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ШАНОВНІ ДЕВ’ЯТИКЛАСНИКИ!
Пройшло літо... І ви подорослішали, змужніли, багато чого навчилися. Та

на дворі вересень — і підручник знову запрошує вас у захопливий світ знань. 
Уміщені в підручнику правила допоможуть збагнути закони граматики.

Подані в підручнику вправи та завдання покажуть, як застосовувати ці закони
у практиці спілкування – в усіх видах мовленнєвої діяльності.

Вивчаючи українську мову, ви чимало дізнаєтеся про історію та культуру
рідного краю, про долі своїх чудових земляків, витвори їхніх працьовитих рук
і щирих сердець. Українську мову творили і творитимуть мільйони людей, які
жили, живуть і будуть жити на нашій землі. У підручнику ми прагнули явити вам
українців — серйозних і усміхнених, мрійливих і суворих, вірних традиціям і
схильних до новацій, тобто нас із вами. І переконати вас, що саме з наших мрій
і сподівань, переконань і знань, буднів і свят складається доля Української
Держави. Сьогодні, завтра і завжди.

Сподіваємося, що підручник навчить вас ще дужче любити землю, на якій
ви живете, поважати український народ, який до всіх народів світу ставиться
приязно і з повагою, виконуючи заповіт свого великого поета Тараса
Шевченка:  «…і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь».

Розміщені в розділі «Довідкове бюро» таблиці та схеми допоможуть
поглибити раніше здобуті та узагальнити щойно отримані знання,
слугуватимуть опорою й підмогою у виконанні класних і домашніх завдань. 

Тлумачний, термінологічний і фразеологічний словнички нададуть
можливість не лише з’ясувати лексичне значення слова чи зміст
фразеологізму, а й збагатити свій словниковий запас, дадуть змогу з
величезного розмаїття лексичних засобів вибирати найточніші слова для
конкретного висловлювання. 

Цього року ви, як завжди, не лише вивчатимете правила і виконуватимете
вправи, а й будете вчитися розуміти інших і себе, готуватися до свідомого
вибору майбутньої професії, свого шляху в дорослому житті. 

Хай вам щастить на шляху пізнання!

3

Важливі теоретичні відомості
Червоним виділено матеріал для заучування
напам’ять

Теоретичні відомості для ознайомлення

Домашні завдання

Завдання підвищеної складності

Завдання для інтерактивного навчання

Завдання для тих, 
хто прагне навчитися розуміти красу

Профорієнтаційні завдання

Міжпредметні завдання

Завдання для тих, 
хто товаришує з комп’ютером

Завдання для тих,
хто любить мріяти та фантазувати

Завдання для тих, 
хто хоче навчитися мислити самостійно

Проектна діяльність

Завдання для тих, хто готується жити
в інформаційному суспільстві

Завдання для тих, хто любить жартувати
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БУДЬМО КОМПЕТЕНТНИМИ!
На уроках рідної мови ви, за допомогою підручника,

будете водночас опановувати УКРАЇНСЬКУ МОВУ та

оволодівати МОВЛЕННЯМ. Навчаючись разом із класом, у

групах, парах або самостійно, ви сформуєте необхідні вам у

житті компетентності, які складаються зі знань, умінь, а,

головне, досвіду застосування цих знань і вмінь у різних

ситуаціях спілкування. Вивчивши кожен з розділів

підручника, ви зможете оцінити свої успіхи, скориставшись

поданою нижче таблицею.

ВСТУП. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ:

ЧОГО НЕОБХІДНО НАВЧАТИСЯ:

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО у 8 класі
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ:

ЧОГО НЕОБХІДНО НАВЧАТИСЯ:
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розвиток української мови — це вiдображення

iсторичного буття українського народу;

мова вміщує досвід попередніх поколінь,

тобто береже пам’ять про минуле, та реагує

на реалії сьогодення, відбиваючи всі зміни 

в реальному житті

лексичний фонд мови інтенсивно

збагачується за рахунок нових слів, а також

запозичень з інших мов; 

сучасна українська мова – мова освіти,

науки, політики та бізнесу

правила вживання розділових знаків 

у простих реченнях, ускладнених

однорідними і відокремленими членами

речення, звертаннями та вставними словами

види і форми мовлення;

види мовленнєвої діяльності;

вимоги до мовлення;

складові ситуації спілкування;

основні ознаки тексту, стилі й типи мовлення,

його жанри

розуміти роль мови в історичному

становленні українського суспільства та його

культури і в процесі державотворення

неухильно дбати про культуру мови;

навчатися мови на кращих зразках творiв

видатних майстрiв слова; удосконалювати

вміння ефективно спілкуватись у різних

сферах суспільного життя

правильно ставити розділові знаки 

в ускладнених простих реченнях;

обґрунтовувати їхнє вживання; визначати

істотні ознаки простого речення

складати усні й письмові висловлювання 

на певну тему, використовуючи неускладнені

та ускладнені прості речення
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ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ:

ЧОГО НЕОБХІДНО НАВЧАТИСЯ:

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ:

ЧОГО НЕОБХІДНО НАВЧАТИСЯ:

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ:

ЧОГО НЕОБХІДНО НАВЧАТИСЯ:
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БУДЬМО КОМПЕТЕНТНИМИ!

правильно ставити розділові знаки

у реченнях з прямою і непрямою мовою,

з цитатами, у текстах, що містять репліки

діалогу

cкладати усні й письмові висловлювання,

що включають пряму й непряму мову, репліки

діалогу, цитати

ознаки складного речення;

будову складносурядного речення; змістові

відношення та засоби зв’язку між частинами

складносурядного речення

інтонаційні та орфоепічні норми читання

та вимовляння складносурядних речень;

засоби вираження особливостей їхнього

змісту

правильно ставити розділові знаки

у складносурядних реченнях; визначати

змістові відношення між їхніми частинами

аналізувати, оцінювати та вживати в усному

й писемному мовленні складносурядні

речення, зокрема у текстах наукового та

публіцистичного стилів

будову складнопідрядного речення та засоби

зв’язку між його частинами; основні види

складнопідрядних речень;

особливості будови складнопідрядного

речення з кількома підрядними

основні правила усного й писемного

спілкування;

правила будови й мовного оформлення

речення;

необхідність добору мовних засобів

відповідно до задуму висловлювання, стилю

й жанру мовлення

правильно ставити розділові знаки 

у складнопідрядних реченнях, у тому числі 

з кількома підрядними частинами; 

визначати та конструювати різні види

складнопідрядних речень

складати усні та письмові висловлювання 

на певну тему, використовуючи

складнопідрядні речення різних видів;

оцінювати текст з погляду змісту, форми,

задуму, мовного оформлення

засоби передачі чужої мови: пряму і непряму

мову, діалог;

як замінити пряму мову непрямою

особливості ведення діалогу 

відповідно до запропонованої 

ситуації спілкування
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БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ:

ЧОГО НЕОБХІДНО НАВЧАТИСЯ:

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ:

ЧОГО НЕОБХІДНО НАВЧАТИСЯ:

СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ (ССЦ)
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ:

ЧОГО НЕОБХІДНО НАВЧАТИСЯ:

9

змістові відношення між частинами

безсполучникового складного речення;

правила вживання розділових знаків між його

частинами

вимоги до будови висловлювання: 

його підпорядкованість темі й головній думці;

послідовність викладу думок, добір мовних

засобів відповідно до стилю мовлення

визначати безсполучникові складні речення,

розпізнавати та будувати такі речення 

з різними змістовими відношеннями

між частинами

складати усні й письмові висловлювання

різних стилів із використанням

безсполучникових складних речень

особливості будови складних речень

з різними видами сполучникового і

безсполучникового зв’язку та правила

вживання в них розділових знаків 

особливості будови текстів різних стилів,

зокрема публіцистичного, поєднання в тексті

різних типів мовлення відповідно до його

змісту та авторського задуму

визначати ознаки та структуру таких речень,

будувати складні речення з різними видами

зв’язку;

правильно розставляти в них розділові знаки

складати усні й письмові висловлювання

публіцистичного й наукового стилів, 

доцільно використовуючи складні

синтаксичні конструкції

істотні ознаки ССЦ, види й засоби

міжфразного зв’язку;

актуальне членування речень 

у висловлюванні

співвідношення ССЦ з абзацом; 

виражальні можливості ССЦ

у висловлюваннях різних типів і стилів

визначати ССЦ у тексті, а також підтеми,

види й засоби міжфразного зв’язку;

членувати текст на абзаци;

визначати в реченнях висловлювання

«відоме» та «нове»

конструювати невеликі тексти на певну тему,

доцільно поєднуючи в них ССЦ;

членувати висловлювання на абзаци

відповідно до комунікативного задуму
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1. Прочитайте вірш. Дайте відповіді на подані після його тексту

запитання.

Звіку�ізроду нашому Роду
Слово святило честь і свободу.
Правнуки прадідів чули чудово.
Бо шанували Слово і Мову.

Нас поривали вічно в дорогу
Мовонаснага, мовоспромога.
Нам зрівноважить завжди кортіло 
Діло і Слово, Слово і Діло.

Брате по Мові,
Сестро по Мові,
Будьмо навіки живі�здорові!
Від благородного щирого Слова
Розпочинаймо Діло чудове!

…Щоб на щитах у нас 
Вічно ясніло:
Діло і Слово, Слово і Діло!

О. Різниченко.

Яке ставлення до Роду, Мови, Слова, Діла автор передає через уживання
великої літери?

Що означає вислів зрівноважить Слово і Діло? Чи важливе таке
бажання сьогодні? Чому?
Прочитайте останнє речення. Хто, коли й навіщо робив написи на
щитах? Чи важко вам було зрозуміти висловлену автором в останньому

реченні думку? Чи можна сказати, що мова береже пам’ять народу про
минуле? Поясніть.

Роздивіться плакати, уміщені на с. 13, 14 підручника. Сформулюйте
головну думку цих графічних творів. 

Уявіть, що вам запропонували взяти участь у конкурсі плакатів,
присвячених рідній мові. Створіть плакат для конкурсу. 

2. Прочитайте речення, визначте в них слова застарілі і нові

(неологізми).

12

ВСТУП

РОЗВИТОК 
УКРАЇНСЬКОЇ 
МОВИ
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1. Наш родовід іде від плуга, від
рала і від лемеша (О. Довгий). 2. Клей�
ноди прадідів узяв мій дух у спадок
(Ю. Словацький). 3. У науковому стилі
виникнення неологізмів (клон, файл,
факс, кондиціонер) зумовлене науково�
технічним прогресом (З підручника).
4. Можна прожити і без собору, і без
пісні, і без Рафаеля. Але чи зали�
шимось ми тоді в повному розумінні
слова людьми? Чи не станемо просто
юшкоїдами? (Олесь Гончар).

Чому деякі слова мови застарівають?
Доберіть приклади застарілих слів.

У яких текстах уживання застарілих слів
доречне? Наведіть приклади.

З чим пов’язана безперервна поява в
мові нових слів? Наведіть приклади.

З якою метою письменники «приду0
мують» нові слова? Наведіть приклади так
званих авторських неологізмів.

Визначте вжиті в тексті попередньої
вправи авторські неологізми, розкрийте
лексичне значення кожного. Наскільки
доречні ці слова в творі? Поясніть.

Як гул століть, як шум віків, 

Як бурі подих, — рідна мова,

Вишнева ніжність пелюстків,

Сурма походу світанк �ова,

Неволі стогін, волі спів,

Життя духовного основа.

Так розпочато вірш видатного українського поета

Максима Рильського «Рідна мова». Справді, мова народу

вміщує людський досвід, тобто береже пам’ять про минуле,

і реагує на реалії сьогодення, тобто відбиває всі зміни в

реальному житті. 

Отже, мова чутлива до суспільного життя її носіїв. Зміни

відбуваються у фонетиці, лексиці, граматиці, правописній

системі. Найбільш рухливою є лексика. Науковці

стверджують, що впродовж десятиріччя словниковий склад

мови змінюється майже на 25 %.

Реальність породжує потребу у виникненні неологізмів

для називання нових предметів, понять, ознак, явищ.

13

Олег КРЕМПОВСЬКИЙ.
Плакат із проекту «Українська
мова — твого життя основа»
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Властивими українській мові способами утворилися й

увійшли до активного вживання слова державник, тестування

та ін. Завдяки розвитку міжнародних економічних і

культурних зв’язків України  лексика нашої мови

збагатилася запозиченими іншомовними словами: мер,

спікер, кліп, менеджер, піца, хіт. Значно оновилася термінологія

багатьох галузей наук: біотехнологія, біоенерготерапія, гендер,

глобалізація, інтерактивність, неологія. Чимало професійних слів

перейшли до мовлення широкого загалу: субсидія, інфляція,

ліцензія, бартер, дистриб’ютор, кредит.

3. Прочитайте. Випишіть слова іншомовного походження, поясніть

лексичне значення кожного. Перевірте себе за поданим у кінці

підручника тлумачним словничком. 

1. Комп’ютери й шаблі; однаково минають (І. Павлюк). 2. Одного разу
Лебідь, Рак і Щука сукупний бізнес
вирішили втнуть (М. Білокопитов).
3. Хто свого часу творив імідж, скажімо,
Лесі Українці? Та ніхто. Донедавна й
понять таких не було – імідж, рейтинг
(З газети). 4. Ми винні в страшній
девальвації слова (Р. Лубківський).
5. Вітер марить партіями сольними, сам
собі жебрак і олігарх (О. Слоньовська).

Які з виписаних слів є сьогодні
загальновживаними? Поясніть.

Визначте в реченнях слова, ужиті в
переносному значенні. Поясніть вислів
девальвація слова.

Чи є антонімами слова олігарх і жебрак?
Свою думку обґрунтуйте. Поясніть право0
пис виписаних слів.

Доберіть український відповідник до слова імідж. Обидва слова уведіть
до самостійно складеного висловлювання «Чи впливає мовлення

людини на її імідж?».

4. Прочитайте. Визначте в реченнях слова, похідні від іншомовних. 

1. Увесь світ вступив в інформаційну, комп’ютерну епоху
(З газети). 2. Культ сили і насильства, героїзація бездуховного
суперменства, егоїзм і егоцентризм, алкоголізм і наркоманія,
зневага до людини праці – усе це прикмети так званої масової
культури (З журналу). 

Чи можна уникнути проникнення в мову іншомовних слів? Поясніть.
Чи потрібно протистояти засиллю у мові іноземних слів? Яким чином?
Що ви для цього можете зробити?

14

ВСТУП

Олена АВРАМЕНКО.
Плакат із проекту «Українська
мова — твого життя основа»
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Як ви ставитесь до дублювання іноземних фільмів українською мовою?
Який переклад можна, на вашу думку, назвати якісним? Обговоріть це

питання у класі.

5. Прочитайте. Поясніть лексичне значення виділених слів. Перевірте

себе за тлумачним словничком.

Українська мова – це море, у якого немає дна й берегів, яке
настільки багатоманітне й невичерпне, що ніколи не встановити
межі в її пізнанні. Словниковий запас її незміре;нний. На її основі
гарно творяться неологізми, бо вона не бажає носити на собі мундира
канонічності, отже, має найбільшу перспективу розвитку в часі.
Вона з’єднує в собі пласти архаїчні й модерні, вбирає слова
інтернаціональні, а водночас не втрачає й слів питомих. З нею просто
й надійно, бо вона – душа моєї нації.

За В. Шевчуком.

Складіть усне висловлювання на тему «Мова – душа нації».
Розкрийте значення вислову «Слова, забуті і нові, мелодією вишиті у мові»

(Н. Гуменюк). Уживайте застарілі слова і неологізми.

6. Прочитайте речення. Розкажіть про роль вітчизняних письменників

у розвитку української мови.

1. Тарас Шевченко – дух мій незгасимий. Іван Франко – моя
незламна сила. А Леся – то краса моя жива (П. Перебийніс). 2. Коли я
чую Кобзареве слово і мужній голос Лесі Українки, я знаю: рідна
мова веселкова звучатиме в віках, як пісня, дзвінко (Г. Радецька).
3. Олесю Гончару світило сонце безсмертної поезії Котляревського і
Шевченка, Франка і Лесі Українки (Б. Олійник).

Перепишіть речення. Визначте у словах орфограми. За потреби
скористайтеся переліком основних орфограм, поданим на ф8орзаці
підручника. Поясніть правопис слів.

Назвіть ваш улюблений твір української літератури. Чим він вам
подобається? Чи вплинув цей твір на ваше ставлення до української

мови? Як саме?
Доберіть запитання до анкети «Ваше ставлення до української
літератури». Запропонуйте анкету однокласникам, знайомим, батькам.

Відповіді проаналізуйте і обговоріть у класі. Що потрібно, на вашу думку,
зробити для того, щоб сучасні школярі більше читали?

Удома підготуйте  усне повідомлення «Роль і значення україномовних
вебсайтів».

7. Перепишіть речення, уставляючи пропущені літери та

знімаючи риски.

1. Ти в..лична і проста, ти стара і вічно нова. Ти могутня, рідна
мово! (І. Багряний). 2. Мово рідна! Мово не/вм..руща й не/здола;н..а в
просторі віків! Ти потрібна нам, як хліб насущний, як дарунок
вічний прабатьків (І. Вижовець). 3. Мова – дух, у віках неско;рен..ий,
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я йому поклонитися мушу (Н. Сосюк). 4. Згадавсь чомусь Іван Франко
і вічно/думна Леся Українка (П. Тичина). 5. І слову найріднішому
звучати в ж..тті народу сто т..сячоліть (І. Редчиць). 

Визначте в словах орфограми. Поясніть правопис слів.
Розкрийте значення поетичної фрази «Поруч мене живуть і ходять
емігранти моєї мови» (О. Різниченко).

Складіть усний твір0роздум на одну з тем:
• «Майбутнє української мови»;
• «Українська мова у моєму житті та житті моєї родини»;
• «Говорімо українською!».

Роздивіться репродукцію картини О. Заливахи. Поясніть її назву. 

16

ВСТУП

Опанас ЗАЛИВАХА.
Є і будемо
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ВИДИ МОВЛЕННЄВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ.
ТЕКСТ, ЙОГО ОЗНАКИ.
СТИЛІ І ТИПИ МОВЛЕННЯ.
ВИМОГИ ДО МОВЛЕННЯ

8. Прочитайте висловлювання. Поясніть лексичне значення виділених

слів.

Наявність власної мови є однією з вирішальних ознак повноцінної
самостійної нації. Якщо в етносу відсутня власна мова, то він не має
достатніх підстав називатися окремим народом, а тим більше
нацією. Немає окремого народу — немає підстав для претензій на
самостійну державу.

Недаремно близька нам Грузія для консолідації нації обрала
гасло: «Мова, Батьківщина, Віра». Шлях об’єднання одномовних
спільнот в одну державу пройшла свого часу Франція. Бодай з
історичних кінофільмів багато хто знає, що існували колись окремо
Французьке королівство і Велике герцогство Бургундське. Про
останнє нині нагадує лише емблема на автомобілях французької
марки «Пежо». Саме через мову до єдиної нації і держави прийшли
згодом німці, італійці, інші народи. Тож чому інакше має
відбуватися в нас, українців?

Не може бути українського народу без української мови, як не
може бути незалежної держави на ім’я Україна з народом, який би
називався інакше, ніж український. Бо такий народ і така держава
мусили б називатися інакше.

За В. Паськом.

Чи є висловлювання текстом? Свою думку доведіть. Скористайтеся
поданою у «Довідковому бюро» таблицею «Ознаки тексту».

Визначте тему й головну думку тексту. Доберіть заголовок.
До яких видів мовленнєвої діяльності ви вдалися, виконуючи вправу?

Звіртеся за поданою в кінці підручника схемою «Мова і мовлення».

Назвіть чотири види мовленнєвої діяльності. Які з них представляють
сприйняття чужого мовлення, які — творення власного?

Поясніть, як може бути пов’язаний розвиток мовлення з розвитком
особистості.
Які види мовленнєвої діяльності поєднуються при спілкуванні за
допомогою електронної пошти, на форумах?

9. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Перепишіть. Визначте тему й головну

думку уривка. Назвіть види мовленнєвої діяльності, до яких ви

вдалися під час виконання вправи.

Письмо — це винахід людини. Винайшовши письмо, люди,
очевидно, не переставали дивуватися його значу;щості, його
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можливостям і приписували створення
письма богам. Стародавні єгиптя;ни
вважали творцем письма бога Тота. За
грецькими міфами, абетку винайшов бог
Герме;с.

Переважна більшість сучасних народів
користується таким видом письма, яке
передає звукове мовлення за допомогою
умовних графічних знаків — літер. Таке
письмо називають алфавітним.

З підручника.

Наскільки часто види мовлення поєднуються?
Наведіть приклади зі шкільного життя.

Роздивіться сторінку книжки В. Чебаника
«Графіка української мови: Абетка».

Наскільки, на вашу думку, художникові вдалося
передати образ української графіки? 

10. ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ! Прочитайте.

Назвіть відомі вам стилі мовлення. Визначте

стиль поданих уривків. Скористайтеся

таблицею «Стилі мовлення», уміщеною у

«Довідковому бюро».

І. Слово стиль як термін використовують
у літературознавстві, мистецтвознавстві та
архітектурі.

У мовознавстві цей термін стосується мови і мовлення. У мові ним
позначають поняття сукупності систем мовних засобів як
функціонального різновиду.

У мовленні стиль розглядають як спосіб функціонування мовних
засобів: «Стиль — це «сукупність прийомів у використанні засобів
мови, властива якому�небудь письменникові або літературному
творові, напрямові, жанрові та ін.» (Словник української мови:
В 11�ти томах. — Т. 9. — С. 698).

За М. Плющ, Н. Грипас.

ІІ. Пишучи, про стилістику не дбай, а намагайся висловлюватися
точно — то є найкраща стилістика (втім, може, ти не знаєш, що то є
стилістика? Подивися в латинському словникові пояснення або у
Словнику іншомовних слів). Отож, Дмитрику, про стилістику не
дбай, але, звичайно, щоб навчитися не дбати, треба спочатку добре
дбати. Для цього треба добре знати мову — і літературну, і народну.
Першої ти навчишся в школі. Що стосується народної мови, то ти її,
на жаль, не чуєш (усе мріяв колись поїхати з тобою і мамою до
Рахнівки — там би ти почув). Отож і тут: читай старих авторів
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(Квітку�Основ’яненка, Марка Вовчка, Нечуя�Левицького). А ще
краще — читай, виписуючи вдалі, «густі» вирази, приказки;,
прислів’я читай, пісні народні — але вже «дорослим» оком — багато
радості дадуть і казки.

З листа В. Стуса синові.

Від чого залежить стиль висловлювання? У відповіді спирайтеся на
таблицю «Стилі мовлення».

У якому значенні слово стиль уживає у своєму листі Василь Стус? Яке інше
значення має це слово? Звіртеся із термінологічним словничком. 

Що, на вашу думку, визначає стиль людини? Як він формується? Чи
впливає на формування стилю освіта, виховання, професія? Яким

чином?

11. Прочитайте. Визначте адресата мовлення та мету кожного

висловлювання. З’ясуйте  їхній стиль.

І. Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування

української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території
України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист
російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України

та визначається законом.
З Конституції України.

ІІ. О рідна мово! Є ще люди ниці,
Зрікаються, бува, і матерів!
А я твої троянди й чорнобривці
Любов’ю до пелюстки обігрів.

Ти — крона й корінь рідного народу:
Батьків, дідів і прадідів і пра...
І час твою не вичовгає вроду,
Не висотає Ворскли і Дніпра.

Бо ти — моя сподвижниця і слава,
Мечі і струни, правда і терни
Від київського князя Ярослава
До нашої стрімкої бистрини.

Д. Луценко.
ІІІ. Одна з найпоширеніших тез противників українського

відродження — «не можна примушувати до володіння українською
мовою». Примушувати справді не треба. Але як у Німеччині,
Словенії, Угорщині, Китаї тощо не можна досягти жодних успіхів,
не володіючи німецькою, словенською, угорською, китайською
мовою, так і в Україні треба зробити все, аби не можна було (як
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тепер) народитися, прожити життя й померти без знання
української мови.

Знання чужих мов збагачує людину. У цивілізованих країнах,
особливо невеликих щодо території та кількості населення, рідко
можна зустріти людей, які не володіють бодай однією з
найпоширеніших чужих мов. Але неможливо знайти двох ісландців,
данців чи норвежців, які розмовляли б між собою неісландською,
неданською чи ненорвезькою мовою. Так має бути в Україні.
Навчаймося чужого, але не цураймося свого!

За О. Пономаревим.
ІV. Мова — самобутня система звукових знаків, основа

духотворчого життя етносу, нації, людства. Виконує важливі
комунікативні, пізнавальні, оцінні, волюнтативні, естетичні
функції, не зводячись до жодної з них зокрема. У процесі
мовленнєвого самоздійснення постає у вигляді текстів,
характеризується їхньою стійкістю, гнучкістю, змінністю,
динамікою. Мовні одиниці (фонеми, морфеми, лексеми,
словосполучення, речення та ін.) та відношення між ними
витворюють складну органічну структуру мовної системи.

Зі словника.
V. Молитва серця

Пресвята Трійце, Боже наш,
Господи Вседержителю, Духом Твоїм
Святим очисти моє серце і душу від
усякої скверни і нечистоти плоті й духа
і зроби моє серце чистим для
сприйняття Тебе, Господа Бога мого.
Зроби, Господи, серце моє храмом
Твоїм Божественним і Духа Святого,
що в ньому живе. Амінь.

З молитовника.

Що вам відомо про конфесійний стиль? 
Як ви розумієте вислів свобода совісті?

Конфесійний стиль — стиль, що обслуговує

сферу релігійно�церковного життя, викори�

стовується в богослужбових книгах,

церковних відправах, проповідях, молитвах.

Свобода совісті — конституційно

закріплене право людини сповідувати (або не

сповідувати) певну релігію.

Роздивіться репродукцію картини А. Антонюка. Які асоціації викликає у
вас ця картина? Чи знаєте ви молитв8и8? Хто вас їх навчив?
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12. Прочитайте. Визначте стиль тексту. Свою думку обґрунтуйте.

Визначте тему й головну думку тексту.

Що таке аура? Існує етимологія цього слова, досить звернутися
до латини, — слово аура там має до десятка значень, і всі вони
пов’язані з вітерцем, повівом, або золотом, відтінками золотого.
Зрештою, ореол — прямий прародич аури.

Коли ми чуємо: Іспанія, іспанці, — які це в нас викликає
асоціації? Ну, звичайно ж, Лопе де Вега, Сервантес, Гойя, музей
Пра;до, Федеріко Гарсі;а Ло;рка. Ось що створює ауру нації. Або німці.
Нація філософів і композиторів, хіба не так? Хто дав світові
Бетховена, Ґете, Шіллера, Геґеля, Канта, Ніцше? І хоч Бухенвальд
недалеко від дуба Ґете, і дуб той спиляний, і солдати вермахту
відкривали на тому пні бляшанки, — все одно, не Гітлер визначає
образ нації, а доктор Фауст і Лореляй над Рейном.

Над Скандинавським півостровом, як північне сяйво, стоїть
заворожуюча аура музики Ґріґа, Сібе;ліуса, дивовижних казок
Андерсена. На іншому континенті маленька Колумбія підсвічена
магічною аурою письменника Ма;ркеса. Чи є потреба казати, що
Англія — це Шекспір, Байрон, Ше;ллі? Що Франція — це Вольте;р,
Бальзак, Руссо;, Аполліне;р? Що Італія — це нація Данте і Петрарки,
Рафаеля і Мікеланджело?

А чому б у таких самих діо;птріях не подивитися на Україну?
Якщо десь у світі чують — Україна, українці, які це асоціації
викликає там? Хіба це не правомірне запита;ння? Ми держава. Тож
чи не час замислитись, хто ми в очах світу і яку маємо ауру, а якщо
не маємо, то чому?

За Л. Костенко.
Дайте усну відповідь на запитання, поставлене в останньому реченні
тексту.

Мовний експеримент. Якого стилю ви дотримувалися, даючи відповідь?
Свій вибір поясніть.

Проаналізуйте подану в «Довідковому бюро» схему «Стилі мовлення».
Поясніть, чому розмовний стиль протиставляється книжним стилям.

Книжні стилі — стилі, що функціонують здебільшого в письмовій

формі, тому висловлювання цих стилів ретельно опрацьовані,

побудовані за певними зразками (на відміну від розмовного стилю, що

представляє заздалегідь не підготовлене, спонтанне мовлення).

13. Прочитайте текст, з’ясуйте його стиль. Свою думку доведіть.

У закущеній шипшиною долинці біля потічка козак Петро
стримав коня.

— Трр! Приберемося хоч трохи, а то гетьман нас і не впізнає.
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Скаже: що це за одні? У мене таких у війську нема, я таких
задрипанців не приймаю.

Петро підійшов до потічка і витяг із піхви шаблю. Не
поспішаючи, провів по лезу пальцем, змочив щоку, приклав до щоки
лезо й почав голитися.

Мабуть, із шаблею зробилося щось не те, бо вона щетини не брала.
Тоді Петро поклав шаблю на зозулині черевички біля себе і витяг
другу. Але й цій, другій, щетина піддаватися не поспішала. Петро
подумав: «Що ж, так воно й має бути. Я ж обома ними махав ще з
учорашнього ранку…» Тихо, щоб не сполохати крикливих сорок,
Петро став точити шаблі одна об одну.

Почувши точіння шабе;ль, кінь напружився й присів на задні
ноги, чекаючи, коли на нього Петро вискочить і треба буде знову
кудись бігти. Козак умився, поправив на поясі шаблі, пістолі й
келепа, підійшов до коня, зняв з нього сідло, поклав на камінь,
дістав скребло й оглянув коня від копит до гриви.

— Ти подивись на себе — на кого ти схожий? Болото, будяки —
усе на тобі поприсихало! І ти — мій кінь? Ганьба! А я собі, дурний,
думаю: чого це мене всі бояться? Так це ж мене бояться через твій
отакий вигляд! Турків налякав? Татар налякав? Шляхту до смерті
налякав? Та хіба усіх, кого ти налякав, пригадаєш? Прости мене,
Господи, і помилуй з отаким конем!

Упершись коліном у коневу ногу, Петро заходився шмарувати
його шию та боки. Кінь заплющив від щастя очі й заплакав: нічого
він так не любив, як ту хвилину, коли Петро його чистив.

За М. Вінграновським.

Чи можна сказати, що текст просякнутий гумором? Що таке гумор?
Підтвердіть або спростуйте думку: гумор створює українську ауру.
Про які типові риси українців ви хотіли б розповісти світові? Чим
зумовлений ваш вибір?

Які уривки тексту є зразками розповіді? Відшукайте в тексті елементи
опису та елементи роздуму.

Які типи мовлення вам відомі? Звіртеся з поданим нижче правилом.

За призначенням висловлювання поділяють на такі типи:

розповідь, опис, роздум, оцінка предмета або явища.

Спрямованість кожного з типів виявляється в їхніх назвах.

Розповідь — висловлювання, мета якого — повідомити

про події чи дії, що розгортаються (або розгорталися) в часі

і просторі. Розповідь відбражає дійсність у розвитку, русі,

динаміці.

Опис — висловлювання про певні ознаки чи властивості

предмета або явища. Такі ознаки є тимчасовими або
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постійними. За допомогою опису певний предмет (явище)

вирізняють серед інших. Опис відбиває дійсність у статиці.

Різновидами опису є п о р т р е т (опис зовнішності люди=

ни), п е й з а ж (опис природи), і н т е р ’ є р (опис приміщен=

ня).

Роздум — висловлювання про встановлені людиною

зв’язки між предметами і явищами, про причини й наслідки

ознак, якостей, подій. Роздум фіксує не те, що є, було або

може бути насправді, а те, що відбиває людська свідомість.

Оцінка предмета або явища — висловлювання, змістом

якого є вияв ставлення мCовця до того, про що він розповів,

що описав. 

14. ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ! Перепишіть, на місці крапок

уставляючи спільно складені описи.

Край води стояла на камінцях козацька зброя й лежала одежа.
Заклопотані купанням ко;ней козаки й не помітили, як на березі
з’явився на коні полковник Сашко Шостак.

• Полковник був … (опис зовнішності).
• Кінь під полковником був … (опис тварини).
• Вершник рушив уздовж річки, оглядаючи своє роздягнене й

стомлене військо. Берег був … (опис природи).
Розкажіть про типи мовлення та різновиди опису, спираючись на подану в

«Довідковому бюро» схему «Типи мовлення».
Розкажіть, як створюють опис природи та опис місцевості. Роздивіться
репродукцію графічної роботи Т. Шевченка. Складіть опис зображеної на

ній місцевості (усно).
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15. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! З’ясуйте, який тип мовлення

покладено в основу тексту. У реченнях першого абзацу визначте

«відоме» та «нове». Звіртеся з поданою у «Довідковому бюро»

таблицею «“Відоме” і “нове” у реченнях різних типів мовлення».

Максим побачив, як монах з’їхав у воду й почав переїжджати
річку. Раптом його кінь втратив під ногами дно і пірнув під воду
разом із вершником. Два великі кола схопилися на тому місці.
Монах виринув, простягнув руку до коня, але той швидко поплив до
берега.

Максим скинув зі свого Орлика сідло і за хвилину вже плив до
потопаючого. Орлик різав дужими грудьми осінні хвилі. Козак
схопив монаха за плече, і той відчайдушно вчепився в Максимову
ліву руку. Козак зісковзнув з коня.

Максим шалено працював правою рукою і обома ногами, але
відчував, що все дужче занурюється у воду. Він ще раз рвонув ліву
руку, і тут побачив поряд з собою кінську голову. Це був Орлик.

Максим міцно обхопив правою рукою кінську шию, лівою
підтягнув ближче монаха.

Кінь виволік їх на землю. Максим підняв за комір врятованого,
поставив на ноги, примусив бігати. Нашвидку розпалив багаття.
Роздягнувся, витерся, наказав зробити те саме монахові.

Довгий час обидва мовчали.
— Я помолюся за тебе, — сказав монах низьким голосом. — На

Січі скажу твоєму курінному, щоб винагороду дав тобі.
— За врятовані душі гроше;й не беру. То кінь обох нас урятував.

Він — усе моє багатство, вся маєтність. Він мені і сват, і брат, і
побратим рідненький, як співають у пісні… 

За Ю. Мушкетиком.

З’ясуйте стильову належність тексту, свою думку обґрунтуйте.
Визначте тему й головну думку тексту. Доберіть до нього заголовок.

Які типові риси українця виявив герой тексту? Чи наділені цими рисами
ваші друзі? Однокласники? Знайомі? Чи змінюється, на вашу думку, з

часом уявлення про позитивні риси людського характеру? Чому?
Складіть роздум про роль козацтва в українській історії (4–7 речень).
Не забувайте: роздум складається з тези, доказів та висновку.

16. Прочитайте текст. Визначте його тему й головну думку,

доберіть заголовок.

Мова регулює стосунки між людьми, впливає на них. Щоб мо;вці
розуміли одне одного, їхнє мовлення повинне бути якісним. Воно
має бути змістовним і послідовним, точним і доречним, відзначатися
багатством словника і досконалим умінням поєднувати слова в
реченні. Отже, головними вимо;гами до мовлення є змістовність,
послідовність, правильність, точність, багатство, доречність і
вира;зність.
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Творячи висловлювання, люди враховують також логічність,
ясність, емоційність мовлення. Усі ці ознаки підпорядковані
найголовнішій — правильності.

Правильність мовлення передбачає користування всіма мовними
правилами, уміння будувати висловлювання, що відповідає
доцільному типові і стилеві висловлювання. Отже, щоб говорити
правильно, треба добре знати всі розділи науки про мову.

За М. Пентилюк.

Стисло сформулюйте викладені в тексті вим8оги до мовлення.
Назвіть відомі вам розділи науки про мову.
З’ясуйте стиль тексту. Свою думку обґрунтуйте.
Який тип мовлення покладено в основу тексту? Свою думку доведіть.

У формі складеного в художньому стилі роздуму розкрийте значення
прислів’я «Слово до слова — складеться розмова».
Складіть план рекламної кампанії, спрямованої на формування
позитивного іміджу України в світі. Які заходи можуть бути проведені

насамперед? Які засоби масової інформації задіяні? Які знання, отримані на
уроках української мови, допоможуть вам під час8 проведення цієї акції?

Дізнайтеся, що таке європейське мовне портфоліо. З якою метою його
впроваджують у практику української школи? 

Основна мета мовного портфоліо — допомогти кожному

усвідомити, на що він здатний, зібрати і систематизувати найкращі

творчі роботи. Отже, мовне портфоліо фіксує рівень інтелектуального

і мовленнєвого розвитку особистості. 

Розкрийте значення фразеологізмів: не вміти

зв’язати два слова; мастити словами; слова

застрягли в горлі; задля красного слова; цідити

слово за словом; за словом до кишені не лізти.

Уведіть їх до самостійно складеного в художньому

стилі тексту на тему «Твоє мовлення — дзеркало

твоєї освіченості».

Виберіть серед своїх однокласників двох�трьох «експ 8ертів». Це мають

бути учні, які, на вашу думку, вміють ефективно спілкуватися. Після

виконання вправи вони мають висловити свою думку: чи було досягнуто мети

спілкування? Що в діалозі вдалося найкраще? Які помилки допущено? 
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Уявіть, що вчитель попросив вас у доступній формі пояснити
першокласникові, яким має бути мовлення. Які запитCання міг би, на

вашу думку, поставити вам малюк? Складіть діалCог і розіграйте його з

вашим сусідом по парті. Елементи яких стилів має поєднувати такий

діалог? Поясніть.

Чи впливає дотримання вимо;г до мовлення на якість
спілкування? Як?

Ким і коли сформульовані вимо;ги до мовлення? Які прислів’я
й приказки; про вербальне (словесне) і невербальне спілкування ви
знаєте?

Назвіть стилі мовлення. У якій сфері суспільного життя
використовують кожен із них?

Який тип мовлення відображає дійсність у динаміці, русі,
розвитку? Як приклад наведіть самостійно складене висловлювання
(обсяг — 3–4 речення).

Який тип мовлення передає дійсність у статиці, непорушності?
Наведіть приклад: самостійно складене висловлювання (обсяг —
3–4 речення).

Складіть перелік умов успішного спілкування в молодіжній
аудиторії. Обговоріть цей перелік у класі.

Опис предме;та (тварини, людини, па;м’ятки) відповідає на
питання ЯКИЙ? (ЯКА? ЯКЕ? ЯКІ?) На ці ж питання відповідає
такий тип мовлення, як оцінка предмета. Як їх розрізнити в тексті?

Який тип мовлення фіксує не те, що є, було або може бути
насправді, а те, що відбиває людська свідомість? Наведіть приклад:
самостійно складене висловлювання (обсяг — 3–4 речення).

Прокоментуйте у публіцистичному стилі вислів Дмитра
Павличка «Українська мова не вчора придумана. Вона не сирота,
вона має слов’янську родину і світову славу. Вона має все».

Укладіть збірку письменницьких виступів, присвячених
функціонуванню і розвиткові української мови.

Поясніть, як ви розумієте вислів мовна особистість.

Складіть мовну біографію своєї родини.

Роздивіться репродукцію картини А. Антонюка. Розкажіть,
які думки вона у вас викликає. Висловте своє враження від картини.
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17. Прочитайте текст. Визначте його тему й головну думку. З’ясуйте

стиль тексту, свою думку обґрунтуйте.

Ви помічали, що берегти дружбу й прихильність людей допомагає
вміння долати розбіжності? Дуже непросто ставитися до чужої
думки з повагою, але цього треба навчатися. Навіть у
найнесподіванішій точці зору є щось цінне. Привчайтеся слухати
співрозмовника, спокійно сприймайте критику, не приписуючи
право на істину лише собі.

По�справжньому вихована людина завжди доброзичлива, уважна
й чуйна. Вона вміє співпереживати, завжди готова допомогти.
Навіть у суперечці вона не переходитиме на особистості. Пам’ятайте:
важливо розуміти особливості характеру людей. Звісно, потрібно
вміти обстоювати власну думку, але робити це треба тактовно, нікого
не ображаючи і не принижуючи.

За Р. Бардіною.

Що є матеріалом для будови тексту? Назвіть основні ознаки речення.
Звіртеся з поданою в «Довідковому бюро» схемою. 

Які бувають речення за метою висловлювання? Відповідь ілюструйте
прикладами з тексту. Звіртеся з поданою в «Довідковому бюро» таблицею
«Види речень за метою висловлювання».

Які бувають речення за будовою? Визначте в тексті прості речення. За
якими ознаками ви їх розпізнали? Звіртеся з таблицею «Види речень за
будовою».

Організуйте в класі обговорення однієї з останніх телепередач.
Уживайте різні за метою висловлювання речення. Зробіть висновок: чи

всі учасники обговорення були толерантні? Чи вміють ваші однокласники
тактовно обстоювати власну думку?

Основні ознаки речення такі:
•• змістова завершеність;

•• інтонаційна закінченість;

•• змістовий і граматичний зв’язок між словами і

словосполученнями;
•• наявність граматичної основи (двох головних або

одного головного члена речення).
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Складне речення відрізняється від простого будовою:

воно утворене з двох або більше простих речень, тому  має

дві або й більше граматичні основи. Частини складного

речення (прості речення) об’єднані змістом, поєднуються

між собою інтонацією та за допомогою сполучників

(сполучних слів) або без них.

18. Прочитайте, інтонуючи речення відповідно до розділових знаків.

Визначте вид кожного речення за метою висловлювання та

інтонацією. Звіртеся з таблицею «Види речень за інтонацією».

Мудрість краща від військової зброї. Мудрість краща за перли.
Хіба щось дорогоцінне зрівняється з нею? Добувайте мудрість!
Навіщо потрібні гроші дурневі? Хіба він може мудрість купити? 

З Біблії.

Перепишіть речення, підкресліть у кожному граматичну основу.

19. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Перепишіть речення, розставте

розділові знаки. Поясніть, як інтонування речень залежить від

розділових знаків.

Скільки згасло зір в небесах Скільки в світі річок не стало Скільки
квітів зникло в лугах Скільки птахів не доспівало Скільки впало в
безвість ідей Скільки здібностей не розкрилось Я ж і досі вірю в
людей Скільки жити їм ще залишилось

О. Ванжула.
Поясніть, як життя людей залежить від екологічної ситуації. Чи може
впливати на неї окрема людина? У відповіді вживайте речення окличні і

неокличні.

20. Прочитайте текст, визначте вид кожного речення за метою

висловлювання та за інтонацією.

Україна славиться своїми силачами. Наших богатирів не раз
визнавали найсильнішими людьми світу. А ти хочеш стати дужим і
вольовим? Тоді постав собі мету і вперто йди до неї! Тільки від тебе,
твоєї волі й самодисципліни залежить, чи досягнеш ти її. Не бійся
мріяти й ставити собі велику мету.

Досягти висот можна не лише в спорті. Чим би ти не займався, про
що б не мріяв, сила волі і сила духу приведуть  тебе до заповітної
мрії.

В. Вірастюк.

Визначте речення прості та складні. Поясніть, як ви їх розрізняєте.
Визначте речення, ускладнені однорідними членами, поясніть у них

розділові знаки. За потреби звіртеся з таблицею «Розділові знаки при
однорідних членах речення», поданою у «Довідковому бюро».

Чим, на вашу думку визначається успішність людини? Назвіть якості,
необхідні для успішного кар’єрного зростання. У якому в8ипадку

поняття кар’єра має позитивний, а у якому негативний відтінок значення?
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21. Прочитайте речення, визначте в них однорідні члени. Поясніть

уживання розділових знаків. Звіртеся з таблицею «Розділові знаки при
однорідних членах речення».

1. З добра й любові приходить щастя (А. Мойсеєнко). 2. Не
похитнусь у любові, надії і вірі (Б. Олійник). 3. Вічно будуть в світі і
відданість, і віра, і любов (С. Тельнюк). 4. Доброчинство вимірюване
не величиною, а доброю волею (Сенека). 5. А людина — вмістилище
вічне одночасно доброго й злого (М. Карпенко). 6. Чи з добром, чи зі
злом приходиш ти? (Олександр Олесь). 7. Надія — гарний сніданок,
але погана вечеря (Народна творчість). 8. Праця буде нам давати не
тільки хліб, а й утіху (М. Стельмах). 9. Твори добро невтомно і
недремно (Т. Севернюк).

Роздивіться репродукцію акварелі Т. Шевченка. Розкажіть, що на ній
зображено. Уживайте речення з однорідними членами.
Використавши розміщені на сторінках підручника репродукції картин
Т. Шевченка, фотографії пам’ятників поетові, інформацію з  Інтернету

та довідкової літератури, розпочніть укладати туристичний путівник
«Шевченкова Україна». Представте його однокласникам. Розробіть маршрут
екскурсії шевченківськими місцями.

32

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО у 8 класі

Тарас ШЕВЧЕНКО.
Почаївська Лавра з півдня

block_v3_1.qxp  15.07.2009  13:52  Page 32



22. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Правічний дух української мови в абсолютній більшості
найменувань місцевостей річок гір узвиш низин долин ярів островів
озер і всього дрібнішого на нашій землі (В. Пепа). 2. На цій землі
родить щедро правда й добро мудрість і розум честь і відвага. А які
тут багаті врожаї сердечного слова збирають лукавства і сміху пісень
і легенд ласки й ніжності (Є. Гуцало). 3. Хочу попросити я для себе не
речей коштовних ні утіх а землі і сяючого неба (А. Матвійчук).

Визначте й підкресліть однорідні члени речення.
Зробіть синтаксичний розбір одного з речень. За потреби зверніться до

пам’ятки «Послідовність розбору простого речення», уміщеної в
«Довідковому бюро».

23. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Складіть і запишіть речення з

такими рядами однорідних членів:

• Дерева, кущі, трави, квіти.
• Жовте, брунатне, червонясте, золотисте.
• Не жовті, а золоті. Не сумні, а замріяні.
• Міста і села, поля й луги, моря й ріки.
• То синє, то сіре, то чисте, то захмарене.
Прочитайте записані речення, обґрунтуйте вживання в них розділових

знаків.

24. ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ! Перепишіть, на місці крапок додаючи

самостійно дібрані однорідні члени речення.

Прискорений ритм сьогодення вимагає від тебе …, …, … . Щоб
розвинути в собі ці якості, треба позбавитися …, …, … . 

Без вагань приймай відповідальні рішення. Завжди намагайся
виконувати задумане. Не відступай перед … та … . Важливу справу
виконуй самостійно, не шукаючи ... і … .

Продовжіть текст, уживаючи однорідні члени речення (усно).
Визначте тему й головну думку завершеного тексту.

25. Прочитайте початок тексту. Яким, на вашу думку, може бути його

продовження? 

Як багато важить слово! Воно буває суворе, пестливе, образливе,
нена;висне… У ньому наші почуття, переживання, емоції. Слово
може вбити або піднести на небачену висоту.

Визначте в поданому висловлюванні однорідні члени речення.
Письмово продовжіть текст. Уживайте однорідні члени речення.
Розкажіть про значення слова у вашому житті.

26. Прочитайте речення, визначте в кожному однорідні члени та

узагальнювальні слова при них. Скористайтеся поданою в

«Довідковому бюро» таблицею «Узагальнювальні слова при однорідних
членах речення».
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1. Поетами були всі великі українці: полководець Хмельницький,
філософ Сковорода, письменник Шевченко (П. Загребельний). 2. Має
Україна дуже різних дітей: і Лесю Українку, і Кармелюка, і яничар,
і характерників (П. Гірник). 3. Кирила Стеценка, Миколу Леонтовича,
Якова Степового – таких талановитих учнів мав Микола Віталійович
Лисенко (З журналу). 4. Викурюй у собі все погане: слабодухість,
безхребетність, безпам’ятство (Р. Доценко). 5. Щастя — це трикутник,
а в нім три боки: віра, надія, любов (С. Алексєєв). 6. Найяскравіший
вияв безсмертя народу — це поєднання двох стихій: сліз і сміху,
трагічного й комічного, болю й надії (П. Загребельний).

Перепишіть. Однорідні члени речення підкресліть, узагальнювальні слова
(словосполучення) при них виділіть рамкою.

Обґрунтуйте вживання розділових знаків. Поясніть правопис слів.
Зробіть синтаксичний розбір одного з речень.

27. Перепишіть, розставте розділові знаки.

Письменник усе має чути вбирати акумулювати в собі. Для
письменника все має вагу рядок давньої народної пісні сторінка
літопису твір художньої чи наукової літератури мова преси й радіо.
Письменника цікавить кожне народне слово дотепне образне
поетичне часом гірке а часом веселе й дошкульне сповнене то гумору
то душевної доброти щирого привіту й ласкавості.

За Олесем Гончаром.

Визначте однорідні члени речення непоширені та поширені.
Поясніть роль однорідних членів речення у мовленні.

28. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. 

1. У цьому світі дивне все квітка і плід вітер і зірка краплина
води й дрібна піщинка. Та мабуть для самої людини найдивніша вона
сама (За Є. Гуцалом). 2. Кравцями шевцями суддями лікарями і
адвокатами для нас наші мами були (А. Рекубрацький). 3. Учитель лікар
чи геолог письменник слюсар чи шахтар всі називають головною одну
професію школяр (А. Костецький). 4. Від професій походить багато
прізвищ Гончар Швець Стельмах Міняйло Кравець Коваль Лупій Орач
(За П. Загребельним). 5. Тут все твоє степи гаї у небі туга журавлина.
Нехай повік в твоїй душі не згасне сину Україна (А. Пашкевич).

Визначте в словах орфограми. Поясніть правопис слів.
Поясніть, як, на вашу думку, пов’язані життєвий і професійний розвиток
особистості. Уживайте однорідні члени речення.
Проведіть  серед своїх однокласників опитування «Яку професію можна
вважати престижною?». Визначте критерії престижності професії в

наші дні. Обговоріть їх у класі. Чи завжди вони справедливі? Чому?

Складіть висловлювання0роздум «У якому віці треба вибирати майбутню
професію» (усно). Уживайте речення з узагальнювальними словами при
однорідних членах речення.
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УСНИЙ 
ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ 
ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ

29. Прочитайте текст, доведіть, що він належить до наукового стилю.

Як опору використайте таблицю «Науковий стиль», подану в

«Довідковому бюро».

Українська iсторiографiя представлена такими iменами, як
Микола Костомаров, Володимир Антоно;вич, Михайло Грушевський,
Iван Крип’якевич та iншi. Вона має досягнення, що можуть зробити
честь будь�якiй нацiональнiй науковiй школi.

Проте оцiнки фахiвцями iсторичних подiй збiгаються далеко не
завжди, що неминуче призводить до теоретичної несумiсностi й
суперечок, які загрожують перерости в конфлiктнi ситуацiї.

Дослiдження потребує органiчного поєднання синтезу, тобто
вироблення iсторiософської схеми, на яку треба накладати реальнi
iсторичнi знання, та аналiзу — ретельного опрацювання
фактологiчної бази. 

За М. Брайчевським.

З’ясуйте лексичне значення виділених слів за тлумачним словничком.
Визначте вжиті в тексті наукові терміни. Яка роль термінів у науковому

мовленні?
Які професії, пов’язані з історичною наукою, ви знаєте? Чи хотіли б
присвятити своє життя вивченню історії? Поясніть крилатий вислів

«Історія — вчитель життя». 

У науковому стилi можна видiлити такі пiдстилi: власне

науковий (уживають у дисертацiйних дослiдженнях,

монографiях, наукових доповiдях), науково=навчальний

(застосовують у пiдручниках, посiбниках, учнiвських

рефератах), науково=популярний (використовують у

виданнях наукового змiсту для найширшого кола читачiв).

30. Прочитайте текст, з’ясуйте його стиль, визначте пiдстиль. 

Дослiдження спадщини Нестора�лiтописця дає змогу краще
пiзнати минуле України�Русi. Зацiкавлення дослiдникiв викликає й
особистiсть лiтописця, його приватне життя.

Батькiвщина Нестора — Київ. Як указував сам лiтописець, вiн
вступив до Печерської обителi послушником у юному вiцi. Згiдно з
твердженням iсторикiв, Нестор прийшов до засновника Печерської
лаври Феодосiя сiмнадцятирiчним. Вiдповiдно до церковних правил,
тi, хто готував себе до служiння Боговi в монастирi, пiдлягали
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трирiчному випробуванню. Чернечий одяг дозволяли пiсля
iспитового термiну, потiм тривало випробування послушанням.
Тiльки пiсля цього давали дозвiл на по;стриг.

Витримавши випробування, юнак Нестор був удостоєний
дияконського сану. Зазначимо, що за тогочасними правилами в
диякони посвячували не ранiше, як виповниться 25 рокiв.

Першi твори Нестора — «Чтенiє про Бориса та Глiба» та «Житiє
Феодосiя». У цих книгах автор порушив проблему створення культу
нацiональних святих, якими були проголошенi Борис, Глiб,
Феодосiй.

Несторова розповiдь про життя Преподобного Феодосiя, котри;й,
вiдстоюючи iнтереси Київської Русi, боровся проти вiзантiйського
засилля, сповнена патрiотизму й нацiонального духу. Створюючи
життєпис українського святого Феодосiя Печерського, чорноризець
спирався на найкращi зразки письменникiв�попередникiв християн�
ської лiтератури. Глибина думок, вправнiсть стилю написаного
Нестором — наочне свiдчення того, якого високого рiвня досягла
художня проза Київської Русi у другiй половинi ХI ст.

Вершина творчостi Нестора — лiтописний звід, названий автором
«Повiсть временних лiт». Працю над книгою письменник розпочав у
1110 р. У ранньому середньовiччi немає жодного руського твору, що
за глибиною фiлософських узагальнень та стрункiстю будови мiг би

стати з нею врiвень. Висока освiче�
нiсть автора, копiтка праця з князiв�
ськими архiвами, що були наданi
Несторовi київським князем Свято�
полком, над усними переказами й
легендами дали змогу створити
широке iсторичне полотно.

Деякий час висловлювали сумнiв
щодо авторства Нестора. Однак
дослiдники спростували цю думку.
Нестор пiдписував твори своїм
iм’ям, покликався на себе в
передмовах та пiслямовах. «Повiсть
временних лiт» також пiдписана
його iменем. Отже, є всi пiдстави
вважати укладачем лiтопису саме
Нестора. Це твердження пiдтримує
бiльшiсть сучасних iсторикiв.

У Свято�Успенській Києво�Печер�
ськiй лаврi Нестор провiв 41 рiк i
помер у вiцi 58 рокiв. Дехто з
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iсторикiв дотримується iншої думки:
лiтописець помер, маючи 65 рокiв.
Похований Нестор�лiтописець у
Ближнiх печерах Києво�Печерської
лаври. Православнi поклоняються
iконам святого монаха Нестора в
Києво�Печерськiй лаврi,  Володи�
мирському соборi в Києвi, Почаїв�
ськiй лаврi.

За А. Денисенком.

 За самостійно складеним простим
планом складіть усний вибiрковий
переказ «Творчiсть Нестора8лiтописця».
Дотримуючи наукового стилю, зробіть
висновок про значення творчості україн0
ського літописця.

Роздивіться зображення Нестора0
літописця і порівняйте їх. Спира0

ючись на інформацію з тексту, розкрийте
художній задум кожного з митців.

31. Прочитайте текст, визначте його

стиль та належнiсть до певного

пiдстилю. З’ясуйте поєднанi в текстi

типи мовлення. Складіть план опису

рослини. Дотримуючи стилю зразка, зробіть усний вибiрковий

переказ текстуHопису рослини.

Ковила:
Рiд ковилових нараховує понад 300 видiв. З них в Українi росте

12. Це багаторiчнi, рiдше однорiчнi щiльнодерниннi трав’янистi
рослини. Стебла — 30–100 см заввишки, тонкi, прямостоячi, голi.
Пластинки листкiв вузьколiнiйнi, голi або слабошершавi, у молодих
листкiв на верхiвцi — китицi волоскiв. Колоски одноквiтковi,
зiбранi у вузькi суцвiття. Плiд — зернiвка.

Бiльшiсть ковилових — кормовi трави другорядного значення.
Однак рослини цього виду вiдiграють важливу роль в утвореннi
найцiннiшого нашого ґрунту — чорно;зему.

Могутня коренева система ковили, що дуже нагадує бороду,
утворює щiльнi дернини. Пiд землею перебуває нерiдко бiльша
частина рослини; пронизуючи ґрунт наскрiзь, корiнцi вiдшукують
дефiцитну степову вологу та водно;час збагачують його органiчними
речовинами. Чорно;зем — продукт перегнивання степової рослин�
ностi в умовах посушливого клiмату.

Ковила добре пристосована до життя в суворих степових умовах
передовсiм завдяки незвичнiй формi листкiв. Нижня пластинка листка
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гладенька. На верхнiй його частинi —
характернi борозенки. Устя розташованi
по боках реберець, що роздiляють
борозенки. Отже, у листку, що згорнувся,
устя перебуває нiби в замкненiй камерi,
де збирається вологе повiтря, яке
затримує випаровування. Такий «мiкро�
клiмат» зводить до мiнiмуму витрачання
рослиною гостродефiцитної в посуш�
ливих степах вологи.

Квiточка ковили непримiтна, не має яскравої оцвiтини. Над
парою тiсно прилеглих одна до одної квiткових лусочок
пiдiймаються три тичинкових нiжки з важкими пиляками. На
бiльшiй лусочцi розташований довгий придаток, так званий остюк,
який може сягати пiвметра завдовжки.

Ковила — вiтрозапильна рослина. Як тiльки iз заплiдненої зав’язi
починає розвиватися зернiвка, квiткова лусочка з остюком мiцно
охоплює її, під час дозрiвання плоду падаючи разом із ним на землю.
Остюк, по�перше, вiдiграє роль парашута, завдяки йому зернiвки
розносяться вiтром по степу. По�друге, нижня частина остюка,
позбавлена волоскiв, особливо гiгроскопiчна. У суху погоду вона
гвинтоподiбно закручується, у вологу — розкручується. Плiд при
цьому штопором самозаривається в землю.

Якщо плоди ковили потрапляють у шерсть вiвцi, вони
угвинчуються в шкiру тварини. Є медичний термiн «ковильна
хвороба». Йдеться про травмування тварини остюками плодiв
ковили, унаслiдок чого утворюються гнiйники, свищi i наступає
виснаження.

Колись у пiвденних ковилових степах використовували
спецiальнi машини, якi зрiзали плодоноснi стебла цих рослин, щоб
знешкодити пасовища для овець.

Нинi майже всi види ковили зникають. Пiд впливом людської
дiяльностi — розорювання степiв, посиленого випасу худоби —
ковила перетворилась на релiкт степової рослинностi.

З журналу.
Що уособлює ковила в українському фольклорі? Складіть опис рослини
в художньому стилі (усно).
Роздивіться світлину із зображенням ковили. Складіть опис зображеної
на світлині місцевості у художньому стилі (усно). Чи варто було

описувати цю світлину в діловому чи науковому стилі? Поясніть.

32. Складіть і запишіть роздум у публіцистичному стилі про

ставлення людини до реліктових рослин (обсяг — 7–8 речень).

Уживайте речення з однорідними членами.
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33. Прочитайте, інтонуючи речення відповідно до розділових знаків.

1. Не мислимо нашу землю без Дніпра, оспіваного в піснях і
думах (Ю. Мушкетик). 2. Старий Дніпро, розливши плесо сиве, ген�
ген в спокійнім мареві дріма. Втомився він, колись стрімкий і
сильний… (Б. Дегтярьов). 3. У природному стані в Києві ще
збереглася річка, єдина і остання. Її ім’я Віта. Протікаючи в
південних околицях міста, вона впадає в Дніпро напроти острова
Козачий (З підручника).

Визначте відокремлені члени речення. Обґрунтуйте вживання розділових
знаків.

Поясніть роль відокремлених членів речення у мовленні.
Зробіть синтаксичний розбір одного з речень. За потреби скористайтеся

схемою розбору, уміщеною в «Довідковому бюро».

34. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Перепишіть, на місці крапок

додаючи дібрані з довідки та поставлені в потрібній формі

відокремлені члени речення. Вибираючи, зважайте на зміст речення і

його звучання.

1. Листя, …, буде з вітром шепотіти (В. Сосюра). 2. Пісня поля, …, в
моїм серці радісно бринить (М. Гурець). 3. А з хмар, …, несуть привіт
осінні журавлі (В. Сосюра). 4. Я маю стареньку сопілочку. У ній, …,
Вітчизни забутий мотив (А. Матвійчук).

Давня і знайома. Розкриті широко і синьо. Сповнене привіту.
Калинова гілочка.

Зорові чи слухові образи створені авторами поданих речень? 
Які саме?

35. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Любімо нашу Україну а Бог любитиме нас українців (З газети).
2. А України вогник променіє розпалюючи у серцях багаття
(І. Гайворон). 3. Ми українці нація сильних і вольових людей
(В. Вірастюк). 4. Такий пісенний добрий лад в землі моєї України
(М. Сингаївський). 5. Я кланяюсь народу�сіячу його святині пісні
незабутній (П. Перебийніс). 6. І повний золотих надій я сонце піснею
вітаю (В. Сосюра). 7. І пісня сонячна душа народу злетіла в небо
плавна і дзвінка (М. Сингаївський). 8. Набуток рук і розуму усіх
незліченних поколінь історія України нерозривна неподільна
(В. Пепа).

Визначте й підкресліть відокремлені члени речення.
Складіть усне висловлювання «Скажи, яку музику ти слухаєш, а я скажу,
хто ти». Використовуйте відокремлені члени речення.
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У текстах якого стилю найчастіше, на вашу думку, уживають однорідні
та відокремлені члени речення?

Речення з однорідними та відокремленими членами вживають для

передачі точного, логічного викладу думок, виділення й уточнення

суттєвих ознак предметів чи явищ. Таку роль вони виконують у текстах

наукового, ділового, рідше публіцистичного стилів. Текстам

художнього (рідше публіцистичного) стилю такі речення надають

емоційно�експресивного забарвлення, слугують засобом створення

порівнянь, контрастних картин.

36. Прочитайте текст. Визначте відокремлені члени речення та вставні

слова (словосполучення).

За старогрецькою легендою, Дамокл, придворний сіракузького
тирана Діонісія Старшого, позаздривши своєму володареві, назвав
його найщасливішим із людей. Тоді Діонісій посадовив заздрісника
у своє крісло, а над ним на кінській волосині повісив гострий меч.
Тут, на місці повелителя, Дамокл сидів, перелякавшись на смерть.
Діонісій пояснив, що той меч — символ небезпек, яких він, володар,
зазнає постійно, незважаючи на нібито безтурботне життя. Як
відомо, вислів «дамоклів меч» нині вживають у значенні «постійна
небезпека».

За В. Чемерисом.

Обґрунтуйте вживання розділових знаків.
Із фразеологічного словничка виберіть 3–4 фразеологізми давньо0
грецького або давньоримського походження. Уведіть їх до самостійно

складених речень. Поясніть, коли крилаті вислови доречно вживати мовою
оригіналу.

Про походження яких фразеологізмів ви дізналися на уроках історії?
Поясніть їхнє значення.
Поясніть (усно) крилатий вислів Вольтера «Правдиву історію можна
написати тільки у вільній країні».

37. Прочитайте речення, визначте в них звертання та вставні слова.

1. Гряди, вкраїнство, мудре й молоде! (В. Бровченко). 2. На жаль,
помирають герої, на щастя, ще є патріоти (А. Камінчук). 3. Вочевидь,
доля мови невіддільна від долі народу (В. Радчук). 4. Докіль
лежатимеш, лінивче? Іди, ледащо, до мурашки, приглянься до її
звичаїв і будь розумним (З Біблії). 5. Маємо жити, звичайно, не
хлібом єдиним (Б. Олійник). 6. На ясні зорі і на тихі води, щемлива
доле, виведи мене (В. Шукайло).

Розкажіть про роль звертань і вставних слів у мовленні.
Чому звертання та вставні слова є словами, граматично не
пов’язаними з іншими словами речення?

Визначте вжиті в реченнях фразеологізми, розкрийте значення кожного.
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Зробіть синтаксичний розбір одного з речень. За потреби зверніться до
схеми розбору, уміщеної в «Довідковому бюро».

38. Перепишіть, розставте пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте

їхнє вживання.

1. Пані Ольго Запрошуємо Вас на урочистості з нагоди святку�
вання 20�річчя Українського колежу імені В. О. Сухомлинського
(Із запрошення). 2. Дозвольте ж друзі і мені відкрити серце думку
слово (М. Тарновський). 3. Забезпеченість України запасами залізних
руд становить близько 100 років. Таким чином залізорудного голоду
в Україні не передбачено навіть у дуже віддаленому майбутньому
(З газети). 4. Шановний пане директоре Просимо посприяти видан�
ню дитячого часопису забезпечивши посильну матеріальну
підтримку (З листа).

Визначте, якими частинами мови виражені звертання. З’ясуйте відмінок
цих частин мови.

Ознаки якого стилю має кожне з речень? Свою думку доведіть.
У висловлюваннях якого стилю звертання трапляється найчастіше?
Свою думку обґрунтуйте.

Найбільш поширене звертання в розмовному стилі. У художньому

стилі та текстах фольклорних творів поширені риторичні звертання —

до історичних осіб, явищ природи, абстрактних понять. Важливим є

вживання звертань у діловому стилі мовлення, зокрема в офіційному

листуванні. 

Проведіть спостереження: які звертання найпоширеніші у мовленні
ваших одн8олітків? Обговоріть у класі питання «Культура звертання —

культура особистості». 
Розкажіть про культуру звертань, якої потрібно дотримуватися в
Інтернет0просторі. 

39. Перепишіть. Розставте пропущені розділові знаки. Подані в

дужках слова вживайте у потрібній формі.

1. (Україна) під небом твоїм калинові пливуть острови
(А. Демиденко). 2. Повій (вітер) на Вкраїну (С. Руданський). 3. Спасибі
(земля) за твої щедроти! (Л. Костенко). 4. Батьківська премудра
(школа) Жити вчила ти мене (Д. Павличко). 5. Виростай для правди й
волі мій (синочок) Білить сонце шовком вишиту сорочку
(Т. Мельниченко). 6. Несу я до людей оту зорю науки що в груди
вклала ти (учителька) моя (В. Колодій). 7. Тільки ти (людина) ти
єдина здатна пекло на рай перетворить (С. Литвин).

Визначте риторичні звертання. За потреби значення цього терміна
з’ясуйте за поданим у кінці підручника термінологічним словничком.
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Напишіть оповідання «Які пісні співає рання

осінь», використавши прийом уособлення. Уживай�

те риторичні звертання. 

Не забудьте: обов’язковими для сюжету

оповідання є зав’язка, кульмінація та розв’язка.

Пригадайте, які твори (літературні, музичні, живописні) осінньої
тематики ви знаєте? Проведіть у класі конкурс на краще оповідання

осінньої тематики. Підготуйте літературно0музичний вечір «Осінній настрій». 

Виберіть серед своїх однокласників двох�трьох «експ 8ертів». Це мають

бути учні, які, на вашу думку, вміють ефективно спілкуватися. Після вико�

нання  вправи вони мають висловити свою думку: чи було досягнуто мети

спілкування? Що в діалозі вдалося найкраще? Які помилки допущено?

Уявіть себе в ролі двох дев’ятикласників, які обговорюють вечір
мови, що нещодавно відбувся в школі. Один із них упевнений: питання

мови потрібно досліджувати й обговорювати лише на науковому рівні

(наприклад, на засіданнях мовного гуртка). Тому саму ідею

проведення мовного вечора вважає хибною, а вечір украй невдалим.

Інший переконаний, що читання високохудожніх поезій про мову та

виконання пісень виховують смак і спонукають до дбайливого,

вдумливого ставлення до мови, тому вечір є корисним. Складіть і

розіграйте діалог між ними.

Які є речення за метою висловлювання? Інтонацією? Будовою?

Як розрізнити просте й складне речення? Наведіть приклади.

Які члени речення називають однорідними? Які слова звуться
узагальнювальними при однорідних членах? Наведіть приклади.

Що таке відокремлення? Які члени речення можуть бути
відокремленими? Наведіть приклади.

Які слова граматично не пов’язані з членами речення?

Яка роль звертання в мовленні? Наведіть приклади речень зі
звертаннями.

Складіть словничок класичних українських звертань до рідних
і близьких людей.

До вашого мовного 
портфоліо
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Яка роль вставних слів у мовленні? Наведіть приклади.

Складіть опорну таблицю «Просте речення».

Роздивіться репродукцію картини І. Марчука. Складіть
висловлювання з елементами опису та роздуму «Пробудження моєї
України».

43
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block_v3_1.qxp  15.07.2009  13:53  Page 43



block_v3_1.qxp  15.07.2009  13:54  Page 44



block_v3_1.qxp  15.07.2009  13:55  Page 45



40. Прочитайте текст, правильно інтонуючи речення. Пригадайте, що

вам відомо про пряму мову. Визначте речення з прямою мовою.

На хату сіла ворона біла ... Мама казали: «Білою стала — багато
бачила, багато знала ...» Бабця казали: «Білою стала, бо зайве
накаркала, не приховала ...» Тато казали: «Білою стала — в зграї
єдина правди шукала ...» По цій розмові ворона біла з нашої хати
геть полетіла. Над нашим садом зробила коло, всміхнувся тато,
сивий, мов голуб.

Б. Андрусяк.

Який фразеологізм обіграно в тексті? Розкрийте його значення та
розкажіть про походження, за потреби звернувшись до словничка
фразеологізмів.

Кого з рідних автор сприймає як білу ворону? Чому ви так думаєте?

Обговоріть у класі питання «Чи легко бути “білою вороною”? А чи
варто?».

Поясніть значення лінгвістичного терміна слова автора.

При прямій мові завжди буває вказівка на те, ким (коли,

за яких обставин) це було сказане, написане, подумане.

Таку вказівку називають словами автора.

Слова автора можуть стояти: 
•• перед прямою мовою: Ой співав я: «Буде жити наше

слово, буде! (П. Куліш);
•• після неї: «Не в’яжи мені крила!» — чайка вітра просила

(Н. Петренко);
•• усередині прямої мови: «Ні, — сказав сам собі Василько,  —

щуки я не піймаю, бо вона прудка» (Григір Тютюнник);
•• перед прямою мовою і після неї: І кричу я: «Україно!» —

потім стану й прислухаюсь (П. Тичина).
Якщо слова автора стоять перед прямою мовою, їх

вимовляють зі зниженням голосу.

Слова автора, які стоять після прямої мови, вимовляють зі

зниженням голосу й дещо прискорено.

Якщо слова автора стоять усередині прямої мови,

речення вимовляють так: першу частину прямої мови з
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підвищенням голосу, слова автора — зі зниженням голосу в

кінці; другу частину прямої мови вимовляють відповідно до

розділового знака, що стоїть у кінці речення. 

Якщо пряма мова стоїть посередині слів автора, її

вимовляють із підвищеною інтонацією.

41. Прочитайте. Визначте в реченнях пряму мову та слова автора. 

1. Гадюка вилазить зі шкіри, мов драну скидає панчоху, радіє: «Я
більше не сіра, настала нова епоха!» Поглянула… «Знов я сіра!» —
прорвала шипінням тишу. Непросто вилізти з шкіри, а з сірості —
ще складніше (В. Раєвський). 2. «Коли я сита, то така я добра», —
ковтнувши жертву, просичала Кобра (С. Коваль). 3. А брат на те
промовив, усміхнувшись: «Все, що плазує, без вагання бий!»
(М. Рильський). 4. «Боронь Боже, — матінка казала, — щоб змія у
серце заповзала» (Д. Білоус).

Обґрунтуйте вживання розділових знаків. Звіртеся з поданою у
«Довідковому бюро» таблицею «Розділові знаки в реченнях із прямою
мовою».

Що уособлює змія в українському фольклорі? Пригадайте народні
прислів’я про змію. Складіть і запишіть речення, у якому одне з цих

прислів’їв виступало б у ролі прямої мови.
Уявіть, що існує телепередача «Пряма мова», присвячена вибору
професії. Чию думку з цього приводу ви хотіли б почути?

42. Запишіть речення в послідовності, що відповідає таким схемам:

1. 2.

3. 4.

5.

1. Колись турботливо і строго казала матінка мені: «Гляди, аби
тобі дорогу не перейшли упорожні!» (П. Перебийніс). 2. «Обережно,
тут слизько, дивися, — каже мама мені, — не впади» (М. Томенко).
3. Я кричав, надриваючись: «Мамо!» — на зелений упавши єдваб
(В. Симоненко). 4. З характеристики учня: «Мухи не скривдить, але
зробить з неї слона» (Л. Сухоруков). 5. «У ногах правди нема», —
приказував щоразу Прокруст (А. Крижанівський).

Який фразеологізм обіграно в останньому реченні? Назвіть його і
розкрийте його значення. Розкажіть про походження фразеологізму,
уживаючи речення з прямою мовою.

Мовний експеримент. Складіть чотири речення з прямою мовою,
використавши у будь0якій граматичній формі слова (на вибір): сказати,

мовити, додати, заперечити, пояснити, вигукнути, повідомити, підтвердити.
До трьох0чотирьох дієслів доберіть синоніми й зробіть синонімічну заміну
(усно). Простежте, чи вплине заміна на зміст речення з прямою мовою.

«Пм, — са, — пм».

Са: «Пм!» — са.«Пм», — cа.

Са: «Пм!»Са: «Пм».
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43. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. За потреби

скористайтеся таблицею «Розділові знаки в реченнях із прямою мовою».

1. Я спитав у води В чому сила твоя І сказала вода В чистоті ручая
(П. Перебийніс). 2. Запитую траву Жива Жива відповіда трава бо маю
корінь (Б. Чіп). 3. Верба сміялася з тополі Не можеш ти зігнутися долі
(Д. Павличко). 4. Рак від берега задкує риба�лин над ним кепкує Рак
забрів в очерети думав річку перейти (О. Кононенко). 5. Чом ти вербо
в журбі каже вербі верба Хіба це вербо журба та їй відповіда Просто
листочків нема не за горами зима (А. Камінчук). 6. Буде дощ
затремтіли тополі Перепиним грозу піднялись берести (М. Стель@
мах). 

Визначте орфограми. Поясніть правопис слів.

44. Перепишіть, уставляючи пропущені літери та розставляючи

розділові знаки.

1. Існує десять заповідей Божих додаймо одинадцяту до них Люби
народ свій і свою Ві..чизну (А. Бортняк). 2. Нехай завжди звучить в
серцях це заповітне слово Шануймо матір і отця Шануймо рідну
мову (В. Семеновський). 3. Козацькому роду нема пер..воду співають в
народі давно. Я знаю юначе що серце козаче тобі від пр..роди дано
(В. Дворецька). 4. Юнак сп..тав у кур..ні у козарлюги пр..старого Щоб

бути мудрим що мені робити радите
для цього Той посміхнувся крадь�
кома спл..вла з лиця його похмурість
Для цього мус..ш все ж..ття свою
пр..ховувати дурість (П. Ребро).
5. Колись настане час себе сп..тати
Чи доч..кався в гості щедрих жнив
Отож працюй щоб кож..н міг сказати
Він недарма ж..ття своє прожив
(Д. Луценко).

Визначте орфограми. Поясніть
правопис слів.

Що символізують у фольклорі й
художній літературі жнив8а? Пояс0

ніть на прикладах із творів, що ви вивчали
на уроках української та зарубіжної
літератури.

Роздивіться репродукцію картини
Ю. Балабухи. З чого складається

буття української людини за цією
художньою версією? Чи можна вважати
це зображення символічним? Поясніть. 
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Юлія БАЛАБУХА.
Буття
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45. Порівняйте подані в двох колонках речення. У реченнях якої з

колонок мовець передає чуже мовлення дослівно, без змін, а у

реченнях якої передано лише зміст сказаного кимось? Чим

відрізняються ці синтаксичні конструкції?

Щоб передати в спілкуванні зміст мовлення якоїсь особи,

крім прямої мови, часто вдаються до мови непрямої. 

46. Прочитайте. Визначте речення з прямою мовою та речення, що

містять непряму мову. 

1. Їхав вершник, у людей питався, чи далекий шлях йому
зостався (О. Довгий). 2. Іде та в людей питає: «А де тут дорога до
рідного краю?» (В. Симоненко). 3. Во;рона учила мати�ворониха: «Не
приводь орлицю, бо буде в хаті лихо!» (М. Кубик). 4. Ми спитали у
сороки, скільки їй, сороці, років (Є. Гуцало). 5. «Навіщо нам
ворогувати?» — казали до Овець Вовки (Б. Грінченко). 6. Вовк пішов
кричать по світу, що Вівці з ним не хочуть в мирі жити
(В. Симоненко). 7. «Вовки в нас цілі, Вівці ситі!» — Ведмідь зазначив
у річному звіті (С. Коваль).

Поясніть різницю між прямою мовою та непрямою.

Пригадайте фразеологізми, у яких згадані дикі та свійські тварини.
Складіть байку на основі одного з них. 

Уявіть, що з мови зникли конструкції з непрямою мовою. Які
незручності це спричинить?

49

ПРЯМА МОВА НЕПРЯМА МОВА

передавання чужого мовлення

від імені того, кому воно

належить, без змін, дослівно, 

із збереженням інтонації живого

спілкування

передавання лише змісту

висловленої кимось думки без

збереження форми та інтонації

висловлювання

Мати синочку казала щодня:
«Грам нікотину вбиває коня».

Я спитав старого лісоруба: «Чи не
жаль вам верб оцих і дуба?»

Мати синочку казала щодня, що
грам нікотину вбиває коня.

Л. Куліш@Зіньків.
Я спитав старого лісоруба, чи не
жаль йому цих верб і дуба.

П. Біба.
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47. Прочитайте за особами. Укажіть речення з прямою і непрямою

мовою. Поясніть відмінність між цими синтаксичними конструкціями.

Якось хтось колись спитав
У козака Нетудихати,
Чи він письменний, чи, мовляв,
Зумів би книжку прочитати.
— А хтозна, — відказав на те
Козак, — брехати я не смію.
Читать не пробував, проте
Цілком можливо, що й умію!

П. Ребро. 
Прочитайте вірш, замінюючи непряму мову на пряму і навпаки. 

Чи змінився його зміст? Поясніть.
48. Прочитайте. Доведіть, що подані речення містять непряму мову.

1. Мій хлопчику, не згадуй, не питай, чому на Честь така
дороговизна (М. Матіос). 2. Хтось мудро сказав, далебі, що совість — це
правда в собі (В. Скомаровський). 3. І кожен день просив я Бога, щоб волі
дав хоча б краплину (В. Квітневий). 

Простими чи складними є подані речення? Свою думку доведіть.

49. Прочитайте речення, визначте в кожному непряму мову. Поясніть

відмінність між непрямою мовою і прямою.

1. Розповідають в темну ніч дніпрові хвилі сині, як Запорізька
славна Січ була на Україні (М. Познанська). 2. Колись говорили, що
наша земля наповнена молоком і медом. Але чомусь казали
пошепки, що вона наскрізь просякнута кров’ю і потом
(В. Захарченко). 3. Я чув, як серце жалібно кричить, щоб ворога
лежачого не бить (Д. Павличко). 4. І сонечко неначе запитало, чи
тепло у душі моїй сьогодні (О. Омельченко).

У кожному реченні визначте і схарактеризуйте сполучник, яким поєднані
частини речення.

Мовний експеримент. Усно перебудуйте речення з непрямою мовою
на речення з мовою прямою. У якому випадку пряма мова виражена

розповідним реченням? Питальним? Спонукальним?
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§ 3. ЗАМІНА 
ПРЯМОЇ МОВИ
НЕПРЯМОЮ
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50. ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ! Спробуйте перебудувати подані

речення з прямою мовою на речення з мовою непрямою.

«Бабусю, ви заспіваєте?» — запитала Ярина. → Ярина
запитала в бабусі, чи вона заспіває. Староста наказав: «Подайте
мені документ!» → Староста наказав, щоб йому подали документ.

1. Юнак пояснив: «Пісня веде до людського серця, а не до кіптяви
на серці». 2. «Андрію, заспівай нам», — попросила молодиця. 3. «Чи
ти й тепер складаєш вірші?» — запитала мати сина. 4. «Висипайте,
Богдане Васильовичу, зі свого портфеля всі вірші!» — наказав
редактор. І додав: «Я сьогодні ж здам їх до друку». 5. «Тримайся,
сину, не тільки науки, не тільки розуму, а й душевності», —
попросив батько. 6. «Я вас чимось засмутила?» — запитала дівчину
жінка.

З творів М. Стельмаха.

Перебудовуйте речення за таким алгоритмом:

1. Побудуйте складне речення, першою частиною якого є слова

автора, другою – пряма мова.

2. Визначте вид речення, яким виражено пряму мову, за метою

висловлювання.

3. Для зв’язку між двома реченнями у складному використовуйте:

• якщо пряму мову виражено розповідним реченням, сполучник

що;

• якщо пряму мову виражено питальним реченням, на сполучні

засоби перетворюйте питальні слова (займенники хто, що, який, чий,

котрий у формі певного відмінка, прислівники де, куди і под. або

частка чи); 

• якщо пряма мова становить спонукальне речення, — сполучник

щоб.

Корисна інформація. При заміні прямої мови на непряму: 

• займенники та дієслова І та ІІ особи замінюються формами

ІІІ особи: «Що ти читаєш?» — запитала сина мати. → Мати
запитала сина, що він читає.

• звертання пропускаються або перетворюються на члени речення:
Учитель запитав: «Марійко, ти в якому класі вчишся?» → Учитель
запитав Марійку, у  якому класі вона вчиться.

Пряма мова приєднується сполучником чи, якщо непряму мову

виражено питальним реченням, а питальні слова відсутні.

Поясніть, чим спричинено заміну особових займенників І та ІІ особи на
займенники ІІІ особи. 

Поміркуйте: у яких випадках пряма мова приєднується сполучником
чи?
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Сформулюйте правило про заміну прямої мови непрямою. Звіртеся з по0
даною в «Довідковому бюро» таблицею «Заміна прямої мови на непряму».

51. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Запишіть речення, виправивши допущені

в них помилки.

1. Учитель звернувся до школярів, що ви швидше виконуйте
тестові завдання. 2. Ті відповіли, що нам не показували зразків
виконання. 3. Співак пояснив слухачам, що я зараз заспіваю вашу
улюблену пісню, лише трохи перепочинуть музиканти.
4. Оркестранти відказали, що в нас немає нот, а напам’ять вони
пісень не виконують. 5. Публіка просила, щоб виконати пісню без
музичного супроводу.

Складіть усне висловлювання «Що розповів мені дощ». Уживайте
речення з непрямою мовою.

52. Перепишіть, уставляючи пропущені літери та розставляючи

розділові знаки. 

1. Хто сказав що жити нецікаво? Боже як пр..красно в світі жить!
(А. Камінчук). 2. Орач виймав з торби шматок пр..черствілого хліба і
казав що він од зайця. Це був найкращий хліб мого д..тинства!
(М. Стельмах). 3. Шуміла Бер..гу ріка що в неї хв..лі у зірках. Вітрам
жалілися пр..чали що гуси бер..г обкр..чали (Г. Чубач). 

Складіть усне висловлювання «Хліб мого дитинства» (стиль оберіть
самостійно). Уживайте речення з непрямою мовою.

53. Прочитайте. Пригадайте, кому належить авторство виділених слів. 

1. Від мами щирої моєї почув я вперше ці слова: «Реве та стогне
Дніпр широкий, сердитий вітер завива…» (В. Шкода). 2. Пісню
задушевну, пісню лебедину розстелила мама, ніби скатертину:
«Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки
Батьківщину» (О. Єрмолаєв). 3. «Садок вишневий коло хати, хрущі
над вишнями гудуть…», — так тільки він умів сказати і до глибин
душі збагнуть (Д. Луценко). 

З якою метою автор8и поезій увели до свого мовлення вислови інших осіб?
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§ 4. ЦИТАТА 
ЯК СПОСІБ ПЕРЕДАЧІ
ЧУЖОЇ МОВИ
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54 Прочитайте вірш. Визначте вжиті в його тексті цитати. З якою

метою їх уведено до тексту поезії?

«Краще нам порубаними бути,
Ніж піти в полон до ворогів»...
Боже милий, як змінились люди!

Мало б хто слова ці повторив.

«Йду на ви», «не мають мертві сраму» –
Це не скажуть залишки стіни,
Позолота київського храму
Не відновить духу давнини.

«Ми пожити хочемо для себе»,
«Все найкраще скупим для дітей», –
Ось тобі нове мобільне пекло.

Придивись, куди воно веде!
За Т. Майданович.

Визначте тему й головну думку вірша. Якою мірою ви згодні з його
автором?

Який зміст поетеса вклала у вислів мобільне пекло? 
З яких творів узято цитати? Чи можна сказати, що цитування
увиразнило думки автора вірша? Поясніть.
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Спосіб уведення Розділові знаки Приклад

Як пряма

мова — 

за допомогою

слів автора

Як при прямій мові

Згадаймо Симоненкові слова:
«Народ мій є!» (І. Качуровський).
«Наша дума, наша пісня не вмре,
не загине», — ще раз співає хор
(І. Нечуй@Левицький).

Як частина

речення

Коли цитата наведена

не на початку

речення, її записують

з малої літери

Іван Франко вбачав одне із завдань
національної еліти в тому, щоб
«із мужиків робити народ»
(А. Погрібний).

Наведено 

зі скороченням

Якщо цитата

наведена

не повністю, пропуск

слів у ній позначають

трьома крапками

Олесь Гончар пише, що Леся
Українка «поряд із Шевченком,
Франком, Панасом Мирним …
наполегливо розвивала й зміцнювала
нашу літературну мову».
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55. Прочитайте. З довідки виберіть

Божi заповiдi, яким співзвучне кожне

прислів’я. Складіть усне висловлюH

ванняHроздум, уживаючи Божі запоH

віді й прислів’я в ролі цитат. ВикоH

ристовуйте різні способи введення

цитат у мовлення.

1. Шануй батька і неньку, буде
тобi скрiзь гладенько. 2. Чуже
переступи, та не займи. 3. До Бога
дарма не взивай, а свiй розум май.
4. Як маєш когось оббрехати, то
краще змовчати. 

Шануй свого батька та
матiр свою! (П’ята заповiдь). Не свiдчи
неправдиво на свого ближнього!
(Дев’ята заповiдь). Не прикликай iмені
Господа даремно! (Третя заповiдь). 
Не кради! (Сьома заповідь).

Роздивіться репродукцію картини
Ю. Боднара. Хто на ній зображе0

ний? Звідки взято слова для її назви? Якби вам запропонували проілюстру0
вати одну з Божих заповідей, яку ви б обрали і що зобразили?

Цитату можуть супроводжувати вставні слова, які

вказують на джерело думки: «Все йде, все минає», за
твердженням Тараса Шевченка (З газети). 

Вказівку на джерело, яка стоїть безпосередньо після

цитати, беруть у дужки: «Бути — значить виконувати
обов’язок» (Є. Сверстюк).

Якщо цитата з поезії записана у вигляді строфи, у лапки її

не беруть:
Мимоволі сам засвічуєшся від добре знайомого, але завжди

вражаючого Шевченкового відкриття@одкровення:
У нашім раї на землі
Нічого кращого немає,
Як тая мати молодая
З своїм дитяточком малим...

Г. Тарасюк.
Якщо поряд подають кілька цитат, кожну з них

записують у лапках і з великої літери, а між ними ставлять

коми: Рядки з поезії Івана Франка «Лиш боротись — значить
жить», «Книги — морська глибина», «Якби ти знав, як много
важить слово» давно вже стали афоризмами (З газети).
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56. Перепишіть. Визначте в реченнях цитати. Поясніть уживання

розділових знаків.

1. Декламував не раз, бувало, рядки Шевченка за столом: «Мені
тринадцятий минало, я пас ягнята за селом» (Д. Луценко). 2. Треба
наголошувати на Шевченковій освіченості, багатоплановості,
різноманітності тем, не зупиняючись лише на «… я пас ягнята за
селом» (З журналу). 3. «Слово — перше дзеркало духу, — казав
Петрарка, — а дух не останній водій слова» (З підручника). 4. «Нове
життя нового прагне слова», — цей вислів Максима Рильського
вживають, як правило, для окреслення нових явищ у мові
(Н. Сидяченко). 5. На думку Леонардо да Вінчі, «гарний живописець
повинен писати дві  речі: людину і уявлення її душі» (П. Загребельний). 

Чи можна сказати, що цитата є різновидом прямої мови? Свою думку
обґрунтуйте.

Визначте в реченнях вставні слова, поясніть розділові знаки при них.

57. Перепишіть. Поясніть уживання розділових знаків.

1. Шевченка читаю: «Тече вода в синє море, та не витікає …»
(Т. Севернюк). 2. Пригадуються повні ніжного почуття слова Шевченка
про матір «з малим дитяточком своїм» (О. Ющенко). 3. А пісня
усміхається і плаче: «Ой, не шуми, луже, зелений байраче»
(П. Перебийніс). 4. Заслуга Ноя в тому, що він зберіг генофонд планети
Земля, урятувавши «кожної тварі по парі» (І. Павлюк). 5. З далекого
броду, викупавши вроду, додому вертався лелека «на тихії води, на яснії
зорі», на Україну далеку (В. Ілляшенко). 6. Почуття соціальної
справедливості прищеплювалося мені з дитинства разом із гаслом
Великої французької революції: «Усі повинні їсти однаково чорний хліб
рівності» (Ю. Мушкетик). 

Прочитайте записані речення, інтонуючи їх відповідно до розділових знаків.
Визначте речення, ускладнені однорідними членами, поясніть розділові

знаки при них.

Визначте орфограми. Поясніть правопис слів.

Розкажіть, як використовують цитати на уроках літератури. Складіть
цитатний план характеристики вашого улюбленого літературного

персонажа.

58. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Перепишіть, замість крапок

уписуючи дібрані з довідки цитати. Розставте розділові знаки,

обґрунтуйте їхнє вживання.

Сократ любив повторювати: … Це слова людей мудрих і скромних.
Вони знають, що та невеличка частина відомостей, які людина збере
протягом свого життя, у порівнянні з океаном пізнаного і ще не
пізнаного людиною — мізерна. 

Архімеда Сіракузького ми згадуємо, коли говоримо: … Архімед
дуже пишався своїм відкриттям закону важеля. 
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Усі знають вислів …, який означає: «Я знайшов!» Його так само
приписують Архімеду. Йшлося про склад металу, з якого було
виготовлено корону царя Гієрона. Скільки в ній золота, а скільки
срібла? Визначаючи це, Архімед відкрив основний закон
гідростатики: «Тіло, занурене в рідину, втрачає у своїй вазі стільки,
скільки важить витиснута ним рідина».

За А. Коваль.

«Я знаю тільки те, що нічого не знаю» (Сократ). «Дайте мені
точку опертя, і я зрушу світ», «Еврика!» (Архімед). 

Позначте в словах орфограми. Поясніть написання слів.
Поясніть, чому деякі крилаті вислови цитують мовою оригіналу.
Скориставшись інформацією з «Довідкового бюро», наведіть приклади

таких висловів.

Доберіть кілька найуживаніших висловів, що їх

приписують відомим античним діячам: ученим,

ораторам, політикам, полководцям. Використайте

їх як цитати у складеному вами висловлюванні на

тему «Як зрозуміти своє покликання» або «Що

таке покликання».

59. Перепишіть, замінивши подані мовою оригіналу вислови

їхнім перекладом. У роботі скористайтесь інформацією з

«Довідкового бюро». Розставте розділові знаки.

1. Премудре слово є це: «Norsce te ipsum» (Г. Сковорода). 2. Оте
«Contra spem spero» ніколи не полишало поета з юних літ і до скону
(З журналу). 3. Вигляд у нього такий, хоч на медичну афішу його
винось для підтвердження сили афоризму «Mens sana in corpore
sano» (Олесь Гончар). 4. Чи справедливість — лиш мана;, чудна fata
morgana? Нехай і так, але вона мета моя жадана (М. Луків). 

Обґрунтуйте вживання розділових знаків.
Відшукайте й запишіть три назви творів українських письменників, які є
цитатами з латинських авторів, подайте їхній переклад українською. 
Зібравши за допомогою Інтернету інформацію, підготуйте текст
віртуальної екскурсії «Шляхами Григорія Сковороди». Поясніть, чому

Григорія Сковороду називають сином миру.
Прочитайте і прокоментуйте вислів Григорія Сковороди: «Бути
щасливим — се значить пізнати себе, чи то свою природу, взятися за

свою долю і робити своє діло».

Як ви розумієте вислови пізнати себе, сродна праця? Доберіть із творів
Григорія Сковороди цитати, які ви вважаєте актуальними для сучасної
молодої людини.
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60. Прочитайте уривок мовчки. Скільки осіб бере участь у розмові? 

Знайома рука лягає на плече, знайомий голос нахиляється до
твого сну:

— Вставай, Михайлику, вставай.
— Мамо, іще одну крапелиночку…
— Струси цю крапелиночку.
— Ой…
— Гляди, бо боки відіспиш. Тоді що будемо робити? Вже вікна

посивіли, вже прокидається сонце.
За М. Стельмахом.

Як називається висловлювання, яке передає розмову двох? Чи можна
сказати, що діалог — це різновид прямої мови? Чому?

Поясніть уживання розділових знаків. За потреби зверніться до таблиці
«Розділові знаки при діал�озі».

Хто і як будить вас уранці? Пофантазуйте: якими словами ви
будитимете своїх дітей? Чи важливі ці слова для дитини? Чому?

61. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Перепишіть короткі діалCоги,

поділивши їх на речення та розставляючи пропущені розділові

знаки.

1. Вороне чому ти чорний я у ворона спитав а щоб ти блакить
небесну іще більше цінував (М. Луків).

2. Чому цей серіал не можна дивитися дітям питає в батька син
сиди тихенько зараз побачиш відповідає той (О. Ярошенко).

3. Що ти робиш пишу книжку бабуся помовчала а тоді каже то ти
так збіднів що не можеш купити готової (Р. Дідула).

Як називаються слова кожного зі співрозмовників? Як звуться слова, що
вказують, хто, кому й за яких обставин це каже? 

62. ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ! Перепишіть текст, розставляючи

пропущені розділові знаки.

Прадід переглядав свіжі газети привезені Юрком Зітхав
покректуючи одкладав їх убік

Що вам не подобається діду не витримав Юрко
Байдужість Ким оце писане Ось насміхаються На батьківщині
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Тараса Шевченка висить у лікарні бюлете;нь російською мовою.
Пишіть краще що більшість газет видають не державною мовою а
чужою. Про це мають писати журналісти

А хіба я не пишу про мову національну свідомість
Мало пишеш Пиши в кожному номері До речі візьми на столі

книжку. Читай Степана Руданського
Юрко став читати Заказують мені рідну мову Заказує батько Але

в мене були дід і прадід Вони мені не заказали
Чому б тобі не подати в газеті оцю цитату І ще додати від себе таке

Якщо батьки твої забули рідну мову то це мова твого діда й прадіда
Отже вона твоя Гордися нею бережи її

За В. Захарченком.

Прочитайте, інтонуючи речення відповідно до розставлених розділових
знаків.

Визначте вжиті в тексті цитати. Кому належать ці слова?
Які патріотичні поезії українських письменників ви знаєте? Прочитайте
вірш або уривок з нього напам’ять. Як ви розумієте поняття патріотизм,

патріот?
Визначте рубрики україномовної підліткової газети. Придумайте її
назву.

63. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

Катерина ІІ захотіла побачити Григорія Сковороду. Привезли
його завели до Золотої зали. Усі стоять затамувавши подих чекають.

З’явилася цариця. Низько вклонилися присутні. Один Сковорода
стоїть.

Чому не вклоняєшся запитує Катерина.
Як же ти мене роздивишся коли я удвоє зігнуся? Та й не я бажав

тебе бачити а ти на мене захотіла подивитися.
Чому ти Грицю такий чорний?
Де ж ти вельможна бачила білу сковороду? На ній і печуть і

смажать. Отже вона завжди у вогні.
Обґрунтуйте вживання розділових знаків.
Визначте орфограми. Поясніть правопис слів.

Уявіть собі, що зустрілися літературні герої різних художніх творів
(князь Ігор і герцог Левине Серце, Захар Беркут і Дон Кіхот …) або

письменники різних епох (Езоп і Григорій Сковорода, Тарас Шевченко і
Василь Симоненко, Адріан Кащенко та Павло Загребельний ...). Про що, на
вашу думку, вони могли б поговорити? Складіть уявний діалог, розіграйте
його. 
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ФОРМУЛИ 
МОВНОГО ЕТИКЕТУ

64. Поясніть, між ким могли б відбутися подані діалCоги. Прочитайте,

замість крапок додаючи самостійно складені репліки. Визначте

етикетні вислови.

1. — Здрастуйте вам у хату!
— .......................................................................................
— Дуже дякую! Чи не дозволили б ви Оленці поїхати з нашою

родиною найближчої неділі до Львова? Їдемо до бабусі на День
Ангела. Бабуня знає, що Оленка — моя найближча подруга, тому
дуже хоче з нею познайомитись. Будь ласка, дозвольте!

— .......................................................................................
2. — ....................................................................................
— Вибач, але сьогодні й завтра ця книжка дуже потрібна мені для

роботи над рефератом. Якщо можеш, трохи почекай. Наступного
тижня я обов’язково поверну її до бібліотеки.

— ........................................................................................
— Гаразд, словник я принесу завтра. Можеш попрацювати з ним

два�три дні. Це справді рідкісне видання.

Досягненню мети спілкування між співрозмовниками

сприяє встановлення між ними контакту. Саме для

встановлення контакту використовують формули мовного

етикету, закріплені в суспільстві за певними умовами

спілкування.

65. Поясніть значення слова етикет. Що означає вислiв формули етикету?

Чи позначаються на мовному етикетi нацiональнi традицiї, звичаєвi

приписи народу, особливостi нацiонального характеру? Яким чином?

Поясніть, вiд чого залежить вибiр етикетного вислову в конкретнiй
ситуацiї спiлкування.

66. Визначте, за якої ситуації (офіційної, неофіційної) можливе

використання кожної із зазначених етикетних формул. Доберіть

притаманну кожній із формул тональність спілкування (підкреслено

шанобливу, урочисту, нейтральну, дружню, фамільярну, жартівливоH

іронічну).

Привітання. Дозвольте привітати Вас. Салют! Добри;вечір!
Здоровенькі були! Моє шануваннячко! Радий Вас бачити. Здоров!
Доброго вечора. Я Вас вітаю.

Прощання. Дозвольте відкланятись. До завтра! Побачимось!
Щасти! Усього! Бувайте здорові! До зустрічі! Обнімаю! Бувай! 

59

block_v3_1.qxp  15.07.2009  13:57  Page 59



Вибачення. Якщо можеш, вибач. Забудь. Дозвольте попросити
пробачення. Прийміть мої вибачення. Падаю на коліна. Мені шко;да;.
Не бери в голову. Більше не буду. Не гнівайтесь, будь ласка.

Назвіть етикетні формули, які вживають під час спілкування в
Інтернеті. Чи можна говорити про існування «електронного» етикету

спілкування?

67. Використавши доречні етикетні

формули, складіть і запишіть по одній

репліці діалогу з подякою: учителеві за
організацію екскурсії до історичного музею;
старшому братові за допомогу в навчанні;
матері за святковий обід; товаришеві за
поздоровлення з днем народження. Уживайте
звертання.

Роздивіться репродукцію ілюстрації
Григорія Якутовича до «Повісті минулих

літ». Складіть уявний діалог із автором
славнозвісного літопису — Нестором. 

 Чи можна вважати літописців письменника0
ми? Відповідь обґрунтуйте.

68. Прочитайте письменницький розH

дум. Поясніть лексичне значення

виділених слів. Чи є ці слова термінами?

Поясніть. 

Велика сила діало;гу. Скільки в ньому таїться підтексту! Не треба
нічого описувати, пояснювати. Кілька реплік — і вже
вимальовуються самі собою характери, звички, психологія людей.
Мрію написати ціле оповідання, від початку до кінця із самого
діалогу. Без жодної ремарки.

В. Захарченко.

Розкажіть про переваги діал8огу як засобу характеристики
співрозмовників через їхнє мовлення. 

Як ви розумієте рядки поетеси Світлани Йовенко: «Понад усе ціную
діалог: рух думки й вуст. Двобій. Розмову двох»? Чи завжди діалог є

двобоєм? Поясніть.

За якими ознаками розрізняють діал8ог і поліл8ог? Поясніть значення
термінів полікультурний світ, діалог культур.

Напишіть оповідання, яке містило б діалог. 

Не забудьте: в оповіданні обов’язково мають

бути зав’язка, кульмінація та розв’язка. Доберіть

до оповідання заголовок. Прочитайте оповідання в

класі. Обговоріть його.
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Виберіть серед своїх однокласників 2�3 «експ8ертів» — тих, хто, на вашу

думку, вміє ефективно спілкуватися. Їхнє завдання — уважно вислухати

діалоги та дати їм оцінку. Запитавши учасників діалогу про те, яку мету

спілкування вони визначили, експерти мають вирішити, чи вдалося їм цієї

мети досягти. 

Складіть і розіграйте, використавши доречні етикетні формули,
діалоги (або полілоги), можливі за таких обставин:

• гурт дев’ятикласникiв зустрівся вихідного дня в парку з учителькою, яка
відпочиває разом із своєю родиною;
• жінка з немовлям просить школяра допомогти їй внести до автобуса дитячу
коляску;
• підлітки вирішили прикрасити свій під’їзд граф8іті і намагаються отримати
дозвіл на це в сусідів.

Що називають прямою мовою? Чим супроводжувана пряма
мова в реченні? Наведіть приклади.

Як розставляють розділові знаки в реченнях із прямою мовою?
Наведіть приклади.

Що таке непряма мова? Наведіть приклади.

Яка найсуттєвіша відмінність між прямою і непрямою мовою?

Як пряму мову замінити непрямою? Покажіть на прикладі.

У яких ви;падках пряму мову важко замінити непрямою?

Складіть таблицю «Способи передачі чужої мови». Приклади
доберіть із творів, які ви вивчаєте на уроках української літератури.

Порівняйте правила запису прямої та непрямої мови в
українській та іноземній, яку ви вивчаєте.

Що називають діало;гом? Чи є він різновидом прямої мови?
Свою думку доведіть.

Які розділові знаки ставлять при діало;зі? Розкажіть про це.

Складіть пам’ятку «Вживання формул етикету».

Чи згодні ви з думкою іспанського письменника XVII ст.
Бальтасара Грасіана «Розважливість у бесіді важливіша за
красномовство»? Свою думку обґрунтуйте.
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69. Прочитайте речення. Визначивши в кожному граматичну основу,

вкажіть речення прості та складні.

1. Чи маю промінець в душі на дні? Чи Україні ним осяю дні?
(В. Василашко). 2. Давно Шевченко серцем променів, але ще й досі
кожен припадає до джерела його вогненних слів (В. Грінчак).
3. Співуче Тарасове слово джерельцем струмує в мені (Т. Синьоока).
4. І буде син, і буде мати, і буду я, і будеш ти (П. Гірник). 5. Нам
усміхнеться доля (А. Ковальчук). 6. Нехай людям лихо сниться, а ми
заспіваймо (Народна творчість). 

У чому відмінність між реченням простим і складним?
Що спільного мають просте та складне речення? 

Складним називають речення, утворене з двох або

більше простих речень, об’єднаних в одне ціле змістом,

інтонацією, за допомогою сполучників чи без них. 

Складні речення можуть утворюватись і з двоскладних, і

з односкладних простих речень. Наприклад: Затремтіли
струни у душі моїй, мелодійна пісня задзвеніла в ній
(Олександр Олесь). Пісень немає — і мене нема (Л. Костенко). 

У мовленні складні речення виконують ту ж роль, що й

прості, але порівняно з простими містять більше інформації.

Частини складного речення умовно називають простими

реченнями, проте вони є не самостійними одиницями

спілкування, а частинами єдиної одиниці спілкування —

складного речення.

70. Перепишіть речення. У кожному визначте і підкресліть граматичні

основи. Які складні речення утворені з двоскладних простих, а які — з

односкладних? У яких складних реченнях поєднано ті й ті?

1. Я тулитиму слово до слова, і поллється сердечна розмова (І. Кучмай).
2. Слова я чую барвінкові, а серце щемно завмира (Т. Бартош). 3. Не
одцурайсь, мій сину, мови: у тебе іншої нема (М. Шевченко). 4. Посаджу
біля криниці червону калину, кожне слово хай іскриться — мова не
загине (С. Мордач).
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Визначте речення, ускладнені звертаннями. Поясніть у них розділові
знаки.

Укажіть речення, частини яких поєднані сполучниками.
Частини яких складних речень поєднані без сполучників — лише змістом

та інтонацією?

71. Завершіть прислів’я, вибравши другу частину з довідки. 

1. Перемагай труднощі розумом, … . 2. … треба менше спати.
3. Розумний теж помиляється, … . 4. Молодість міцна руками, … .
5. … у печі не горить. 6. Скільки клубочок не в’ється, … .

… а старість сильна думками. Як язиком дрова колеш, … . 
… а небезпеку долай досвідом. … а кінець знайдеться.
Як хочеш гарно жити, … . … та він вчасно виправляється. 

Визначте складні речення, обидві частини яких є двоскладними простими
реченнями.

Обидві частини яких складних речень — односкладні прості речення?
Поясніть.

72. Перепишіть складні речення у такій послідовності: 

1) речення, частини яких поєднані сполучниками та інтонацією; 
2) речення, частини яких поєднані лише інтонацією.

1. Минають дні, минає літо, настала осінь, шелестить пожовкле
листя (Т. Шевченко). 2. Дихання осені уже на квіти впало, у зелені
сумує де�не�де уже пожовклий лист (В. Сосюра). 3. Синіє угорі ласкаве
небо, а в ньому знов курличуть журавлі (М. Волощук). 4. Осінь
лагідна, імлиста ще святкує, та за мить полохке легеньке листя
облетить і полетить (В. Терен). 5. Блукає осінь у саду, в душі моїй
весна (В. Сосюра).

Визначте й підкресліть у записаних реченнях граматичні основи.
Визначте орфограми. Поясніть правопис слів.

Визначте в реченнях антоніми. Що символізують в людському житті
названі цими словами поняття?
Роздивіться репродукцію
картини М. Приймаченко.

Перебудуйте її назву на склад0
не речення. 

Підготуйте і проведіть у
класі художню виставку

«Фантастичний світ Марії Прий8
маченко».
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У Києві дві чайки гуляють на Дніпрі, 

красуються каштанами
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За способом об’єднання частин (простих речень) в одне

граматичне ціле складні речення поділяють на сполучни=

кові та безсполучникові. 

73. ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ! Прочитайте уривок із фантастичної

повісті, визначте в ньому складні сполучникові і складні

безсполучникові речення. Поясніть, як об’єднані в одне ціле частини

таких речень. 

Прямо перед собою діти побачили щось незбагне;нне. Це
нагадувало велику коричневу хату, неподалік, кроків за тридцять,
височіла така ж споруда. Збли;зька діти роздивилися: то були
величезні купи іржавого металу. Ще далі такі купи зводилися
рядами, і вони нагадували довгі колоди, а деякі мали зверху по
блискучому оку. Стояв їдучий запах іржі, було неприємно й
страшно. Дівчина пояснила:

— Раніше тут жили люди, вони могли все виготовити, навіть такі
величезні візки. Та для виготовлення візків люди вирубували ліси,
вони виливали в річки брудну воду, випускали в повітря багато
диму. Давні люди хотіли, щоб усе за них робили такі візки й інші
залізні речі. Ліси й ріки все довго терпіли, а потім вони зруйнували
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Прості речення поєднані в них

ІНТОНАЦІЄЮ + СПОЛУЧНИКАМИ

(СПОЛУЧНИМИ СЛОВАМИ)

ЛИШЕ ІНТОНАЦІЄЮ,

БЕЗ СПОЛУЧНИКІВ

Душа мовчить, але дзвенить
струна.

Г. Коваль.
Коли згасає гомін міста, пливе
мелодія сріблиста. 

А. Канич. 

Дороги розмиті, чується крик
журавлиний.

Л. Костенко.
Злітає чайка: в чайки крила є.

Г. Кривда.
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всі залізні візки й величезні міста. Так природа захистила себе, і так
були покарані зухвальці, бо вони не шкодували нічого живого… 

Знічені діти озиралися навкруги, вони були розгублені й
стривожені.

За С. Оксеником.

Розкажіть, яким ви уявляєте майбутнє землян через дві0три тисячі
років. Що може загрожувати нашій цивілізації? Чи можна запобігти

загрозам? У розповіді вживайте складні сполучникові речення.

Роздивіться репродукцю картини І. Ромашевої. Від чого художниця
сподівалася застерегти людей? У відповіді вживайте складні

безсполучникові речення. 
Які художні твори про майбутнє ви знаєте? Чи цікаві вони вам? Чим
саме? У відповіді вживайте складні безсполучникові речення.

Обговоріть у класі питання «Чи варто читати фантастичну літературу?».

74. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! З кожної пари простих речень утворіть

складне — сполучникове або безсполучникове. Утворені речення

запишіть. 

Кожне покоління зобов’язане дбати про майбутнє своїх нащадків.
Ставитися до природи слід обережно й передбачливо.

Природа багата, щедра, невичерпна. До недоброзичливців вона
може бути лихою й жорстокою.

Ліси, поля, ріки, моря існують не лише для задоволення
людських потреб. Усе в світі мудро збалансоване та взаємопов’язане.

У записаних реченнях визначте й підкресліть граматичні основи.
Чи утворили записані вами речення текст? Свою думку доведіть.
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Що ви знаєте про сполучник як частину мови? Яка роль сполучників у
мовленні?

75. Подані речення запишіть у такій послідовності: складні

сполучникові речення; складні  безсполучникові. 

1. Ще зими не видно і в бінокль, і гойдає хвиля цвіт латаття, та
вже вітер вищипнув листок із чуприни клена коло хати (А. Качан).
2. Надворі почастішали дощі, з’явилася їдка іржа на вітах, легким
батистом бабиного літа куйовдяться смородинні кущі (Д. Луценко).
3. Вечірнє сонце ткало лукам шати, дощ іскор дзвінко брязкав по
корі, немов на флейтах апасіонато, акорд блакиті блимнув угорі
(О. Фішер). 4. Дощ подався вдалеч, земля довкруж полегшено
зітхнула, сипнуло сонце із�за хмар проміння — іскристо засвітилися
калюжі (М. Косякевич). 5. Сонце скотилося на поле, а з долини
прилетів теплий вітерець, зашелестів важкими, вологими стеблами
пшениці (В. Добрянський).

У записаних реченнях визначте та підкресліть граматичні основи. 
Які зорові й слухові образи виникли у вашій уяві, коли ви читали й

записували речення? Які відчуття й емоції дарує людям природа?
Чи згодні ви зі словами В. Симоненка «Ми винуваті, що міліють ріки і
лисинами світять береги»? Якою мірою? Відповідь побудуйте у формі

роздуму. Вживайте складні сполучникові і безсполучникові речення.

Роздивіться репродукцію карти0
ни П. Левченка. Чи можна  зобра0

жене на ній назвати характерним
українським пейзажем? Свою думку
поясніть, уживаючи складні речення.

Складіть замітку для шкільної стіннівки (веб�

сайту), розпочавши її словами: «Природу легко

обібрати, якщо ти маєш душу ката». Викладіть у

ній відомі вам факти жорстокого та дбайливого

ставлення до природи.
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76. Прочитайте речення, визначте серед них прості та складні. Яким

чином ви їх розрізняєте? 

1. А пожовкле листя мчить кудись у просинь і безсило пада на
стежки сумні (Д. Фальківський). 2. Осінь стояла о тій порі, коли
багряно відцвітають дерева, ставши голими й беззахисними
(В. Бондар). 3. Останні вже дукатики береза на пальцях лічить,
літу віддає (Л. Костенко). 4. Ніхто не бачить, що гілля померзло,
що від морозу плачуть віти (Л. Федорук). 5. Свинцем набрякли сиві
хмари, а сонце зникло якось враз (О. Ісаченко). 6. Сьогодні сонце
не зійшло, бо хмари геть усе заполонили (С. Кічун). 

Визначте складні речення, частини яких поєднані сполучниками
сурядності. За потреби зверніться до таблиць «Сполучники сурядності» та
«Сполучники підрядності» у «Довідковому бюро». 

Поспостерігайте й зробіть висновок: поєднані сурядними сполучника0
ми частини складних речень (прості речення) між собою синтаксично

рівноправні чи залежні?

Визначте й випишіть речення, частини яких поєднані сполучниками
підрядності. Визначте в кожному головну частину і залежну (підрядну).
Поставте питання від головної частини до підрядної.

Сполучникові складні речення поділяють на

складносурядні та складнопідрядні.

Складносурядне речення утворене з двох або більше

синтаксично рівноправних частин, поєднаних між собою

сполучниками сурядності (єднальними, простиставними,

розділовими). Наприклад: Річка невеличка, та береги в неї
круті (Народна творчість).

Зв’язок між частинами складносурядного речення

схожий на зв’язок між однорідними членами речення. Це

зв’язок сурядності (рівноправності).

Складнопідрядне речення утворене з головного та

залежного речення (або кількох залежних речень). Від

головного речення до залежного можна поставити питання:

Вечір покаже, (що?) яким був день (Народна творчість).
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Частини такого реченні поєднані між собою

сполучниками підрядності (часовими, причиновими,

умовними, мети, порівняльними, допустовими та ін).

Наприклад: Ми не знали б ціни сонцю, якби не було хмар
(Народна творчість).

Між частинами складнопідрядного речення ставлять

коми.

77. Перепишіть речення. Підкресліть у кожному граматичну основу.

Визначте серед речень складносурядні та складнопідрядні. Поясніть

різницю між ними.

1. Нехай радіє правдонька, а кривда чеше ніс (Л. Глібов). 2. Скрізь
Вітер нашумів, що Дуб такий�сякий (В. Симоненко). 3. Ізнемігся
старий Вовк, ледве вже плететься, а з ягнятами вівця на полі пасеться
(С. Руданський). 4. Хтось мухам набрехав, що на чужині краще жити
(Л. Глібов). 5. На Річку Море розгнівилось і ревло, що Річка береги
водою розбовтала (Л. Боровиковський). 6. Хтось байку прочитає й
усміхнеться, а хтось, можливо, й схаменеться (В. Мовчун).

Поясніть розділові знаки в реченнях. 
Визначте речення з непрямою мовою. Усно перебудуйте їх на речення з

мовою прямою.

Позначте в словах орфограми. Поясніть написання слів.
Які байки ви вивчали на уроках української та зарубіжної літератури?
Яких байкарів знаєте? Назвіть ознаки байки.
Роздивіться репродукцію картини видатного італійського художника епохи
Відродження С. Боттічеллі. На її прикладі поясніть, що таке алегорія.
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Доберіть образи для алегоричного зображення пісні, дружби, кохання,
України.

78. Складіть і запишіть байку (віршами чи прозою). Запишіть її. В

основу твору покладіть повчальний вCипадок із життя вашого

класу. Уживайте складні речення — складносурядні та складноH

підрядні.

79. Прочитайте текст. Визначте в ньому складносурядні речення. За

якими ознаками ви це зробили?

Людське життя буває різним: нудним чи цікавим, багатим на
події чи сірим, успішним чи звичайним. Кожна людина прагне
успіху й щастя, а ти, звісно, не є винятком. Яким може бути шлях до
нього? Ти з гарними оцінками закінчиш школу, і за результатами
ЗНО тебе зарахують у найпрестижніший ВНЗ, і твій «червоний»
диплом відкриє тобі шлях до перспективної й високооплачуваної
роботи, і ти обов’язково здійсниш наукове відкриття або знімеш
найкращий у світі фільм… Певно, саме так майже кожен
дев’ятикласник уявляє собі майбутнє, але чому ти всміхаєшся?
Занадто гарний, а тому неправдоподібний усе це має вигляд? Твоя
правда. Або ти вже зараз усвідомиш складність досягнення
життєвого успіху, або твій життєвий шлях складеться не надто
успішно.

З журналу.

У кожному складносурядному реченні визначте граматичні основи.
Укажіть складносурядне речення, між частинами якого існує відношення

протиставлення; послідовності дій, подій чи явищ; їхнього взаємовиклю0
чення. 

Як ви розумієте вислови життєвий успіх, вибір життєвого шляху? Що ви
вважаєте головним в утвердженні людської особистості: правильний

вибір професії, матеріальний достаток, сімейну злагоду? Поясніть.
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Змістові відношення між частинами складносурядного

речення можуть бути такі:
•• одночасність: Косили сіно лугове, і пахла м’ята

(Ю. Кравченко);
•• послідовність: Прилинув вітер, і в тісній хатині він про

весняну волю заспівав (Леся Українка);
•• причина і наслідок: Хтось шарпнув двері, і вони

розчинилися навстіж (Ю. Збанацький);
•• протиставлення: Він іншим показує дорогу, а сам у болото

лізе (Народна творчість);
•• зіставлення: Ластівка день починає, а соловей його кінчає

(Народна творчість);
•• чергування явищ: То комиш упаде в око, то дим тріпоче в

повітрі (М. Коцюбинський);
•• взаємовиключення явищ: Або рибку їсти, або на дно

сісти (Народна творчість).

80. Прочитайте речення. Визначте змістові відношення між їхніми

частинами.

1. Навчися бачити життя без прикрас, і тобі неважко буде досягти
успіху (П. Таранов). 2. Запорука успіху — вміння спілкуватися, а
головна перепона на шляху до нього — самовпевненість (Т. Рузвельт).
3. Або ти змалку привчишся перемагати свою байдужість, лінь та
інертність, або висока мета ніколи не буде тобою досягнута (А. Єланська).
4. Ніколи не звинувачуйте в своїх помилках інших людей, і успіх стане
наслідком вашої наполегливості та праці (І. Ньютон).

Визначте речення, ускладнені однорідними членами.

81. Перепишіть прислів’я. Замість крапок уставте пропущені

сполучники сурядності. 

1. Життя не має ціни, … воля дорожча за життя. 2. … розумне
казать, … зовсім мовчать. 3. Один засіває поле, … інший збирає
плоди. 4. Коріння навчання гірке, … плід його солодкий. 5. Язик має
й коняка, … вона не балака. 6. … печи пиріжки, … не прийдуть
дружки. 7. Ви мовчіть, … ми будемо підтакувати.

Визначте, до якого розряду належить кожен сполучник. Звіртеся з
таблицею «Сполучники сурядності» у «Довідковому бюро».

82. Побудуйте і запишіть складносурядні речення, додаючи до

поданої частини самостійно складену другу.

1. Я люблю читати, і … . 2. Надзвичайно люблю творчість Тараса
Шевченка, і … . 3. То стискається над улюбленими сторінками серце,
то … . 4. Нічого не замінить мені спілкування з улюбленою книжкою,
але … . 5. Художнє слово полонило мене, проте … .
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Нещодавно в Україні засновано Центр
підтримки дитячого читання. Якби вас

запросили взяти участь в обговоренні
програми роботи цього центру, що б ви
запропонували? Яким чином, на вашу думку,
можна стимулювати читання школярів? 

За допомогою Інтернету зберіть
відомості про фестиваль дитячого

читання «Книгоманія», що відбувається
щовесни у Львові. Чи хотіли б ви взяти в
ньому участь? Відповідь обґрунтуйте.

Чи згодні ви з висловом відомого співака Святослава Вакарчука
«Книжка творить людину. Людина творить країну»? Поясніть.

Кому ставлять між частинами складносурядного

речення, поєднаними сполучниками і (й), та, а, але, проте,

однак, зате, або ... або, чи ... чи, ні ... ні, то ... то, не то ... не то, чи то

... чи то Наприклад: Реве Дніпро, й лани широкополі медами
пахнуть (А. Малишко). Я калині прийшов поклониться, а
калина мене не стрічає (В. Василашко). То шурхне щось збоку,
то захитається береза, то щось гукне (Марко Вовчок).

Якщо частини складносурядного речення значно

поширені, уже мають усередині коми або далекі за змістом,

між ними ставлять крапку з комою.  Наприклад: А літа
тихенько крались і сьози сушили, сльози щирої любові; і я
прозрівати став потроху... (Т. Шевченко).

Інколи автор хоче підкреслити самостійність частин

складносурядного речення, тому ставить між ними крапку з

комою. Наприклад: Ось помандрують аж за синє море над
смутком сіл високі журавлі; і хтось останній на полі дооре
вузеньку смужку вогкої землі (Є. Плужник).

Кому не ставлять між частинами складносурядного

речення зі сполучниками і (й), та (у значенні і), якщо є

спільний для обох частин другорядний член речення.

Наприклад: Швидко грудень повіє крилатий і простелиться
сніг (В. Сосюра). Щороку вмирає трава і листя з дерев облітає
(М. Луків). З однієї квітки змія бере отруту і бджола бере мед
(Народна творчість).

Не ставлять кому між частинами складносурядного

речення, якщо обох частин стосується вставне слово.

Наприклад: На щастя, гілка була не високо і Ксеня вхопилася
за неї (Б. Грінченко).

Якщо частини складносурядного речення, поєднані

сполучниками і, та, виражають різке протиставлення або

73

block_v3_1.qxp  15.07.2009  14:01  Page 73



швидку зміну подій, між ними ставлять тире. Наприклад:
Понад Дніпро гуде метро — і рибоньці не спиться
(І. Малкович). Ще мить — і сад загубить пишну вроду
(Д. Луценко).

Частину складносурядного речення позначають [ ].

Схема складносурядного речення Вижени із серця смуток, і
життя стане милішим (Народна творчість) матиме такий

вигляд: [ ], і [ ].

83. Прочитайте речення, інтонуючи їх відповідно до розділових знаків.

Обґрунтуйте вживання розділових знаків.

1. Росу вечірню трави п’ють, і в ароматі медуниці хрущі
шевченківські гудуть (В. Сосюра). 2. Не оралось наше поле ясними
плугами, а оралось наше поле гострими шабля;ми (М. Стельмах).
3. Чи то вечір погасає, чи ранок світає? (П. Куліш). 

Складіть схеми речень.

84. За поданими схемами складіть і запишіть складносурядні

речення. Обґрунтуйте вживання в них розділових знаків.

1. [ ], і [ ].
2. То [ ], то [ ].
3. [ ], але [ ].
4. Чи то [ ], чи то [ ].

85. З кожної пари простих речень утворіть складносурядні. Запишіть

їх. Поясніть уживання розділових знаків.

• Відлітають птахи. Тихо стає в лісах, полях і садах.
• Довго сумуватимемо ми за дзвінкими піснями. Лише ранньою

весною розвеселять нас галасливі ластівки; й стрижі.
• Сніг і крига замурують землю. Втішать людей прудкокрилі

синички.
Назвіть сполучники, якими поєднані частини в кожному з утворених

складносурядних речень. Схарактеризуйте ці сполучники, скориставшись
поданою в «Довідковому бюро» таблицею.

Одне зі складених вами речень (на вибір) візьміть за перше речення
тексту. Продовжіть текст — він має складатися лише зі складносурядних
речень.

86. Порівняйте подані в двох колонках речення. Обґрунтуйте вживання

в кожному розділових знаків.
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Сонечко встає, і в росі трава. 
А. Малишко.

Гуцулка співає, і квіти цвітуть,
слухають пісню чудову.

В. Сосюра.

Знов щебече юнь і цвіте трава. 
А. Малишко.

Тут співають пісню подолянки і
веселка воду п’є з ріки.

Є. Гуцало.
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Який зоровий образ постає у вас, коли ви читаєте поетичний рядок:
Обрій подарував сонцю червоні крила, і воно стало сонечком

(С. Мудрик)? Розкажіть про це, уживаючи складносурядні речення.

Складене висловлювання (обсяг — 2–4 речення) запишіть, поясніть
розділові знаки у складносурядних реченнях. Коли ставлять і коли не
ставлять кому між частинами складносурядного речення?

87. Перепишіть, розставляючи, де потрібно, розділові знаки.

1. Знову хмуриться осінь і туманиться даль (Г. Матійчук).
2. Крутнувся вихор чорним веретеном і темінь фіолетово�зелена
півнеба й півземлі заволокла (П. Перебийніс). 3. А десь цвіли сади і
дивно пахли трави (В. Сосюра). 4. На озеречку поверх льоду
повиходила зеленкувато�блакитна вода і місяць сипонув на неї
пригорщі свіжого срібла (М. Стельмах). 5. Дніпро розтуманив тумани
під вітру осіннього рев і падає листя багряне оголює віти дерев
(В. Сосюра). 6. Приходить пісня і душа захмарена усе на світі може
зрозуміти (П. Перебийніс). 7. Я усміхнусь і все навкруг сміється.
Співаю і назустріч пісня ллється (О. Довгий).

Визначте орфограми. Поясніть правопис  слів.
Зробіть синтаксичний розбір двох речень (на вибір).

88. Перепишіть речення, підкресліть у кожному всі члени речення.

1. Поволі буйнотрав’я пригасає, але цвіте, голублячись до ніг,
петрів батіг (Л. Тендюк). 2. То збоку вітер підкрадеться хитрою
лисичкою, то на якусь мить він угамується і, прокотивши світло�
зелену хвильку по траві, вляжеться, підігнувши пухкого хвоста, й
лише зрідка вдарить тим довгим хвостом то по споришеві, то по
клумбі (Є. Гуцало). 3. Шпаки — це імітатори веселі. То іволга у пісні
їх дзвенить, то хлопчик, друзів кличучи, свистить, то соловейко
розсипає трелі, то колесо немазане скрипить (М. Рильський).

Обґрунтуйте вживання розділових знаків.
Визначте орфограми. Поясніть правопис  слів.
Визначте слова, ужиті в переносному значенні. Розкрийте це значення.

Пригадайте, які художні засоби ви вивчали на уроках літератури.
З’ясуйте, які з них ужито в реченнях. Поясніть роль кожного.

89. Прочитайте. Визначте складносурядні речення, запишіть їх.

Уяви, що твоє життя — це фільм про падіння літака. Уяви,
що пілоти (твої батьки, учителі, інші дорослі) втратили здатність
керувати польотом. Літак твого життя збився з курсу, і він може
впасти на землю, розбившись ущент. Лише ти можеш увійти в
кабіну пілота, сісти за штурвал, і тоді політ продовжиться.

Не хвилюйся: працює радіозв’язок, і саме він допоможе тобі
уникнути катастрофи.

Отже, натисни кнопку з написом «Здатність розрізняти».
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Уміти розрізняти — означає свідомо вирішувати, чому ти
дозволиш, а чому не дозволиш укоренитись у твоєму мозку. Щось
для тебе є прийнятним, однак від чогось ти, можливо, раз і назавжди
відмовишся. Може, раніше хтось приймав за тебе важливі рішення,
але тепер усе доведеться взяти в свої руки.

З журналу.

У кожному складносурядному реченні підкреслітьграматичні основи.
Визначте речення, між частинами якого існує зв’язок протиставлення;

зв’язок послідовності дій, подій чи явищ; їхньої одночасності. 

Обґрунтуйте вживання розділових знаків.
Складіть і запишіть текст0роздум (обсяг — 7–8 речень) на тему «Що я
можу і маю вибирати?». Уживайте складносурядні речення з різними

видами змістових відношень між частинами.

ДIЛОВI ПАПЕРИ. 
ЗАЯВА

90. ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ! Проаналізуйте подану в

«Довідковому бюро» таблицю «Офіційно8діловий стиль». РозкаH

жіть, коли й за яких обставин вдається до офiцiйноHдiлового стилю

кожен школяр.

91. Прочитайте. Визначте стиль висловлювання. Свою думку

доведіть, використавши iнформацiю з опрацьованої таблиці.

Стаття 53. Кожен має право на освіту. 
Повна загальна середня освіта є обов’язковою.
Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної,

повної загальної середньої, професійно�технічної, вищої освіти в
державних і комунальних навчальних закладах; розвиток
дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно�
технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання;
надання державних стипендій та пільг учням і студентам.

Громадяни мають право безоплатно здобувати вищу освіту в
державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній
основі.

З Конституції України.

В офiцiйно=дiловому стилі видiляють такi пiдстилi: дипло=

матичний (використовують у політиці та міжнародних

стосунках), законодавчий, або юридичний (застосовують у

юриспруденції, судочинстві); адмiнiстративно=канцеляр=

ський (у справочинстві).
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92. Прочитайте. З якою метою складено ділові папери? Укажіть наявні

в їхніх текстах реквізити (обов’язкові дані). 

Директорові Гімназії біотехнологій 
№ 177 м. Києва

Сташевській І. Є. 
Незовибатька Василя Івановича,

який проживає за адресою:
м. Київ,

вул. М. Пирогова, 4, кв. 10

Заява
Прошу зарахувати мого сина, Незовибатька Антона, до 3 класу

вашого закладу.
До заяви додаю:
копію свідоцтва про народження;
довідку про стан здоров’я дитини.
15.06. 2010 р. (Підпис)

Директорові Харківської середньої
школи № 15 

Козаченкові П. І.
директора Харківського педагогічного

коледжу № 5 
Палійчук С. М.

Заява
Прошу дозволити волейбольній команді коледжу щотижня по

середах з 15 до 18 год проводити тренування на спортивному стадіоні
вашої школи.

10.10.2010 р. (Підпис)

До якого підстилю офіційно0ділового стилю слід віднести подані
тексти? Чому ви так вважаєте?

93. Прочитайте. Використавши подану в тексті інформацію, складіть

пам’ятку «Як скласти заяву». У якому стилі складають пам’яткCи?

Поясніть.

Заява — документ, який містить пропозицію або прохання однієї
чи кількох осіб щодо здійснення своїх прав та захисту інтересів до
установи чи керівної особи. Це один із найпоширеніших ділових
паперів. Заяву пишуть від руки і в одному примірнику. Стандарт
передбачає для заяви такі реквізити:

1) назва організації, установи чи посади особи, яким подають
заяву (вказують праворуч, на останній третині рядка);
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2) відомості про того, хто подає заяву (розміщують колонкою
нижче першого реквізиту);

3) назва документа — «заява» (записують посередині);
4) текст заяви (з абзацу й з великої букви);
5) дата й підпис (під текстом, підпис — праворуч, дата — з лівого

боку).
Заяви бувають прості (містять лише прохання чи пропозицію) і

складні, мотивовані (подають обґрунтування прохання чи
пропозиції, можуть містити перелік документів, що їх додають до
заяви), особисті та службові.

З посібника.

Укажіть просту і складну заяви серед поданих у попередній вправі.

94. Прочитайте. Які зHпоміж пoданих мовних клішCе (усталених

висловів) можуть уживатися в текстах заяв? 

Узяти до відома; прошу надати; доводжу до вашого відома; узяти
за основу; доручаю одержати; до заяви додаю; план заходів
затвердити; за звітний період; прошу зарахувати мене на посаду;
роботу визнати задовільною.

Позитивною чи негативною є роль кліш8е у діловому спілкуванні? Свою
думку поясніть.

95. Використовуючи як зразки подані у вправі 92 тексти, складіть

від власного імені дві заяви (на вибір) про:

• зарахування до 10 класу відповідного профілю;
• зарахування до професійно�технічного училища;
• допущення до вступних іспитів у радіотехнічному (автодо�

рожньому) технікумі.

Чим різняться прості та складні речення?

Які ознаки складного речення?

Як можуть поєднуватися частини складного речення? Наведіть
приклади.

Які речення називають безсполучниковими складними?
Наведіть приклади.

Які речення називають складносурядними? Складнопід�
рядними? Наведіть приклади.

Які сполучники вживають для об’єднання простих речень у
складносурядні? Складнопідрядні?

78

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

block_v3_1.qxp  15.07.2009  14:02  Page 78



Які змістові відношення бувають між частинами складно�
сурядних речень? Наведіть приклади.

За допомогою яких сполучників виражаються протиставні
відношення між частинами складносурядного речення?

Які змістові відношення між частинами складносурядного
речення виражають за допомогою сполучників або ... або, чи ... чи, то
… то?

У яких ви;падках між простими реченнями в складносу�
рядному не ставлять кому? Наведіть приклади.

Який розділовий знак, крім коми, уживають між частинами
складносурядного речення? У яких ви;падках? Наведіть приклади.

96. Прочитайте речення, визначте в них граматичні основи. Як

пов’язані між собою частини складних речень? Чи є частини речень,

що входять до складного, синтаксично рівноправними? Чому ви

зробили такий висновок?

1. Книга вчить, як на світі жить. 2. Де панують мир і любов, там
не ллється кров. 3. Як буде мудра голова, то знайдеться й булава.
4. Коли Бог розуму не дав, то і коваль не вкує. 5. І цариця стане
воро;на, як спаде корона. 6. Там треба перелізти, де не можна
перескочити. 7. Як ти плачеш, твої вороги тішаться. 8. На дзеркало
не треба нарікати, коли кривую пику в нім видати.

Народна творчість.

У кожному реченні поставте питання від головної частини речення до
залежної (підрядної).

Складнопідрядне речення складається з синтаксично

нерівноправних частин. Одна з них — головна, а друга (їх

може бути дві або й більше) — залежна (підрядна), їй

підпорядкована. Від головної частини до підрядної

(підрядних) можна поставити питання. 
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Наприклад: Українці, захистім себе, (з якою метою?) щоби
світ вважав нас українцями (А. Бортняк).

Ставлячи від головної частини складнопідрядного

речення до підрядної питання, установлюємо змістове

відношення між ними.

97. Прочитайте речення. Визначте в кожному граматичні основи. Від

головної частини складного речення поставте питання до залежної

(підрядної) частини.

Ніде вода не п’ється так солодко, (як?) як з рідної
криниці (П. Куліш).

1. З усіх світів найближчий мені світ, в якім
вікно вкраїнське моє світиться (М. Гриценко).
2. Україна моя починається там, де доля моя
усміхається (П. Осадчук). 3. Свобода варта того,
щоб за неї в бою згоріти полум’ям свічі
(Л. Горлач). 4. Дурість пнеться стати попереду,
аби її всі побачили. Розум стає позаду, щоб
бачити всіх (Ю. Тувім). 5. Просяєш світлістю
ума поміж народами всіма, та скоро згаснеш,
якщо в тебе народу рідного нема (Д. Павличко).

Роздивіться карикатуру В. Казаневського. Поясніть її задум. Доберіть
до неї іншу назву, виражену складнопідрядним реченням.

Якими сполучниками поєднані частини складнопідрядних речень?
Визначте розряд цих сполучників, звіртеся з таблицею «Сполучники
підрядності», поданою в «Довідковому бюро».

У складнопідрядних реченнях треба розрізняти

сполучники та сполучні слова.
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СПОЛУЧНИКИ СПОЛУЧНІ СЛОВА

Поєднують частини складнопідрядного

речення;

не є членами речення;

не відповідають на питання

Поєднують частини складнопідрядного

речення; 

є членами підрядного речення;

до них можна поставити питання.

Роль сполучних слів виконують відносні

займенники хто, що, який, котр�ий в усіх

відмінках та прислівники де, куди, звідки
тощо

Знай, що терен груш не родить.
Народна творчість.

Що посієш, те й пожнеш.
Народна творчість.

Володимир КАЗАНЕВСЬКИЙ.
«Без слів»
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Головну, незалежну частину речення позначають [ ],

підрядну (). Схема складнопідрядного речення має такий

вигляд:
Послухайте, як дихає земля (І. Гончар). 
[ ], (як … ).
Коли гідність є і воля, все можем надбать (В. Каюков).
(Коли … ), [ ].
Ми з такого роду, що любить свободу (Народна творчість).
[ ], (що … ).

Головні частини складнопідрядного речення можуть

мати вказівні слова: той, такий, там, туди, звідти та ін. 

98. Прочитайте речення. Визначте в кожному головну і підрядну

частини. З’ясуйте, як поєднано головні і підрядні частини кожного

речення: сполучником чи сполучним словом?

1. Моє дитинство — дзеркало, у якому відображались небеса.
2. Можна подивитись у джерельце і побачити, як на гусях�гусятах
летить Івасик�Телесик, схожий на тебе в дитинстві. 3. Хочеться в
дитинство повернутись, щоб з криниці неба зачерпнути. 

З творів Є. Гуцала.

Накресліть схеми речень.

Між головною і підрядною (їх може бути одна, дві або

більше) частинами складнопідрядного речення ставлять

кому.

Кому ставлять між підрядною і головною частиною

складнопідрядного речення, якщо підрядна частина стоїть: 
•• після головної: Таки щось є в мого народу, що повертає

нам свободу (Д. Павличко);
•• перед нею: Якщо земля любов’ю не зігріта, то де ж у світі

візьметься тепло? (І. Гнатюк).
Якщо підрядна частина стоїть усередині головної

частини, її виділяють комами з обох боків. Наприклад: Той
ліс, що я дитиною садив, гуде й шумить (Д. Павличко).

Якщо дві залежні частини стоять підряд і не поєднані

сполучниками, між ними ставлять кому. Наприклад: Слава
тим, хто прагне волі, хто весь вік живе в борні (М. Рильський).

Підрядну частину складнопідрядного речення можуть

приєднувати до головної складені сполучники тому що, через те

що, завдяки тому що, незважаючи на те що, подібно до того як, з тих пір

як, перед тим як тощо. Наприклад: Вона плаче, тому що їй важко
(О. Довженко); Після того як не стало батька, доля розлучила
нас із Григорієм на п’ятнадцять років (Григір Тютюнник).
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Такі складнопідрядні речення можна перетворити на

речення, у яких перші компоненти тому, через те, перед тим та ін.

складених сполучників стають логічно наголошеними

центрами складнопідрядного речення. Тому після цих

компонентів ставимо кому. Наприклад: Не писав я до тебе в
останні два дні через те, що був у дорозі (М. Коцюбинський).

Cкладені сполучники перш ніж, лише коли, навіть якщо

комами не розділяють.

99. Перепишіть речення в такій послідовності: 

1) підрядна частина стоїть після головної; 
2) підрядна частина стоїть перед головною; 
3) підрядна частина стоїть усередині головної.

1. Благословенна та ясна година, коли дитя читає «Кобзаря»
(Д. Павличко). 2. Народе мій, як добре те, що ти у мене є на світі
(М. Вінграновський). 3. Є така країна Україна, де мені судилося зрости
(А. Камінчук). 4. Оберігати історичні пам’ятки, які належали й на�
лежать поколінням, — хіба не благородна справа? (Григір Тютюнник).
5. Із гордістю сина кажу я про те, що мати мені Україна (М. Луків).
6. Навіть коли ми малі й нікчемні для самих себе, то однаково великі
своїми предками (П. Загребельний). 7. Тільки зрадникам дається воля
вибирати собі батьківщину, бо в них відібрана пам’ять (Р. Іваничук).
8. Повертаймось до шляхів, де батьки ходили (О. Лупій).

У кожному реченні підкресліть граматичні основи. 
Визначте речення, ускладнені звертанням та однорідними членами речення.
Обґрунтуйте вживання розділових знаків.

100. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Зазираючи у майбутнє осмислюючи сучасне ми не маємо права
забувати про минуле хоч яким би важким воно було (Олесь Гончар).
2. Ще довго�довго нам писать життя людського повість де буде
кожним керувать одна царівна — совість (С. Продан). 3. Як би твої очі
не манили зваби не чини ніколи Батьківщині зради (Л. Диркавець).
4. Якщо в душі твоїй вгніздився ляк ти згинеш у темнотах як світляк
(Д. Павличко). 5. Духовність то озонова пелюстка що так бережно
огортає планету і не дає зруйнувати життя (Олесь Гончар). 

Визначте речення, ускладнені відокремленими членами.
Накресліть схеми двох останніх речень.

101. За поданими схемами складіть і запишіть складнопідрядні

речення. Обґрунтуйте вживання розділових знаків.

1. [ ], (щоб … ).
2. [ ], (через те що … ).

3. (Куди … ), [ ].
4. (Коли б …), [ ]. 
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102. Перепишіть. Підкресліть у реченнях усі члени. Визначте

вжиті в реченнях фразеологізми, розкрийте значення кожного. 

1. Людину тоді помічають, як знаходить вона себе (Р. Кудлик).
2. Попокрутить тебе, поповертить, зажене, де й Макар не бував
(Д. Фальківський). 3. Ми з дороги правди не звертали, хоч були і на
коні і під конем (П. Перебийніс). 4. Документи різні підготуйте, щоб і
комар носа не підточив (М. Стельмах). 

Яким членом речення є кожен фразеологізм?

103. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! У кожному реченні визначте

головну і залежну частини. Прочитайте речення в такій

послідовності: 

1) від головної частини до підрядної ставимо питання, на яке відповідає
означення; 2) від головної частини до підрядної ставимо питання, на яке
відповідає додаток; 3) від головної частини до підрядної ставимо питання, на
яке відповідає обставина.

1. Найдорожча пісня, з якою мати колихала. 2. Не потрібний
скарб, коли в сім’ї лад. 3. Народна мудрість стверджує, що в людини
є троє друзів: батько, мати й вірна дружина. 4. Який вдався татко,
таке буде й дитятко. 5. Кожен має знати, що дочка схожа на матір.
6. Якби баба мала вуса, то дідом була б. 

Складіть три складнопідрядні речення про свою родину. Визначте, на
питання якого другорядного члена речення відповідає підрядна частина
кожного з них.

За значенням складнопідрядні речення поділяють на три

основні види з підрядними частинами:
•• означальними: Ось той місток, (який?) де я колись

ходив (А. Малишко);
•• з’ясувальними: Вслухаюся, (у що?) про що співає ліс

(С. Цушко);
•• обстCавинними: Життя тільки тоді щасливе, (коли?) коли

людина створює щось нове (М. Упеник).
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Означальні та з’ясувальні підрядні частини пояснюють

слово або сполуки слів у головній частині речення.

ОбстCавинні підрядні речення пояснюють головне речення

в цілому.

104. Прочитайте. Визначте зHпоміж поданих речень складнопідрядні з

підрядними означальними, підрядними з’ясувальними та підрядними

обстCавинними.

1. Благословенна наша вся родина, яка тернистий шлях пройшла
до волі (С. Жук). 2. І несуть мене по полю, де здобув я нашу волю, коні
вороні (П. Воронько). 3. Поки виросли в нас крила, рідна мати нас
учила (П. Куліш). 4. Душу, тіло ми положим за нашу свободу і
покажем, що ми, браття, козацького роду (П. Чубинський). 5. Не буде
роду переводу, бо вічно житиме любов (Ю. Кравченко).

У кожному реченні з’ясуйте місце підрядної частини щодо головної.
Обґрунтуйте вживання розділових знаків.

105. ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ! Прочитайте. Визначте вид

підрядних речень у поданих складнопідрядних.

1. Мені ввижається, як в тихім, ріднім колі старий дідусь навча
своїх онуків (Леся Українка). 2. Де ясен горбатий зачах безкрило, діти
з батьком дерева садили (І. Переломов). 3. Горджуся, що батькові
руки святі мене зігрівали і гріють у житті (В. Ковалівський).
4. Покажи до схід сонця хлоп’яткові поле, де русалки стрибають у
жи;ті зеленім (І. Шевченко). 5. В краю дитинства я стежок шукаю,
якими ніби вчора ще ходив (Г. Коваль).

Запишіть складнопідрядні речення з підрядними означальними.
Підкресліть у них граматичні основи.

Запишіть складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними та
підкресліть у них усі члени речення.

Накресліть схему складнопідрядного речення з підрядною обставинною
частиною.

106. Подані прості речення об’єднайте в складнопідрядні.

Утворені речення запишіть. 

1. Кожен любить чарівні українські пісні. Вони нікого не
лишають байдужими.

2. Я люблю блукати вузькими вуличками старовинного міста. Тут
кожен дім просякнутий подихом історії.

3. Річки розлилися між гаями. Вони сріблясті хвильки в далечінь
несуть.

Поспостерігайте і зробіть висновок, що сприймаємо краще: кілька
простих речень підряд чи одне складне?
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Складнопідрядні речення, частини яких поєднані словами

який, що, тому що сприймаємо краще, ніж кілька простих речень одне за

одним.

Визначте види утворених складнопідрядних речень за значеннями.

•• Складнопідрядні речення 
з підрядними означальними

Складнопідрядним реченням із підрядним означальним

називають таке складне речення, у якому підрядна частина

пояснює головний або другорядний член головної частини,

виражений іменником або іншою частиною мови в значенні

іменника. Підрядне означальне речення відповідає на

питання означення у простому реченні: який? чий? котр�ий?

З головною частиною речення підрядне означальне

поєднуване сполучними словами який (яка, яке, які), що, чий

(чия, чиє, чиї), котрий (котр �а, котр�е, котрі), де, куди, звідки, коли та

сполучниками що, щоб, мов, наче (неначе), ніби та ін. Наприклад:
Кохаю край я дорогий, що зветься Україна (В. Коломієць).

У головній частині речення бувають вказівні слова той,

такий. Наприклад: Життя — такий напій, що не відірвеш уст
(О. Слоньовська). 

Підрядна означальна частина речення стоїть після

означуваного нею слова.

107. Запишіть речення. Підкресліть у кожному граматичну основу.

Поставте питання від головної частини до підрядної. Визначте вид

підрядних речень. 

1. Мені приснивсь архангел Михаїл, котри;й очолив військо
світлих сил (М. Гринів). 2. Мій пращур був із козаків, яких боялись
шляхта й хани (Д. Луценко). 3. З Давида виріс я, що з Голіафом
б’ється (Б. Лепкий). 4. Є у мене єдина молитва, щоб собі малоросом не
став (М. Палієнко). 5. Одним із найбільших скарбів, який успадковує
кожен народ від своїх предків, є його рідна мова. Мова ця — то
дзеркало душі народу, святиня, з якою пов’язане не тільки минуле,
а й майбутнє народу, повага до нього в світі (М. Подолинський).

Визначте у головній частині кожного з речень слово, якого стосується
підрядна частина. Яким членом речення є це слово? Якою частиною мови?

Назвіть сполучники або сполучні слова, якими підрядна частина поєднана
з головною. 

Які біблійні герої згадуються в реченнях? Розкажіть про них, уживаючи
складнопідрядні речення з підрядними означальними.
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108. Завершіть прислів’я, вибравши другу частину з довідки. Поясніть

уживання розділових знаків.

1. … на якому сидиш. 2. … щоб купити маму. 3. … коли у рот ішли
ковбаси. 4. … що й киселя не ріже. 5. … що хоч з мосту у воду. 6. … що
кури полоха. 

Нема того краму, … . Не рубай того стовпа, … . Ніж такий тупий,
… . Це тая Солоха, … . Така біда, … . Де ділися ті часи, … .

Визначте в реченнях вказівні слова. Яка їхня роль?
Які частини складнопідрядних речень є односкладними простими
реченнями? Неповними простими реченнями?

109. Перепишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Нема нужденнішої на землі людини ніж та яка нікого в житті
не любить (І. Драч). 2. Важливість людини залежить від важливості
проблем які вона розв’язує в силу обставин чи за покликанням
(П. Загребельний). 3. Життя роками вишило мені на оксамиті
прожитої долі ті незабутні і щасливі дні що віддзвеніли жайвороном
в полі (Н. Медеведєва). 4. А про стеблину споришу яка мені так часто
сниться я світлу о;ду напишу (Б. Дегтярьов).

Визначте й підкресліть у реченнях граматичні основи.
Накресліть схеми речень.
Визначте орфограми. Поясніть правопис слів.

Що ви знаєте про особливості жанру 8оди? Створіть жартівливу 8оду,
присвячену вашому улюбленому спортсмену чи співаку.

110. Складіть і запишіть складнопідрядні речення, додавши до

поданих головних частин речень самостійно складені підрядні

означальні.

Найбільше я люблю пісні, … . Душу зачаровує мелодія, … . Пісні,
…, найміцніше зберігає народна пам’ять.

Утворене висловлювання продовжіть трьома складнопідрядними
реченнями з підрядними означальними.

111. Перепишіть речення. Підкресліть у кожному граматичні основи.

Поставте питання від головної частини речення до підрядної.

З’ясуйте, якого слова в головній частині речення стосується підрядна. 

1. Як зветься вітер, який несе надію на завтрашній день?
(Т. Бартош). 2. Я з тих країв, де над Дніпром цвітуть, шумлять гаї
(М. Нагнибіда). 3. Гори мріють про небо, якого сягнуть не дано. Люди
мріють про гори, яких не здолати людині (Г. Коваль). 4. Пройди усі
шляхи, що має їх життя (І. Качуровський). 

Поясніть, як поєднані частини складнопідрядних речень.
Зробіть синтаксичний розбір двох речень (письмово).
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112. Прочитайте. Перебудуйте прості речення з дієприкметниковими

зворотами  на складнопідрядні з підрядними означальними (усно).

1. А марно десь прогаяну хвилину й ракетою уже не доженеш
(Д. Луценко). 2. Мій космос і душа — в єдинім гро;ні, як зе;рнятка,
вмуровані у сонях (Г. Коваль). 3. Халат, викроєний за батьковими
порадами, буде тобі не за зростом і розміром (Народна творчість).

Чи вважаєте ви доцільним користуватися порадами батьків при виборі
майбутньої професії? Свою позицію обґрунтуйте. Уживайте

складнопідрядні речення з підрядними означальними.

113. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

Підкресліть у реченнях граматичні основи.

1. Неробство ковадло на якому куються всі гріхи. 2. Така хата
тепла що потієш дрижачи. 3. Ті пісні любі що дають щастя людям.
4. Біда тій курці на якій вчать яструба полювати. 5. Сокіл що
квапиться для полювання не годиться. 6. Немає бджоли котра; б двічі
вкусила. 7. Бідний заєць що пасеться з вовком. 

Зробіть синтаксичний розбір двох речень.
Визначте орфограми. Поясніть правопис слів.

Перше прислів’я усно «розгорніть» у оповідання (обсяг — 5–6 речень).
Уживайте складнопідрядні речення.

•• Складнопідрядні речення 
з підрядними з’ясувальними

114. Додайте підрядні частини речень до головних (усно).

1. У заяві було вказано, що … . 2. Я повідомив, що … . 3. Усі знають,
як …. . 3. Ми впевнені в тому, що … . 4. Люди щасливі з того, що … . 

На які питання відповідають підрядні частини?

Складнопідрядним реченням із підрядним з’ясувальним

називають таке складне речення, у якому підрядна частина

з’ясовує, роз’яснює зміст одного зі слів головної частини.

Такі слова означають різні вияви мислення, мовлення,

почуття (переважно це дієслова вважати, думати, знати,

розуміти, говорити, чути, бачити, прикметники радий, певний,

щасливий, прислівники видно, зрозуміло, потрібно).

Підрядна з’ясувальна частина складного речення

відповідає на питання додатка в простому реченні (тобто на

питання всіх непрямих відмінків). Наприклад: Я знаю, що
пройде печаль (І. Кучмай). З головною частиною складно=

підрядного речення підрядні з’ясувальні частини поєднані
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сполучниками що, як, щоб, ніби, наче, мов та сполучними

словами хто, який, чий, котрий, де, куди, коли тощо. Наприклад:
Сім міст сперечались, що їхній Гомер (Л. Костенко). Час
подивитись, куди наша річка тече (А. Зігора). Добре, коли
людина вміє мріяти (В. Минко).

У головній частині може бути вказівне слово той у

непрямих відмінках. Наприклад: Вірю в те, що знову уквітчає
нашу землю жито молоде (Ю. Воропай).

Найчастіше підрядні з’ясувальні стоять після головної

частини складнопідрядного речення: Буду шукати сама, де
дорога моя (Леся Українка). Зрідка вони стоять:

•• перед головною частиною: Що в серці діється, на лиці не
втаїться (Народна творчість);

•• всередині її: Не кажи, що не маю рації, і докорами не карай
(Л. Костенко).

115. Прочитайте речення, поставте питання від головної частини до

підрядної. З’ясуйте види підрядних речень.

1. Я не знаю, хто першим повідав мені Україну мою дорогу,
барвінкову (Т. Севернюк). 2. Ніхто не скаже, коли почалося козацьке
лицарство (П. Куліш). 3. І я молюся, щоб Чумацький Шлях засяяв
ніжно рушничком космічним (В. Лупейко). 4. Я не знаю, але знати
мушу, як навчитись розуміти душу (Н. Білокриницька). 5. Спинися,
часе, й розкажи, як наш народ колись тут жив (О. Озірний). 6. Чом
промайнула журбинка, сам я, признатись, не знаю (Д. Луценко).
7. Що сумом повняться рядки, вже не лякає (О. Биструшкін). 

Зміст якого слова в головному реченні роз’яснює кожна з підрядних
частин? Якою частиною мови виражене це слово?

З’ясуйте місце підрядної частини щодо головної.
Визначте сполучники і сполучні слова, якими підрядні частини приєднані

до головних. 

Визначте в реченнях звертання і вставне слово. 

116. Завершіть прислів’я, вибравши закінчення з довідки, та

запишіть. Визначте вид підрядної частини записаних складноH

підрядних речень. Свою думку доведіть.

1. Ніхто не знає, що … . 2. Чи хтось видав, щоб … . 3. Знай, кобило,
де … . 4. Ніхто не чув, як … . 5. Не тямить голова, що … . 6. Дорікав
горщик чавунові, що … . 7. Не розкидай вилами того, що … .

… ведмідь щебетав? … хтось збирав серпом … комар чхнув.
… що його чекає.  … що язик лепече. … де можна брикати. 
… той чорний. 

Пригадайте 2–3 прислів’я, що є складнопідрядними реченнями з
підрядними з’ясувальними.
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117. Перепишіть речення. Підкресліть у кожному граматичні основи.

З’ясуйте вид підрядних частин.

1. Послухайте, як птах виводить ноту (З. Кучерява). 2. Розпитаю,
як справи у сосен, у звірів і птиць (Л. Костенко). 3. Я хотіла чути там,
на вершині, як співається вітрам синім�синім (Г. Скірська). 4. А
сонечко неначе запитало, чи тепло у душі моїй сьогодні
(О. Омельченко). 5. Не буду я питати, чому за літом дні холодні йдуть
(М. Волощак). 6. Ви чули, як шумлять бори у вересневі вечори?
(А. Малишко). 7. Питають сосни, де я мешкаю, куди іду сумною
стежкою (Д. Павличко). 8. Усі проблеми світові забути хочеться на
мить і слухать, як бджола дзумить (М. Луків). 9. Край яру джміль сів
на квітинку, зірвався й покотивсь на сніг і довго втямкувать не міг,
чого так холодно у спинку (А. Казка).

За схемою, поданою у «Довідковому бюро», зробіть усний синтаксичний
розбір першого і останнього речень.

118. Подані речення з прямою мовою перебудуйте на речення з мовою

непрямою. За потреби скористайтеся  таблицею «Заміна прямої мови
непрямою», поданою у «Довідковому бюро». Утворені речення

запишіть, визначте й підкресліть у них граматичні основи.

1. Директор заявив: «Діяти треба  невідкладно, рішуче й
безпощадно!» 2. «Терпіти не можу хвальків», — промовила жінка.
3. Професор спитав сусіда: «А ви в армії служили?» 4. «Я хочу
поставити питання», — сказало дзвінким голосом дівчисько.
5. Люди підбадьорювали малого: «Ти ж геройський хлопець!» 

З творів П. Загребельного.

Доведіть, що утворені речення є складнопідрядними з підрядними
з’ясувальними.

Зробіть письмовий синтаксичний розбір двох записаних речень (на
вибір).

119. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! До поданих головних частин

речень додайте підрядні з’ясувальні, що пояснювали б виділені

слова. Розставте розділові знаки.

1. У парку ми милувалися … . 2. Дуже хотілося … . 3. Було
зрозуміло … . 4. Кожен пригадав … . 5. За якийсь місяць ми
побачимо … . 6. Важко не погодитися … . 7. Не можна миритися … .
8. Ми пишаємось … 

120. Складіть і запишіть речення за поданими схемами.

1. [ … дієслово], (як …)? 
2. [ … прислівник], (коли)!
3. [ … прикметник], (що …).

Перебудуйте складені речення так, щоб підрядне речення стояло перед
головним (усно). Чи змінилося щось у їхньому змісті?
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121. Перепишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки.

З’ясуйте вид підрядних частин, свою думку обґрунтуйте.

1. День і ніч у небі до знемоги крилами веслують журавлі знають
що не зіб’ються з дороги з вірним їх ватагом на чолі. Знають що не
дбаючи про себе і не поступаючись ніде їх усіх він обширами неба в
рідний край щасливо приведе (І. Гнатюк). 2. Лісники мені
розповідали як в гаях весною на світанні солов’ї раптово помирали
від розриву серця в щебетанні. Невсипущі добрі життєлюби у весну
закохані і вперті не гадають що за мить загубить їхній вік неждана
сила смерті (Д. Луценко).

Укажіть відокремлені члени речення.
Визначте орфограми. Поясніть правопис слів.

122. Перепишіть, підкресліть у реченнях граматичні основи.

З’ясуйте місце підрядної частини щодо головної.

1. Ти хочеш, щоб в неволі зів’яли наші душі? (Л. Костенко).
2. Безбатченку, ти не збагнеш, чим дише слово «батьківщина»
(Є. Маланюк). 3. Який великий світ, не можуть знати ні космонавти,
ані дипломати (Д. Павличко). 4. І не знала, де подівся Кай,
андерсенівська наївна Герда (М. Рильський). 5. Як іноді важливо
буває, щоб хтось виділив у людині щось гарне та й іншим підказав
(М. Стельмах). 

Накресліть схеми речень.
Визначте орфограми. Поясніть правопис слів.

123. Перепишіть речення. Визначте й підкресліть у кожному

граматичні основи. Скільки підрядних частин містить кожне

речення? 

1. Я люблю, коли шумлять тополі, коли листя падає з тополь
(А. Камінчук). 2. Де щедра добрість, де піступне зло, життя навчило
нас розпізнавати (Д. Луценко). 3. Гей, ізгадайте, браття�вкраїнці, ким

ми на світі бували, як волю нашу, волю
народу ми всі гуртом рятували! (Б. Грін@
ченко).

Обґрунтуйте вживання розділових знаків.
Накресліть схеми речень.
Усно складіть речення з двома підрядними

з’ясувальними частинами.
Роздивіться репродукцію картини
А. Гайдамаки. Спираючись на історич0

ний матеріал, поясніть її назву та задум. Чи
згодні ви з автором? Свою позицію обґрун0
туйте у висловлюванні0роздумі. Уживайте
складнопідрядні речення з підрядними з’ясу0
вальними.
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УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ
ТЕКСТУ 
ПУБЛIЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

124. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Проаналізуйте подану в «ДовідH

ковому бюро» таблицю «Публіцистичний стиль». Поміркуйте і

скажіть: що спiльне у публiцистичного стилю з науковим? Що єднає

публіцистичний стиль iз художнiм?

125. Прочитайте текст, визначте його тему та головну думку. З’ясуйте

стиль тексту. Свою думку доведіть.

Чуєте, як перельотне й зальотне на нашій землі чорне птаство
картавить над нашою долею? То ми сякі, то ми такі, то ми зовсім
нікудишні. Не здатні свою державу мати. Не можем самі собою
керувати. 

Розповідають казочки;, що навіть землю нашу святу народ дістав
від Бога завдяки своєму лінивству. Бо прийшов останнім. А
Всевишній до того все пороздавав проворнішим. Отже, шкода йому
стало українця і виділив для нього зі своїх запасів. Тому й земля
наша — райська. А ми на ній щось таке. Ні пришити, ні прилатати.
Тому й усім нас «шкода;». І всі бажають нам «допомогти». У нашій
хаті порядкувати...

Отакий імідж латають нам усякі паршивці. Отаку ментальність. 
Хамові ніколи не подобається, коли в людині людська гідність

прокидається. Хам любить хребет зігнутий. По ньому легше вилізти
на голову. А випрямлений хребет йому не подобається. 

Останнім часом багато репетують про «насильственную
украинизацию». Та де ж тут логіка? У столиці незалежної України
небагато побачиш українських книжок, українських часописів. А
хамська логіка «ухмыльнется»: «Нет спроса...». 

Виявляється, що ми, брате мій українцю, не любимо читати й
писати! Виявляється, що «ліниві» й тугодуми! А те, що українська
Києво�Могилянська академія просвіщала всю Європу? А те, що
до;ньки київських князів учили грамоти неосвічених європейських
монархів? А те, що американці за кресленнями українського вченого
полетіли на Місяць? А те, що наш селянин навчив Канаду орати й
сіяти? А те, що ми — найспівучіший народ у світі? Бо навіть той, хто
вже дар рідної мови втратив, не втратив пісні... А те, що ми
найгумористичніший, найвеселіший народ у світі? Бо хто інший так
би сам із себе кепкував?

А до Господа Всевишнього на розбір земельних ділянок ми
прийшли останніми не тому, що «ліниві». А тому, що скромніші за
інших. І це наша ментальність! І Бог за неї нас винагородив райською
землею. І щедрістю. Із цієї землі ми віками годували всіх зайд і
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завойовників. То невже себе не прогодуємо? Невже себе не
збережемо?!

За Є. Дударем.

Доберіть до тексту заголовок. 

Що вам відомо про Всеукраїнський конкурс на кращого читача? Чи
хотіли б ви взяти у ньому участь? Чому?
Розкажіть про роль читання у житті вашої родини. Чи існують у вас дома
традиції сімейного читання? Обговорення книжок? У відповіді

дотримуйтеся публіцистичного стилю.

У публiцистичному стилi можна видiлити кiлька пiд=

стилiв: 

•• власне публiцистичний;

•• полiтико=агiтацiйний (використовують на політичних

мітингах, у текстах прокламацій);

•• газетно=публiцистичний (у газетних публікаціях на

політичні й суспільні теми);

•• ораторський (у публічних виступах).

126. Прочитайте текст, визначте його стиль. Свою думку доведіть. До

якого підстилю ви зарахували б висловлювання? Чому?

Ви:токи української душі
Усі літописи акцентують увагу на особливій гостинності наших

пращурів, їхній задушевності. Відсутність загостреного
прагматизму, можливо, є причиною відсутності в світі бізнесу
надбагатих українців. Не будемо оцінювати цієї якості ані
позитивно, ані негативно, лише констатуємо, що вбачання сенсу
життя винятково в задоволенні матеріальних людських потреб — то
є обездушеність.

Давні східні мудреці стверджували, що душа в сто тисяч разів
легша за розум, але настільки ж вона й сильніша за нього. Душа, на
їхню думку, наділена світлом, яскравішим за світло сонця й місяця.

Зовнішній світ людини — Всесвіт, якому немає ані кінця, ані
початку. Внутрішній світ людини — душа. Якщо життя людське
обездушене і, відповідно, обездуховлене, воно безглузде. 

Одуховлення українського побуту є просто вражаючим! Наші діди
й батьки зберегли�таки цю возвеличуючу душу «архаїку»: заносити
до хати Дідуха, водити «козу», стукати на свято Маланки обушком
сокири по дереву, аби воно вродило, святити крашанки; або писанки;,
міряти до одвірка дітей на зріст, настоювати ку;пелі з любистку,
клеча;ти зіллям домівки...

Не будемо слухати нарікань, які сиплються на українців
звідусюди! Не будемо слухати слів, які розвивають і без того розросле
в українцях почуття меншовартості! Складемо подяку нашому роду
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красному, народу пречудовому! Подякуємо йому за те, що, живучи у
безкінечному Всесвіті, він надавав своєму життю особливого
забарвлення — українськості.

Аналізуючи міфологію наших предків, розумієш, чому неодмінно
повинна була бути обожнена вода. Якими ж дивовижними
властивостями вона наділена! Вода може стати твердою —
замерзнути, вона може стати парою. Вода розмикається, коли в неї
занурюється інший предмет, і змикається. Вода стає дзеркалом, вона
має найпростішу формулу: Н2О.

Обожнена вода була відома нашим предкам під іменем Дани. Цим
іменем позначені найважливіші наші ріки: Данапр (Дніпро).
Дністер, Дон, Дунай, Донець. А слово «дно» є ніби відлунням слова
«Дана».

Учені вважають, що немає на землі племені, котре; не вважало б
воду за матір усього сущого. В українських міфах зазначається, що
світ сотворили цар Вогонь і цариця Вода. 

Якщо пригадати, що людська плоть складається переважно з
рідини, що хімічний склад людської крові близький до складу
морської води, що без води людина гине набагато швидше, аніж од
відсутності їжі, то твердження про ототоження води з життям є
переконливим.

По багатьох наукових і літературних джерелах розкидано безліч
інформації про богиню води Дану та про обряди на її честь, які
справлялися по всій території розселення наших пращурів.

Як невідривне життя від води, так нерозривні українці з піснями.
Адже вздовж річок розселялись споконвіків наші пращури,
набираючись від води життя, затятості, цілеспрямованості. Ось лине
карпатська коломийка, засьорбуючись потічками. Ось галицька
пісня то підноситься, то западає, облямовуючи землю. Ось волинська
мелодія, вона уривчаста, бо в неї вплетено тужливі звуки сопілки.
Проте найбільшої сили українська пісня набирає від Дніпра.
Розмірковуючи над цими явищами, починаєш розуміти природу
української пісні і природу української душі. 

За П. Мовчаном.

З’ясуйте лексичне значення виділених слів за словничком.
Визначте тему та головну думку тексту.
Визначте в тексті складнопідрядні речення з підрядними означальними та

підрядними з’ясувальними. Яка роль таких речень у мовленні?

Складіть і запишіть план тексту. Перебудуйте його на план стислого
переказу. За планом зробіть усний стислий переказ. Дотримуйте вимог
публіцистичного стилю.

Що ви знаєте про загальноукраїнську акцію «Рушник української
єдності»?  Чи можна вважати рушник символом української долі? Свою

думку поясніть. Які ще символи українськості ви знаєте?
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127. Прочитайте оцінні слова та словосполучення. Щодо кого (чи

стосовно чого) може вживатися кожне з них у сучасній публіцистиці? У

прямому чи переносному значенні вживатимуться подані слова зі

значенням оцінки?

Пере;вертень (перекинчик), перекотиполе, вовкулака, шестірка,
верхогляд, маячня, чудовисько (монстр), лицедій, шоу, бенефіс,
душевний стриптиз, потоки бруду.

Нещодавно в Україні було випущено «Словник жаргонізмів та
ненормативної лексики». Як ви думаєте, чи потрібно здійснювати такі

видання? Чому?

128. Продовжіть текст за поданим початком (усно), додержуючи

вимог публіцистичного стилю. Уживайте складнопідрядні

речення.

«Мова — це теж батьківщина», — сказав мексиканський
письменник Карлос Фуентес. У всі часи нашу мову плекали й
берегли передусім народна пісня і художня література ... 

Чи виконав публіцистичний стиль своє призначення? З’ясуйте підстиль
складеного тексту.

Виберіть із періодики публіцистичний твір (нарис, статтю), який
найбільше вразив вас останнім часом. Прочитайте його в класі,

обговоріть із товаришами.
Що, на вашу думку, основне у журналістській професії: вміння
здобувати інформацію, писати твори, спілкуватися з людьми, робити

висновки, узагальнювати? Чи хотіли б ви стати журналістом? Чому?

•• Складнопідрядні речення 
з підрядними місця і часу

129. Прочитайте речення, поставте питання від головної частини до

підрядної. На питання якого другорядного члена речення відповідає

підрядна частина?

1. Де є життя, там є надія. 2. Куди водиця тече, там травиця росте.
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3. Поки батько поле засіяв, син узувся. 4. Пір’їна себе важкою
вважала, поки вітер не подув. 5. Троянду менше цінять там, де вона
росте. 6. Мошва навколо вогню літає, поки крилець не обсмалить.
7. Де гарна молодиця, там ясна світлиця. 8. Доки людина дихає,
вона сподівається на краще (Народна творчість).

На які розряди поділяють обставини? У яких з0поміж поданих речень
підрядні частини відповідають на питання обставин місця і часу?

Складнопідрядним реченням із підрядним місця

називають таке складне речення, у якому підрядна частина

вказує на місце або напрям дії, про яку йдеться в головній

частині речення. 

Підрядна частина місця відповідає на питання обставин

місця: де? куди? звідки? Наприклад: Де нині стоять тополі, гінці
козацькі з’їжджалися в полі (О. Довгий). Підрядна частина

власне місця пояснює головну частину речення в цілому, а

підрядна частина із значенням напрямку дії залежить від

дієслова в головній частині. Порівняйте: Де кров текла

козацька, трава зеленіє (Т. Шевченко). Порожній човен
загойдався на хвилях і поплив собі, куди хотів (Б. Харчук).

З головною частиною речення підрядна місця поєднана

сполучними словами де, куди, звідки. У головній частині

речення цим словам можуть відповідати вказівні тут, там,

туди, всюди, скрізь, звідти, кудись. Наприклад: І серце полинуть
бажає туди, де ще воля гуляє (Б. Грінченко).

Підрядні частини речення місця можуть стояти:
•• після головної: Ми підем, де трави похилі (А. Малишко);
•• перед головною: Де творчості немає, там і життя

нема! (В. Сосюра);
•• усередині головної: Над озером, де плачуть дві верби,

стоїть вродлива мавка чорнобрива (Л. Забашта).

130. Прочитайте. У кожному складнопідрядному реченні визначте

головну частину, поставте від неї питання до підрядної. З’ясуйте вид

підрядної частини.

1. Я тільки там жадаю жити, де виросла моя душа (Д. Павличко).
2. Де козацька слава не вмира, повниться зерном життя натхненне
(Д. Луценко). 3. Отут, де загубилися сліди і дій, і помислів Сірка і
Наливайка, кричить надривно чорноморська чайка (В. Бойченко).
4. Скрізь, де малина й ліщина докупи зрослися, вітер натхненно
гілля їм перемішав (Є. Гуцало). 

Визначте місце підрядних частин щодо головних. 
У яких реченнях ужито вказівні слова? Які?
Поясніть уживання розділових знаків.
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131. Завершіть прислів’я, за потреби скориставшись довідкою.

Розставте розділові знаки.

1. Де багато слів … . 2. Куди кінь з копитом … . 3. Де відвага … .
4. Куди баран ... .

… туди й вівці. … там і перемога. … там мало діла. … туди й
жаба з хвостом (лапою). 

Серед записаних складнопідрядних речень визначте такі, у яких частини є
неповними реченнями.

132. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Перепишіть речення, підкресліть у

них граматичні основи. З’ясуйте вид підрядних частин.

1. Я виріс там, де дума Кобзаря цвіла (Г. Коваль). 2. І де нема святої
волі, не буде щастя там ніколи (Т. Шевченко). 3. Біля гаю, де вогонь
калин гронами налитими багриться, в килимі смарагдових долин, як
сльоза, прозориться криниця (Д. Луценко). 

Прочитайте речення, дотримуючи правильної інтонації.
Поясніть уживання розділових знаків.
Зробіть синтаксичний розбір речень.

133. ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ! Прочитайте речення, визначте в

кожному головну і підрядну частини. З’ясуйте вид підрядної частини.

1. Де ходили люті турки�яничари, там пасуться мирні овечок
отари. Де полягла козацькая голова думлива, виріс там будяк
колючий та глуха кропива (Леся Українка). 2. Сивіють хлібів
перекати, де кров побратимів лилась. Де козацька слава не вмира,
повниться зерном життя натхнення (Д. Луценко). 3. Де іржали коні,
квітне мак. Де копитом били, — копитняк (А. Качан). 

Складіть усне висловлювання на тему «Земля моя безсмертна й вічна»,
подані речення уживаючи в ролі цитат.

134. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

Обґрунтуйте їхнє вживання.

1. Там починаються поети де починається душа! (Е. Молдован).
2. Туди пускати машину марно де працюють людські серця!
(В. Симоненко). 3. Там де рідні кожна стежка і стеблина бродять мої
думи і пісні мої (В. Сосюра). 4. Понеси мене на крилах радосте моя де
на пагорбах і схилах сонця течія (В. Симоненко).

Поясніть лексичне значення слів душа і серце. Чи є ці слова
синонімами? Свою думку обґрунтуйте. У відповіді вживайте

складнопідрядні речення з підрядними місця.

Зробіть синтаксичний розбір двох перших речень.

135. Прочитайте речення в такій послідовності: 

1) складнопідрядні з підрядними місця; 
2) складнопідрядні з підрядними означальними.
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1. Я брала там євшану�зілля вволю, де у Кирилівці ходив малий
Тарас (Л. Забашта). 2. І скрізь, де генія сіяє слава, Франкові
нашому — земний уклін! (М. Рильський). 3. Ходи по тій землі, де
Каменяр ходив! (Л. Забашта). 4. Поклич мене, поклич і поведи, де
Каменяр підводиться увись (Р. Лубківський). 5. Повертаймось до
шляхів, де батьки ходили (О. Лупій). 

За  схемою [ ], (де … ). складіть два речення так, щоб сполучне слово де
приєднувало до головної частини:

1) підрядне речення місця; 
2) підрядне означальне речення. 

Які вам відомі пам’ятники Івану Франкові? Складіть про один із них два
складнопідрядні речення: з підрядним місця та підрядним

означальним.
Навіщо письменникам установлюють пам’ятники? Чи знаєте ви
пам’ятники літературним творам або їхнім героям? Кому з літературних

персонажів ви б хотіли поставити пам’ятник? Складіть опис такого
пам’ятника. 

Складнопідрядним реченням із підрядним часу нази=

вають таке складне речення, у якому підрядна частина

вказує на час або тривалість дії, про яку йдеться в головній

частині речення.

Підрядна частина часу відповідає на питання обставин

часу: коли? відколи? як довго?з якого часу? з яких пір? до якого часу?

Наприклад: Пройшло немало років, як погас вогонь війни
(Д. Луценко).

З головною частиною речення підрядна часу поєднується

сполучниками підрядності коли, поки, доки, ледве, допоки, як,
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відколи, тільки, тільки0но, лиш, щойно, як тільки, у той час як, з тих пір

як, перед тим як, після того як, до того як, відтоді як, з того часу як, перш

ніж. У головній частині речення цим словам можуть

відповідати вказівні слова і словосполуки тоді, доти, допоки, до

тих пір, до того часу тощо. Наприклад: Доки на передовій було
спокійно, доти й Багіров поводився сумирно (Олесь Гончар). Є
скарби, допоки їх шукають (Л. Костенко). 

Підрядні частини часу можуть стояти:
•• перед головною: Як викине ячмінь колос, соловейко

втратить голос (Народна творчість);
•• після головної: Не щебечи, соловейку, як сонце пригріє

(В. Забіла);
•• усередині головної: Уночі, як Чумацький Шлях куряву

простеле, вийди на Дніпро! (П. Тичина).

136. Прочитайте речення, визначте в кожному головну і підрядну

частини. Поставте питання до підрядної частини, з’ясуйте її вид.

1. Чом, чом не прийшов, як ще місяць не зійшов? Тоді тебе
принесло, як сонечко зійшло. 2. А як жито зацвіло, прийшла звістка
у село. 3. У неділю вранці�рано, як стало світати, поз’їжджалася
родина козаченька проводжати. 4. Як стане в степу вітер повівати й
ковилу по степу розсипати, тоді мене, мила, можеш піджидати.

Народна творчість.

Визначте місце підрядної частини щодо головної.
Поясніть уживання розділових знаків.

137. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! До поданих головних частин

доберіть підрядні частини, які відповідали б на записані в дужках

питання.

1. Народні пісні я можу слухати, (як довго?) … . 2. (Відколи?) …, я
зацікави (�вся, �лась) фольклором. 3. Вкладати мудрість у прислів’я,
приказки; й притчі народ почав, (від якого часу?) … .

Запишіть складені речення, визначте й підкресліть у них граматичні
основи.

Обґрунтуйте вживання в реченнях розділових знаків.

138. Завершіть прислів’я, дібравши частини з довідки. Речення

запишіть. Визначте їхній вид, свою думку обґрунтуйте.

1. Поки розумний думає, … . 2. Доки грім не вдарить, … .
3. Замкнув пан стайню, … . 4. Це буде тоді, … . 5. Поки хвалько
нахвалиться, … . 6. Як сухий дуб розвивається, … . 7. Доки баба спече
книші, … .

… як рак свисне. … у діда не буде душі. … мужик не
перехреститься. … будько набудеться. … тоді просо
засівається. … дурний уже зробив. … як коні вкрали. 
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Пригадайте і запишіть 2–3 прислів’я, що є складнопідрядними реченнями
з підрядними часу. 

139. ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ! Утворіть з кожної пари простих

речень складнопідрядне, використавши подані в дужках

сполучники. 

• Минуло більше години. Діти блукали незнайомими вулицями.
(Відколи).

• Зайшло сонце. Старші школярі вирішили йти на розшуки. (Як
тільки).

• Довелося всім похвилюватися. Діти самі розшукали дорогу до
готелю. (Доки).

Узявши подані речення за початок, продовжіть жартівливу розповідь
про пригоди школярів, які приїхали на екскурсію до мегаполіса.

Уживайте складнопідрядні речення з підрядними часу. До складеного тексту
доберіть заголовок.

140. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. 

1. Україно Доки жити буду доти відкриватиму тебе (В. Симоненко).
2. Дороги іншої не треба поки зорить Чумацький Шлях
(Т. Петриненко). 3. Допоки мова є народ не гине а воскресає наче
Фенікс�птах (Н. Поклад). 4. Моря перелетиш і не впадеш допоки буде
в серці рідна мова (Д. Павличко). 5. Доки буде жити дух наш
запорозький доти Україна буде в світі жить! (А. Рекубрацький).

Визначте орфограми. Поясніть правопис слів.
Накресліть схеми двох останніх речень.

Роздивіться репродукцію акварелі Т. Шевченка. Спробуйте описати
зображене на ній, використовуючи рядки шевченківських поезій.

Поясніть, що поєднує Шевченка0художника та Шевченка0поета.
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141. Складіть і запишіть речення відповідно до поданих схем. Укажіть

складнопідрядні з підрядними часу та з підрядними місця.

1. [ ], (коли …). 
2. (Доки …), [ ]. 
3. [ ], (куди …).  
4. (Де …), [ ]. 
5. [ (звідки) ].

142. Прочитайте поезію. 

Не тоді нам у полі до бою ставать,
Як вже сонце і сяє, і гріє,
І як співи пташині в повітрі летять,
Усміхаються дні золотії!

Не тоді! Не тоді! Як лютують вітри
І скрізь ніч, всюди хмари похмурі…
Ти тоді уставай, свою зброю бери
І борись серед темряви й бурі!

Б. Грінченко.

Що символізує в поезії сонце? Вітри, хмари, темрява, буря? У відповіді
вживайте складнопідрядні речення з підрядними означальними.

Проти чого закликає боротися поет? Відповідь сформулюйте у формі
складнопідрядного речення із підрядними з’ясувальними.

Визначте головну думку поезії, сформулюйте її складнопідрядним
реченням з підрядною частиною часу або місця.

143. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки та

вставляючи пропущені літери.

1. Коли зоря в ранковім небі погожий віщувала день мене будив
пташиний щеб..т і повнив серце молоде (Б. Дегтярьов). 2. Поки ранки
ще блак..тні й білі босоногий хлопчику побігай! (В. Ілленко). 3. Там де
зорі сяють з�за гори над водою гнуться явори (А. Малишко). 4. Коли я
йшла ст..жиною до річки травичка із�під ніг мені всміхнулась
(О. Омельченко). 5. Ми вийдем з тобою на листя опале де сяє повітря як
сиві опали (Д. Павличко). 6. Допоки ж..ти буду я в моїй душі ж..ве
жар�птиця (В. Загороднюк).

Зробіть синтаксичний розбір двох речень (на вибір).
Визначте слова, ужиті в переносному значенні. Розкрийте це значення.

Які легенди, перекази та фольклорні твори про Жар0птицю та птаха
Фенікса вам відомі? Розкажіть їх у класі. Уживайте складнопідрядні

речення з підрядними часу.

Пригадайте й запишіть фразеологізми, у яких уживаються назви птахів.
Розкрийте їхнє значення. Уведіть фразеологізми до висловлювання0

розповіді. Уживайте складнопідрядні речення з підрядними часу.
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УСНИЙ ТВIР 
НА МОРАЛЬНОPЕТИЧНУ ТЕМУ
В ПУБЛIЦИСТИЧНОМУ СТИЛI 

144. Прочитайте. Якою мірою ви згодні з автором висловлювання?

Поясніть.

Бездуховна, аморальна людина приречена на безслiдне
зникнення, навiть якщо за тотальної комп’ютеризацiї вона й досягла
говерли технiчної й технологiчної досконалостi й живе у
найдемократичнiшiй із держав. Безглуздо сподiватися, що
передовий суспiльний лад сам собою випродукує найпрогресивнiшу
мораль.

Морально те, що служить на користь моєму Я. Це — мораль
дикостi. 

Морально те, що обслуговує коло, до якого Я належу. Це —
мораль варварства. 

Морально те, що йде на користь усьому людству. Це —
загальнолюдська мораль. 

За яким типом моралi живе наше суспільство? Твоя родина? Ти
сам?

З журналу.

Поясніть лексичне значення слова мораль. 
Визначте стиль висловлювання. Свою думку обґрунтуйте.

Дайте відповідь на запитання, якими завершено текст. Дотримуйте
стилю висловлювання.

145. Доберіть антоніми до назв моральних якостей і моральних

почуттів.

• Великодушність, правдивість, вимогливість, підступність, щедрість,
зазнайство, вірність, чванство, благородство.

• Співчуття, користолюбство, гордість, довір’я, марнославство, страх,
нен8ависть.

Моральні якості — поняття, за допомогою яких виділяють і
характеризують найтиповіші риси людської поведінки.
Моральні почуття — особистісні ставлення людей до різних
сторін людського буття.

146. Назвіть твори, персонажами яких є названі нижче герої.

Символом якої моральної якості є кожне з наведених імен?

Ярославна. Тарас Бульба. Козак Мамай. Ірод. Іуда. Прометей.
Гамлет. Дон Кіхот. Гобсек. Барон Мюнхгаузен. 

Героями яких міфів є Прометей, Нарцис, Пенелопа, Мідас, Герострат?
Підготуйте розповідь «Мій улюблений міфологічний герой» (усно).
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Роздивіться репродукцію картини Г. Моро «Прометей» та
зображення пам’ятника Прометею у Миколаєві. Поясніть

художні задуми живописця та скульптора. Що уособлює образ
Прометея? З якими моральними якостями і моральними
почуттями він асоціюється?

147. З’ясуйте за словничком відмінність у значенні слів

гуманізм, гуманність та людяність. Усно побудуйте роздум на

тему «Чи є гуманність необхідною умовою моральності суспіль8
ства?» (обсяг 4–5 речень). 

148. Прочитайте текст. Використавши подану в тексті

інформацію, складіть пам’ятку «Як писати твір8роздум на
морально8етичну тему».

Розв’язання моральних проблем, з’ясування етичних
понять, моральних норм та принципів, осмислення
мотивів і наслідків людських вчинків, поведінки окремих
людей та людських спільностей завжди цікавило й
цікавить людей. Дослідженням рівня моральності окремої
особистості та суспільства в цілому займаються різні
галузі суспільних наук. Питання етики й моралі
досліджує в художній формі мистецтво.

З’ясування питань моралі та етики — мета учнівських
творів на морально�етичні теми.

Роботу над таким твором слід розпочинати з
осмислення теми та меж теми його тексту. Потрібно
з’ясувати, про що необхідно написати або сказати, щоб
розкрити тему, що є найголовнішим, що менш важливим,
але все�таки потрібним, від чого варто відомовитися через

несуттєвість або неактуальність.
Після цього потрібно обміркувати головну думку майбутнього

твору: який висновок мають зробити читачі або слухачі (тобто
адресати твору), до чого твір має їх спонукати, від чого застерегти,
над чим змусити замислитись.

Наступний етап роботи над твором — це добір відповідного
фактичного матеріалу. Потрібно зібрати факти, необхідні для
розкриття теми. Це розповіді про людські долі або ви;падки з життя,
відомі науці статистичні дані або те, що зберігає народна пам’ять чи
увиразнює твір мистецтва. Джерела добору фактичного матеріалу
для твору такі: власний життєвий досвід, спостереження,
інформація з довідкової літератури, свідчення учасників або
очевидців якихось подій, твори різних жанрів мистецтва (художньої
літератури, фольклору, кіномистецтва тощо), а також уява автора
твору.

Дібраний фактичний матеріал необхідно систематизувати, тобто
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відділити головне від другорядного, обміркувати послідовність
викладу. Для цього потрібно скласти план твору. План має бути
складним: його частини передбачають наявність у тексті твору таких
структурних частин, як зачин (вступна частина твору), основна
частина тексту, в якій має бути розкрито тему, та кінцівка, яка
стосовно твору�роздуму набуває форми висновку.

Кожна з цих частин необхідна. Вступ готує до сприйняття
проблеми. У основній частині формулюється теза, тобто думка, яка
потребує доведення або тлумачення. В основній частині тексту теза
або обґрунтовується (чи спростовується) за допомогою доказів та
прикладів, або витлумачується. Тлумачення теж варто
проілюструвати прикладами. Завершується твір висновками, які
здебільшого підтверджують тезу або ж висловлюють власну оцінку,
враження, ставлення автора до проблеми.

Склавши план твору (спочатку на чернетці), потрібно перейти до
наступного етапу роботи — створення тексту. Писати твір так само
слід спочатку на чернетці. У процесі написаня твору його автор
більшою чи меншою мірою відходить від плану: щось додає, щось
деталізує, від чогось відмовляється. Триває творчий процес, який
передбачає пошук найкращих варіантів висловлення думки.
Відхилень від плану не слід уникати, проте такі відхилення мають
бути вмотивовані.

Після завершення праці над чорновим варіантом твору треба
перейти до вдосконалення тексту, тобто його редагування —
виправлення допущених помилок та усунення інших вад.

Основні вимо;ги до твору�роздуму такі: чітке формулювання тези,
логічність і вичерпність її обґрунтування чи пояснення, точність
висновків. Важливою є стилістична обробка тексту творчої роботи.

Який твір0роздум, на вашу думку, скласти важче — усний чи
письмовий? Чому?

149. Порівняйте зразки планів творівHроздумів. У чому полягає

відмінність між будовою роздумуHдоведення та роздумуHпояснення? 

План роздумуHдоведення

Чи потрібна 
сучасній людині гідність

І. Чи всі люди наділені почуттям гідності. (Вступ).
ІІ. Без почуття гідності неможливо шанувати себе. (Теза). 

(ЧОМУ? ТОМУ ЩО ...)
1. Утративши почуття власної гідності, людина перетворю�

ється на раба життєвих обставин.
2. Без почуття національної гідності не можна бути справжнім

громадянином своєї держави.
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3. Не маючи почуття гідності члена родини, людина стає квар�
тирантом у рідному домі.

4. Гідність — це вміння шанувати себе і тих, кого любиш.
III. Гідність — стрижень моральності людини. (Висновок).

План роздумуHпояснення

Що стоїть за поняттям «гідність»
І. Життя примушує замислитись: що таке гідність? (Вступ).
ІІ. Складники гідності людини. (Теза).

(ЩО ЦЕ ТАКЕ? ЦЕ ...)
1. Почуття особистої людської гідності.
2. Національна гідність.
3. Гідність члена своєї родини (сина, дочки, брата ...).
4. Гідність має виражатись у вчинках і справах.

ІII. Гідність — це відчуття власної потрібності та цінності.
(Висновок@підсумок).

Вибравши один із поданих планів, складіть усний твір у публіцистичному
стилі. Використайте в творі поданий нижче матеріал. 

Матеріал для твору
• Гідність — моральне поняття, що виражає уявлення про

цінність будь�якої людської особистості, а також особливе ставлення
людини до себе самої. На почутті власної гідності ґрунтується
самоконтроль людської особистості, вимогливість людини до себе.
Разом із совістю й честю гідність є засобом усвідомлення людиною
відповідальності перед собою та іншими. 

Із словника етики.

• Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому,

нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню
чи покаранню.

З Конституції України. 

• Шануй сам себе, то шануватимуть і люди тебе. Ми хоч бідні,
проте гідні. Не давайся під ноги! Або на щиті, або під щитом. Бережи
честь змолоду. Сумління — найкращий порадник.

Народна творчість.

• ... При старших годиться мовчати, премудрих слухати, старшим
підкорятися, з рівними та молодими мати згоду і бесіду вести без
лукавства, а щонайбільше розумом вбирати, не лютувати словом, не
ганьбити нікого в розмові, не сміятися багато, очі тримати донизу, а
душу вгору. 

... Не хвалю я ні себе, ні своєї сміливості, а хвалю я силу Творця і
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прославляю милість Його за те, що він мене ... не лінивим створив, а
на всякі людські діла достойним. 

Повчання Володимира Мономаха дітям.
• Він дивився на мене тупо
Очицями, повними блекоти:
— Дарма ти себе уявляєш пупом,
На світі безліч таких, як ти.
Він гримів одержимо і люто,
І кривилося гнівом лице рябе,
Він ладен був мене розіпнути
За те, що я поважаю себе.
Не стала навколішки гордість моя...
Ліниво тяглася отара хвилин...
На світі безліч таких, як я,
Але я, їй�Богу, один.
У кожного Я є своє ім’я,
На всіх не нагримаєш грізно,
Ми 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.
Поясніть, чому саме публіцистичний
стиль для твору0роздуму на морально0

етичну тему найдоречніший. За потреби
скористайтеся поданою в кінці підручника
таблицею «Публіцистичний стиль».

Проведіть Інтернет0опитування «Що
таке гідність?». Результати обго0

воріть у класі.

150. За зразком складних планів,

поданих у попередній вправі,

складіть план творуHроздуму на одну з

тем:

• Що вище: істина чи дружба?
• Чи це важливо — правильно вибрати фах?
• Згаяний час — то втрачений скарб.

За планом складіть усний твір0роздум у
публіцистичному стилі. 

Роздивіться репродукцію картини
В. Зарецького. Розкажіть, хто і що на

ній зображено. Розповідь побудуйте в
публіцистичному стилі.
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•• Складнопідрядні речення 
з підрядними способу дії і ступеня 

151. Прочитайте. Визначте складнопідрядні речення. Поставте

питання від головної частини до підрядної. 

Хочеш бути красивим? Працюй до самозабуття. Працюй так, щоб
ти почувався творцем, майстром, господарем в улюбленій справі.
Працюй так, щоб очі твої виражали одухотво;реність великим
людським щастям творчості. Зовнішня краса має свої внутрішні,
моральні джерела. Улюблена творчість накладає відбиток на риси
обличчя, робить їх тоншими й виразнішими.

З журналу.

На які питання відповідають підрядні частини в складнопідрядних
реченнях? Якому розрядові обставин вони відповідають за значенням?

Складнопідрядним реченням із підрядними способу дії й

ступеня називають таке складне речення, у якому підрядна

частина вказує на спосіб дії або ступінь, про які йдеться в

головній частині речення. 

Підрядна частина речення способу дії і ступеня відповідає на

питання як? яким способом? якою мірою? наскільки? Наприклад:
Полковник так розреготався, що сльози бризнули з очей
(М. Сльозко). Вдар словом так, щоб аж дзвеніло міддю! (П. Тичина).

Підрядні частини способу дії і ступеня здебільшого

поєднані з головною частиною речення сполучним словом

як або сполучниками підрядності що, щоб. У головній частині

може бути слово так. Наприклад: І хто іще Тичину прочитає
так, як Тичину прочита весна? (Є. Гуцало).

Підрядні частини способу дії і ступеня можуть стояти:
•• після головної частини: Чому ж ти, доню, так не зробила,

як рідна мати тебе просила? (Б. Гірський);
•• перед нею: Як працює Яків, так йому і дякують (Народна

творчість);
•• усередині головної частини речення: Щиросердне Боже

слово так, як і годиться, зберігає наша мова у своїй скарбниці
(Д. Білоус).

152. Прочитайте прислів’я. У складнопідрядних реченнях визначте

вид підрядних частин. Назвіть сполучники, якими підрядні частини

поєднані з головними.

1. Так роби, щоб потім не довелося переробляти. 2. Задирай
голову так, щоб шапка не злетіла. 3. У його словах стільки правди,
як у решеті води.
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153. Перепишіть, визначте й підкресліть у реченнях граматичні

основи. Визначте вид підрядних частин.

1. Надворі було так ясно, що й глянути було трудно, не
заплющивши трохи очей (І. Нечуй@Левицький). 2. Сонце так світить
ласкаво, що аж каміння сміється (М. Коцюбинський). 3. Ви так
пишіть, щоб сонцем грала мова (Д. Луценко). 4. Так тихо скрізь, що
ледве чути відгомони (П. Тичина).

Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи.

154. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. 

1. Я люблю тебе мій рідний краю так що слів не вистача сповна
(М. Васильківський). 2. В розлуці з вами солов’ї Вкраїни так ниє серце
що аж сміх бере з самого себе (М. Рильський). 3. Моя душа так
ближчає до Бога як людській і не снилося душі (Г. Білоус).
4. Хочеться бути дужим і хочеться так любить щоб навіть каміння
байдуже захотіло ожити і жить! (В. Симоненко). 

Визначте орфограми. Поясніть правопис слів.

155. Подані прислів’я запишіть у завершеному вигляді.

1. Наговорив стільки, що … . 2. Зробив так, що … . 3. Так
наробився, що … . 4. Такий хворий, що … . 5. Так співає, що … . 

… аж волосся попухло. … рук не чує.  … волос в’яне. …
комар носа не підточить. … і в шапку не збереш.

Розкрийте зміст одного з прислів’їв. У відповіді вживайте складнопідрядні
речення з підрядними способу дії і ступеня.

156. До поданих частин підрядних реченьHприслів’їв доберіть і

допишіть головні частини.

1. …, аж у небі бомкнуло. 2. …, що аж у п’ятах похололо. 3. …, що
аж шкура на ньому горить.

Визначте вид підрядних частин утворених речень, свою думку доведіть.

157. ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ! До поданих головних частин

допишіть підрядні, які відповідали б поданим у дужках

питанням. З’ясуйте вид цих підрядних частин.

1. Річки вийшли з берегів так, (як?) що … . 2. Водою розмило
землю, (якою мірою?) що … . 3. Допомогу потерпілим від стихійного
лиха організували настільки чітко, (наскільки?) що … .

Що вам відомо про допомогу людям, які потерпіли від стихійних лих?
Складіть про це розповідь. Уживайте складнопідрядні речення з

підрядними способу дії і ступеня.

158. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Перепишіть, розставте пропущені

розділові знаки. Визначте складнопідрядні речення з підрядними

способу дії і ступеня та з підрядними означальними. Поясніть, як ви їх

розрізнили.
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1. Яблуками запахло так гостро що мене ніби пройняло наскрізь.
Пахло Україною рідним селом домівкою (Ю. Мушкетик). 2. Червоні
яблука в кімнатах насипані що ніде стать (Д. Павличко). 3. Криниця
наша ця така глибока що видно зорі з неї і у ній (В. Загороднюк).
4. Такі жита що не дістать рукою. Така блакить що в серці не
вмістить (М. Стельмах). 5. Такі в пасічників одухотво;рені лиця наче
з поля в село медові ріки течуть! (Є. Гуцало).

Складнопідрядні речення з підрядними способу дії і ступеня запишіть.
Зробіть їхній синтаксичний розбір.

Що символізують для українців жито, яблуко, мед? Що уособлює
яблуко в світовій культурі і літературі? У відповіді використайте

складнопідрядні речення.
Роздивіться репродукцію картини М. Бойчука. У чому її символічний зміст?
Проведіть у класі «яблуневу» виставку репродукцій творів художнього

мистецтва. Організуйте конкурс текстів екскурсій та реклами виставки.

159. За поданими схемами складіть і запишіть два складнопідрядні

речення так, щоб:

1) сполучник що приєднував до головної частини речення підрядну
з’ясувальну; 
2) сполучник що приєднував до головної частини речення підрядну способу
дії і ступеня. 
1. [ ], (що …).  2. [ … так], (що …).

160. Перепишіть речення, розставляючи пропущені розділові

знаки.

1. Зелень соснових гілок виглядала
з�під снігу так свіжо що мимохіть
впадала в очі (М. Коцюбинський).
2. Угорі гілля дерев так переплелося
між собою що зовсім закривало небо
(І. Сенченко). 3. Хмари повзли так
низько що перехожі несподівано
виринали з них і так само несподівано
тонули (В. Симоненко). 4. Розчарування
так вплинуло на дівчину що вона
навіть захворіла з нудьги (А. Кащенко).
5. Це сталося так швидко й несподівано
що ніхто нічого не второпав (З. Тулуб). 

Зробіть синтаксичний розбір двох речень
(на вибір).

Визначте орфограми. Поясніть правопис
слів.
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ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ
ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ
ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ
З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

161. Прочитайте текст, визначте його тему та головну думку. Поясніть

лексичне значення виділених слів.

Девiз України: яким йому бути?
Вiдомо, що в демократичних, цивiлiзованих, правових країнах

свiту громадяни живуть не лише за головним законом держави,
яким є конституцiя, а й за певними девiзами. У стислiй, часто
афористичнiй формi такi девiзи формулюють кре:до громадян, їхнє
своєрiдне зобов’язання перед Батькiвщиною. У таке своєрiдне
патрiотичне гасло вiрять, ним пишаються, ним дорожать.

Такi девiзи стають не просто символами країни, вони об’єднують
нацiю, мобiлiзують її.

Норвежцi, наприклад, мають девiз «Усе для Норвегiї», девiз
французiв — «Свобода, рiвнiсть, братерство», американцiв —
«Єднiсть у рiзноманiтностi», у громадян Iзраїлю — «Будуємо нашу
країну i служимо нашому народові», девiз Люксембургу — «Ми
хочемо залишатися такими, якими ми є». За реалiзацiю
висловлених у девiзi iдеалiв громадяни держави борються.

Час уже й Українi мати свiй девiз. I потрiбен вiн нам насамперед
як духовно приваблива нацiональна iдея. І ще для того, щоб люди за
кордоном могли зрозуміти, якi цiнностi ставимо ми для себе на
перший план, тобто хто ми є насправдi.

Звичайно, можна жити й без девiзу. Але це не означає, що його
варто нехтувати. Недарма девiзи завжди є складником державних
гербiв. Саме в девiзi має втiлюватися нацiональна iдея глибокого
змiсту, яка формулює основнi принципи людей, що живуть у
державi. Девiз має важливе морально�полiтичне значення.

Створення девiзу України — в нашiй з вами силi. Ми повиннi самi
для себе створити девiз, який зможе заполонити наш розум, а ще
бiльше — нашi серця. Своїм високим пориванням, глибиною змісту
він буде легко запам’ятовуватися і продемонструє всьому свiтовi
гiднiсть народу великої європейської держави. 

За В. Кравцем.

Визначте стиль тексту, свою думку обґрунтуйте.
Який тип мовлення покладено в основу тексту? Поясніть.
Складіть план тексту. За планом напишіть докладний переказ.

Продовжіть записаний текст. У продовженні запропонуйте девiз або
варіанти девізу Української держави. Свою пропозицію обґрунтуйте. 
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•• Складнопідрядні речення 
з підрядними порівняльними

162. Прочитайте речення, визначте в кожному граматичну основу та

відокремлений член речення.

1. Біжать, мов спринтери, хвилини (О. Ковальчук). 2. Мигтіли дні,
як п’яти марафонця (Л. Костенко). 3. Мов струни ненатягнені
бандури, стікаються дороги до села (В. Загороднюк). 4. Течуть із сосен
золотисті смоли, як сльози й кров, як соки і снага (А. Малишко).

Що вам відомо про порівняльний зворот?
Яка роль порівняльних зворотів у мовленні?

Складнопідрядним реченням із підрядними порів=

няльними частинами називають таке складне речення, у

якому виражається порівняння явищ. Підрядна частина цих

речень за допомогою порівняння пояснює зміст головної

частини.

Підрядні порівняльні частини відповідають на питання як?

подібно до чого? З головною частиною вони поєднані за

допомогою сполучників як, мов (немов), мовби (немовби), наче

(неначе), ніби, начебто.

У головній частині речення може бути прислівник так.

Підрядна порівняльна частина може стояти:
•• після головної частини: Душа співа, як все співає

(Олександр Олесь);
•• перед головною: Немовби день чекає ночі, я так

побачення чекав (П. Сердюк);
•• усередині головної частини речення: Колись я тут, мов

схимник серед піль, шукав себе у слові (І. Гнатюк).

Підрядна порівняльна частина буває неповним

реченням із пропущеним присудком. Наприклад: Я стрів
тебе, як день волошку в житі (І. Редчиць). Червоні калини
цвітуть у лугах, як щастя дівоче на буйних вітрах
(Л. Забашта).

163. Запишіть речення. Поставте питання від головної частини до

підрядної. Визначте тип складнопідрядного речення.

1. Лапатий кленовий листок прощальний кружляє танок, немов
одчайдушний козак танцює веселий гопак (В. Сторожук). 2. Мій час
пливе так тихо�тихо, як по ставку пливе листок сухий (Леся
Українка). 3. Як не можна з матері сміятись, так не можна й дівчину
навіть словом образити (М. Стельмах). 4. Пароплав сунув униз
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Дніпром поважно, повільно, з обережністю, як чоловік у слизьких
калошах з мокрої гори (В. Винниченко). 5. Сонце стояло велике й
червоне, наче на нього напнули пурпуро;вий абажур (В. Винниченко).

У якому реченні підрядна частина неповна? У якому — підрядна частина
односкладна? Поясніть.

Поміркуйте, як відрізнити підрядну порівняльну частину речення від
порівняльного звороту.

Поясніть у реченнях розділові знаки.

164. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Прочитайте. Визначте

складнопідрядні речення з підрядними порівняльними та прості

речення з порівняльними зворотами. Поясніть, як їх розрізнити.

1. Так груба річ калічить наші душі, немов іржа залізо роз’їдає
(С. Жук). 2. Лихе слово вуста обпіка, як недопалок (В. Кузьмич).
3. Рідна мово, без тебе ніхто я, мов одірваний вітром листок
(П. Перебийніс). 4. Як вогонь у серці, я несу в майбутнє невгасиму
мову, слово незабутнє (Ю. Рибчинський). 5. Як у пустелі, спрага сушить
без добрих, теплих, світлих слів (В. Бубир). 6. Радію мові лагідній,
дитячій, вона, мов тепла хвилька, ніжно хлюпа (М. Косякевич).

З чим можна порівняти рідне слово? Складіть про нього два речення з
порівняльним зворотом.

Складіть два складнопідрядні речення з підрядними порівняльними про
рідну мову. 

165. Прочитайте. Складнопідрядні речення з підрядними порівняльH

ними запишіть, визначте й підкресліть у них граматичні основи.

З’ясуйте, як поєднано частини цих речень.

1. Дорогу так припорошило цвітом, немов проліг новий
Чумацький Шлях (Г. Білоус). 2. Чумацький Шлях, як вус Енея, пірне
в небес глибінь бездонну (В. Герман). 3. Говерла, мов весільний
коровай, стояла на столі Карпат широких (П. Воронько). 4. Білий
берег так блищав проти місяця, неначе од нього лився білий світ на
саме море (І. Нечуй@Левицький). 5. Сяє дощик на зеленім листі, наче
сльози капають на лист (Є. Гуцало). 6. На липах листя золоте тріпоче
понад нами, неначе знову ліс цвіте осінніми квітками (Олександр
Олесь). 7. Листя з опаленими краєчками, ніби листи, вихоплені з
полум’я, перечитує вітер (П. Коробчук). 

У записаних реченнях визначте місце підрядної частини щодо головної.

166. Прочитайте. Визначте речення з порівняльними зворотами та

складнопідрядні речення з підрядними порівняльними.

1. Не кидай словами, як пес хвостом. 2. Сердиться, ніби йому пес ков�
басу вкрав. 3. Надувся, як сич. 4. Знає, як старий. 5. Скучає, як собака за
києм. 6. Приївся, як сухий ячмінь беззубій кобилі. 7. Розбирається, як
ведмідь на зорях. 8. Розбалакались, як свиня з гускою.

Народна творчість.
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Які члени речення пропущені в
неповних підрядних частинах? Навіщо
це зроблено? Поясніть.

167. Перепишіть, розставляючи проH

пущені розділові знаки.

1. Зацвіла в долині червона
калина ніби засміялась дівчина�
дитина (Т. Шевченко). 2. Хатки бі�
ленькі виглядають мов діти в білих
сорочках у піжмурки в гаю гуляють
(Т. Шевченко). 3. На лиці в білої хати
двоє вікон мов очі. Згори сіріє
витіпана негодою солом’яна стріха
наче хата сірою хустиною пере�
в’язалась по самі брови (Є. Гуцало).
4. Ніби немовлятка�діти рухами
говорять квіти (В. Рой). 5. Пташиний
щебет будить простір як літній день
дитяча гра (П. Камінський). 6. Свій
дух підношу я з землі як птиця
підносить випале з гнізда пташе�
нятко (Х. Марті). 7. Стурбовано

думки крилами лопотіли мов над огнем метелики нічні (Леся Українка).
Поясніть, чому дух і думки письменники порівнюють із птахами та
метеликами.
Роздивіться репродукцію картини Г. Щиголевої. Чому, на вашу думку,
художниця зобразила саме цей місяць у вигляді птаха? У відповіді

вживайте складнопідрядні речення.

Поясніть, чому люди мріють. Чи мають, на вашу думку, мрії збуватися?
Розкажіть про свої мрії, уживаючи порівняльні звороти та

складнопідрядні речення з підрядними порівняльними.

168. Прочитайте. Визначте прості речення з дієслівними та іменними

складеними присудками, до яких входить порівняльна частка.

Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними запишіть.

1. Степ мов палав під сонцем (Панас Мирний). 2. У рідних степах
сизогрива пшениця хлюпа, як хвилями тихий Дунай (Д. Луценко). 3. Її
блискучі очі неначе легка роса присипала (І. Нечуй@Левицький). 4. Сон
мов свіжою водою змило (С. Васильченко). 5. Моя душа цвіте для тебе,
неначе квітка для бджоли (М. Сіренко). 6. Поле наче додає широти й
волі вашому душевному стану (Є. Гуцало). 7. Я мов орел без сизих крил
(Олександр Олесь). 8. На самому вершечку стриміла Андріївська церква
і ніби висіла на ясному темно�синьому небі (І. Нечуй@Левицький).

Визначте речення з присудком, вираженим фразеологізмом.
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