. Просте двоскладне речення

1 в; 2 в; 3 в; 4 б; 5 г; 6 в; 7 б; 8 д; 9 в; 10 в; 11: А 1, Б 7, В б, Г а.
6.4.1. Головні члени речення

1 в; 2 а; 3 в; 4 г; 5 в; 6 б; 7 б; 8 д; 9 б; 10 г; 11 д; 12: А 4, 5, Б 5, В 3, 6, Г 7.

497
www.e-ranok.com.ua

6.4.2. Другорядні члени речення

1 д; 2 а; 3 б; 4 в; 5 в; 6 д; 7 в; 8 в, г; 9 в; 10 г; 11 а, в, д; 12 б, г.
6.4.3. Тире між підметом і присудком

1б; 2в; 3д; 4а; 5в; 6в; 7в; 8д; 9б; 10в; 11: А 3, Б 2, В 1.
6.4.4. Тире на місці пропущеного члена речення

1б; 2г, д, е; 3а; 4б, в, г; 5а; 6б; 7в, г, д; 8а, в; 9д; 10в; 11б; 12: А в, Б д, В 6, Г 3.
6.5. Типи односкладних речень

1в; 2а, в; 3в, д; 4а, в, д; 5: А 4, Б 1, В 2, Г 5; 6г; 7б; 8в; 9а; 10в, г, д; 11в, г; 12: А 3,5, Б 1,2,3,4, В 6,
Г 3, Д 2, 6.
6.6.1. Речення з однорідними членами та їх пунктуаційне оформлювання

1а, г, д; 2г; 3а; 4в; 5б; 6д; 7в; 8г; 9д; 10б; 11: А 1,4, Б 2,3,5,6,7,8,9, В 3,5, 8, Д 8, Е 9.
6.6.2. Речення з відокремленими членами та їх пунктуаційне оформлювання

1д; 2в; 3д; 4б; 5а; 6в; 7а; 8в; 9а; 10: А 1, В 4, Г 3, Д 2; 11б; 12: А 1,2,3,5,7,8, Б 5,6, В 8, Г 4.
6.6.3. Речення зі вставними і вставленими компонентами та їх пунктуаційне оформлювання

1в; 2б; 3в; 4б; 5а; 6б; 7г; 8г; 9д; 10г; 11в; 12г.
6.6.4. Звертання: будова, позиційні можливості та їх пунктуаційне оформлювання

1в; 2б; 3а; 4г, д; 5: А 5, Б 1, В 4, Г 2; 6в; 7б; 8б; 9г; 10б, в, г; 11г; 12г.
6.7.1. Складносурядні речення, розділові знаки в них

1г; 2в; 3в; 4в; 5а; 6д; 7б; 8в; 9а, в, д; 10а, в, д; 11б, г, д; 12: А 4; Б 1, 2, 5; В 5; Г 5.
6.7.2. Складнопідрядні речення, розділові знаки в них

1: 1в, 2г, 3б, 4а; 2: 1б, 2в, 3а, 4д; 3: 1в, 2г, 3б, 4а; 4б; 5а; 6в; 7б; 8а; 9в; 10б; 11б; 12в; 13а; 14а;
15б; 16: А 1, Б 2, В 4.
6.7.3. Безсполучникові речення, розділові знаки в них

1в; 2г; 3б; 4а; 5б; 6д; 7а; 8а, г, д; 9б, в, г; 10г; 11б; 12: А 2,6, Б 2, В 5, Г 7,9, Д 8, Е 9.
6.8. Складні синтаксичні конструкції

1: 1а, 2г, 3б, 4в; 2б; 3в; 4а; 5б; 6в; 7б; 8в; 9а; 10б; 11: А 2,3,4, Б 2,3, В 6, Г 4, Д 2.
6.9. Речення з чужим мовленням

1: 1в, 2а, 3г; 2: 1б, 2в, 3а; 3: 1в, 2а, 3б; 4: 1г, 2в, 3а, 4б; 5в; 6б; 7в; 8б; 9а; 10: А 2,4, Б 4, В1.

7. Стилістика
7.1 Стилі сучасної української літературної мови

1б; 2б; 3а; 4в; 5а; 6б; 7в; 8а; 9б; 10а; 11б; 12в; 13: 1д, 2в, 3б, 4г; 14: Ав, Ба, В2,2, Г5, Д1,2,3,4,5,
Е1.
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ІІ. Тренінґовий рівень
1. Орфографічний та пунктуаційний практикум

Текст 1
Увесь цей день нещадно парило. По всьому небокраї струмувало перегріте повітря, разом з ним
плив і мерехтів степ, а ополудні в білястому небі з’явилися важкі пасма хмар. Здавалося, ось-ось
справа кінчиться оглушливою й розгульною грозою із зливою, яка зніме з землі тягар задухи. Але,
так нічим і не розродившись, небо незабаром очистилося, хмари скотилися на схід і там, втративши
свою пишність, зібралися над могилами в пласку, довгу попелясто-сизу завісу. І тільки пізно ввечері
з того боку стало глухо гримотіти. Величезний багровий місяць, що був визирнув, зник. Миттєвими
спалахами далеких блискавок дедалі частіше вихоплювало з темряви важкі хребти хмари, що повернула назад, у степ.
Степом нараз промчав гарячий, перемішаний з бризками близького дощу вітер. У чорному нутрі
хмари, що вже закрила півнеба, раптом сяйнула сліпучо-біла блискавка, розвилася величезним сукуватим, корявим деревом і на мить затрималася, чітко проступивши по чорному небі кожною гілкою.
Сухо, оглушливо тріснуло, наче дерево це, надломившись, полетіло з піднебесся униз маківкою і важко,
обламуючи гілки, гримнулося об землю десь зовсім близько.
Степ глухо, прибійно зашумів розтривоженими травами (За Є. Носовим).

Текст 2
Послався шлях крізь чагарники, забарвлені осінньою позолотою. Незабаром показалися Сорочинці. Залишки земляного валу, якоїсь древньої руїни говорили, що тут з давніх-давен таборилися люди й
століттями змагалася воля з неволею. Може, ті руїни залишились ще від панів польських, підвладних
Ієремії Вишневецькому, що тримав у своїх магнатських руках великі маєтності по всій Полтавщині,
доки не змела їх козацька хурдига.
Вузькі сорочинські вулиці, ніби від древності, повгрузали в землю разом з тинами, порослими
дерезою. Та ось перед очима зненацька наче розкрилась зачарована брама — у всій величі красувалася
кам’яна Преображенська церква, збудована безславним гетьманом Лівобережної України Данилом
Апостолом. Власне, збудована умільцями Полтавщини — каменярами, різьбярами, мулярами. Зір
приваблює пластика фасадів, декоративна майстерність ліплення, химерна різьба дверей, кольорова
гра вітражів. Українське бароко. Слава трудівничим рукам полтавських умільців!
Роздоріжжями поїхали, залишивши Сорочинці… Несподівано рвонув вітер, засвистів, б’ючись
об придорожній покошланий тонконіг та поруділі куделиці буркунів. Наповнений сивизною простір
розкришила блискавка.
Та ось ніби велетенський казковий дракон розпростер чорні крила, обіймаючи ними півнеба. Земля
завихрилася, готуючись у двобій з косматою потворою, що вогнисто моргнула, покотивши громовицю;
темною завісою кутався обрій, заслоняючи шлях (За І. Пільгуком).

Текст 3
Дзвін і тиша

У барвисту тишу осіннього лісу, у вранішній туман, що, продряглий, краплистий і важкий, сповз
з верхів’я дубів і осокорів, зсуваючи донизу жовте листя, у шурхітливий покрив, з-під якого де-не-де
ще проколюються лискучі шапочки опеньків, у прочинене вікно лісничівки, у наглухо зачинені двері
стайні, за якими вже форкають виїзні коні, у ясно-блакитний на сході, а на заході — темно-синій,
з  пригаслими іскрами зірок намет неба, — вкрадливо вдарився дзвін металу з кузні коваля Онуфрія.
Так завжди, щоранку — спочатку наче ненароком зачепившись за інструмент чи залізо, щоб
трудний сон природи, тварин і людей не надто ґвалтовно полохати, а ніби призвичаїти їх, ще в дрі-
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моті, до початку робочого дня, озивається з кузні коваль, потім упевненіше, виклично, трохи навіть
роздратовано — бо ж білий день, люди добрі, а ви ще досипляєте, гляньте ж: сонце вже вчепилося промінням за мідно-червоні вершечки дубів, і пливуть вони над сивим озером туману, мов жагелі, — трохи
роздратовано й рішуче опускає Онуфрій молот на ковадло, і він довго дріботить по ньому, стихаючи;
та скільки можна спати! — б’є молот раз, і другий, і третій уже по залізу, вже гне його, вже клепле,
і йде луна по лісу, і перемінюється тиша у розмірений і впевнений, бадьорий і звучний робочий ритм
(За Р. Іваничуком).

Текст 4
В обителі науки та мистецтва
Стояв на київських священних горах прибулець з понизов’я тихого Удаю, озирав простори далечини і часу. Стелилася навколо сивизна століть, оповиваючи древні споруди, багаті мозаїкою та
фресками. Стояв колись на цих висотах мудрий князь, виміряючи зором привілля Київської Русі та
сягаючи мислями в майбуття.
Григорій ніби чув гомін землі, перегук віків, і думка стрімким соколиним летом сягала в невідомі
далі. Не шлем і щит приніс він на цю священну гору, а торбу з окрайцем житнього хліба, пропахлого
трудовим потом, та флейту — порадницю скаламучених, як молодий хміль, роздумів.
Гомінкий шарварок повис внизу над Подолом. Доноситься здалека багатоголосий гомін Житнього
базару. Заклопотаною мурашвою снують там люди, сходяться з Кожум’як, Куренівки, Дьогтярів та
Зброярної й Гончарної вулиць. Стихав той шарварок, коли сонце спускалось в обійми до найдревнішого,
заснованого разом з хрещенням Русі Межигірського Спасо-Преображенського монастиря, що став притулком літніх, боями гартованих запорожців. За ним сизою габою стелилися завітрені горизонти.
Зір Григорія приковують споруди Богоявленського братського монастиря — прикраси всього
Подолу. Сюди — до Київської Академії — приніс Григорій питливу свою юнь, прибившись з рідних
Чорнух. Прийняла його в свої обійми обитель науки й мистецтва, що променисто зоріла у всесвіті
духовного життя, ховаючи у своїх стінах понад столітню історію. Розкриваються її таємниці в запитливих думках молодого спудея Григорія Сковороди… (І. Пільгук).

Текст 5
У молодості ми всі від дороги чекаємо казки. І вона справді приходить чи пробігає дорогами
твоєї юності і лише коли-не-коли зупиняється біля нас. Дорого, мила дорого, і сум верби, і тополина
задума біля тебе, і блакитна з айстрами хмарин хустка неба над тобою — як усе це разом схоже на
пристановище синього птаха! Тільки де він?..
Але сьогодні казка почалася не з дороги, а з візника, про яких уже стільки писалося в книжках.
Не порушуючи традиції попередніх візників, цей теж знайшовся в районному центрі на базарі, і теж
був дотепним, і одразу ж здивував Богдана, коли простягнув для знайомства заврунену ластовинням
руку:
— Панас Михайлович Філозоп.
Богдан розсміявся, поглянув на Панаса Михайловича. Жодна рисочка не змінилась на його охопленому полум’ям волосся обличчі, тільки в глибинних очах, що зачаїлись від розжеврених віхтів
брів, на мить відлунились веселі музики.
Спочатку дорога була як дорога, а потім ускочила в озера червоного і чорнокитого проса, обпетляла
вікодавні ліси, і первозданність казки почалася з оболоні, посеред якої неширока річка снувала свої
сині шовки, невдоволено скидаючи їх під колеса дерев’яного млина. З садів і соняшників вигулькнуло
село. Богдан ніде не бачив стільки соняшників і чорнобривців. І хати, і вулиці тут були підкреслено
охайні, і майже біля кожної оселі серпень підняв над землею вибухи цвіту (За М. Стельмахом).
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Текст 6
Шуми весняні
А день ясний, теплі швидкі струмки вітру пливуть з півдня, сонце ллє ясні проміння, а в них
купаються настирливо-одноманітні звуки передзвонів.
А прудкий вітер ловить дзвони, підхоплює їх на власні крила і, бавлячись, як м’ячиками, перекидаючи з руки на руку, гонить їх далі, туди за місто.
Високі дуби безпомічно простягли свої віти в прозоро-чисту весняну блакить. Густі верби сумноповільно гойдаються, як дівчата в гуртових співах, тягнучи одну і ту ж ноту меланхолійної журби.
Поміж жовтими торішніми стеблинами пробиваються густими кущами молоді шпильки трави.
В густих кущах поплутались стежечки. Попід кущами ще де-не-де зостались невеликі синюваті
плями нерозталого снігу.
Поміж листом пробиваються яскраво-зелені листочки з синіми голівками пролісків.
Під гіллястим дубом старенька, вкрита сірою трухлявиною лавка. Чомусь не хочеться далі йти.
Ліг і дивлюсь в небо — глибоке, безодньо-блакитне, і такий спокій і легка радість обхоплює мене.
Ллються звідти, з височини, струмки блакиті, цілющою водою промивають мою закоптілу душу.
Звідусіль пливуть міцні пахощі, легкими струмками лоскочуть серце, викликаючи солодку тугу.
Їх, певне, вітер приносить. Ось він наче стих, десь в глибині затаївшись. Але раптом підскочив, затрусив ніжним намистом на ліщині і знову піднявся рівним потоком до найвищих гіллячок дубів. Але
не бояться старі діди. Тільки стиха гогочуть від холодного жартівливого лоскоту.
Знають старі шуми весняні і люблять купатися в лоскоті їх (За М. Івченком).

Текст 7
Справжні ліси починалися тільки біля Лубен, до Чорнухи зоставалося двадцять п’ять верст. Але
Сковорода почував уже втому.
Проте в самих Лубнах не хотілося зоставатися, та було ще й рано.
Швидко пройшов вулицями, на хвилину кинув зором на Сулу, що розляглась широкими луками
й кривулястою стежкою йшла кудись у глибінь половецьких степів. Під горою ще де-не-де тулилися
поодинокі білі хатини міщан, а над ними важко лежали незграбні казарми Петра Першого й поруч із
ними за пузатим козачим собором струнко піднімалися вгору високі білі колони зруйнованого замку
Яреми Вишневецького.
Одним оком зирнув, чомусь засмутився й повернув на чорнуський шлях.
За містом зразу ж почалися ліси. В них плуталась сила вузеньких доріжок. Сковорода звернув
на одну з них. Навколо йшли густі кущі, а над ними випинались у височінь старі дуби. Було зовсім
тихо. Тільки на верхів’ях крякали ворони. Інколи з-під кущів визирали сині дзвіночки, білі кашки,
різнобарвні купала.
Дорога хутко збігала вниз.
У сутінку байраку, в глибокій тиші й прохолоді дзвінко співав соловейко, а його передражнював
шпак. Сковорода мимоволі заслухався. Раптом узяв сопілку й став грати на голос соловейків. Соловейко
на хвилину стих, а потім завзято почав переспівувати. Сковорода засміявся й пішов далі.
Внизу поволі котився потік. Густі верби вкривали його похилими вітами, подалі йшли кущі осичини, важкі тополі, де-не-де старі дуби (За М. Івченком).

Текст 8
Чорна, оксамитно чорна ніч великими очима ззиралася з чорним морем, яке сьогодні не гуло, не
гриміло, а тихо-пестливо зітхало, вкладаючись спати.
Зорі пливли, тремтячи по темних плитких його хвилях. Лиш іноді десь викидався свавільний бурун
гребінцем або хвиля з розгону черкала об камінь підводний, і зразу вода там займалась фосфоричним
вогнем. Мокрий пісок не шамотів, рябенька жорства не розмовляла, як під часи денного прибою.
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Тиша засіла й вище, в кострубатих кущах дерези, під наметами акації, сивої маслини та рясного
чумака, бо й цвіркуни, й цикади вже одспівали свої літні пісні.
Тиша налягла й над горою, що глинястим муром обступила цю улюблену дачниками смугу морського побережжя й захистила її і од гострого вітру, і од не вгаваючого городського гомону. Не чутно
було ні посвисту трамваїв, ані обридлих відгуків дачного оркестру, — скрізь залягла тиша, і по дачах
де-не-де світилося з-поміж темних куп дерев.
Неподалік моря, на півгорі, куди гадючкою п’ялася жорствувата стежка, мерехтіло, як світляк
перед Купайлом, зелене світло. З кожним обертом стежки воно неначе перебігало в оксамитній темряві
та ширшало, розросталося; по йому черкали тіні. Що ближче — чутніше були вибухи реготу і гомін
кількох жіночих та чоловічих голосів, а коли вони втихали — доносився, як тихе дзюрчання води,
м’який голос, що читав якесь оповідання отим людям, що перебивали його іноді своїм гомоном та
сміхом (Дніпрова Чайка).

Текст 9
«Рембрандт»

Хто був в океані в часи літньої тиші, той знає, що таке океанська спека. Та спека, коли ані вітерця,
ані хмарки, що перешкоджали б спокійно-гарячому сонцю своїм промінням палити все, що тільки
з’явиться на поверхні велетенських вод.
В цей час і сам велетень Тихий океан, мов зачарований могутніми променями сонця, простягся непорушно проти білястого неба, скам’яніло створивши з свого поверху безкрайо-дзеркальний овал.
Здавалось, що океан завмер на який час або відпочиває проти сонця, підставивши йому свій
кришталевий живіт, що в його середині кишить морське життя.
Навіть сріблясті павутиннокрилі рибки — і ті замовкли під зверхнім шаром теплої води, боячись
порушити цю океанську врочисту тишу.
В цей час непомітною здалека смугою, глибоко прорізуючи змертвіле тіло океану, по поверхні
його нісся великий пароплав.
Проміння сонця оскаженіло, але спокійно палило пароплав, мов зосередивши всю вогненну міць
свою на цій єдиній бездушній істоті серед безмежної водяної пустелі.
Вдень на палубу не з’являлась майже ні одна жива душа, коли не рахувати двох напівголих
малайців, що метушилися по чардаку, обливаючи його з кишок океанською пінястою водою. Одначе
за кілька хвилин після кожної купелі сонце випарювало цю вогку прохолоду й із запакльованих та
засмолених прощілин сльозилась густо-зелена смола.
Так щодня, од ранку до вечора, ішла вперта боротьба двох малайців з нещадною спекою.
Пасажирів це не обходило.
Пасажирів на «Рембрандті» було не багато (За Олесем Досвітнім).

Текст 10
Сходило сонце. Степ дзвенів, цвіркотів, витьохкував пташиним щебетом, мерехтів міріадами
крапчастих росяних кульок. Був такий розлогий та неосяжний, що око навіть обрію не вловлювало,
не розрізняло, де саме, в якій точці отого далекого, синювато-малинового серпанку небо зливається
з землею.
І в самому центрі того простору — Роздолля. Зелений, буйно-зелений масив, смарагдовий прямокутник у рямцях високих тополь. Кілька десятків гектарів саду, серед нього темні дахи якихось
будівель, а внизу, в долині, поміж верб та осокорів, в очеретах, осоці, лататті — бузково-малиновим
туманцем парує став.
Дорога виходить на вузеньку невисоку греблю. З греблі — в липову алею. Липи — старі, з покрученими, оплилими стовбурами — змикають густе віття просто над нашими головами. А за чор-
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ними стовбурами — скільки й видно — сади. Яблуні, груші, сливи, черешні. А під гору, за липовою
алеєю, — малинник, порічки, смородина, барбарис. І поміж кущів — пасіка. Десятки доглянутих,
пофарбованих вуликів. Повітря над ними, над усім садом бринить, повниться бджолиним гулом, пахтить медом, яблуками і ще гіркуватим димком.
А на великому подвір’ї, обрамленому довгими будівлями, порослому споришем, перед вікнами
великого, на два ґанки, приземкуватого будинку, зустрічає і вітає нас милий дідусь-пасічник. Ну, дідусь
не дідусь, однак людина літня. Привітне округле обличчя, ясні зеленаво-сірі очі, русява, лопаткою,
борідка. На ньому ношений чистенький парусиновий костюмчик, літні парусинові черевики. На голові
решетом — сітка від бджіл, у руці — забита сотами рамка (За В. Козаченком).

Текст 11
Далеко-далеко на південь, за широкими безкраїми степами, під ясним, блакитним небесним
наметом, під палючим промінням південного сонця, в міцних скелистих берегах лежить, пеститься
глибоке безмежне море.
Мов велетенське дзеркало, одбиває воно в собі удень небесну блакить, легенькі сріблясті хмарки і ясне сонечко, вночі — лагідний задумливий місяць, а блискучі зорі цікаво зазирають в безодню
морську й миготять соромливо злотистими віями своїми, дивуючись, що і там, в безодні моря, світять
зорі й чорніє небо.
Ось випливають на небо темні хмарки — одна, друга, третя… Повінув вітер і зігнав їх до гурту
в величезну чорну, як і ніч, хмару. Море заворушилось, сердиті хвилі з білими од шуму гребнями
покотились одна за одною на берег. Огняна блискавиця прорізала чорну хмару, й страшенний грюкіт
грому розбудив околицю, надав завзяття хвилям, і вони, мов білогриві коні, кинулись на скелі, падали
назад у море, розбиваючись на безліч смарагдових скалок, а на їх місце пнулись нові гори, нові хвилі
й шпурляли шумом аж на верхів’я високих скель.
Скелі — то довічні вороги хвиль, бо скували їх в міцних кам’яних обіймах і не дають їм безмежного простору, і завжди у них війна, війна за волю. З гуркотом, з ревом б’ють хвилі у берег, і часом
великі шматки од тієї довічної боротьби хвиль: ті каменюки проглитне безодня, й за кілька століть
вони обернуться в дрібний пісок на дні морському (За С. Черкасенком).

Текст 12
З чого починається любов до отчого краю?.. Біліє розквітла гречка, де-не-де підсинена волошками
та ще зжовтіла від суріпки, а над нею, а в ній зрідка прокочується бджолиний звук. Гречка біліє м’яко,
вона ще молода, її зеленого листя ще не торкнулася осінь своїм умілим квачиком і не визолотила його.
А навколо гречки вже все покошено, і біло-жовті присадкуваті ожереди двома велетенськими крижинами застигли на яскравій стерні. Її ще не витіпала негода, не зчорнила бита дощами земля, а тому
вона аж світиться, аж сміється — і добрий од неї йде дух, хлібний, дух достиглого збіжжя.
Ген по згірку темно-зелено причаївся гайок, а самий верх згірка вільний од дерев, там, либонь,
щось було засіяно, а тепер скошено, й стерня ясна, свіжа, немов ще чистішою здається вона від синього неба, що прихилилось до неї.
Звідки й коли приходить ця любов до рідної чорної землі?
Соняшники — мов кулі жовтого вогню, той вогонь із пелюстками, він висить на стеблах над городиною, їхнім полум’ям просякнуто зараз повітря, настрій серпневого дня, вони повертають людські
голови до себе й примушують думати про них. Соняшники горять на подвір’ях, за огорожами, вони
повиходили до самої дороги, тут ростуть на вільному місці, й, дивлячись на них, хочеш усміхнутись,
ловиш себе на тому, що зласкавів і здобрів безпричинно. Соняшники піднялися над землею і своїм
легким полум’ям наче й тебе окрилюють, підносять (Є. Гуцало).
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Текст 13
Ранок був сонячний і чудовий
Ранку, власне, ще не було, але зараз він вже мав бути. Його не було ще тут, у темній і задушній
після ночі кімнаті, але там, в іншому світі, поза кімнатою, надворі, він уже був. І сонця було там так
багато, що йому бракувало місця. Крізь щілини віконниць воно врізалося в темінь кімнати вузькими
і довгими лезами. Воно пронизувало темінь цілим віялом напнутих і тремтливих гарячих сонячних
шпагатів. І міріади кольористих порошинок вихрилися, роїлися і тремтіли в сонячному промінні.
Зараз мав бути новий день. І це було невимовно радісно.
День ввійшов просто через вікно — враз і прекрасно, — тільки мати розсунула віконниці і розчинила раму. Аромати і звуки ранку — росяне листя, пташиний гомін — вдарили до кімнати вслід за
сонцем.
Ранок стояв літній — сонячний і прозорий. Небо було синє і далеке. Гілля вишень і бузку звисало
просто до кімнати. Важкі краплі роси падали зрідка і тихо в траву. Горобці метушилися й цвірінчали
на верховітті. Здалека лунав церковний дзвін. Над тихим містом висів невиразний гомін.
Було сонце, був ранок, був новий день. Безмежна і невичерпна радість буяла в грудях.
Перед будинком розстилався невеличкий квітничок: десяток кольористих клумб і жовті стежки
між ними. Скільки квітів, і які різні! Петунія, красоля, кручені паничі, резеда, бальзамін, півонії.
Вони заливали грядки, немов піною — зеленою, жовтою, червоною, синьою і білою — над усе
(За Ю. Смоличем).

Текст 14
Віддавна переказують, що до схід сонця злітаються з Чорногори найдужчі орли полоскати свої
дзьоби і крила в бистрині, де зливаються Білий і Чорний Черемоші, несучи водограї, щоб химерними
закрутинами обіймати задумливі гуцульські гори.
Шумить, нуртує і піниться він, як оскаженілий, розпорошує дрібні бризки, б’ючись об каміння,
нестримним плином перекочує через холодні брили, несамовито виривається з тісних скелястих лещат
і повільним розливом заповнює низовини, обрамлені ошатною габою густолистої калини.
Про що шепочуть шумовійні хвилі? Які таємниці ховає в собі незмовкна мелодія невидимих струн
зачарованої арфи? Яку пісню награє вона, де її початок і кінець? Серцем пізнавати її бездонно глибоку
печаль і коломийково-грайливе роздолля — така вдача гуцула, що увібрав у свою мову та пісню голос
рідної ріки, її барви й вигадливі несподіванки.
Не спинити бунтівливого виру ні в негоду, ні в ясну днину. Жартує і тоскно зітхає він, оспіваний
і легендами повитий.
Ватаг, підіймаючись на полонину, зупиниться над Черемошем, замилується його плином. Снує
одвічну пісню Черемош, а її відгомін западає в душу, наповнюючи почуттями, яких не змити хвилями
часу…
Погожого дня біля Сокільської скелі зупинився мандрівний легінь, задивившись на бурхливі водограї. Стояв він, наче пригадував щось, збираючи докупи думки, як той, хто знає, що людська втіха
з прикрощами ходять по світу. Здавалося, разом з ним насторожилися й навколишні гірські далі, вкриті
прозорим серпанком. Якийсь неспокій заповзав йому в душу і тужавів роздумами (За І. Пільгуком).

Текст 15
На пасіці
Стерня, як щетинисте море. Ні початку, ні кінця їй не видно. Лиш де-не-де бовваніють скирти. Великі, аж дивитися лячно. Бокаті і пукаті, ніби понаїдалися зерна і поздувало їх. Ось-ось і луснуть.
Дорога скочується у балку.
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А перед нами вже й пасіку видно. Мов зелений острів серед жовтого моря. Острів обведений
остріжком. У ньому ворітця. Від воріт до хати каблук коло каблука, обвитий хмелем, повійками. Гарно
так, тінисто.
Хата звичайна, сільська. Стіни білі, а призьба жовтою глиною чистенько підведена.
Біля хати великий сад. Груші такі крислаті, як дерева в лісі. Поміж деревами вулики.
Оце й пасіка наша. Пасічник виходить нам назустріч. Він високий, з довгою сивою бородою, як
святий Онуфрій на образі в церкві. А може, це й він?.. хто його зна…
Страшно нам пасічникової бороди і його навислих брів, але ж бо разом із тим так хочеться хутчіш
попасти в пасіку, в цей обіцяний райок.
Перед нами великий столець, накритий вишитим рушником. На рушнику чорні птиці клюють
синій виноград з червоними листками. На стільці у полив’яній мисці кришка свіжого меду. Зверху
вона біла-білесенька, а під сподом густий пахучий мед, витік з неї.
Дивно нам, що ті самі бджоли, які так боляче жалять чоловіка, такий солодкий мед для нього
збирають.
Їмо, а перед воротами коні хрупають траву, а сонце крізь листя дерев продирається і зайчиками
золотими на стежці скаче. На пасіці бджоли гудуть (За Б. Лепким).

Текст 16
Приходила весна.
Сніг лежав уже по самих ярках та затінках, а то скрізь позбігав лепетливими дзюркотливими
струмками. Серед пучечків торішньої трави де-не-де визирали вже блакитними оченятами проліски,
але вся земля лежала ще чорна, дожидаючися, поки пресвітлеє сонце обніме її своїм палким промінням та й убере в пишні зеленоквітчасті м’які шати. Лежала ще півсонна й зітхала до неба теплими
грудьми, і теє зітхання злітало вгору легенькою білястою парою. Пара линула вгору, збиралася там у
хмари, і хмари тьмарили небо, затуляючи землі сонце. Так молода жінка, думаючи про розлуку з своїм
подружжям, плаче гірко, і сльози застилають їй світ, і вона не бачить, що той, кого вона так палко дожидає, що він уже вернувся, стоїть тут, біля неї, — ще мить, і він одним дужим рухом пригорне її до
себе на груди, обійме її сяєвом свого сонячного погляду, і вони поєднаються в одному прекрасному, як
мрія, поцілунку. Так земля зітхала за сонцем і не знала, що за малу годину вона потоне в його золотих
обіймах, і ті сльози-тумани розвіються, зникнуть од одного ясного променистого погляду.
А поки ще хмари темні, — але теплі весняні хмари, — снували по небу. Землю приспала ніч. Не
видно було місяченька, спали й зірки, заступивши за хмару. Тихий спокій панував скрізь, той дужий
і радісний спокій, що схиляється над землею перед новим весняним днем, повним сонячного сяєва,
блискучих кольорів, співу, руху, могутньої праці… (За Б. Грінченком).

Текст 17
Є місцевості веселі, радісні, є похмурі, тривожні й недобрі місця. Є благодатні долини й овіяні
смутком гори. І назви є веселі, як-от Ворскла й Десна, і тихі, мрійні, як Сейм або Дон. І є зловісні,
трагічні звучання назв, як Горинь-ріка на Волині. Кожна місцевість має свою душу.
Старі Павлівці мали душу врочисту, древню. Вони розташувались на горі й попід горою в мальовничих долинах. Привітні хати біліли серед садків та городів. Від широкого шляху, що пролягав
селом, бігли врозтіч мальовничі вулички й стежки до розкиданих у зелені подвір’їв та хат. По городах
та за селом височіли стародавні безплодні горби, що скидались, особливо ввечері, чи то на рештки
якихось давно зруйнованих, вкритих прахом споруд, чи на могили безвісних велетнів.
В селі жили вродливі задумливі люди, й була тут у жіноцтва своя давня мода вишивати рукава
сорочок пишними червоними квітами, то й одяг людський схожий був на садки та городи.

505
www.e-ranok.com.ua

І хто, було, не переходив, хто не проїздив Старі Павлівці, влітку чи навесні, вдень чи ввечері, той
ніколи вже не забував їх і особливо поле, що починалося зразу, як вийти на гору.
Тут вже хто б не йшов шляхом, в якому б не був настрої, а мусив зупинитись.
Перед людиною, скільки око сягало, простяглись чернігівські й полтавські землі — зелені сіножаті, озера, села на пагорбах, поля й дрімучі бори. А між борами і тут, і там ясніли плями древніх
пісків (За О. Довженком).

Текст 18
Переяслав — місто древньої звитяги, стародавніх легенд та історичних переказів — привертало увагу Григорія ще в студентські роки. Сюди він направив свої мандрівні стопи, повернувшись
на батьківщину після закордонної подорожі. Як мужністю гартований, досвідчений воїн у ратному
поході, не сподівався на легкі перемоги. Знав, що йде на бій, тримаючи в руці оголений меч, ім’я
якому — слово.
Одержав запрошення на працю в недавно заснованому, але добре відомому Переяславському
колегіумі. Мандрівника привітали тихі, порослі комишами береги Альти. Прислухався до шелесту
цупкої, як козацька чуприна, осоки. Читав у віковічному її шелесті легендарні сторінки історії країни.
Володимир Святославович боровся тут, на Альті й Трубежі, проти печенігів. На ознаку цієї звитяги
та на прославлення переможця Володимир назвав місто на Трубежі Переяславом. Відтоді розквітла
столиця Переяславського князівства, а споруджений тут храм Михаїла змагався своєю красою та іконописним мистецтвом з Софією київською. Зруйнувала той храм дика орда монгольська…
Зупинився в тіні старезних дубів, що хилять задумливо віти над прославленою піснями та переказами Альтою. Вони ще були свідками, коли ставали переяславці під знамена Наливайка, Павлюка, Острянина, Тараса Трясила, коли Богдан Хмельницький скликав раду велику. Роздуми привели
мандрівника берегами Альти аж до того місця, де вона віддає свій тихий плин побратимові Трубежу,
стелячись до нього комишевими шатами. Звідси вимальовуються обриси Переяслава. Розкинувся
величним ансамблем Вознесенський монастир, приваблюючи зір білизною гранчастих, щедро орнаментованих споруд.
Вступав у місто, наче пілігрим наближався до святині. Розкривалися перед Григорієм нові сторінки великої книги буття (За І. Пільгуком).

Текст 19
Щовесни увесь цілинний схил, що так, здається, його ніколи й не орали, спалахував червоними
півниками. А балкою аж до самої осені густо синіли васильки, голубів петрів батіг і нижче, на вологому дні яру, буйно гнало з землі безліч усякого лапатого зілля.
Внизу обабіч річечки зеленіли левади та підмети, засаджені капустами, огірками, гарбузами й
засіяні коноплями. Тільки найкрутіші схили, горби, яри та провалля залишалися на ціле довге літо
пастухам. Горби ті порожніли, кинуті пастухами та худобою, лише пізньої осені. Та й то на якихось
п’ять місяців. До перших червоних півників, як тоді говорилося…
Шурхотить під ногами суха трава, скачуть, розсипаються вусібіч з-під чобіт міріади коників.
Семен перескакує бурчак, ступає два-три десятки кроків, піднімається на гребінь горба, і перед ним
у мінливому місячному світлі одкривається яр. Нижче переходить він у провалля. А у вершині бовваніє щось схоже на кущ… Так, звичайно, кущ! І коли, наелектризований тим видінням, Семен майже
підбігці дістається куща, він виявляється кущем… шипшини! Правда, ніби трохи нижчий від того,
з його дитинства, хоч і розкішніший, густіший, рясно всіяний листочками і темними (при денному
світлі, певне, ледь побурілими) ягодами…
Ще кілька десятків кроків. Зводяться обабіч стрімкі задерновані схили. Яр глибшає. Вужчає над
головою зоряне небо. І місяць уже сховався десь за горбом. Стежка бере круто праворуч. І одразу ж
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за вигином знову виринає місяць, а на крутому, наче навмисне рівно зрізаному схилі яру виразно,
чітко впадає в очі темний, мов спеціально висаджений на рівному схилі прямокутник бур’янів!..
(За В. Козаченком).

Текст 20
Було хмарно, небо висіло на верхівках акацій, і з нього сіялася холодна мжичка. Заєць вискочив
з-під косогору, сірий, безбарвний, як небо. Він промчав за декілька кроків від нас, батько пошпурив
навздогінці заступ, але не влучив. Заєць зник в одному з рукавів рівчака. Потім ми ще раз його зустріли,
уже в придолинку, коли вертали додому. Цього разу він був далеко і швидко розтанув у тьмянуватій
млі поля. А може, то був уже інший заєць, і ми бачили двох.
Поки що ж літо, ось-ось почнуться жнива, і пшениця навколо мене дзвенить під вітром. Це
справжнісінький дзвін — тихий, але мелодійний. Світу навколишнього за пишними колосками мені
не видко. Ніби в лісі, тільки ліс кольору сонця. І раптом, зовсім несподівано для себе, вигулькуєш
на зелену галявину — дзвін колосків віддаляється, густо-зелений моріг ласкаво розгойдує тебе, аж
у голові паморочиться. Це, мабуть, від запахів. Хліба навколо стіною, і ти стоїш, як у колодязі: вітер
тут і не дихне, сонце пригріває спекотніше, і повітря добре настояне на травах та квітах. Стоїш, трохи
ошелешений, затулившись від сонця ліктем, але потроху оговтуєшся і починаєш прислухатися: чи не
забринить поблизу тиша від джмелиного голосу?
Таки забриніла! Кидаєшся на той звук, наче на шматок хліба після цілоденного бродіння по лісу
в грибні часи.
За димарі сільських хат опускається сонце, воно вже червоне, аж пашить. Джмелі летять від
сонця, я помічаю на червонястім тлі заходу темні цятки. Один за одним опускаються рябі (ледь не в
кожної джмелиної сім’ї власна барва) джмелі поблизу мене і зникають під землею. Гніздо знайдено
(За В. Дроздом).

Текст 21
Яринка, все прискорюючи та прискорюючи ходу, веде за собою Настю, ще й сама як слід не відаючи куди.
Спочатку біжать понад старою межею. Потім — твердою, витоптаною товаром цілиною, уздовж
пологої балки. Під ногами сухе будяччя, кущики полину, бур’ян. Повз кущі шипшини, через неглибокий, затрав’янілий лісовий рів.
По той бік рову — поросла луговим різнотрав’ям улоговина. Бурчак обабіч берегів зарослий осокою. На дні — нешироке плесо білого-білого пісочку, з-під якого манюсінькими водограями нуртує,
кипить, схоплюючись бульбашками, степове джерельце. Майже непомітно для ока тонкою плівочкою
прозора вода покриває білий пісочок, наливаючи за якийсь десяток кроків облямовану вербовим зрубом міленьку криничку. З кринички тихим булькотом витікає, гублячись у заростях лепехи, щавлю
та холодної м’яти, тоненький струмочок. І вже аж ген далі, біля самого лісу, біля розкоханого куща
калини, в ліщинових заростях обертається на прозору лісову річечку.
Річечка забирає круто ліворуч і несподівано виривається на сонячний простір. Праворуч — високий, сивий від роси верболіз. Ліворуч — простора, по якій розкидано кілька молодих дубів, заросла різьбленою папороттю галявина. Далі, за смугою папороті, звичайний сільський город: картопля,
клапоть буряків з темно-вишневою, аж чорною гичкою, високі, з сухими парасольками стебла кропу,
прижовклі соняшники, квасоля. Поміж кущами порічок, у три рядочки, якісь особливо мирні блакитні
будиночки-вулики. Далі — величезний, критий соломою курінь, що (як уже потім дізналася Настя)
звався половником. За ним — присадкувата, з темними віконцями хата, криниця з журавлем, ще якісь
господарські будівлі. І над усім тим — верхів’я могутніх старезних осокорів.
За осокорами, засліпивши дівчат, викочується в небо червонясто-мигтюча сонячна опука, і срібні
стовбури дерев здаються тепер зовсім-зовсім чорними (За В. Козаченком).
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Текст 22
Пожовтілими стернями стеляться лани. По них сонячні плями котяться, вириваючись з обіймів
хмар. А думки линуть у сизопере безмежжя, де небо і земля злилися в неосяжній повені просторів.
Панас Мирний приніс сюди найсвятіші поривання душі. Пройшовши крізь грозові буревії днів,
зупинився тут, на цій рідній горі, де залишив юнь і мереживо весняних марень. Наче пілігрим після
тяжкої подорожі, зупинився на межі, до якої привела уява в шуканнях дивної країни заповітних мрій
і видінь.
Зів’ялий ромен стелився по стежці, шурхотів під ногами, обдаючи давно знайомими пахощами
степового роздолля. Впивав їх, тамуючи жагу. Як і колись, шастали з-під ніг коники-стрибунці, наче
вітали прибуття гостя до берегів кришталевоводого Псла.
У замріянім забутті простував зарослою стежкою, якою не раз ходив у молоді роки. У таку пору,
бувало, простував до гіллястої яблуні. Пішов і тепер. Віддаля пізнав постаріле дерево. Ще пишніше
воно розпустило гілля, вкрите вересневою позолотою.
Червоно лягало сонце, фарбуючи кривавим промінням обвітрену хатину біля яру. Здавалося,
от-от з неї вийде дівчина з коромислом на плечі. Чекав, наче вірив, що трапиться чудо. Хотів на мить
повернути давні роки і віддати їм незгаслий трепет свого серця.
Темінь поволі кутала околиці, занурювалась у густі віти. Тихо ронився на землю шелест разом
з падаючим зрідка листом.
Місяць сходив, як і колись. Лише тепер його проміння сіяло холодну луску по землі. Зорі одна за
одною запалювались у бездонному небі, посилаючи приязну усмішку й тихі сльози…
Пітьма ночі трепетно голубила в своїх обіймах землю. Полином пропахлий вітерець шепотів
нескінченну казку. В срібному мареві гойдалися тумани, колихаючи пісню: «Стелися, барвінку,
низенько…» (За І. Пільгуком).

Текст 23
Одразу ж за кишлаком відкрилась панорама широких бавовникових плантацій і дальніх гір.
Краєвид родючої долини, щохвилини міняючись, швидко сунув назустріч машині, і хоч усе тут було
давно вже знайоме Олександрові Івановичу, та цей мальовничий пейзаж мимоволі, як завжди, вбирав
його увагу й присипляв думки...
Двома безконечними рядами вишикувались уздовж магістралі тополі й грайливо шуміли листям
від стрімкого бігу машини, ліворуч повз лан достиглої пшениці поспішала назад до кишлаку черідка
низьких, уже підстрижених цього літа шовковиць, а далі, скільки могло бачити око, розстелялися
неозорі світло-зелені плантації бавовнику. Рівні, як накреслені, ряди бавовникових кущів мелькали
перед очима, немов крутились у протилежний бік на велетенській каруселі: ряд за рядом, а спереду
насувались нові й нові...
Вдалині з півночі й півдня над плантаціями громадились гори. Вкриті вічними снігами, вони
зникали в синюватій імлі на півночі, простягаючись могутніми хребтами до Киргизії, а на півдні їхнє
біле, осяяне сонцем верхогір’я спішило юрбою, випереджуючи одне одного, кудись ще далі на південь
до Паміру й Гімалаїв. Прекрасні були в цей ранок і дикий хаос дальніх гір, і рівні лінії плантацій.
Замикаючись десь на сході за обрієм, гори ці підковою обгинали Ферганську долину і талою
водою своїх снігів сповнювали її арики й поїли родючу землю. Це завдяки їм, тим дальнім горам з вічними снігами, на цій землі, де влітку сяє з зеніту гаряче, розпечене сонце й не випаде з неба жодної
краплини дощу, розкинулись бавовняні плантації, щедро родив у душних болотяних випарах рис, двічі
за літо вистигала пшениця і рясно давали людині свої пишні плоди сади та городи (За Б. АнтоненкомДавидовичем).
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Текст 24
Зорі пахнуть
Сьогодні зрання знялася завірюха. З півночі, з-за Дніпра, набігли на місто густі хмари, вулицями
промчали вітри, і ось за вікном хурделить несамовита метелиця. Вона рве й шарпає довге гілля самотнього дерева проти мого вікна, гуде в дротах, стогне десь у димарі... Ні, таки направду повернулася
зима!
Я люблю завірюху. Люблю її розгнуздану, дику стихію, що летить наохляп степами, пролітає
селами й вдирається до міста. Тоді я ходжу засніженими міськими вулицями, рішуче ступаю в перевої та замети й прислухаюся до її крижаної лірики. Завірюха сміється і плаче, стогне й шаленіє, вона
співає весільної і воднораз похоронної, в її співі жура й мажор початку й кінця...
На вулицях було порожньо, легенький мороз пойняв пішоходи, каміння будинків, брук, і вони
були лункі й якось особливо насторожені. В їхній напруженій тиші я виразно чув свої чіткі кроки, але
мені здавалося, що тиша сповнена ще безліччю якихось надзвичайних звуків, що їх не могло схопити
моє вухо. Я подивився на клаптик нічного неба, що висів у перспективі між двома рядами кам’яниць,
і тоді враз відчув, що вже почалася весна. Там, на темно-зеленому шматі, світили зорі. Але то були не
звичайні зорі, що ними, як пісками Сахари, всипано протягом віків світову поезію, то були весняні зорі.
Від їх мерехтливого, трохи вологого світла пахло весною. Не смійтесь: і зорі, і горизонт, і далечінь,
і навіть саме життя — все може пахнути! Хіба ви не знаєте того почуття, коли вам зненацька хочеться
сказати вашому другові: «Друже! Ти чуєш, як у повітрі пахне горизонтом?» Отож учора вночі зорі
були запашні й юні (За Б. Антоненком-Давидовичем).
2. редагування текстів

1г; 2в; 3г, д; 4в; 5г; 6в; 7б; 8в; 9: А3, Б5, В4, Г1, Д2; 10: А6, Б2, В1, Г3, Д4; 11: А6, Б1, В4, Г2, Д3;
12: А3, Б4, В1, Г2, Д5.
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ІІІ. Рейтинговий рівень
тренувальні тести у форматі ЗНО
1 – б;
2 – в;
3 – а;
4 – б;
5 – в;
6 – а;
7 – г;
8 – в;
9 – г;
10 – г;
11 – б;
12 – б;

1 – б;
2 – г;
3 – в;
4 – а;
5 – а;
6 – б;
7 – а;
8 – а;
9 – г;
10 – в;
11 – б;
12 – в;

1 – а;
2 – б;
3 – в;
4 – в;
5 – а;
6 – б;
7 – а;
8 – б;
9 – д;
10 – а;
11 – г;
12 – а;

13 – г;
14 – а;
15 – г;
16 – а;
17 – г;
18 – г;
19 – г;
20 – б;
21 – а;
22 – в;
23 – д;

13 – б;
14 – б;
15 – д;
16 – а;
17 – б;
18 – а;
19 – г;
20 – в;
21 – в;
22 – б;
23 – в;

Варіант № 1
24: 1 – в, 2 – б, 3 – г, 4 – а;
36 – б;
25: 1 – г, 2 – а, 3 – д, 4 – в;
37 – г;
26: 1 – в, 2 – а, 3 – г, 4 – б;
38 – д;
27: 1 – в, 2 – д, 3 – б, 4 – а;
39 – а;
28: 1 – б, 2 – г, 3 – д, 4 – в;
40 – г;
29 – в;
41 – б;
30 – а;
42 – б;
31 – г;
43 – г;
32 – б;
44 – б;
33 – б;
45 – д;
34 – в;
46 – г;
35 – в;
47 – г;

48 – в;
49 – д;
50 – в;
51 – а;
52 – в;
53 – б;
54 – а;
55 – в;
56 – б;
57: 1 – Д, 2 – А, 3 – Б, 4 – В;
58: 1 – В, 2 – А, 3 – Г, 4 – Б;
59: 1 – В, 2 – Г, 3 – Б, 4 – А;
60: 1 – Б, 2 – В, 3 – Г, 4 – А.

Варіант № 2
24: 1 – а, 2 – г, 3 – д, 4 – в;
36 – б;
25: 1 – г, 2 – а, 3 – в, 4 – д;
37 – д;
26: 1 – в, 2 – д, 3 – б, 4 – г;
38 – в;
39 – г;
27: 1 – б, 2 – в, 3 – а, 4 – д;
28: 1 – б, 2 – в, 3 – а, 4 – г;
40 – г;
29 – в;
41 – б;
30 – а;
42 – а;
31 – г;
43 – б;
32 – в;
44 – д;
33 – б;
45 – б;
34 – б;
46 – д;
35 – г;
47 – д;

13 – в;
14 – б;
15 – д;
16 – б;
17 – в;
18 – а;
19 – д;
20 – д;
21 – б;
22 – г;
23 – в;

Варіант № 3
24: 1 – в, 2 – Д, 3 – г, 4 – Б;
25: 1–Г, 2–В, 3–Д, 4–А;
26: 1–А, 2–Г, 3–Б, 4–Д;
27: 1–Б, 2–В, 3–А, 4–Д;
28: 1–Г, 2–В, 3–Д, 4–Б;
29 – г;
30 – в;
31 – б;
32 – б;
33 – в;
34 – г;
35 – г;

48 – а;
49 – г;
50 – в;
51 – д;
52 – б;
53 – д;
54 – в;
55 – а;
56 – г;
57: 1 – Д, 2 – А, 3 – Г, 4 – Б;
58: 1 – В, 2 – А, 3 – Д, 4 – Б;
59: 1 – В, 2 – Г, 3 – Д, 4 – А;
60: 1 – Г, 2 – В, 3 – Б, 4 – А.

36 – а;
37 – г;
38 – а;
39 – г;
40 – в;
41 – г;
42 – в;
43 – в;
44 – б;
45 – г;
46 – д;
47 – а;

48 – а;
49 – б;
50 – г;
51 – а;
52 – в;
53 – д;
54 – б;
55 – а;
56 – а;
57: 1–Б, 2–Г, 3–Д, 4–В;
58: 1–Д, 2–В, 3–А, 4–Г;
59: 1–Г, 2–Д, 3–А, 4–Б;
60: 1–В, 2–Д, 3–А, 4–Г.
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1-б		
2-г		
3-в		
4-а		
5-г		
6-а		
7-а		
8-в		
9-г		
10-в		
37-в
38-в
39-г
40-в

11-в		
12-б		
13-в		
14-б		
15-г		
16-г		
17-в		
18-в		
19-д		
20-б		
41-б
42-д
43-а
44-г

Варіант № 4
21-г				
22-в				
23-г				
24: 1-а, 2-д, 3-г, 4-в		
25: 1-б, 2-в, 3-д, 4-а		
26: 1-в, 2г-, 3-д, 4-б		
27: 1-г, 2-а, 3в, 4-д
28: 1-д, 2-в, 3-б, 4-г	
29-г
30-в
45-г
49-а
53-в
46-в
50-г
54-а
47-а
51-в
55-д
48-б
52-г
56-б

1-г		
2-а		
3-г		
4-б		
5-г		
6-а		
7-в		
8-а		
9-г		
10-а		
37-в
38-г
39-г
40-а

11-в		
12-б		
13-б		
14-в		
15-б		
16-в		
17-б		
18-д		
19-а		
20-в		
41-г
42-д
43-г
44-д

Варіант 5
21-б				
22-в				
23-а				
24: 1-б, 2-д, 3-в, 4-г		
25: 1-д, 2-а, 3в-, 4-б		
26: 1-в, 2-г, 3-а, 4-д		
27: 1-в, 2-д, 3-б, 4-а
28: 1-в, 2-д, 3-а, 4-б	
29-г
30-в
45-б
49-г
53-а
46-г
50-г
54-г
47-г
51-в
55-б
48-а
52-д
56-д

1-б		
2-в		
3-в		
4-б		
5-г		
6-г		
7-г		
8-в		
9-г		
10-б		
37-а
38-д
39-г
40-д

11-г		
12-в		
13-в		
14-г		
15-в		
16-в 		
17-а		
18-а		
19-г		
20-в		
41-а
42-б
43-в
44-в

Варіант 6
21-а				
22-г				
23-а				
24: 1-в, 2-г, 3-а, 4-б		
25: 1-б, 2-а, 3-г, 4-б		
26: 1-в, 2-б, 3-д, 4-а		
27: 1-б, 2-в, 3-а, 4-д
28: 1-б, 2-е, 3-а, 4-д
29-в
30-г
45-г
49-г
53-б
46-в
50-а
54-в
47-а
51-б
55-а
48-г
52-г
56-д

1-б		
2-г		
3-а		
4-б		
5-в		
6-в		
7-в		
8-б		

11-в		
12-г		
13-в		
14-а		
15-а		
16-в		
17-г		
18-б		

Варіант 7
21-г				
22-в				
23-г				
24: 1-г, 2-а, 3-б, 4-д		
25: 1-г, 2-г, 3-а, 4-д		
26: 1-г, 2-а, 3-б, 4-д		
27: 1-в, 2-в, 3-а, 4-д
28: 1-д, 2-а, 3-г, 4-в

31-в
32-в
33-а
34-б
35-в
36-б

57-1б, 2г, 3а, 4в
58-1г, 2в, 3б, 4а
59-1д,2а, 3г, 4в
60-1б, 2г, 3д, 4в
31-а
32-в
33-а
34-а
35-а
36-г

57-1 д, 2в , 3 а, 4 б
58-1 д, 2 а, 3 б, 4 в
59-1 в,2 г, 3 в, 4б
60-1 а, 2б , 3г , 4 д
31-а
32-а
33-в
34-а
35-б
36-г

57-1в, 2а, 3д, 4б
58-1г, 2в, 3б, 4а
59-1г,2б, 3д, 4в
60-1в, 2д, 3а, 4б
31-в
32-в
33-а
34-а
35-в
36-а
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9-а		
10-в		
37-а
38-а
39-а
40-г

19-в		
20-д		
41-д
42-в
43-б
44-д

29-б
30-г
45-в
46-д
47-а
48-г

1-а		
2-г		
3-б		
4-б		
5-г		
6-а		
7-а		
8-а		
9-а		
10-а		
37-в
38-а
39-а
40-д

11-б		
12-б		
13-д		
14-б		
15-б		
16-в		
17-г		
18-в		
19-в		
20-а		
41-а
42-г
43-в
44-г

Варіант 8
21-в				
22-а				
23-в				
24: 1-б, 2-г ,3-а, 4-в		
25: 1-д, 2-в, 3-г, 4-б		
26: 1-в, 2-а, 3-б, 4-д		
27: 1-а, 2-г, 3-б, 4-в
28: 1-б, 2-д, 3-г, 4-а
29-г
30-г
45-а
49-а
46-г
50-г
47-в
51-в
48-г
52-в

1-г		
2-а		
3-б		
4-а		
5-в		
6-б		
7-б		
8-в		
9-г		
10-в		
37-в
38-д
39-д
40-б

11-б		
12-в		
13-в		
14-г		
15-а		
16-г		
17-г		
18-в		
19-а		
20-г		
41-в
42-в
43-в
44-в

Варіант 9
21-а				
22-б				
23-б				
24: 1-в, 2-д, 3-б, 4-а		
25: 1-а, 2-д, 3-в, 4-б		
26: 1-д, 2-г, 3-а, 4-б		
27: 1-б, 2-в, 3-д, 4-а
28: 1-а, 2-г, 3-б, 4-в, 5-д
29-в
30-а
45-в
49-б
46-д
50-г
47-в
51-г
48-а
52-б

1-г		
2-б		
3-б		
4-в		
5-в		
6-в		
7-в		
8-б		
9-а		
10-в		
37-б
38-в
39-а
40-в

11-г		
12-б		
13-в		
14-д		
15-д		
16-в		
17-д		
18-в		
19-в		
20-д		
41-а
42-в
43-г
44-в

Варіант 10
21-д				
31-г
22-в				
32-г
23-в				
33-а
24: 1-в, 2-д, 3-а, 4-г		
34-б
25: 1-б, 2-в, 3-д, 4-а		
35-г
26: 1-а, 2-в, 3-б, 4-г		
36-г
27: 1-в, 2-д, 3-б, 4-а
28: 1-д, 2-а, 3-в, 4-г	
29-в
30-б
45-д
49-б
53-г
46-б
50-в
54-г
47-д
51-д
55-б
48-г
52-г
56-в

49-в
50-г
51-б
52-б

53-г
54-б
55-а
56-в

57-1 г, 2 в, 3 а, 4 д
58-1 б, 2 д, 3 а, 4 г
59-1 д,2 в, 3 б, 4 г
60-1 б, 2 а, 3 в, 4 г

31-а
32-в
33-г
34-а
35-в
36-а

53-г
54-б
55-б
56-д

57-1 д, 2 в, 3 б, 4 а
58-1 в, 2 б, 3 а, 4 г
59-1 г,2 д, 3 б, 4 а
60-1 г, 2 д, 3 а, 4 б

31-г
32-б
33-б
34-в
35-в
36-б

53-г
54-г
55-г
56-в

57-1 г, 2 б, 3 в, 4 а
58-1 б, 2 в, 3 г, 4 д
59-1 а,2 б, 3 в, 4 д
60-1 б, 2 д, 3 г, 4 а

57-1 г, 2 а, 3 д, 4 б
58-1 б, 2 г, 3 в, 4 а
59-1 д,2 в, 3 б, 4 г
60-1 г, 2 а, 3 д, 4 в
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Якісна підготовка до ЗНО-2014

2014

ВИПУСКНИКИ ТА АБІТУРІЄНТИ!

ǠǗǝǍǅǚǞǩǗǍǙǛǏǍ
ǄǘǄǟǒǝǍǟǠǝǍ
ЕКСПРЕС-ПІДГОТОВКА

rɲʠʟʑʖ  ʤʚʡʠʓʚʧ ʤʗʣʤʠʓʚʧ ʙʑʓʖʑʟʮ
rɵʗʠʢʗʤʚʩʟʷ ʓʷʖʠʞʠʣʤʷ
rɤʷʖʡʠʓʷʖʷ ʖʠ ɤɴʈɸ ʤʗʣʤʠʓʚʧ ʙʑʓʖʑʟʮ
rɭʠʞʗʟʤʑʢʷ ʖʠ ʟʑʛʒʷʝʮʪ ʣʜʝʑʖʟʚʧ ʙʑʓʖʑʟʮ
+ɵʗʣʤ ʥ ʦʠʢʞʑʤʷ ɪɰɱ
Якісна підготовка до ЗНО-2014
Створено провідними фахівцями України
в галузі загальної середньої освіти

2014
О. В. Дияк, В. М. Прудка

ǠǗǝǍǅǚǞǩǗǍ
ǙǛǏǍ
КОМПЛЕКСНЕ ВИДАННЯ

rɧʠ
rɵʚʡ
rɤʷʖ
r

2014

І. О. Радченко, О. М. Орлова

ǠǗǝǍǅǚǞǩǗǍ
ǘǄǟǒǝǍǟǠǝǍ
КОМПЛЕКСНЕ ВИДАННЯ

r
r
r
r

ʣʑʞʠʜʠʟʤʢʠʝʰ
ʓʷʖʡʠʓʷʖʗʛ

ЕКСПРЕС-ПІДГОТОВКА
Понад 1000 типових тестових
завдань
Теоретичні відомості
Відповіді до ВСІХ тестових
завдань
Коментарі до найбільш
складних завдань
Тест у форматі ЗНО

•
•
•
•
•

КОМПЛЕКСНІ ВИДАННЯ
Довідник
Типові тестові завдання
Відповіді до тестів для
самоконтролю
Зразки заповнення бланків
відповідей

•
•
•
•

Якісна підготовка до ЗНО-2014
Створено провідними фахівцями України
в галузі загальної середньої освіти

2014

В. Ф. Жовтобрюх, В. В. Паращич

ǠǗǝǍǅǚǞǩǗǍǙǛǏǍ
ǄǘǄǟǒǝǍǟǠǝǍ
ТИПОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

r ʓʑʢʷʑʟʤʷʓ ʥ ʦʠʢʞʑʤʷ ɪɰɱ
rɤʷʖʡʠʓʷʖʷ ʖʠ ɤɴʈɸ ʤʗʣʤʠʓʚʧ ʙʑʓʖʑʟʮ
rɣʝʑʟʜʚ ʓʷʖʡʠʓʷʖʗʛ

ТИПОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
7 варіантів у форматі ЗНО
Відповіді до ВСІХ тестових
завдань
Бланки відповідей

•
•
•

Якісна підготовка до ЗНО-2014

Історія України

•

УКРАЇНСЬКА МОВА
І ЛІТЕРАТУРА

•
Біологія
•
Хімія
•
Географія
•
Математика
•
Фізика
•
Англійська мова
•
Німецька мова

КОМПЛЕКСНЕ
ВИДАННЯ

2014

УКРАЇНСЬКА МОВА

Видавництво «Літера ЛТД» пропонує комплект видань
для успішної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання

Понад 560 000 випускників,
які користувалися комплектом
видань для підготовки до ЗНО,
сьогодні є студентами ВНЗ

ЗНО-2014

Створено провідними фахівцями України
в галузі загальної середньої освіти

О. В. Дияк, В. М. Прудка

УКРАЇНСЬКА
МОВА
КОМПЛЕКСНЕ ВИДАННЯ

• Довідник
• Типові тестові завдання
• Тематика і зразки власних висловлень
• Відповіді до ВСІХ завдань
• Зразки заповнення бланків відповідей

+ Тести у форматі ЗНО
Нове
видання

Якісна підготовка до ЗНО-2014
Створено провідними фахівцями України
в галузі загальної середньої освіти

