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Дорогий друже!

Після літнього перепочинку ти про-
довжуєш дорогу до Країни знань. Будуть 
короткі зупинки на канікули, але перери-
вати роботу з оволодіння українською дер-
жавною мовою не бажано, адже ти – гро-
мадянин України і мрієш отримати вищу 
освіту та належну роботу в будь-якому ку-
точку своєї країни.

Твої помічники – учитель і підручник. 
Не відкладай підручник надовго – з його 
допомогою ти не лише засвоїш правила і 
виконаєш домашні чи класні завдання, а й 
позмагаєшся з однокласниками, покажеш 
свою кмітливість і дотепність, виявиш 
можливості свого комп’ютера для роботи 
й зі словом, а не лише для віртуальних боїв 
чи автоперегонів, вивчиш нові українські 
слова і зможеш пояснити друзям поза шко-
лою їх значення.

Тож щасливої і невтомної тобі дороги! 
Ти легко долатимеш труднощі, бо з то-
бою будуть твій учитель і твої прекрасні 
батьки!

З повагою 
Автори





МОЯ МОВА

Все в тобі з’єдналося, злилося –
як і помістилося в одній! –
Шепіт зачарований колосся,
поклик із катами на двобій.

Ти даєш поету дужі крила,
що підносять правду в вишину,
вченому ти лагідно відкрила
мудрості людської глибину.

І тобі рости й не в’януть зроду,
квітувать в поемах і віршах,
бо в тобі – великого народу
ніжна і замріяна душа.

Василь Симоненко



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ

   – завдання підвищеної складності

    – завдання з розвитку мовлення

   – творче завдання

   – завдання виконувати методом АБВ…

   – завдання виконувати методом «Мікрофон»

   – вправа-гра

   – робота з комп’ютером

  Газ. – газета

  Журн. – журнал

  Н. тв. – народна творчість
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В С Т У П

КРАСА І БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 Вправа 1. Прочитайте текст уголос. 

З УСТ НАРОДУ

Кілька років тому в Чигирині від сивої, спрацьованої за дов-
ге життя бабусі я почув зворушливу легенду. Бабуся сиділа на 
ослоні в своїй тісненькій хатині, а довкола неї, по стінах, бар-
висто цвіли рушники, вишиті її сухими, жилавими руками. Її 
тихий голос дзвенів чисто, ніби Холодноярський струмок.

– Жила в нашому містечку дівчина-красуня. 
Струнка, чорноброва, з тугою косою за плечи-
ма, знала безліч старовинних пісень і співала їх 
так, що навіть людина, яка й мови української 
не знала, танула серцем, ронила щиру сльозу, 
бо вчувала у тих мелодіях, звичайнісіньких бу-
денних словах красу душі народної. 

Звали ту дівчину Оленою, і мала вона от-от 
повінчатися зі своїм нареченим. Палко й вір-
но вони кохали одне одного. Та заступили світ 
чорні хмари війни… Топтали й ганьбили зем-
лю нашу злі воріженьки. Провела Олена свого 
любого на фронт, провела та й стала чекати…  
І тільки після того, як було визволено наш 
край Чигиринський, тільки тоді приніс листо-
ноша жаданий трикутничок. І не від Тихона, 
ні… Друзі його писали, що лежить її суджений 
у далекому лазареті, смертельно поранений і 
марить її ім’ям… Називає адресу, кличе Олену, 
просить привезти води з джерела, що на Зам-
ковій горі, благає долю, аби Оленчин голос почути, народною 
піснею з уст її душу втолити… 

Хутко зібралася дівчина і подалася до щастя свого аж за 
Урал. Відшукала, до спопелілих вуст припала, джерельною во-
дою напувала і тихо співала улюблену Тихонову пісню, яку 
він найбільше поривався слухати у весняні вечори під вербами 
біля Тасмина: 

Ой у лузі, та ще й при березі
Червона калина…
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І побачила Олена, як з тим її співом, її тихим сердечним го-
лосом все ширше розплющувалися карі очі коханого, а на його 
блідому, вкрай змарнілому обличчі тепло світилася усмішка… 
Дні й ночі просиджувала біля нього.

А коли збирала додому немічного каліку без рук і правої 
ноги, лікар-хірург відкликав Олену і сказав наодинці: «Не ми, 
а ваша любов, ваші пісні народні врятували солдата від смерті».

– Чудова легенда, – сказав я бабусі і зауважив: – Тепер та 
дівчина, мабуть, як і ви, – старенька й сива…

– Ні, усміхнулася бабуся, – вона ніскілечки не постаріла, 
залишилася, як і тоді, молодою. Любов і пісня вберегли її від 
старості.

Сергій Носань

Дайте відповіді на запитання:
1. У який час відбувалися описані події?
2. Про кого оповідає легенда?
3. Чим оздоровила Олена коханого?
4. Чому пісня виявила таку магічну силу?
5. Що сказав на прощання лікар-хірург?
6. Від чого вберегли саму Олену любов і пісня?

 Вправа 2. Прочитайте вголос вірш Юрія Рибчинського і за текстом запи-
шіть про почуте так: 1) як називає автор мову; 2) з чим він ототожнює її 
(тобто чим вважає мову); 3) чим є мова для самого автора.

НАША МОВА

Мова, наша мова –
мова кольорова,
в ній гроза травнева
й тиша вечорова.
Мова, наша мова –
літ минулих повість,
вічно юна мудрість,
сива наша совість.

Мова, наша мова
мрійнику – жар-птиця,
грішнику – спокута,
спраглому – криниця.
А для мене, мово,
ти мов синє море,
у якому тонуть
і печаль, і горе.
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Мова, наша мова –
пісня стоголоса,
нею мріють весни,
нею плаче осінь,
нею марять зими,
нею кличе літо.
В ній криваві рими
й сльози «Заповіту».

Я без тебе, мово, –
без зерна полова,
соняшник без сонця,
без птахів діброва.
Як вогонь у серці,
я несу в майбутнє
невгасиму мову,
слово незабутнє.

 Вправа 3. Прочитайте висловлювання відомих письменників про україн-
ську мову і скажіть, у чому вони бачать її красу і силу.

Олесь Гончар казав про українську мову: «Запашна, співу-
ча, гнучка, милозвучна, сповнена музики й квіткових пахо-
щів – скількома епітетами супроводяться визнання української 
мови. І, зрозуміло, усі ці епітети слушні».

Валерій Шевчук писав: «Українська мова мене не тільки 
вабить як письменника, вона дивує і захоплює. Насамперед 
вражає її синонімічне багатство, розмаїття діалектних форм, 
її ясна, повноголосна тонічність – її, одне слово, безмежність. 
Українська мова для мене – це море, в якого немає дна й бе-
регів і яке настільки багатоманітне й невичерпне, що ніколи 
не встановити межі при пізнанні її феномена. […] Вона жива, 
мінлива, плинна… Словниковий запас її незміренний. На її ос-
нові гарно творяться неологізми, бо вона не хоче носити на собі 
мундира канонічності*».

 Вправа 4. Прочитайте вірш і поясніть, у чому вбачає поет Платон Во-
ронько силу слова. Додайте до його думок свої. 

У слîва свої закони вічно мінливого руху,
у слîва свої ознаки світла, тепла, ваги.
Слово – клітина мислі, артерія сили духу.
Тільки воно єднає різні людські береги.

* Канон³чність – тут: незмінність.
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Слово плоти в’язало, перші здіймало вітрила.
І термоядерна бомба – слова разючого плід.
Тільки у слова – мама,
в лþбому слові – мила
чує своє безсмертя наш балакучий світ.

 Вправа 5. Прочитайте і запам’ятайте, у чому полягає значення для лю-
дини вивчення рідної мови і мови української. Будьте гідні цієї людської 
місії!

РІДНА МОВА

Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його 
мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбни-
ця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, 
розум, досвід, почування.

Навчаючись з малих літ розмовляти, ми разом з тими слова-
ми, що доводиться їх запам’ятати, набуваємо розуміння того, 
що ті слова визначають, – чи назву якоїсь речі, чи думку про 
що-небудь. Тобто ми разом зі словами набираємося і розуму, 
набуваємо чужих думок, навчаємося самі думати і ті думки ви-
кладати словами. Наші діти, своєю чергою, додають до здобуто-
го від нас скарбу мови свою вимову того, що їм за свого життя 
довелося навчитися, передумати, пережити… У такий спосіб і 
складається людська мова, що з кожним новим поколінням де-
далі більше шириться-зростає (За Панасом Мирним).
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 Вправа 6. Знайдіть в інтернеті або в друкованих джерелах невеликі 
уривки (10–12 речень) з наукової праці, художнього чи газетного тек-
сту, з якогось документа чи інструкції і визначте, які з них є прикла-
дом тих стилів мови, які ви вже вивчали. Як ви це встановили?

 Вправа 7. Поцікавтеся в інтернеті: 1) скільки тисяч слів має один з 
найновіших тлумачних словників української мови; 2) скільки мов є 
на світі. Підготуйте повідомлення для виступу перед класом.

Вправа 8. Прочитайте текст, перекажіть його.

Українська мова належить до давньописемних: її писемність 
налічує понад тисячу років. За милозвучністю та мелодійні-
стю українську мову традиційно зіставляють з італійською, а 
1934 р. у Парижі на всесвітньому конкурсі краси мов вона по-
сіла третє місце після французької та перської – за фонетич-
ну розкіш, лексичне та фразеологічне багатство, синтаксичну 
гнучкість, значні словотвірні можливості. Наша мова викла-
дається в Гранадському університеті в Іспанії, у Сорбонні та 
Гарвардському університетах, у 22 університетах Канади та 
численних навчальних закладах інших країн світу (М. Пенти-
люк, О. Іващенко).

Розвиток будь-якої мови характеризується наявністю та 
використанням у ній художніх засобів.

Вправа 9. Запишіть прислів’я, вставивши з довідки замість крапок антоніми до 
виділених слів. Поясніть роль антонімів у прислів’ях.

1. На чорній землі … хліб родить. 2. Де багато слів, там 
… діла. 3. З великої хмари … дощ. 4. Праця чоловіка годує, а 
… марнує. 5. Учись змолоду – пригодиться на …. 6. По одежі 
стрічають, по уму … . 7. Зима без снігу – … без хліба. 8. Хто 
хоче більше знати, мусить … спати. 

Довідка: лінь, літо, білий, малий, менше, мало, старість, 
проводжають.

Урізноманітнює нашу мову, допомагає оригінально офор-
мити думку, уникнути повторень, робить її виразною, гнуч-
кою, яскравою вживання синонімів.

Вправа 10. Прочитайте вголос вірш О. Підсухи «Мова». Випишіть синоніми та 
поясніть відтінки їх значень.

Ой яка чудова українська мова!
Де береться все це, звідкіля і як?
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Є в ній ліс – лісок – лісочок, пуща, гай, діброва,
бір, перелісок, чорноліс. Є іще й байрак.

І така ж розкішна і гнучка, як мрія.
Можна «звідкіля» і «звідки», можна і «звідкіль».
Є у ній хурделиця, віхола, завія,
завірюха, хуртовина, хуга, заметіль.

Та не в тому справа, що така багата.
Помагало слово нам у боротьбі.
Кликало на битву проти супостата.
Та звучало сміхом на полях плаката, 
і за все це, мово, дякуєм тобі.

Вправа 11. Виразно прочитайте уривок з вірша В. Сосюри. З чим порівнюється 
українська мова? Чим вона є для України?

О мово моя!
О місячне сяйво і спів солов’я,
півонії, мальви, жоржини!
Моря бриліантів, це – мова моя, 
це – мова моєї Вкраїни.

Яка у ній сила і кличе, й сія,
яка в ній мелодія лине
в натхнення хвилини! О мово моя,
душа голосна України!

Вправа 12. Прочитайте текст. З чим поет порівнює мову? Чому таке порівняння 
можливе? Що вміщують у собі пісня і мова?

В уяві моїй мова завжди живе поряд з піснею, сестрою її 
рідною. 

Ще відтоді, як незабутня мати, схиляючись над колискою, 
виспівувала найніжніших пісень і добирала найголубливіших* 

слів, і аж по сей день, – навічно злитими, здруженими уяв-
ляються мені, як дві вільнокрилі птиці, – мова і пісня. Бо ж 
наша мова – як чарівна пісня, що вміщує в собі і палку любов 
до Вітчизни, і ярий** гнів до ворогів, і волелюбні думи народнії, 
і ніжні пахощі рідної землі. А пісня – це найдобірніша***, най-
виразніша мова (П. Тичина).

* Найголублèвіші словà – слова ніжні, лагідні.
** ßрий гнів – сильний, непереборний гнів.
*** Найдоб³рніша мîва – гарна, глибока, переконлива мова.
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Вправа 13. Прочитайте і зверніть увагу на те, як звучать українською мовою у 
перекладі поета В. Колодія початкові строфи поеми Міхая Емінеску «Лучафер». 
Висловте свою думку.

Десь там, куди зоря зайшла, 
у знатнім царськім роді,
як в казці, дівчина росла
нечуваної вроди.

Єдина у батьків своїх,
у світі цім – єдина.
Була, мов Діва між святих,
і між зірок – царівна …

Багатство і краса української мови, її милозвучність, гу-
мор, виняткова образність і поетичність визнані в усьому сві-
ті. Про це говорив свого часу видатний художник І. Рєпін: 
«Велична мова. Я з великою насолодою слухаю це хороше 
звучання цієї чарівної мови. Ах, чудо, чудо ця мова».

Г. Назаренко. Україна
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РО З Д І Л  I

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ДО 6 КЛАСУ

Слово є носієм лексичного і граматичного значення, але 
повністю його природа розкривається лише у сполученні з 
іншими словами, тобто у словосполученні і реченні.

§ 1. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. ГОЛОВНЕ  
І ЗАЛЕЖНЕ СЛОВО У СЛОВОСПОЛУЧЕННІ

Словосполучення (îmbinarea de cuvinte) – це смислове і 
граматичне поєднання двох або більше повнозначних слів, з 
яких одне є головним (від нього ставлять запитання), а інше 
(до нього ставлять запитання) чи інші залежать від нього:

 
головне слово  залежне слово

Наприклад:
  

ранок який? – осінній ранок; засіяти що? – засіяти поле;
 

недалеко від чого? – недалеко від школи, допомогти кому? – 
 

допомогти братові.

Словосполучення бувають непоширені і поширені. Непо-
ширені – це словосполучення, що складаються з двох слів, 
наприклад: теплий вечір, читати вірші, символ України. 
Поширені словосполучення складаються з трьох і більше 
слів, наприклад: швидко читати книгу, синя ручка з пером, 
громадянська лірика Міхая Емінеску, купити подарунок ма-
тері, людина похилого віку.

Вправа 14. Перепишіть словосполучення та визначте головне і залежне слово, 
запишіть питання від головного до залежного слова.

Зразок :  купити хліба:  .

Виконати роботу, високе дерево, доглядати за братиком, до-
ступний для учнів, крайній термін, мені весело, працею стом-
лений, схвальний відгук, холодно дітям, холодно зустріти, 
письмове й усне завдання, знайома з дитинства пісня, жити у 
великому місті.

чого?
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Не є словосполученнями: 
а) підмет і присудок, бо вони утворюють речення (світить 

місяць);
б) поєднання іменників або займенників із прийменника-

ми (на столі, з ним);
в) незалежні одне від одного слова, пов’язані сполучника-

ми (книжка і зошит).
Головним словом у словосполученні може бути іменник, 

прикметник, числівник, дієслово, прислівник, наприклад: 
голос диктора – чий голос? гучна заява – яка заява? доступ-
ний усім – доступний кому? другий у списку – другий у чому? 
користуюся підручником – користуюся чим?

Вправа 15. З поданими словами утворіть словосполучення. Поставте запитання 
від головного до залежного слова.

Брат, вода, день, дім; завітати, звіт, сумно, уважний; зруч-
но, незабаром, поїхати, стоячи.

Вправа 16. Напишіть по одному словосполученню з іменником, прикметником, 
дієсловом і прислівником у функції головного слова. Стрілкою вкажіть на залеж-
не слово.

 Вправа 17. «Наздожени Ауріку!»

Дівчинка за 1 хвилину написала 7 словосполучень. Чи ви-
передиш її?

Вправа 18. Складіть і запишіть словосполучення, що відповідали б таким  
схемам:

, , ,  .
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Поєднайте слова у словосполучення і запишіть їх.
мріяти головою
добре  мрія
давня про щастя
сосна  карпатська
думати вчитися

2. Поєднайте слова у словосполучення і запишіть їх.

материна зошит
новенький назавжди
скласти польовою дорогою
запам’ятати хустка
їхати  іспит

3. У якому рядку сполучення слів не є словосполученням?

А довгий день
Б гарно співає
В дружно живуть
Г ваші друзі
Д день і ніч

4. У якому рядку словосполучення поширене?

А смачна вода
Б водний транспорт
В наше сільське господарство
Г сьомий поверх
Д щаслива доля

§ 2. РЕЧЕННЯ, ЙОГО ГРАМАТИЧНА ОСНОВА

Речення (propoziţia) – це основна синтаксична одиниця, 
що відрізняється від словосполучення певним набором ознак.

По -перше, речення виражає закінчену думку.
По -друг е, речення – це синтаксична одиниця, що перед-

бачає, як правило, наявність підмета і присудка.
По - трет є, реченню властиве значення часу.
По -четв ерте, речення – це інтонаційно оформлене єди-

не ціле.

Вправа 19. Перепишіть речення, підкресліть головні члени речення, випишіть 
словосполучення, погрупувавши їх за головним словом.

Легкова машина несподівано повернула на польову дорогу і 
зупинилася коло ставу (І. Гришин-Грищук).
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Речення – це основна комунікативна одиниця, яка вира-
жає граматично й інтонаційно оформлену завершену думку. 
Наприклад: 

– А там, у школі, є учитель, учити буде? 
– Буде, моя дитино, аби учився.
Хлопчик задумався; рученята його упали на коліна.
– Я буду учитись, мамо... (Панас Мирний).
За наявністю підмета і присудка, тобто за складом грама-

тичної основи, речення поділяються на два види: двоскладні 
та односкладні.

Двоскладними (propoziţii bimembre) називають такі речен-
ня, в яких є і підмет, і присудок. Наприклад: Настали жни-
ва. Хліб не дуже вродив (І. Нечуй-Левицький).

Кожне з цих речень може бути зображене схемою:

Настали жнива.  .

Хліб не дуже вродив.  .

Односкладними (propoziţii monomembre) називаються ре-
чення, в яких є лише один головний член, подібний до під-
мета чи до присудка, наприклад: Село. За селом ліс. Диво! 
Вечоріє…

Перші три речення за їх граматичною основою можуть 
бути зображені схемою  , а останнє –  .

Вправа 20. Перепишіть речення і визначте, які з них двоскладні, а які односклад-
ні. Намалюйте схему граматичної основи кожного речення.

1. Двір. Господарські будівлі. Людей нема (Журн.). 2. Ка-
зарми стояли над самим ставом (І. Нечуй-Левицький). 3. Тут 
не можна ловити рибу. Високий берег. 4. Тихо, і ясно, і пусто в 
саду… (Олександр Олесь). 5. Окопи передових позицій. Тиша. 
(О. Довженко). 6. Шила в мішку не сховаєш (Н. тв.). 7. На-
дворі поночіло. Все небо було засноване хмарами (І. Нечуй-Ле-
вицький). 8. З пелюшок дитину привчають любити й шанувати 
хліб (В. Скуратівський).

Вправа 21. Складіть і запишіть речення зі словами весело, кортить, про-
йдеш... не вернешся, треба, щастить у функції головного члена. Підкресліть 
головні члени речення.
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§ 3. ВИДИ РЕЧЕНЬ  
ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ 

За метою висловлювання речення поділяються на розповід-
ні (propoziţii enunţiative), питальні (propoziţii interogative) і 
спонукальні (propoziţii imperative).

Речення, що містять у собі різні повідомлення, яки-
ми обмінюються співрозмовники, називаються розповід-
ними, наприклад: Надвечір хмари опустилися нижче, а 
тополі над селом стали вищими (Гр. Тютюнник). 

Вправа 22. Перепишіть текст, у кінці кожного речення поставте потрібні інтона-
ційні знаки.

Марія боїться чогось іншого в цю хвилину Боїться, що її 
спокійна, врівноважена натура не зможе цього стерпіти На 
ліжку, поверх забутих нот, зіщулившись, з притиснутими до 
очей долонями лежить Ірка Ще не може вона підійти до дити-
ни, взяти в обійми те писклятко і спитати, де болить Ще боїть-
ся (За Іриною Вільде).

Речення, що містять у собі запитання, на які мовець спо-
дівається отримати відповідь, називаються питальними. На-
приклад: Де ж ви, мої голуб’ята, мої соколи ясні? (Марко 
Вовчок). Ти плачеш, скрипалю? (М. Бучко).

Вправа 23. Складіть по одному питальному реченню з питальними словами 
який? чий? де? коли? хіба? чи? і запишіть їх.

Речення, що містять у собі прохання, побажання, пораду, 
заклик, вимогу чи наказ співрозмовникові виконати якусь 
дію, називаються спонукальними. Наприклад: Не кричи й не 
тужи (І. Нечуй-Левицький): .  . Обніміться ж, брати мої, 
Молю вас, благаю! (Т. Шевченко): !  .

Вправа 24. З дієсловами бігти, доглянути, купити, повернутися, показа-
ти, увімкнути утворіть по одному спонукальному реченню. Дієслова підкре-
сліть.

Вправа 25. Перепишіть текст, знайдіть у ньому розповідні, питальні і спонукаль-
ні речення. Усно поясніть, чому речення належить саме до цього типу.

– Ти, Михайлику, де хочеш спати: на возі чи під стіжком?
– Де скажете.
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– Я ж тобі, як женцеві, даю вибір. 
– Краще кладіть на стіжок.
– Щоб звџсока падати, а низько 

охати? Хто ж тоді завтра буде нам 
жито жати?

– Тоді кладіть під стіжок.
– Тобі сіна насмикати?
– Я сам (М. Стельмах).

Розповідні, питальні та спонукальні речення крім своєї 
основної функції і типової для кожного з них інтонації мо-
жуть мати особливе емоційне забарвлення й вимовлятися з 
піднесеною інтонацією. Такі речення називаються оклични-
ми (propoziţii exclamative). Наприклад: Михайлику, сюди 
лізь! (М. Стельмах): !  . Що ви робите?! (М. Стельмах): 
?!  . Як давно вже йому так блищали очі!.. (Ірина Вільде):
!..  .

Е. Контратович. Жнива
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 Вправа 26. Прочитайте і проаналізуйте кожне речення та з’ясуйте, яке 
ще крім окличного значення воно має. 

1. Одійдіте, недруги лукаві! Друзі, зачекайте на путі! 
(В. Симоненко). 2. А це що?! Що?! (М. Стельмах). 3. Степ у 
літі – наче море, розіслався навкруги, хто його обійде зором, 
хто угледить береги?! (Олександр Олесь). 4. Ти дивись, які 
гості до нас сьогодні завітали! (О. Копиленко). 5. Мати Божа, я 
Тобі своїх дітей вручаю!.. (Марко Вовчок). 6. Яке повітря, які 
гарні умови для відпочинку! (Газ.). 

§ 4. ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Граматичною основою двоскладних речень є підмет і при-
судок. Наприклад: Настала осінь (І. Нечуй-Левицький). А 
де ж був Максим? (І. Франко). 

Підмет (subiectul) – це головний член речення, що озна-
чає предмет, про який говориться в реченні, і відповідає на 
запитання хто? що? (виконує дію). Наприклад: Половіють 
жита вдалині (Т. Севернюк). Над степами сяє сонце (Олек-
сандр Олесь).

 Вправа 27. Розгляньте таблицю і з’ясуйте, які відомості містить вона про 
значення та будову підмета і ті частини мови, якими він виражається.

Підмет та його вираження

Може бути
Для вираження

використовуються
Приклади

Одно-
слівний

Іменник Микола грав на скрипці (І. Нечуй-Левиць-
кий).
А де ж дівся соловейко? (Т. Шевченко). 

Займенник Ви ще дитина, панночко (Ірина Вільде). 
Усе повторилось і сьогодні (Журн.). 

Частини мови, 
які перейшли  
в іменник

Молоді стоять і очей не зведуть (Марко Вов-
чок).
Двоє третього не ждуть (Н. тв.).
Іде хтось темним садом (М. Вінграновський).

Неозначена
форма дієслова

Слухати таку музику – велике задоволення 
(Газ.).

Багато-
слівний

Складена
власна назва

Біла Церква будується, молодіє (Газ.).
Дмитро Колодяжний покликав інших учнів 
(О. Донченко).

Числівник +
іменник

Тих кілька днів здавалися нам вічністю 
(І. Нечуй-Левицький).



21

Може бути
Для вираження

використовуються
Приклади

Іменник + з +
іменник

Тато з сином доглядають пасіку (Газ.). 

Весь (вся, все) 
+ іменник

Все село гуляло на весіллях (І. Нечуй-Ле-
вицький).

Присудок (predicatul) – це головний член речення, який 
означає дію чи стан підмета або що говориться про нього 
і відповідає на запитання що робить підмет? що з ним 
робиться? який він є? хто він такий? чи що він таке? 
Наприклад: Що робить сонце? Сонце спить (М. Вінгранов-
ський). Чорна хмара сонце вкрила (Д. Загул).  По весіллі 
Гнат став спокійніший (М. Коцюбинський).

 Вправа 28. Розгляньте таблицю і з’ясуйте, які відомості містить вона про 
значення, будову присудка і частини мови, якими він виражається.

Присудок та його вираження
Може
бути

Для вираження
використовуються

Приклади

П
р
ос

ти
й

Діє-
слів-
ний

Дієслово у тепе-
рішньому, мину-
лому чи мабут- 
ньому часі дійс-
ного, наказового  
та умовного
способів

Діти ростуть у сні (О. Підсуха).
Веселий гомін умовк (І. Франко).
Я на гору круту крем’яную Буду камінь 
важкий підіймать … (Леся Українка).
Ти, Михайлику, не журись (М. Стельмах).
А я б сказала – щирість… (Леся Українка).

С
к
л
а
д
ен

и
й

Діє-
слів-
ний

Допоміжне 
дієслово та
неозначена 
форма дієслова

Стійке слово-
сполучення

Далі й люди почали розходитись (Марко 
Вовчок).
Не хочу я їхати автобусом (Розм.).
Хмара почала швидко наближатися до річ-
ки (І. Франко).

Тільки що діти літ стали доходити* (Мар-
ко Вовчок).

Імен-
ний

Дієслово-зв’язка 
+
іменник
прикметник
числівник
займенник
словосполучення

Брат – інженер, а я буду лікарем (Газ.).

Вона буде вчителькою (М. Коцюбинський).
Повітря було прозоре (Панас Мирний).
А наш спортсмен був другий (Газ.).
Кожен був таким у дитинстві Газ.).
Чому ж футбол став тобі не до вподоби? 
(Газ.).

* Літ дохjдити – дорослішати.



22

Вправа 29. Беручи за зразок речення з таблиць до двох попередніх вправ, са-
мостійно складіть і запишіть п’ять-шість речень, підкресліть у них головні члени, 
усно поясніть, чим вони виражені.

Вправа 30. Перепишіть речення, поставте запитання до головних членів і відпо-
відно підкресліть їх. Усно поясніть, які вони за будовою і чим виражаються.

1. Густо-прегусто виступали зорі на небі (І. Нечуй-Левиць-
кий). 2. І мати почала гладити його голівоньку (Панас Мир-
ний). 3. Сміле слово – то наші гармати, Світлі вчинки – то 
наші мечі (П. Грабовський). 4. Ти чого хихоньки справляєш? 
(М. Стельмах). 5. Сіль стала дорога (Ю. Яновський). 6. Кого 
ж ти, сину, маєш на приміті? (І. Нечуй-Левицький). 7. І що ж 
я можу вам у тім порадити? (І. Франко). 8. Розстаємось надов-
го ми з тобою! (Леся Українка).

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. У якому реченні немає підмета?

А Я люблю своє село.
Б Любиш вулицю свого дитинства?
В Наші приїхали зі змагань!

Г Де двоє, третій не завжди заважає.

2. У якому реченні (реченнях) немає присудка?

А Я розуміюся на комп’ютерних програмах.
Б Давно вчуся столярувати.
В Село. Синя-пресиня річка. Моє дитинство.

Г Чом би і мені не спробувати?

3. У якому реченні підмет виражений займенником?

А Світанок другого жовтня настав пізніше.
Б Перший мав розіграти м’яч.
В Кожен хоче стати знаменитим.
Г. Хлопець прийшов сюди вдруге.

4. У якому реченні підмет виражений інфінітивом?

А Він мріяв жити в рідному місті. 
Б Жити – Вітчизні служити.
В Він не міг жити з цією неправдою.
Г. Так, я буду крізь сльози сміятись.

 Вправа 31. Створіть по одному реченню (за 20 с.), назвіть підмет і при-
судок і поставте до них запитання. Вибуває той, хто не впорається за від-
ведений час.
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§ 5. ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Крім підмета і присудка в реченні можуть бути і другоряд-
ні члени. До них належать додаток, означення та обставина. 
Наприклад: Публіка влаштувала овацію (Ю. Яновський). 
Тихий вечір повільно засинає (І. Нечуй-Левицький). Я сидів 
серед поля і гладив колосок пшениці (І. Франко)

Додатком (complementul) називається другорядний член 
речення, який означає предмет, на який спрямована дія, і 
відповідає на запитання знахідного та інших непрямих від-
мінків (кого? що? чого? кому? чому? ким? чим? на кому? 
на чому?). Наприклад:

А я голосним заповітом   (чим?)
не вдарю схвильовано світ,   (що?)
лише сонцю, і небу, і квітам   (чjму?)
шлю свій останній привіт.   (що?)

(С. Будний)

 Вправа 32. Розгляньте таблицю і з’ясуйте, які відомості можна почерп-
нути з неї про значення додатка, його види та частини мови, якими він 
виражається. Випишіть словосполучення, в яких додатки виступають за-
лежними словами, поставте питання від головного до залежного слова.

Додаток та його вираження
Може 
бути

Для вираження 
використовуються

Приклади

О
д
н
ос

л
ів

н
и
й

Іменник Холод почав проймати Карпа (І. Нечуй-Ле-
вицький).
А парубки обступили хату (Марко Вовчок).
Козаки, а звичаю не знаєте (Марко Вовчок).

Займенник Марічко, не звинувачуй мене (Ірина Вільде). 

Інші
частини
мови

Старого наче хто вщипнув (І. Нечуй-Левицький).
А почалось усе з малого (Ю. Яновський).
Усі хотіли побачити наречену (Газ.)

О
д
н
ос

л
ів

н
и
й

і 
ба

га
то

сл
ів

н
и
й

Складена
власна назва

Гості з Канади вчора відвідали Хотинську фор-
тецю (Газ.).
Дивний сон снився Захарові Беркуту (І. Франко).

Словоспо-
лучення

І ми одна одну усе ж зрозумієм… (Леся Укра-
їнка).
У залі учні побачили дівчинку зі скрипкою 
(Журн.).
Двох ворон і галок трьох охопив переполох… 
(В. Довжин).
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Означенням (atributul) називається другорядний член 
речення, який виражає ознаку предмета і відповідає на 
запитання який? чий? котрий? скільки? Наприклад: Ве-
ликими очима зазирала ніч крізь вікна, а її тьма, чимраз 
чорніша, добиралася поволі, непомітно до дівчини ... (О. Ко-
билянська).

 Вправа 33. Користуючись таблицею, з’ясуйте, якими частинами мови ви-
ражаються означення. Випишіть словосполучення, в яких означення ви-
ступають залежними словами, поставте запитання від головного слова.

Означення та його вираження
Може
бути

Для вираження
використовуються Приклади

Одно-
слівне

Прикметник

Займенник

Порядковий
числівник
Інші частини 
мови

У голубому небі летіла ескадрилья (Ю. Янов-
ський).            
І була у них курочка рzба (Н. тв.).
І колись в країні тій Був на троні цар Плак-
сій (В. Симоненко).
Краплини перші вдарили об шибку (Л. Кос-
тенко).
Потомлені туристи ввійшли в містечко.
Переді мною світилися злякані очі Наталки  
(Ю. Яновський).
Думка купити лижі дуже всім сподобалася.

Багато-
слівне

Складені
власні назви
Словосполучення

«Щедрий вечір» – автобіографічна повість 
Михайла Стельмаха (З підручн.).
Мої батьки не знатимуть долі без хліба  
насущного.

Часто в одному реченні може бути декілька другорядних 
членів. Наприклад: Мати Божа, я Тобі своїх дітей уручаю!.. 
(Марко Вовчок). Цей дім для мене дорогий спогадами про 
щасливе дитинство (Журн.).

Вправа 34. Перепишіть речення, підкресліть у них додатки та означення.

1. І мене в сім’ї великій, в сім’ї вольній, новій, не забудьте 
пом’янути незлим тихим словом (Т. Шевченко). 2. М’який 
перший холод ніби протверезив Карпа (І. Нечуй-Левицький). 
3. Скорбота матері і сльози немовляти, і задуми безпоміч-
но-крилаті шукають – не знаходять берегів (В. Симоненко). 
4. Забудьмо все у цю священну мить (М. Вінграновський). 
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5. Гуси – це був перший і обов’язковий етап нашої освіти 
(Остап Вишня). 6. Я – молодий нащадок Прометея, я – дух 
його (С. Будний). 7. Струна найтонша осені мелодію веде 
(А. Содомора). 

Обставиною (complementul circumstanţial) називається 
другорядний член речення, який указує час, місце, причину, 
мету і спосіб дії чи стану та інтенсивність ознаки.

Обставини, як правило, пояснюють присудок і відпові-
дають на питання коли? відколи? доки? де? звідки? куди? 
чому? навіщо? як? та інші. 

Вправа 35. Прочитайте і перепишіть текст, підкресліть головні та другорядні 
члени речення. Поясніть, чому цей текст казковий.

Ця казка на білих лапах
іде уночі по дорозі, 
і місяць тече по хатах, 
і в казки на віях сльози.

Іде вона й тихо плаче:
Андрійка ніде не бачить.
Чи міг вже Андрійко спати,
і де ж ця Андрійкова хата?

(М. Вінграновський)
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 Вправа 36. Розгляньте таблицю і з’ясуйте, які відомості містить вона про 
обставини і частини мови, якими вони виражаються. Випишіть словоспо-
лучення, в яких обставини виступають залежними словами, поставте за-
питання від головного слова. 

Вираження обставин

Указує на… Для вираження  
використовуються

Приклади

Час Прислівник Щоночі сняться мені рідні Карпати 
(Журн.).
Відтоді стала Олена дома сумна, мовчаз-
на (М. Коцюбинський).

Місце Іменник 
з прийменником

Прислівник

У клубі репетиції затягувалися мало не 
до світанку (С. Чорний).

Праворуч і ліворуч розкошували вишневі 
сади (Журн.).
Згори долинало журавлине «кру-кру» 
(Журн.).

Причину Прислівник

Іменник 
з прийменником

Зопалу я звівся на ноги (Ю. Збанаць-
кий).

З посівною затримались через негоду 
(Газ.).

Мету Іменник 
з прийменником

Неозначена
форма дієслова

Ми тренувалися задля омріяної перемоги 
(Журн.).
Учні приїхали на екскурсію (Розм.).

Геологи сіли біля вогнища вечеряти 
(Газ.).

Спосіб Іменник

Прислівник

Сполучення слів

Ялинка засяяла вогнями.

Василь пошепки радився з хлопцями своєї 
команди.

Ніхто з доброї волі землі не дасть (М. Ко-
цюбинський).
Туристи роздивлялися фортецю зацікав-
леним поглядом (Газ.).

Міру Прислівник

Сполучення слів

Мені зовсім не боляче, дядьку лікарю 
(Ю. Яновський).
Хтось обережно тричі постукав у вікно 
(Ю. Збанацький).

Хворіла вона тижнів зо три (Марко 
Вовчок).
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. У якому реченні неозначена форма є додатком?

А Усі люди на землі прагнуть жити в мирі.
Б І гірку правду кожен мусить знати.
В За допомогу на збиранні врожаю яблук дідусь

обіцяв хлопцям відремонтувати велосипед.
Г Сашко хотів перепливти це озеро.

2. У якому реченні займенник є означенням?

А Музичний вечір запам’ятався усім.
Б Усім гуртом ми зрушили з місця ту брилу*.
В Усім, що маємо, ми завдячуєм своїм батькам.
Г Твоє «усім» пора уже пояснити іменами.

3. У якому реченні немає обставини?

А Ми почувалися добре серед нових друзів.
Б Добре роби, добре й тобі буде.
В Твоє «добре» щось не дуже переконливе.
Г Молоко у нашої корівки надзвичайно добре.

§ 6. РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ*

Однорідними (omogene) називаються такі члени речення, 
які відповідають на те саме запитання, що й головні чи дру-
горядні члени речення. Наприклад, у реченні Полк працю-
вав рівно, спокійно, діловито (О. Гончар) – обставини рівно, 
спокійно, діловито однорідні, бо кожна з них залежить від 
присудка працював і відповідає на те саме запитання: як?

Однорідними бувають підмети, присудки, додатки, озна-
чення, обставини. Вимовляються вони з інтонацією переліку 
або протиставлення. Наприклад: Розум, учення, грамота – 
велика сила (М. Коцюбинський). Мово! Пахнеш солодко хлі-
бом, і добротою, і думками (Г. Світлична).

Вправа 37. Уважно прочитайте, перепишіть текст, знайдіть однорідні члени ре-
чення, підкресліть їх відповідним чином і визначте, від якого члена речення вони 
залежать. Складіть схему залежності.

Зразок: З глибин віків і гордо, й величаво

встає легендами овіяне ім’я: й , і 

* Брèла – великий безформний шматок каменю, землі, льоду і т. ін.
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Ми думаєм про вас. В погожі літні ночі,
в морозні ранки і вечірній час,
і в свята гомінкі, і в дні робочі
ми думаємо, правнуки, про вас.

Ми думаєм про вас – і тому наші руки
не в’януть біля плуга і станка,
тому в серцях у нас не витончена мука,
а радість голосиста і дзвінка.

(В. Симоненко)

Однорідні члени речення не залежать один від одного і 
з’єднуються між собою за допомогою інтонації або інтонації 
та відповідних сполучників. Порівн: 

Вимога звучала спокійно, переконливо: , ;

Вимога звучала спокійно і переконливо: і ;

Вимога звучала спокійно, але переконливо: , але .
На письмі між однорідними членами речення ставиться кома:
а) якщо вони поєднуються тільки інтонацією: Дівчата не

вірять, сміються (О. Гончар): , ;
б) якщо вони поєднуються сполучниками а, але, та (=але), 

зате, проте, однак: Я принесу тобі свою надію, а подарую 

радість і весну: , а ;
в) якщо вони поєднуються повторюваними сполучниками 

і … і (й … й), ні … ні (ані … ані), то … то, чи … чи, або … або:  
І сльози, і кривда, і радість так здавили в грудях, що вона

ледве зводила  дух (І. Нечуй-Левицький): і , і , і .
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Між однорідними членами речення кома не ставиться пе-
ред сполучниками і (й), та (=і), вжитими лише один раз:

Македоніє, пісня моя возвеличить

страждання твої і скорботи (Д. Павличко): і .

Вправа 38. Перепишіть, визначте члени речення і підкресліть відповідним чи-
ном. Запишіть схему залежності однорідних головних і  другорядних членів пер-
шого речення. Усно поясніть написання коми між однорідними членами речення.

1. Пісня була веселою, грайливою, але зараз в устах Любаші 
вона звучала якось тоскно, журливо (О. Гончар). 2. Ні злості, ні 
відчаю в мене не було (І. Гришин-Грищук). 3. Чого ти, Мелаш-
ко, плачеш? Чи жаль тобі села, чи матері, чи чоловіка? (І. Не-
чуй-Левицький). 4. Сонце росло, палало і тихо спускалось додолу 
(М. Коцюбинський). 5. Жіноча пісня сповіддю цвіла про козака, 
дівчину, зілля-руту (Г. Тарасюк). 6. Любов і ласка, ненависть і 
гнів спалахують в рядках, як блискавиці (В. Симоненко).

Д. Добровольський. Моя Україна

При однорідних членах речення можуть бути слова, які 
узагальнено виражають їх значення. У реченнях з узагаль-
нювальними словами ставиться двокрапка або тире.

Двокрапка ставиться після узагальнювального слова пе-
ред однорідними членами речення:

Голос духа чути скрізь:
по курних хатах мужицьких,
по верстатах ремісницьких,
по місцях недолі й сліз (І. Франко).
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Тире ставиться після однорідних членів речення перед 
узагальнювальним словом:

Тепле літо, ясні зорі –
все тихесенько сплива (П. Грабовський).

Узагальнювальні слова є тими ж членами речення, що й 
однорідні члени:

В теплий край тоді далеко
полетять усі пташки:
журавлі, качки, лелеки
і маленькі ластівки (Н. Забіла).

Узагальнювальними словами найчастіше виступають за-
йменники весь, ніхто, ніщо у різних формах, прислівники 
скрізь, усюди, завжди, ніколи, ніде, а також деякі іменники 
та сполучення слів.

Вправа 39. Перепишіть речення, знайдіть однорідні члени речення та узагаль-
нювальні слова, підкресліть їх відповідно до синтаксичної функції, яку вони ви-
конують. Усно поясніть використання двокрапки і тире при узагальнювальних 
словах і наявність чи відсутність коми при однорідних членах речення.

1. Я все покидаю: садочки рясні, і темні діброви, і ниви 
ясні, з собою несу я лиш рідні пісні (Леся Українка). 2. Кожен 
кущик, горбик, долинка, кожна стежинка – все це було йому 
знайоме, промовляло до нього (М. Коцюбинський). 3. Вони всі-
ляко підступали до Івана: і щирістю, і посмішками, і жартами, 
і направду (І. Франко). 4. У щастя людського два рівних є 
крила: троянди й виноград, красиве і корисне (М. Рильський). 
5. Фестиваль нікого не залишив байдужим: ні шанувальників 
таланту Назарія Яремчука, ні його краян (Газ.).
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 Вправа 40. І. Складіть у класі невелике оповідання «Моя Батьківщина» з 
використанням однорідних членів речення за опорними словами: Бать-
ківщина, рідна земля, великі міста, Київ – столиця України, мальовничі 
села, ріки, гори Карпати, найвища вершина Говерла, працьовиті люди.

І. Грищенко. Софіївська площа

М. Шете. Говерла

ІІ. Вдома запишіть складене оповідання, підкресліть однорідні члени речення, 
усно поясніть розділові знаки при них.
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. У якому реченні неправильно поставлений розділовий знак?
А. Чи тобі скрізь так добре буде, як у мене, внучко?
Б. Завжди будемо дружити – в юності, зрілості й у старості.
В. Очі, вуста, поза, голос – усе свідчило, що це був жарт.

Г. Ми готові були їй, нашій колезі, пробачити нетерплячість.

2. У якому реченні потрібно поставити тире?
А. Ніхто не забутий, ніщо не забуте.
Б. Його ніщо не змусить забути друга.
В. Ні на дивані, ні під столом, ні за шафою ніде кошеняти не було.
Г. Твої улюблені книги усі на місці.

3. У якому реченні правильно поставлена двокрапка?
А. Ані негода, ані пізній час, ані відстань: не зупинили його.
Б. У ній було все: і розум, і краса, і скромність.
В. У домі: скрізь запанувала тиша.

Г. Весь небокрай: і землю і річку сповив туман.

4. У якому рядку є слово, яке не буває узагальнювальним?
А. Все, скрізь, ніхто, всюди.
Б. Весь, завжди, ніколи, навіщо.
В. Всі, ніде, ніщо, усюди.

§ 7. РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ 
Вправа 41. Уважно прочитайте кожне речення, перепишіть вправу, знайдіть сло-
ва, що називають особу чи предмет, до якого звернена мова, і підкресліть їх.

1. Тату, частуйте гостей! (М. Стельмах). 2. Забудь мене, 
пташко, забудь, не журись (Т. Шевченко). 3. Мрійництво! 
Жаго моя! Живи! В океані рідного народу відкривай духовні 
острови! (В. Симоненко). 4. Привіт тобі, зелена Буковино, тво-
їм хорошим горам і гаям (В. Самійленко).

Слово або сполучення слів, що називають особу чи предмет, 
до якого звернена мова, називається звертанням (adresare).

Звертання бувають непоширені (виражені одним словом) 
і поширені (виражені сполученням слів). Наприклад: 1. Я 
тобі, сину, щастя бажаю (Розм.). 2. Не очорню тебе, не 
оскверню, Вкраїнонько, моя Державо (Г. Грай). 3. Серце моє, 
зоре моя, де це ти зоріла? (Т. Шевченко).

В усному мовленні звертання виділяються паузами, а на 
письмі – комами або знаком оклику. Наприклад: 1. А чого 
ти, Василю, одвертаєшся од мене? (О. Довженко). 2. Сашу-
ню! Підожди на мене, підем разом (О. Донченко).
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Вправа 42. Уважно прочитайте текст вправи, знайдіть речення з поширеними і 
непоширеними звертаннями, перепишіть їх, підкресливши звертання. Усно ви-
значте, чим виражені звертання.

1. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами! (Т. Шевченко). 
2. Семене, де ти там? (О. Довженко). 3. Що ти робиш, не-
щасний? (Ю. Яновський). 4. Пильнуйте, люди добрі й щирі. 
Не спіть, учені і женці! (В. Симоненко). 5. Мужай, прекрасна 
наша мово, серед прекрасних братніх мов, живи, народу віще 
слово (М. Рильський). 6. Скажи мені, друже, ти нічого не помі-
тив? (О. Довженко). 7. До побачення, дорогенька (О. Довжен-
ко). 8. Гей, нові Колумби й Магеллани, напнемо вітрила наших 
мрій! (В. Симоненко).

Вправа 43. Перепишіть речення, знайдіть у них звертання, підкресліть їх і по-
ставте потрібні розділові знаки.

1. Спи моя дитино золота, спи моя тривого кароока (М. Він-
грановський). 2. Я тепер мрію про Арктику Василю Васильови-
чу (О. Донченко). 3. Привітай же моя ненько моя Україно моїх 
діток нерозумних, як свою дитину (Т. Шевченко). 4. Земле рід-
на Мозок мій світліє, і душа ніжнішою стає, як твої сподіванки і 
мрії у життя вплітаються моє (В. Симоненко). 5. Україно Ти для 
мене диво! (В. Симоненко). 6. Синичко синичко а де твоя спід-
ничка, і ти на морозі ходиш в босій нозі (М. Вінграновський).

 Вправа 44. Прочитайте байку Л. Глібова «Зозуля й Півень», знайдіть у 
ній звертання і подумайте, чи можливий був би текст цього твору без звер-
тань. Випишіть речення зі звертаннями і підкресліть непоширені звертан-
ня прямою лінією, а поширені – хвилястою.

– Як ти співаєш, Півне, веселенько…
– А ти, Зозуленько, ти, зіронько моя,
виводиш гарно так і жалібненько,
що іноді аж плачу я…
Як тільки що почнеш співати,
не хочеться й пшениченьки клювати, –
біжиш в садок мерщій…
– Тебе я слухала б довіку, куме мій,
аби хотів співати…
– А ти, голубонько, ти, кралечко моя,
поки співаєш на калині,
то й весело мені, і забуваю я
свою недоленьку, життя своє погане
та безталанне.
..................................................
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Спасибі, братику, за добреє слівце.
Як не кохать тебе за се?
І ти виспівуєш, неначе та жар-птиця;
і далебі*, що так пошлюся я на всіх. –
Де взявся Горобець, послухав трохи їх
 та й каже:  Годі вам брехати
та одно другого знічев’я** вихваляти! –
Пурхнув та й був такий.

За що ж, – хто-небудь попитає, –
Зозуля Півня вихваляє?
За те, що Півень годить їй
та потакати*** добре вміє:
рука, як кажуть, руку миє.

Вправа 45. Прочитайте речення. Зверніть увагу на звертання. Чим вони відріз-
няються від звертань до Миколи, Віри, мами і т. д.?

1. Мово Дніпра, і Карпат, і Великого Степу! Хто ж так злі-
чив! Як піску біля Чорного моря, стільки перлин (М. Дань-
ко). 2. О рідне слово! О мово рідна! Що за таємна у тобі сила! 
(І. Кращук). 3. Мово наша, батьків і дідів наших, молитво 
наша до рідної землі. Ти як мати рідна (Ю. Гаврилюк). 4. Рід-
на мово материнська, ти – душа мого народу (Д. Кононенко).

Вставні слова
У реченнях можуть вживатися слова, які виражають 

ставлення мовця до повідомлюваного (роздум, сумнів, впев-
неність, невпевненість, згоду, незгоду, підтвердження, ствер-
дження та ін.), вказують автора повідомлюваного тощо. Такі 
слова називаються вставними (incidente). Наприклад:

Ви мене, очевидно (може, ймовірно), не зрозуміли (невпев-
неність). Дівчинка, безсумнівно, не очікувала цього запи-
тання (впевненість). Ми, як звичайно, пішли лісовою стеж-
кою (ствердження). Тобі, гадаю, краще почекати (роздум). 
Поводься з іншими, кажуть люди, так, як хочеш, щоб вони 
поводилися з тобою (авторство).

Вставні слова можуть стояти на початку речення або в 
середині. Відокремлюються вони комами.

Членами речення вони не є.

* Далеб³ – правду кажучи
** Знічåв’я – безпідставно.
*** Потакàти – потурати (казати завжди «так, так»).
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 Вправа 46. Прочитайте вголос вірш В. Івановича, знайдіть у ньому роз-
повідні, питальні й окличні речення, зацитуйте їх. Відшукайте в тексті 
однорідні члени речення і звертання, вставне слово. Запропонуйте свою 
назву для вірша. Чи добре робила бабуся?

Від зорі і до зорі
ходить баба по дворі.
Ходить баба білорука,
цілий день годує внука.
І хоч внучок Казимир
дуже схожий на пузир,
і хоч в нього позвисало
молоде рожеве сало,
ще й ласкаво примовляє:
– Кази-мир-чик! Кази-мир!
Ти – надвір, і я – надвір.
Ти – туп, туп, і я – туп, туп…
А хто буде їсти суп?
Обгризи крильце гусяче…*

Глянь, який горобчик скаче!
Видно, їсти хоче дуже,
але це для нас байдуже.
Ми ні крихти не дамо,
ми усе самі з’їмо!

§ 8. ПОНЯТТЯ ПРО СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ
Вправа 47. Уважно прочитайте речення, знайдіть головні члени та визначте 
кількість граматичних центрів у кожному реченні.

1. Конверт був запечатаний. 2. Кімната, в яку потрапив Олег 
з веранди, була його рідним шостим класом. 3. Школяр добре 
знав, що клас не замикається і його двері ведуть у коридор 
(О. Донченко).

Якщо в реченні одна граматична основа (підмет і прису-
док), то воно називається простим (propoziţіa simplă). Якщо 
в одному реченні є дві і більше граматичні основи (два різні 
підмети з присудками), об’єднані змістом і спільною інтона-
цією, то воно називається складним (frază).

* Ліпàх – сформована пригорща тіста для випікання паляниці.

Та минуло півгодини,
знову бабин голос лине:
– Кази-мир-чик! Кази-мир! –
Баба їжу в нього пхає:
– Ось тобі сметана й сир,
з маслом добрий бутерброд…
Запихай скоріше в рот,
бо сидять якраз сьогодні
голуби усі голодні,
але ти своє роби.
Киш від хлопця, голуби!
Ми ні крихти не дамо,
ми самі усе з’їмо!
Гоже це, а чи не гоже?
Вже онук ходить не може,
як ліпах* його обличчя,
але баба знову кличе…
Так щодня, всяку годину 
баба нівечить дитину.
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Вправа 48. Прочитайте речення. Усно визначте прості і складні речення за гра-
матичною основою кожного. Укажіть кількість граматичних основ і кількість про-
стих речень у кожному складному реченні.

1. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле ні-
міє (Т. Шевченко). 2. В Чорногорі сонце сходить, Чорногора 
в світлі тоне (Ю. Федькович). 3. Через дощі, листопади, мо-
рози котиться колесо вічного воза (Т. Севернюк). 4. Здається, 
що зроду недоля, що горе тебе не знавало!.. (Леся Українка). 
5. Раз Нимидорі приснилось, що вона жне з Миколою пшени-
цю на власному полі (І. Нечуй-Левицький). 6. Зайшла ніч, але 
село ще не спало (С. Васильченко).

Складні речення, частини яких поєднані сполучника-
ми чи сполучними словами, називаються сполучниковими 
складними реченнями (fraze conjuncţionale): Не знав ще 
тоді Василь Васильович, з якою заявою прийде до нього Олег 
(О. Донченко).

Складні речення, частини яких поєднані лише інтонацією, 
називаються безсполучниковими складними реченнями (fraze 
fără conjuncţii): 1. Пригріло сонечко, просохла земля потягла 
орача в поле (М. Коцюбинський). 2. Ідуть дуби купатися у 
море, над головами піднімають руки… (Д. Павличко).

Складні речення, рівноправні частини яких поєднані 
сурядними сполучниками і(й), та, а, але, зате, проте, од-
нак, або … або, ні … ні, чи … чи та деякими іншими, нази-
ваються складносурядними (propoziţii coordenate): Сміливі-
ші кинулись на козака, та голіруч нелегко було його взяти 
(М. Коцюбинський).

Складні речення, в яких одне речення підпорядковує собі 
інше і приєднує його за допомогою сполучників підрядно-
сті що, щоб, як, мов, наче, якби… та сполучних слів хто, 
що, який, котрий, чий, скільки… і де, звідки, куди, коли…, 
називаються складнопідрядними (propoziţii subordenate): Чи 
винна голубка, що голуба любить? (Т. Шевченко). В народу 
немає скарбу більшого, як його мова (Ю. Мушкетик). Коли 
зустрінеш десь заблукане рідне слово, дитино люба, до хат-
ки своєї його запроси (М. Лучкай).

Вправа 49. Прочитайте вправу, окремо випишіть складносурядні, складнопід-
рядні і складні безсполучникові речення. Зверніть увагу на підкреслені сполуч-
ники і сполучні слова та на розділові знаки, що стоять між простими реченнями 
в кожній групі.
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1. Ото ж тая дівчинонька, що сонна блукала (Т. Шевченко). 
2. По обличчю сержанта не можна було вгадати – жартує він 
чи говорить правду (О. Гончар). 3. Хоч на щастя життя багате, 
але кожну людину ждуть і печалі, і сум, і втрати, і не можна 
їх обминуть (В. Симоненко). 4. Ой та ж нам мало випало весни: 
попрощались ми в першу ніч війни (В. Колодій). 5. Хто ти і хто 
прислав тебе сюди з такою вісткою? (І. Франко). 6. Ми схотіли 
тут в сій справі кілька слів до вас сказати, та співцям співати 
личить… (Леся Українка). 

§ 9. КОМА МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

Між частинами складного речення кома ставиться:
а) у складному сполучниковому реченні, зокрема перед і, 

й, та, а, але, що, щоб, коли, який, тому що та іншими спо-
лучниками: Ловитися коникам не хотілося, і вони стриба-
ли сірим степом наввипередки (М. Вінграновський). 

Складені сполучники тому що, через те що і подібні по-
чинають підрядне речення: Ми залишилися вдома, тому що 
було вже пізно (Розм.); однак інтонаційно вони часом розчле-
новуються, і тоді кома переноситься перед що: Він прийшов 
тому, що дав слово (Журн.). Мова і пісня є невід’ємними ри-
сами духовного обличчя народу тому, що це два рівновеликі 
здобутки творчого генія (П. Мовчан); 

б) у складному безсполучниковому реченні, коли воно має 
відповідну інтонацію і між його частинами можна поставити 
єднальний сполучник і: Дощ – це не просто фізичне явище, 
веселка – не звичайний спектр кольорів (П. Мовчан).

Між частинами речення кома не ставиться, якщо в склад-
ному реченні зі сполучниками і, й, та (= і) є спільне пов-
нозначне слово чи сполучення слів: Тоді все навколо замов-
кало і залишалася тільки музика (Журн.).

Вправа 50. Перепишіть речення, поставте потрібні розділові знаки, усно пояс-
ніть правила написання коми у простому і складному реченні.

1. Ой матінко-пава тепер я пропала бо ви мене туди дали де 
я не бувала (Н. тв.). 2. В день такий на землі розцвітає весна 
і тремтить од солодкої муки (В. Сосюра). 3. Вони (гості) справ-
ді вскочили наче за ними гнались вовки (О. Донченко). 4. Ма-
буть тому що село коло річки близько таке все свіже зелене та 



38

яскраве (Марко Вовчок). 5. Поміж вербами і верболозами я на 
ковзанах помчав до тієї Ведмежої долини де побіля містка само-
тіє хутірець-однохатка і де ми колись із дідом знаходили місця 
з карасями… (М. Стельмах). 6. Не поет хто забуває про страш-
ні народні рани щоб собі на вільні руки золоті надіть кайдани 
(Леся Українка). 7. Віл щось почав був говорить та судді річ 
його спочатку перебили Бо він ситенький був (Є. Гребінка). 
8. Пішла б в садок поплакати так дивляться люди (Т. Шевченко).

Вправа 51. Складіть і запишіть п’ять-шість складних речень, використовуючи, за 
вибором, сполучники і, а, щоб та сполучні слова хто, який, котрий, скільки, 
куди.

Вправа 52. Перекладіть українською мовою, зіставте типи речень перекладу й 
оригіналу, поясніть розділові знаки, підсумуйте роботу.

Din ziua când m-am întоros aici, în târguşorul nostru cel vechi, n-am 
stat o clipă. Am cutreierat în lung şi în lat locurile cunoscute, în care au 
rămаs vii pentru sufletul meu întâmplările copilărieі, – întâmplările lumi-
noase ale copilăriei aşa de îndepărtate (М. Садовяну).

§ 10. ПРЯМА МОВА. ДІАЛОГ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ 
В ПРЯМІЙ МОВІ І ДІАЛОЗІ

Зіставте два варіанти повідомлення про один і той самий 
факт і з’ясуйте, в якому з них точніше відтворено події, си-
туацію і дослівно збережено повідомлення про них:

І варіант

«Це правда?» – глянув
батько на запечалену
матір (М. Стельмах).

ІІ варіант

Батько глянув на запечале-
ну матір і запитав, чи це 
правда.

Мовлення певної особи, відтворене з повним дотриман-
ням змісту і форми, називається прямою мовою (vorbirea 
directă) – І варіант.

Мовлення певної особи, переказане своїми словами, на-
зивається  непрямою мовою (vorbirea indirectă) – ІІ варіант.

Порівн.:
«Михайлику, а в степах 
і суниць не буде?»

«Михайлику, а в степах і 
суниць не буде?» – охопивши 
руками коліна, запитала 
Люба (М. Стельмах).
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Слова, що вказують, кому нале- 
жить пряма мова або і як вона ви-
голошена, називаються словами 
автора (cuvintele autorului).

На письмі пряма мова з обох бо-
ків береться в лапки. У лапках сто-
ять і знак питання, знак оклику та 
три крапки, якими вона завершу-
ється. За лапками пишуть крапку 
і кому.

Вправа 53. Зіставте три варіанти прямої мови, зверніть увагу на місце слів авто-
ра у кожному варіанті; порівняйте розділові знаки.

Нас запитали: 
«Чого очікуєте 
від спілкування?»

«Чого очікуєте від 
спілкування?» – запи-
тали нас (М. Вайно).

«Чого, – запитали 
нас, – очікуєте від 
спілкування?»

1. Якщо слова автора стоять перед прямою мовою, то піс-
ля них ставиться двокрапка: Тоді я знов до батька: «Тату!».

2. Якщо слова автора стоять після прямої мови, то:
а) перед словами автора ставиться кома й тире, коли пря-

ма мова мала б закінчуватися крапкою, порівн.:
«Та… таке скажете». «Та… таке скажете», – засоро-

милась Мар’яна (М. Стельмах).

б) перед ними ставиться лише тире, коли в прямій мові 
перед закритими лапками стоїть знак питання, знак оклику, 
три крапки:

1) «А що ж було?» – почувся раптом винуватий голос 
діда (О. Довженко).

2) «Постійте, зараз!» – крикнув Хома (М. Коцюбин-
ський).

3) «Ні, таточку…» – кажу я (М. Стельмах).

3. Якщо слова автора стоять у середині прямої мови, то:
а) вони з обох боків виділяються комою й тире, коли на міс-

ці розриву прямої мови не мало б бути ніякого знака або мала 
б стояти кома, крапка з комою, двокрапка чи тире, порівн.:

«Скажете Гаркуші, 
щоб мою пайку вам 
віддавав…».

«Скажете Гаркуші, – звеліла Ганна, – 
щоб мою пайку вам віддавав…»  
(О. Гончар).
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б) перед словами автора ставляться кома й тире, а після 
них – крапка й тире, коли на місці розриву прямої мови 
мала б стояти крапка, порівн.:

«Сонце ходить до нас 
не в гості. Сонце з 
нами живе!».

«Сонце ходить до нас не в гості, – 
писав В. Симоненко. – Сонце з нами 
живе!». 

в) перед словами автора ставиться тире, а після них – кра-
пка й тире, коли на місці розриву стоїть знак питання, знак 
оклику чи три крапки, порівн.:

«Ідея в Сашка Чайки, 
Василю Васильовичу! 
Ми вирішили організу-
вати…».

«Ідея в Сашка Чайки, Василю Ва-
сильовичу! – поспішав розповісти 
меткий Омелько Нагірний. – Ми 
вирішили організувати…» (О. Дон-
ченко).

Вправа 54. Перепишіть, підкресліть слова автора, поставте потрібні розділові 
знаки. 

Зразок: «Я вдячний стежці, по якій ішов», – сказав син 
батькові. 

1. «Яка ти розкішна, земле, думала Маланка. Весело засі-
вать тебе хлібом прикрашать зелом заквітчать квітами» (М. Ко-
цюбинський). 2. «Вставай, лежибоко сказав добродушно батько 
та розкажи ще раз…» (О. Донченко). 3. «Ні, тут щось не те 
стояла на своєму Ганна. Я ж бачила, якими ви поверталися зі 
степу…» (О.  Гончар). 4. «Якби по правді задумався Валерик 
то нікому одному не повинно б усе це належати…» (О. Гончар). 
5. Дзвінким голосом вона почала «Ой летіла горлиця через 
сад…» (О. Донченко).

Вправа 55. Прочитайте. Скажіть, як називається розмова двох чи кількох осіб, 
записана у такій формі.

– А ти дотепер яким видом спорту займалася?
– Спортивною гімнастикою.
– А чому покинула?
– Хочу бути у вашій команді.

Це різновид прямої мови, який називають діалогом. Отже, 
пряму мову можна передати й у вигляді діалогу. Наприклад: 

Галина повідомила:
– Книга дуже цікава. Варто, щоб її прочитали всі.



41

– Я вже читав, – озвався Петріка.
– Дайте мені, – попросила Доріца, – я теж хочу прочитати.
Діалогом (dialog) називається пов’язана змістом розмова 

двох або кількох осіб.
Кожне окреме висловлювання осіб, що беруть участь у 

діалозі, називається реплікою (replică).
Кожна репліка в діалозі пишеться з нового рядка. Перед 

кожною з реплік ставиться тире. Якщо репліка супроводжу-
ється словами автора, то перед ними ставляться ті самі розді-
лові знаки, що й при прямій мові, але без лапок. Наприклад: 

– Ти бувала на морі? – запитала Оля. 
– Ні, поїду цього літа, – відповіла Родіка.
Зв’язне мовлення однієї особи називається монологом 

(monolog).

Вправа 56. Читаючи текст у ролях, одночасно перекладайте його. У якій формі 
написаний цей текст?

– Monica, ia uită-te ce-am scris!
– Cum? Olguța, ai terminat deja de scris?!
– Uită-te!
– Aa! Numai atâta ai scris! Se liniști Monica. 
– Ce? Nu-ți place?
– Nu zic că nu!.. Dar mai bine scriu eu pentru tine.
– Nu vreau!.. Așa am vrut eu să scriu!

(За. І. Теодоряну)

Вправа 57. Прочитайте усмішку. Речення з прямою мовою замініть діалогом. За-
пишіть.

ВІВЦІ ПЕКАЛЕ

Якось бачить Тиндале: по 
дорозі йде Пекале з торбами 
через плече. І питає його: 

– Куди це ти, брате, 
йдеш? 

– До вівчарні йду, овець 
подоїти, бринзу зробити. 

– А багато овець маєш?  
– Білих – жодної, а чор-

них ще менше.
(З н. тв.).
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§ 11. СКЛАД СЛОВА
Вправа 58. Пригадайте, що називається складом слова. Поділіть слова на скла-
ди інтонацією.

Боронћ, вода, волога, гребля, дарувати, достаток, екватор, 
жолудь, камінь, лагідний, можливість, сон, два.

Вправа 59. Перепишіть слова, поділивши їх на склади. Усно аргументуйте ви-
значення кількості складів.

Агроном, навчання, бригадир, велосипед, вівчар, географія, 
граматика, грім, землемір, колода, колосся, молотьба, надія.

Склад, на який падає наголос, називається наголошеним 
(silabă accentuată).

Вправа 60. Пригадайте, який склад слова називається відкритим, а який закри-
тим. Поділіть слова на склади, підкресліть у них відкриті склади і проставте на-
голоси.

Автор, авторитет, аркан, білити, близенько, величина, від-
бір, вічність, володіти, громадянин, дороговказ.

Вправа 61. Перепишіть слова, позначаючи можливі варіанти їх поділу за прави-
лами переносу з одного рядка в інший. Підкресліть слова, які не можна розрива-
ти для переносу. Усно поясніть, чому.

Зразок  можливого переносу прикметника молдовський: 
мол-довський, молдов-ський, молдовсь-кий.

Бразилія, ера, олівець; броджу, віджити, задзвонити, над-
земний; виїзд, в’їздити, ін’єкція, сім’я; гайок, лічильник, 
мільйон, працьовитий; АСУ, степ, ЧАЕС; Дніпро, одеський, 
новоселицький, сестра.

§ 12. ВЖИВАННЯ ЗНАКА М’ЯКШЕННЯ (М’ЯКОГО ЗНАКА)  
ТА АПОСТРОФА

Знак м’якшення пишеться Знак м’якшення не пишеться

1. Після д, т, з, с, ц, л, н, що позначають 
м’які приголосні в кінці слова та складу 
перед буквами, що позначають тверді при-
голосні (крім шиплячих), в середині слів: 
жолудь, честь, колодязь, вісь, міць, сіль, те-
мінь; батько, яблунька, молотьба.

1. Після б, п, в, м, ф, ж, ч, 
ш, щ, р: вісім, ніч, кущ, Хар-
ків, морквяний (виняток – 
Горький).



43

Знак м’якшення пишеться Знак м’якшення не пишеться

2. Після м’яких приголосних у середині 
складу перед о: льон, трьох, сьогодні, до 
нього, дзьоб.

3. У словах з суфіксами: 
а) -зьк-, -ськ-, -цьк-: запорізький, закар-

патський, чернівецький, одеський;
б) -еньк-, -оньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-: 

червоненький, голівонька, добресенький, сві-
жісінький, малюсінький.
4. Після м’якого л перед наступним приго-
лосним: більший, їдальня, пальчик, кільце, 
Михальченко.

5. У групах -льк- та -льц- і -льч-, якщо 
м’який знак уживається у початковій фор-
мі слова: Галька – Гальці – Гальчин, донь-
ка – доньки – доньчин, Васька – Васьці – 
Васьчин, нянька – няньки – няньчин.
6. У дієслівних формах дійсного та наказо-
вого способів: пишуть, будується, зробіть, 
посадіть.

2. В українських прізви-
щах після д, н, т перед ч 
у суфіксах -ченк(о), -чук, 
-чишин: Федченко, Радчук, 
Гринчишин.
3. Після н перед ж, ч, ш, щ 
та перед суфіксами -ськ(ий), 
-ств(о): інженер, тонший, 
селянство.
Виняток: бреньчати (бо 
бренькати – бренькіт).
4. Між подвоєними (подов-
женими) приголосними:
знання, волосся, зілля, ка-
міння, сіллю, гілля.
5. Між м’якими приголос-
ними, крім після л: пісня, 
свято, цвях. 
Але: сільський, чорнильний.

Вправа 62. Випишіть слова у два стовпчики: у перший – зі знаком м’якшення, а 
в другий – без нього, поясніть написання.

Читальня, сильний, ковзкий, військо, Настя, в’язкий, Галь-
ка, вузький, батько, біленький, сміливість, піч, двір, хлопець, 
сип, рученька, Наталчин, свято, сіллю, забудько, дивитись, 
менший, білісінький, по-українськи, цвях, Васька, волосся, 
селянство, звір, по-молдовськи, смієшся, знання, дивитись, 
кільце.

Роздільна вимова твердих приголосних з йотованими є, ї, 
ю, я на письмі позначається апострофом.

 Вправа 63. Пригадайте правила написання апострофа і, розкриваючи 
дужки, запишіть слова за нормами українського правопису.

А(дю)тант, бу(ря)к, бу(ря)н, ві(дї)жджати, відс(вя)ткувати, 
дрі(бя)зковий, здоро(вя), (зя)витися, ка(рє)р, Кли(мю)к, ко-
ро(вя)чий, (мя)со, (пя)та, соло(мя)ний, ті(мя).
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Апостроф ставиться Апостроф не ставиться

Перед я, ю, є, ї:
1. Після губних б, п, в, м, ф: б’ють, п’єса, 
в’янути, п’ять, пам’ять, верф’ю, солов’ї, 
об’єкт, прем’єр.
2. Після р у кінці складу: бур’ян, з матір’ю, 
кур’єр, пір’я.
3. Після українських та іншомовних пре-
фіксів, що закінчуються на приголосний: 
під’їхати, з’їзд, без’ядерний, під’єднати, 
об’їзд, ад’ютант, ін’єкція.
4. Після першої частини складних слів пе-
ред я: трьох’ярусний, дит’ясла, пів’яблука.
5. Після к перед я у власних назвах: Лук’ян, 
Лук’янівка, Лук’яненко, Лук’янчук; також 
після к, х і шиплячих в ішомовних назвах: 
Рейк’явік, Х’юстон.

1. Після губних б, п, в, м, 
ф, якщо перед ними стоїть 
ще один приголосний, що 
належить до кореня (крім 
р): свято, дзвякнути, цвях, 
мавпячий, морквяний (але: 
верб’я, черв’як, торф’яний). 
2. Після б, п, в, м, ф та р, 
якщо я, ю, є позначають 
м’якість (немає роздільної 
вимови): буряк, буря, бюд-
жет, бюро, бязь, Мюнхен, 
пюре, фюзеляж.

Вправа 64. Згрупуйте слова за наведеними у таблиці впр. 63 правилами напи-
сання апострофа. 

Бар’єр, без’ядерний, п’єса, бур’ян, в’їзд, в’юн, ін’єкція, 
Лук’янівка, миш’як, Монтеск’є, м’який, дит’ясла, пів’яблу-
ка, пір’їна, по подвір’ю, Руж’є, солов’їний, Стеф’юк, суб’єкт, 
Х’юз.

Вправа 65. Перепишіть, вставляючи, де треба, апостроф. 

1. Без краю рідного душа щемить, троянди в..януть, мовк-
нуть солов..ї (В. Лучук). 2. На щоках з..явився рум..янець, 
наливалося силою і здоров..ям тіло (І. Цюпа). 3. Не кидайсь 
хлібом, він св..ятий (М. Рильський). 4. Ніколи я не знав, як 
тяжко жить без солов..я, що в пісні аж тремтить тільцем своїм 
маленьким і гар..ячим (М. Рильський).

§ 13. БУДОВА СЛОВА, ОРФОГРАМИ В КОРЕНЯХ СЛІВ, 
ОРФОГРАМИ В ПРЕФІКСАХ

Слово складається зі значущих частин, до яких належать 
корінь (rădăcină), префікс (prefix), суфікс (sufix) і постфікс 
(postfix) та інші морфеми. При вивченні будови слова необ-
хідно вживати і такі терміни, як основа (temă) і закінчення 
(terminaţie), твірна основа (temă derivatiwă).
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Вправа 66. Пригадайте, що називається основою і закінченням. Прочитайте 
уривок вірша В. Симоненка, випишіть з нього десять змінних слів, позначте в них 
основу і закінчення.

Зразок: люд-и

Люди – прекрасні. Земля – мов казка. 
Кращого сонця ніде нема. 
Загруз я по серце у землю в’язко. 
Вона мене цупко трима.
І хочеться бути дужим,
і хочеться так любить,
щоб навіть каміння байдуже
захотіло ожити і жить! 

Основа слова може збігатися з його коренем, наприклад:(  (  (
люд- (люд-и), рук- (рук-а), сторон- (сторон-а). Основи, які 

                

збігаються з коренем слова, називають кореневими основами. 
Кореневі основи протиставляються похідним основам: це 

такі основи, які крім кореня мають у своєму складі ще й 
інші значущі частини слова, наприклад:
                        (    

 ∧
                                           (  

  ∧ ∧
 

лісов-   (ліс-ов-ий),    вівчарств- (вівч-ар-ств-о), 
                                                               

                              (

  ∧
перехідн- (пере-хід-н-ий).

 

Вправа 67. Прочитайте речення, проаналізуйте будову виділених слів, позначте 
в них кожну значущу частину відповідними знаками.

В іншому кутку спортивного залу, перевертаючись на ма-
тах, почали гратися якісь діти (Газ.).

Увага! Незмінні слова не поділяються на основу і закін-
чення.

Вправа 68. Поясніть (усно) значення підкреслених слів, згрупуйте споріднені 
слова за значенням коренів і випишіть їх окремо. Поясніть, чому ви згрупували 
слова саме так.

Гарна річ, глибоке річище, зібралися на роковини, зректися 
престолу, цілий рік, нарікати на погоду, невелика річка, ре-
човий доказ, ріка життя, річний звіт, розумна річ, спакувати 
речі.
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Вправа 69. Перепишіть текст і підкресліть незмінні слова.

Сонце ходило на небі низько, але ще добре припікало косим 
промінням. Тихий вітер ледве ворушився. Над полем мигтіло 
марево* (І. Нечуй-Левицький).

Я. Савчин. За селом

Вправа 70. Перепишіть слова, вставляючи пропущені букви. Позначте значущі 
частини слова. 

Бл..скучий, вин..сений, заб..рати, зас..лити, зас..лати, зас..пати, 
з..зуля, кр..вавий, м..настир, натру..ений, освя..ення, оскар..ення.

Вправа 71. Пригадайте правила правопису префіксів без-, пре-, при-, прі-, пе-
репишіть слова і вставте пропущені букви.

Бе..голосий, бе..кровний, бе..палий, бе..силий, бе..тур-
ботний, бе..формний, бе..язикий; пр..багатий, пр..бережний, 
пр..бігти.

Вправа 72. Від дієслів вести, нести та брати, рвати утворіть похідні за допо-
могою префіксів в-(у-), від-, з-, над-, під-, роз- чи вві-(уві-), віді-, зі-, наді-, піді-, 
розі-. Усно поясніть вибір префікса.

 Вправа 73. Пригадайте, за яких умов префікс з- змінюється на зі-, с-. 
Усно поясніть, чим зумовлений вибір префікса з-, зі-, с- при утворенні кож-
ного з наведених дієслів.

Звести, знайти, зорганізувати, зуміти; зібрати, зігнати, зір-
вати, зіскочити; сказати, спитати, стерти, сформувати, схи-
лити.

* Мfрево – тут: миготливий шар теплого повітря біля поверхні землі; су-
хий туман.
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§ 14. БАГАТОЗНАЧНІСТЬ СЛІВ.  
ПРЯМЕ І ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

Лексичне значення слова розкривається через його зв’я-
зок з іншими словами у словосполученні, реченні чи тексті. 

У мові багато слів в різних словосполученнях є назвами 
одного предмета, ознаки чи дії. Наприклад: антена, аптека, 
багатіти, баян, бджола, безжурний, буряк, бур’ян. Їх нази-
вають однозначними. Однак значно більше слів, які мають 
по кілька значень. Їх називають багатозначними. Такими, 
наприклад, є дієслова бігти, впадати – впасти та інші, 
порівн.: біжить дитина (швидко рухається), біжить ріка 
(швидко тече); біжать роки (швидко минають), біжить гле-
чик (протікає); струмок впадає в річку (вливається), впадає 
в гнів (сердиться), гуси на озеро впали (сіли)…

Вправа 74. Розгляньте словосполучення і з’ясуйте в них значення дієслова 
бити. Свої спостереження підтвердьте дієсловом-синонімом із довідки.

Бити кіл; бити олію; бити масло; бити конем; бити ферзя; 
бити в барабан; бити в литаври; бити фундамент; бити посуд; 
годинник б’є; бити льон; бити з гармати; бити зайців; прожек-
тор б’є; фари б’ють; хвиля б’є.

Довідка: вганяти (забивати), виготовляти, вигравати, грати, 
задзвонити, завдавати шкоди, зливати, лютувати, полювати, 
руйнувати, світити, стріляти, тіпћти (очищати від насіння), 
хлюпати.

Вправа 75. Прочитайте і розкрийте (усно) значення прикметників у словосполу-
ченнях. Окремо випишіть словосполучення з прикметниками, вжитими: а) в пря-
мому і б) переносному значенні.

Важкий багаж, важкий шлях, важка задача. Велика втра-
та, велика кімната, велике місто. Високий авторитет, високі 
гори, висока оцінка. Гаряча вода, гаряча пора, гарячий ха-
рактер. 

 Вправа 76. Прочитайте текст.

КОБЗАР

Тарас Шевченко... Такий великий, що бути більшим не мож-
на. Як Україна. Як світ... Ріс безрідним сиротою, а став най-
ріднішим усім нам з покоління і в покоління. Був кріпаком, а 
заговорив – і показав шлях до свободи... Він безсмертний, як 
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саме життя, тому став нашою долею і заповітом. І на сторожі 
правди, любові і честі стоїть його слово.

«Все йде, все минає», – сказав Великий Кобзар. Але Тарас 
Шевченко залишатиметься безсмертним, поки живе Україна. 
Ім’я цієї людини є уособленням непереборної волі, сили духу, 
пророчого дару. Поетичний спадок Шевченка – це чисте дже-
рело, що живить цілі покоління. І сьогодні Кобзареві ідеа-
ли – Україна, Мати, Воля, Правда, Любов – священні для нас 
(З ювілейного видання «Кобзаря» 2013 р.).

Пам’ятник Кобзареві у Харкові

Дайте відповіді на запитання:
1. Чому Тарас Шевченко – безсмертний? 
2. Що уособлює ім’я цієї геніальної людини? 
3. На сторожі чого поставив Шевченко слово? 
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4. Які ідеали були у Шевченка? 
5. Що мав на увазі поет, коли писав:

Ну що, здавалося б, слова?
Слова та голос, більш нічого.
А серце б’ється, ожива,
як їх почує…

 

§ 15. СИНОНІМИ Й АНТОНІМИ
Вправа 77. Прочитайте речення, зверніть увагу на виділені слова, визначте, що 
в них спільного і чим вони відрізняються між собою.

Ольга Василівна спокійно відреагувала на повідомлення, але 
почуте непокоїть її, тривожить, мучить, гризе і пече душу 
(Ірина Вільде).

Слова, які відрізняються звучанням, але близькі сво-
їм значенням, називаються синонімами (sinonime): дорога, 
шлях, путь, гостинець; гарний, вродливий, красивий, приваб-
ливий; говорити, розмовляти, балакати.

Синоніми, як правило, належать до одної частини мови, 
хоча синонімами до окремих дієслів можуть бути і фразео-
логізми: втекти і накивати п’ятами; помилитися і дати 
маху; знущатися і воду виварити (з когось).

Вправа 78. Розгляньте пари слів і визначте, що в них спільного і що відмінне. 

Водночас – одночасно, бархатний – оксамитовий, амністува-
ти – помилувати, ополоник – черпак, дорога – автострада.

Вправа 79. Пригадайте, як називаються слова, що мають протилежне значення, 
і знайдіть такі слова  у кожній групі.

Зразок: вечір – ранок.

1. Вечір, земля, кривда, небо, правда, радість, ранок, спо-
кій, сум, тривога. 

2. Близький, високий, вузький, глибокий, далекий, крутий, 
мілкий, пологий, низький, широкий.

3. Будувати, здобувати, збирати, купувати, пам’ятати, про-
давати, розкидати, руйнувати, втрачати, забувати. 

Вправа 80. До поданих слів доберіть синоніми й антоніми (де вони можливі)  
і введіть їх у речення.

День, мир, спокій; весняний, вечірній, легковажний; голос-
но, завжди, спокійно; говорити, працювати, пригадувати.
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§ 16. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ

У мові чимало усталених висловів і зворотів, тобто таких, 
які народ використовує у готовому вигляді, передає від по-
коління до покоління, знає їх значення і поза текстом. Це 
фразеологізми (frazeologisme).

Фразеологізми складалися протягом століть і являють со-
бою яскраві, дотепні, влучні вислови: усі розуми поїв – «муд-
рий»; мати довгий язик – «говорити зайве»; п’ятами наки-
вати – «втекти»; пекти раки – «почервоніти, знітитись»; 
віддати чолом  – «виявити шану».

Значення фразеологізму можна передати одним словом 
(язика прикусити – «замовкнути»; бісики пускати – «за-
гравати з кимсь, кокетувати») або словосполученням і навіть 
цілим описом (побувати на коні і під конем – «мати досвід 
добрий і поганий»).

До фразеології у широкому значенні слова зараховують 
прислів’я і приказки (згода дім будує, а незгода руйнує), а 
також складні терміни (базедова хвороба, інфаркт міокарда, 
дзвінкі приголосні, холодна війна і под.)

Вправа 81. Спишіть речення, замінивши в них підкреслені слова фразеологізма-
ми з довідки. Зверніть увагу на правопис особових імен.

1. Сьогодні Петрик устав дуже рано. 2. Учитель похва-
лив Миколу за відмінну роботу, але порадив не зазнаватися. 
3. Наша команда швидко забила гол у ворота Родіона. 4. Клас 
вирішив не відставати. 5. Не годиться Іванові, вже дорослому 
хлопцеві, плакати.

Довідка. Одним махом. Ні світ ні зоря. Не задирати носа. 
Нюні розпускати. Не пасти задніх.

Вправа 82. Що означають ці вирази? Коли і для чого їх вживають?

1. Іноді б’ють Хому за Яремину вину. 2. Вийшов Юхим із 
води сухим. 3. На вовка неслава, а овець їсть Сава. 4. Який 
Сава, така й слава. 5. Як постелишся, так і виспишся.

Вправа 83. Користуючись довідкою, з’ясуйте значення фразеологізмів:

Ахіллесова п’ята. Братися за розум. Взяти під обстріл. Вед-
межа послуга. Дивитися вовком. Піти вгору. Бути на сьомому 
небі. Валом валити. Бабине літо.
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Я. Жмінка. Бабине літо

Довідка: Радіти, відчувати надзвичайне задоволення. Враз-
ливе місце, слаба ланка чогось. Сердитися. Поліпшити своє 
становище. Невдала допомога, яка перетворюється на шкоду. 
З’являтися, йти у великій кількості чи великою масою. Пе-
реглянути свою поведінку. Критикувати. Сухі теплі дні ранньої 
осені і павутиння, що літає в цю пору.

 Вправа 84. Ознайомтесь із матеріалами вправи і прочитайте їх уголос. 
Визначте, який запис має ознаки тексту, тобто об’єднує речення, що пов’я-
зані між собою за змістом і розкривають певну тему, а який є набором 
окремих речень і не виражає спільної думки.

1. Великий поет – це одне, а велика людина – це інше. Він 
був геніальний стиліст, але стиль його життя часто шокує. Хто 
вміє копіювати, той вміє творити. Віруюча і мисляча людина 
не може не думати. Ми з тобою, наче квіти, що зросли на чу-
жині (Із П. Сороки).

2. Один чоловік їхав раз зі своїм малим сином. Надворі було 
дуже душно, дорога важка, коні спітніли, а синок каже: «Тату, 
не видите, як наші бідні коники утомилися, сердешні? Чому ж 
бо їх не візьмете на віз, аби трохи підвезлись?» (Ю. Федькович).

 Вправа 85. Уважно прочитайте вірш В. Симоненка, визначте його тему, 
сформулюйте основну думку, підтвердьте зв’язок речень за змістом і їх 
логічну послідовність і відшукайте мовні засоби, якими підтверджується 
смислова і стилістична єдність цього тексту.

Скільки б не судилося страждати,
все одно благословлю завжди
день, коли мене родила мати
для життя, для щастя, для біди.
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День, коли мої маленькі губи
вперше груди мамині знайшли,
день, що мене вперше приголубив
ласкою проміння із імли.

П. Басанець. Материнство

 Вправа 86. Прочитайте текст і дайте йому назву. Складіть простий план 
спочатку усно, а потім запишіть його.

Слово найтонше доторкається до серця, воно може стати і 
ніжною запашною квіткою, і живою водою, що повертає віру в 
добро, і гострим ножем, і розжареним залізом, і брудом. Мудре 
і добре слово дає радість, нерозумне і зле, необдумане і нетак-
товне – приносить біду.

Словом можна вбити і оживити, поранити і вилікувати, по-
сіяти тривогу й безнадію і одухотворити, розсіяти сумнів і за-
смутити, викликати посмішку і сльозу, породити віру в людину 
і заронити невіру, надихнути на працю і скувати сили душі… 
Зле, невдале, нетактовне, просто кажучи, нерозумне слово 
може образити, приголомшити людину (В. Сухомлинський).

 Вправа 87. Прочитайте звернення до людини письменника середини ХІХ 
століття Федора Достоєвського.

«…Любіть всі Божі створіння, весь світ і кожну піщинку в 
ньому. Любіть кожен листок, кожен промінчик Божого світла. 
Любіть звірів, рослини – любіть усе… Якщо ви все любите, ви 
побачите таїну, що прихована всюди. Помітивши її, ви з кож-
ним прожитим днем будете краще розуміти її. І врешті-решт ви 
полюбите весь світ всеохопною любов’ю».

Дайте відповіді на запитання:
1. Хто і що в цьому світі, на ваш погляд,  заслуговує найглибшої любові?
2. Яка людина здатна любити світ безкорисливо?
3. Чому кажуть, що як людина сприймає світ, така і душа в неї?
4. Які пестливі форми слів мама, тато, баба, дід ви знаєте?
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РО З Д І Л  I І

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Розділ мовознавства, що займається вивченням слова як 
частини мови, називається морфологією (morfologie).

§ 17. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО ЧАСТИНИ МОВИ
Вправа 88. Прочитайте речення, знайдіть у ньому слова тих частин мови, які ви 
вже вивчали. Що ви знаєте про них з уроків молдовської мови?

В поривах вітру серце здоровіє,
дзвінкий мороз жене гарячу кров, 
крізь холоди іде відважна мрія
про подвиги, про славу, про любов.

(Т. Севернюк)

М. Самокиш. Бій М. Кривоноса з Я. Вишневецьким

 Вправа 89. Перегляньте запропонований ряд слів і поміркуйте над тим, 
на що в кожному окремому випадку треба звернути увагу, щоб не помили-
тися при визначенні частини мови.

Багато (багато учнів і багато читати); біг (швидкий біг і швид-
ко біг); віз (віз пшеницю і новий віз); мати (моя мати і мати 
можливість); мило (мило усміхатися і пахуче мило); ніс (розбив 
ніс і ніс сумку); тепло (зберегти теплj і тtпло привітати).

При розпізнаванні частин мови необхідно враховувати, 
що означає слово, як воно сполучається з іншими словами та 
яку синтаксичну роль виконує в реченні.
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Групи слів, які мають властиві тільки їм лексичне зна-
чення, морфологічні ознаки і синтаксичну роль, називають-
ся частинами мови (părţіle de vorbire).

Українські граматики виділяють десять частин мови: 
іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, 
прислівник, прийменник, сполучник, частку і вигук.

Шість частин мови об’єднують слова, що називають пред-
мети, дії і стани, ознаки та інші поняття мовної дійсності. 
Це слова, які мають лексичне значення, кожне з них має 
свої граматичні ознаки, виконує певну синтаксичну роль. Ці 
частини мови називаються самостійними, повнозначними. 
До повнозначних належать іменник, прикметник, числів-
ник, займенник, дієслово і прислівник.

При визначенні частин мови береться до уваги не лексич-
не значення кожного окремого слова, а те, що є спільним 
для тисяч слів певної частини мови. Для іменника – це наз-
ва предмета, або предметність; для прикметника – це назва 
ознаки предмета; для дієслова – це назва дії або стану. Уза-
гальнене значення кожної повнозначної частини мови вста-
новлюємо також за питаннями.

Повнозначним частинам мови протиставляються три не-
повнозначні, до яких належать прийменник, сполучник і 
частка. Неповнозначні частини мови не мають лексичного 
значення, самостійних граматичних ознак і не виконують 
самостійно жодної синтаксичної ролі в реченні. Вони тільки 
обслуговують повнозначні частини мови, тому їх ще назива-
ють службовими.

Змінні
частини
мови 

Незмінні
частини
мови 

Іменник
Прикметник
Числівник
Займенник

Дієслово

Прислівник

Прийменник
Сполучник
Частка
Вигук

Хто? Що?
Який? Чий?
Скільки? Котрий?
Хто? Що? Який?
Чий? Скільки?
Що робити?
Що робить?

Де? Коли?
Чому? Як?

–
–
–
–

Батько, гора.
Веселий, дубовий, Олин.
Багато, два, троє, третій.
Ти, що, такий, мій, свій, 
стільки.
Писати, читати, пише, са-
дить.

Тут, завтра, зосліпу, тихо.

Без, в, від, до, з.
І, а, але, бо, щоб.
Авжеж, еге, невже? б (би)
Ай, ох-ох-ох, ого!
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Повнозначні (самостійні) частини мови відрізняються від 
неповнозначних (службових) тим, що до перших можна по-
ставити запитання, а до других запитання не ставлять.

Вигук як частина мови стоїть окремо, бо слова, які він 
об’єднує, не мають ознак ні самостійних, ні службових ча-
стин мови.

Вправа 90. Ознайомтесь із текстом і випишіть з нього окремо іменники, прикмет-
ники, числівники, займенники, дієслова та прислівники. Усно аргументуйте на-
лежність слова до тієї чи іншої частини мови. До кожного повнозначного слова 
поставте запитання.

Роман народився бджолярем. Він – степовик, знає таємну 
бджолину мову. Аби ви тільки побачили його серед вуликів! 
Він непоквапом, урочисто підходить до одного, до другого вули-
ка, вслухається… З самого ранку стоїть на пасіці трудовий гул, 
ніби аж радісний, як музика добробуту і злагоди (За О. Гон-
чаром).

Вправа 91. Перепишіть речення, знайдіть і підкресліть службові слова, усно по-
ясніть, чому вони службові.

Пам’ятаю, вишні доспівали,
наливались сонцем у саду.
На прощання ти мені сказала:
«Де б не був, а я тебе знайду…». 

(В. Сосюра)

 Вправа 92. Підготуйте твір-роздум про вчинки людей на основі особи-
стих спостережень (роздуми можуть бути схвальними або ж мати харак-
тер аргументованого осуду).
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 Вправа 93. Прочитайте вголос оповідання О. Буценя й перекажіть його 
зміст. Наскільки правдоподібна ситуація відтворена в ньому? Знайдіть у 
тексті слова, які дають підставу одному з хлопців назвати дівчинку чепуру-
хою. Яке речення заперечує це?

НА ВУЛИЦІ

Іде дівчинка до школи. Бантики чи-
стенькі, платтячко випрасуване, череви-
ки блищать. Поряд з нею мама, несе їй 
портфель. А позаду двоє хлопців ідуть, 
розмовляють.

Один каже:
– Дивись, яка чепурна дівчинка. Аж 

глянути любо. Чепуруха!
А другий йому відповідає:
– І зовсім не чепуруха вона.
– Це чому? – здивувався перший. – Вона ж он яка чистенька.
– А тому, що все за неї робить мама. Навіть портфель їй до 

школи носить, я щодня бачу. Ліниві охайними не бувають.
Так це чи не так?

Поведіть дискусію про порушену автором проблему.

 Вправа 94. Знайдіть у тексті до попередньої вправи прикметники і чис-
лівники, випишіть їх і поясніть, за якими ознаками ви їх розмежували.

ІМЕННИК

§ 18. ІМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ: ЗНАЧЕННЯ,  
ГРАМАТИЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Вправа 95. Перепишіть речення, знайдіть іменники, впишіть їх у подану табли-
цю, заповнюючи графи за зразком.

Форма 
в реченні

Відповідає 
на запитання

Початкова 
форма (Н. в)

Значення

лексичне частиномовне

саду чого? сад площа землі 
з фруктовими 

деревами

предмет

Щаслива праведна людина, що в радості й горі будує слово 
рідної землі. 

Іменник (substantiv) – це частина мови, що означає назву 
предмета і відповідає на запитання хто? що?
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У граматиці предметом називається усе те, до чого можна 
поставити запитання хто це? або що це? Наприклад: чоловік, 
інженер, холод, сорока, міст, зерно, відвага, грім, листоно-
ша, рік.

Іменники бувають чоловічого (він), жіночого (вона) і се-
реднього (воно) роду, змінюються вони за відмінками й чис-
лами.

Вправа 96. Скільки відмінків в українській мові, а скільки їх у мові молдовській? 
Назвіть відмінки обох мов і запитання до них.

Вправа 97. Ознайомтесь із реченнями, випишіть іменники і письмово визначте 
їх морфологічні ознаки та синтаксичну роль. Аналіз зробіть за такою схемою:

Форма
в реченні

Початкова 
форма

Власна чи 
загальна 

назва

Істота 
чи 

неістота

Рід Число Відмінок Синтак-
сична 
роль

сонця сонце заг. н. неістота с. одн. Р. додаток

1. Ми ловили сонця теплі промінці, щоб вони медово стигли 
у руці (В. Крищенко). 2. Де мати посіє, там стелиться ласка, 
де мати посадить, там сходить добро (В. Крищенко). 3. Учора в 
лузі пасся білий кінь поміж проміння, ластівок і квітів (Є. Гу-
цало).

Іменники бувають загальні та власні (тобто власні і за-
гальні назви). Вони називають істоти і неістоти, мають гра-
матичні значення роду, змінюються за числами і відмінка-
ми, у реченні виступають підметами, додатками та іншими 
членами речення.

У різних мовах іменники найчастіше відрізняються зна-
ченням роду, кількістю відмінкових форм та їх функцій.

Вправа 98. Перекладіть (письмово) текст українською мовою, підкресліть імен-
ники та усно визначте їх рід в обох мовах.

Aș zice că era harnică și silitoare ca o furnică mama, dar nu știu ce fac 
furnicile acolo în furnicarul lor iarna, pe când mama iarna întreagă torcea, 
țesea, cosea, cârpea, iar de cu primăvară și până toamna târziu basmaua ei 
albă, căci purta basma albă, zbura ca o pasăre – ba e în casă, ba e afară, ba 
se întorcea în amurg, albind ușor pe o dungă de deal, în seninul serii; alerga, 
pentru că avea, cum zicea ea, copii, și azi, gândindu-mă la pasărea cea albă 
a copilăriei mele, nu pot spune că am văzut-o măcar o singură dată, măcar o 
singură clipă, stând pe-o ramură, lângă cuibul său (І. Друце).
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§ 19. ВЛАСНІ Й ЗАГАЛЬНІ ІМЕННИКИ
У парах слів гора Говерла, місто Кишинів, село Задубрів-

ка, учитель Попович легко виділяються іменники гора, місто, 
село, учитель, що є загальними назвами, та іменники Говерла, 
Кишинів, Задубрівка, Попович, що є власними назвами.

Загальні іменники (substantivеlе cоmunе) – це узагальнені 
найменування предметів, зокрема назв людей, тварин, ко-
мах, географічних об’єктів, речей, явищ тощо, наприклад: 
брат, мати, лев, бджола, вершина, джерело, озеро, плаття, 
посуха, спека, спостереження.

Власні іменники (власні назви) (substantivеlе propriі) – це 
індивідуальні назви окремих людей, клички тварин, назви ге-
ографічних об’єктів, конкретних предметів, єдиних у своєму 
роді явищ, подій, наприклад: Антоненко, Василь Борисюк, 
Вороний, Ласка, Прип’ять, Хмельниччина, Київ, Сучава.

Вправа 99. Розгляньте схему, зверніть увагу на можливе групування власних 
назв і письмово або усно доповніть кожну групу своїми прикладами.

Власні 
іменники 
охоплюють

особові імена:
імена по батькові:
прізвища:
псевдоніми:
імена міфологічних істот:
клички тварин:
персонажі байок, казок:
назви міст і сіл:
назви гір:
назви водних об’єктів:
назви країн і територій:
назви установ і закладів:
назви організацій:
назви свят:
назви книг, творів літе-
ратури, мистецтва:
назви споруд, заводів:
назви газет і журналів:

назви небесних тіл:

Адам, Іонел, Родіка
Артемович, Мірчович
Антоненко, Боженко
Леся Українка, Емінеску
Зевс, Антей, Дажбог
Буланий, Зірка, Рябко
Дід Мороз, Вовк, Лисиця
Новоселиця, Чоп, Одеса
Альпи, Карпати, Говерла
Дністер, Прут, Сірет
Австрія, Буковина, Сибір 
«Артек», «Веселка»
Рада Безпеки, ООН, ВООЗ
Великдень, Різдво, Трійця
«Кобзар», «Енеїда»,
«Лучафер»
Запоріжсталь, Чернівціліс
«Голос України», «Дзвін»,
«Ластівка»
Венера, Земля, Сонце

Власні назви відрізняються від загальних не лише тим, 
що вони виділяють окремий предмет з-поміж ряду подібних, 
а й написанням, порівн.: вулкан і Етна, місто і Одеса, озеро 
і Балатон, острів і Ґренландія, перевал і Німчич, протока 
і Дарданелли, течія і Гольфстрім.
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У складених (багатослівних) власних назвах слова на 
означення родових понять пишуться з малої букви, наприк-
лад: Азовське море, Апеннінський півострів, Зелений мис, 
Кавказький хребет, Київська область, Одеський національ-
ний економічний університет. 

Назви творів, книг, журналів, картин, кінофільмів, ви-
став, заводів, фабрик, кораблів пишуться з великої літери і 
беруться в лапки, наприклад: повість «Земля», роман «Со-
бор», драма «Украдене щастя», кінофільм «Аватар», ви-
става «Наталка Полтавка», журнал «Ластівка», завод 
«Граніт», пароплав «Грузія», магазин «Дитячий світ».

Вправа 100. Перепишіть текст, однослівні власні іменники підкресліть прямою 
лінією, а складені власні назви – хвилястою. Усно поясніть їх правопис.

Головний приз міжнародного театрального фестивалю «Біла 
вежа», що відбувся у Бресті, виборов Волинський обласний те-
атр ляльок. Серед сценічних робіт колективів із Білорусі, Ро-
сії, Польщі, Німеччини вистава луцьких лялькарів «На Івана 
Купала» (п’єса Ярослава Стельмаха за твором Миколи Гоголя) 
визнана суворим журі найкращою (Газ.).

 Вправа 101. Користуючись словником (зокрема з інтернету), запишіть 
власні назви українською мовою.

Algeria, Bucureşti, Calea-Lactee, Calea-robilor, Canalul Panama, Ca-
pul Bunei Speranţe, Carul-Mare, Chişinău, Danemarca, Elveţia, Golful Per-
sic, Insulele Bermude, Londra, Maroc, Oceanul Îngheţat de Nord, Orientul 
Apropiat, Peninsula Bаlcanică, Porţile de Fier.

Усі іменники поділяються ще на дві групи – назви істот 
і назви неістот. Назви істот відповідають на запитання хто? 
Назви неістот – на запитання що? Наприклад: хто? – автор, 
брат, воїн, голуб, дитя, мати; що? – бібліотека, буква, ві-
кно, господарство, яблуня, гриб, двері, заздрощі. 

Вправа 102. Прочитайте текст. Окремо випишіть назви істот і назви неістот. Усно 
поясніть написання іменників з малої і великої літери.

Шевченко зробив для української літератури те, що Пуш-
кін для російської, Гете для німецької, Шекспір для англій-
ської. Ні, більше. Він підніс українське письменство до рівня 
загальнолюдських ідеалів. Шевченко – одне з найбільших прав 
України на міжнародну повагу. У цьому праві немає жодного 
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образливого слова для інших націй. Воно все написане любов’ю 
до всіх народів, до всіх людей на землі… (Д. Павличко).

Назви істот і неістот розрізняються формами знахідного 
відмінка: в назвах істот вони спільні з родовим відмінком, а 
в назвах неістот – із називним, наприклад: 

Н. хто? брат що? стіл
Р. кого? брат-а чого? стол-а
Зн. кого? брат-а що? стіл

Вправа 103. Від іменників першої або другої групи утворіть форми знахідного 
відмінка однини. Назви істот підкресліть.

1. Автор, автобус, базар, бригадир, гість, грім, село, договір, 
зілля, ім’я, клен, мати, м’яч.

2. Авантюра, авторка, актриса, крило, дітвора, деталь, епо-
ха, жінка, здравниця, калина, мама.

Вправа 104. Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Назви істот під-
кресліть однією лінією, а назви неістот – двома.

IN PĂDURE

Aici era o pădure. Pădurea aceasta era mare şi frumoasă. Primavarа şi 
varа pădurea era verde. Toamna frunzele cădeau. Iarna copacii nu aveau 
frunze. Zăpadа acoperea copacii. Varа în pădure mai creşteau ciuperci, 
fragi, mure şi flori. În pădure trăiau şi multe animale: vulpea, lupul, veve-
riţа, iepurele şi altele (A. Садецька).

С. Півторак. Проліски і ряст цвітуть
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§ 20. РІД ІМЕННИКІВ
Усі іменники, що мають форму однини, належать до од-

ного з трьох родів: чоловічого, жіночого чи середнього.
До чоловічого роду (genul masculin) належать іменники, з 

якими можна сполучити слова він, цей чи один, наприклад: 
дідусь, біль, хлопець, голос, день, дуб, дует.

До жіночого роду (genul femіnin) належать іменники, з яки-
ми можна сполучити слова вона, ця чи одна, наприклад: мати, 
буря, школа, воля, троянда, дівчина, дорога, дружба.

До середнього роду (genul neutru) належать іменники, з 
якими можна сполучити слова воно, це чи одне, наприклад: 
багатство, слово, поле, ім’я, вчення, горе, дитя, дівча.

Іменники, що вживаються тільки у множині, не мають 
значення роду, наприклад: вила*, граблі*, двері, ножиці.

Вправа 105. Прочитайте текст, знайдіть у ньому іменники й поясніть наявність 
чи відсутність у них значення роду, визначте рід, якщо слово його має.

Як любила мати робити і в горîді, і в полі, і в лузі і тихо 
втішатися зробленим! Вона, як свÿта, очікувала садіння, косо-
виці, жнив; вона любила, щоб снопи** були гарними, як діти, а 
полукіпки*** стояли наче парубки – плече в плече. І дуже полюб-
ляла в жнива після праці лягти на віз і дивитись на зорі, на 
Чумацький Шлях, на Стожари і на отой Віз, що народився із 
дівочих сльозин (За М. Стельмахом).

Вправа 106. Перекладіть словосполучення українською мовою і визначте рід 
іменників. Порівняйте рід іменників в обох мовах.

Aс de cusut, bancă comercială, cheie franceză, clopot de biserică, iluzie 
optică, lucru de mână, om de vază, ordine de zi, şoareсе-de-câmp, viaţă 
paşnică.

В українській мові деякі іменники, що означають назви 
людей, можуть бути як чоловічого, так і жіночого роду, 
наприклад: Хлопчик цей – круглий сирота. Я сирота 
осталась. Їх називають іменниками спільного роду (gen 
comun).

Чоловічий чи жіночий рід таких іменників зумовлений 
статтю названої особи. Визначаємо рід за формою залежних 

* Вèла, грабл³ – сільськогосподарські знаряддя праці.
** Сніп – зв’язаний оберемок зрізаних стебел хлібних злаків.
*** Полóкіпок – 30 снопів скошеного або зжатого хліба.
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від іменника прикметників, числівників, займенників і дея-
ких дієслів, ужитих в однині, порівн.: 

звичайний базіка і звичайна базіка;
типовий задавака і типова задавака;
ще один невдаха і ще одна невдаха;
цей непосида і ця непосида;
пішов бідолаха і пішла бідолаха.
За статтю визначаємо рід незмінюваних іншомовних імен-

ників – назв осіб, як-от: леді (ж. р.), донна (ж. р.), фрау 
(ж. р.), мадам (ж. р.), гер (ч. р.), рефері (ч. р.), лорд (ч. р.), 
інкогніто (ч. або ж. р.).

Рід незмінюваних  назв тварин, зокрема птахів,  – чолові-
чий: шимпанзе, колібрі, поні, кенгуру, фламінго.

Назви предметів, у тому числі страв, – середнього роду: 
сарі, кашне, кашпо, суфле, олів’є.

Рід власних географічних назв встановлюємо за родом за-
гальної до них назви: Тбілісі (с. р., бо місто), Міссурі (ж. р., 
бо ріка), Конго (ж. р., бо країна).

Вправа 107. Перепишіть вправу, додаючи до слів можливі закінчення. Усно по-
ясніть, від чого залежить рід підкреслених іменників і як ви його визначили. Знай-
діть у словнику молдовські відповідники підкреслених слів.

1. Два чоботи пара: ц… вискочка, а т… забіяка. 2. Васько 
справж… задавака. 3. Нелегко живеться стар… каліці. 4. Як… 
ти пустомеля … 5. Як…сь розбишака наляка… дитину. 6. Не 
можна, сину, бути так… роззявою.

Вправа 108. Складіть зі словами листоноша, плакса, сусіда по два речення 
так, щоб кожне слово в одному випадку було іменником чоловічого роду, а в ін-
шому – жіночого.

Вправа 109. Перекладіть українською мовою іменники alice de vânătoare, 
durere, înregistrare, pojar, Siberia, stepă, şal, şampon, tul. Зверніть увагу на рід 
перекладених слів. Чи збігається форма роду цих слів в обох мовах?

Вправа 110. Перепишіть речення, вставляючи пропущені букви, щоб можна 
було визначити рід відповідних іменників (виконуйте з допомогою словника).

1. Відчуваю сильн… біль у суглобах. 2. У мене є й інш… за-
пис пісні. 3. Діти перехворіли свинкою і кор… 4. А далі буде 
наїжджен… путь. 5. За роял… була вчителька. 6. За Сибір… 
сонце сходить. 7. Над степ… пронеслась чорна буря. 8. Мені 
подобається біл… шаль. 9. Ти як… шампун… користуєшся? 
10. Мені вистачить і п’яти метрів тюл… .
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§ 21. ЧИСЛО ІМЕННИКІВ

Більшість іменників – це назви предметів, які можна по-
рахувати. Наприклад: один будинок, дві дороги, три дерева, 
десять слів.

Форми іменників, яких вони набувають у сполученні зі 
словами один або одна чи одне (одно), називаються одниною 
(singular), а форми, яких вони набувають у сполученні зі сло-
вами два (дві), три і т. д., називаються множиною (plural), 
порівн.: один будинок і два, три будинки; одна дорога і дві, 
три дороги; одне дерево і два, три дерева.

В іменниках, які мають обидві форми числа, однина озна-
чає один предмет, а множина – два і більше.

 Вправа 111. Складіть розповідь (5–6 речень) про своє місто чи село, вжи-
ваючи іменники у формі однини та множини.

Вправа 112. Перепишіть текст, знайдіть іменники і визначте їх число. Іменники у 
формі однини підкресліть прямою лінією, а у формі множини – хвилястою.

До вечора скульптор встиг і відпочити, і накида-
ти кілька ескізів з хлопчаків, яких він бачив біля конто-
ри, і походити з головою артілі по господарству. Вони по-
бували на фермах, у кузні, на електростанції. Чутка про 
скульптора вже встигла облетіти село, і скрізь, де б він не 
з’являвся, його зустрічали привітно й люб’язно. На фермі ще-
бетливі доярки влаштували йому справжній допит, жваво ці-
кавлячись, кого він уже виліпив на своєму віку… (О. Гончар).

Залежно від форм числа відмінювані іменники поділяють-
ся на три групи.

До першої групи належать іменники, які мають форми 
однини і форми множини. Напр.: школа – школи, дåрево – 
дерåва, учbтель – учителs, лан – ланb, машbна – машbни, 
селj – сåла. Їх у мові переважна більшість.

До другої групи належать іменники типу дітвора, добро-
та, совість, кисень, насіння, Львів, які мають лише форми 
однини. Їх називають однинними іменниками (singularia 
tantum).

До третьої групи належать іменники типу взаємини, граб-
лі, солодощі, Карпати, які мають лише форму множини. Їх 
називають множинними іменниками (pluralia tantum).
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Вправа 113. Розгляньте схему, зверніть увагу на можливе групування однинних і 
множинних іменників. Усно чи письмово доповніть кожну групу своїми прикладами.

Однинні
іменники

збірні іменники:
назви речовини:
назви дій, процесів:
назви почуттів:
назви рис людини:
назви рис навколишнього світу:
назви недуг:
назви проміжків часу:
соціально-економічні назви:
назви спадщини:
власні географічні назви:

бадилля, кіннота, молодь
віск, вовна, золото, молоко
варіння, зимівля, молотьба
гнів, горе, жаль, обурення
благородство, доброта
білизнà, синь, темінь
білокрів’я, віспа, глухота
надвечір’я, провесінь
демократія, прогрес
бfтьківщина, дідbзна
Україна, Одеса, Дністер

Множинні
іменники

назви конкретних предметів:
збірні назви особистих речей:
назви речовини:
звичаєво-обрядові назви:
назви проміжків часу:
фінансово-економічні назви:
назви почуттів:
власні географічні назви:

вила, двері, ножиці
манатки, пожитки
вершки, висівки, макарони
відвідини, входини, оглядини
жнива, канікули, свzтки
гроші, кошти, ресурси
веселощі, завидки, радощі
Балкани, Нідерланди, Ясси

Вправа 114. Прочитайте текст, знайдіть іменники і випишіть їх, розподіливши на 
три групи: а) такі, що мають форми однини і множини; б) такі, що мають тільки 
форму однини (однинні) і в) такі, що мають тільки форму множини (множинні). Чи 
не зосталась якась група без прикладів?

…Тим часом багатому братові аж дивно, чому Іван сьогодні 
не прийшов до нього робити, хоч він платив йому лише напів-
гнилою соломою. Багач вийшов надвір, бачить, що з димаря 
братової хижки* куриться, і не може собі уявити, звідки брат 
взяв дров або соломи. Цікавість узяла гору. Такий лютий, гріз-
ний ступив у хату, грюкнув дверима і вже кричати хотів. Але з 
дива не міг слова промовити. Він побачив, що всі веселі, борщ 
їдять, у хаті тепло.

Бідний брат забув усі кривди, заподіяні багатим братом, 
і гостинно запросив його до столу. Той сів, почав їсти, а сам 
улесливо говорить, який він радий, що сім’я брата і сита, і 
в теплі сидить. Але його мучила думка, звідки все це взяло-
ся. Бідний брат похвалився, що в нього є чарівний прутик 
(Н. тв.).

* Хèжка – дуже бідна хата.
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Увага! Число іменників типу володіння, бажання, знан-
ня, які в називному і знахідному відмінках однини і мно-
жини мають закінчення -я, визначається тільки у тексті, 
порівн.: своє володіння і свої володіння, моє знання і мої 
знання, таке бажання і такі бажання.

§ 22. ЗМІНА ІМЕННИКІВ ЗА ВІДМІНКАМИ

У сполученні з іншими словами більшість іменників змінює 
свою форму. Наприклад: моя сестр-а, запитати у сестр-и, 
подарувати сестр-і, покликати сестр-у, йти з сестр-ою, го-
ворити при сестр-і, дорога сtстр-о; плаче немовл-я, підійти 
до немовлят-и, дати немовлят-і, переповити немовл-я, їха-
ти з немовл-ям, побачити у немовлят-і тощо.

Форма іменника, яка виражає його відношення до інших 
слів у словосполученні і реченні, називається відмінком 
(caz).

В українській мові сім відмінків: називний, родовий, да-
вальний, знахідний, орудний, місцевий і кличний. За шістьма 
з них закріпилися типові форми запитань хто? що?

Називний хто?  що?
Родовий кого? чого?
Давальний кому? чому?
Знахідний кого? що?
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Орудний ким? чим?
Місцевий на кому? на чому?
До кличного відмінка не ставимо запитання, оскільки він 

не дає відповіді, а служить формою звертання до співрозмов-
ника: дідусю, Іване, мамо, матусю, сестричко. 

Зміна іменників за відмінками називається відмінюван-
ням (declinare).

Називний відмінок іменників називається прямим (direct), 
усі інші – непрямими (indirectе).

Називний відмінок є початковою формою іменника.
Для іменників, що мають однину і множину, початковою 

є форма називного відмінка однини. 
Для іменників, що мають лише множину, початковою є 

форма називного відмінка множини.

Вправа 115. Прочитайте текст і запропонуйте до нього заголовок. Випишіть 
іменники, визначте їх рід, число і відмінок.

Наша мовна традиція сягає далеких, докняжих, часів. У пе-
ріод держави Київської Русі наше слово сягнуло державного 
творення. Воно збагачувалося іншими мовами, збагачувало їх. 
Його розвитку не могли зашкодити княжі усобиці, феодальна 
роздрібленість і навіть багатовікове монголо-татарське іго. Гід-
не подиву, що його не стяла шабля, що його не затоптали в бо-
лото кінські копита, що воно не розвіялося у вихорі навальних 
орд, а залишилося сіллю землі й народу (Б. Харчук).

Вправа 116. Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Іменники – назви 
істот підкресліть прямою лінією, а назви неістот – хвилястою. Перекажіть зміст 
тексту українською мовою.

Familia Moromete se întorsese mai devreme de la câmp. Când ajunse-
seră acasă, Paraschiv, cel mai mare dintre copii se dăduse jos din căruţă, 
lăsase pe alţii să deshame şi să dea jos uneltele, iar el întinsese pe prispă o 
haină veche şi se culcase. La fel făcuse şi al doilea fiu, Nilă. Al treilea băiat, 
Achim, se furişase în grajdul cailor, se trântise în iesle să nu-l mai găsească 
nimeni, iar cele două fete, Tita şi Ilinca, plecaseră repede la gârlă să se scal-
de. Rămas singur în mijlocul bătăturii, Moromete, tatăl, trăsese căruţa sub 
umbra mare a celor doi salcâmi (М. Преда).

Вправа 117. Пригадайте, що називається звертанням. Прочитайте вірш В.Симо-
ненка. Знайдіть іменники-звертання та сполучення слів – звертання, в яких є 
іменник, визначте число і відмінок цих іменників.
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Берези, в снігу занімілі,
іній на вітах слізьми,
про що ви мрієте, білі?
– Про сонце мріємо ми…

Дуби в крижаній кольчузі, 
одягнуті в сиві шовки,
про що замислились, друзі?
– Про сонце наші думки…

Серце, недавно кволе,
мóко моя мала,
чому щемиш, як ніколи?
– Хочу її тепла…

Вітри із морозяним шпаром,
куди вас несуть чорти,
чого галасуєте зором?
– Хочемо сонце знайти…

Очі, наповнені горем,
очі сумні мої,
чому ви блукаєте зором?
– Хочем побачить її…

Розуме мій байдужий,
вируч мене хоч ти –
над чим ти думаєш, друже?
– Хочу надію знайти…

А. Чаріна. Зимовий пейзаж

В українській мові є іменники, які у сполученні з інши-
ми словами не змінюють своєї форми. Наприклад: будується 
депо, під’їхав до депо, належить депо, обгородили депо, пер-
ший квартал за депо, працюю в депо.

Іменники, які у сполученні з іншими словами не зміню-
ють своєї форми, називаються незмінюваними (neflexibile). 

До незмінюваних іменників в українській мові належать: 
1. Жіночі прізвища на приголосний та на -о: Борисюк (Ган-

на), Власенко (Ірина), Павлюк (Ольга), Сніжко (Марія).
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2. Складноскорочені слова (абревіатури), утворені з по-
чаткових букв: АЕС (атомна електростанція), ООН (Ор-
ганізація Об’єднаних Націй), УТН (Українські телевізійні 
новини).

3. Власні і загальні іменники іншомовного походження з 
основою на -а/-я, -е/-є, -і/-ї, -о, -у/-ю: амплуа, Дюма, Золя, 
аташе, Беранже, Монтеск’є, алібі, візаві, Анегрої, бюро, Ма-
рокко, Емінеску, інтерв’ю*. 

Відмінок і число незмінюваних іменників можна визначи-
ти в контексті:  Одне вільне місце є в п’ятому купе (купе – 
місцевий відмінок однини). Рожевих фламінго (родовий від-
мінок множини) майже не залишилось.

Вправа 118. Знайдіть і випишіть незмінювані іменники.

Авто, АТС, Бабенко (Ганна), борошно, Винничук (Василь), 
Гейне (Генріх), драже, журі, Істратій (Ольга), кашне, кенгу-
ру, Нікарагуа, пані, панно, поні, Попеску, США, тире, ЧАЕС, 
Іонуц, Александрі, порт, скло.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. У якому рядку всі іменники однинні?

А Долото, фізика, дерево, знання, бій
Б Сало, математика, перемога, місце, місяць 
В Золото, ботаніка, вічність, гора, час
Г Молоко, аспірин, хімія, щастя, честь

2. У якому рядку всі іменники множинні?

А Нігті, уроки, вартості, пустощі, кучері
Б Ножиці, лінощі, щипці, заздрощі, солодощі 
В Нарциси, огляди, диски, двері, дипломати
Г Надії, мови, цінності, парти, дріжджі

3. У якому рядку є незмінювані іменники?

А Сонце, автострада, бюлетень, шовк, зір
Б Віконце, інтерес, річка, рушник, олія
В Добро, шосе, Шевчук, інтерв’ю, листок
Г Радість, відданість, відмінок, ряд, пані

* Не зрозумілі вам слова знайдіть у словнику або попросіть учителя пояс-
нити їх значення.



69

§ 23. ОСОБЛИВОСТІ ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ, 
ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ ТІЛЬКИ У МНОЖИНІ

 Вправа 119. Знайдіть на карті України чи вашої області 10 множинних 
власних назв і запишіть їх.

Іменники, що вживаються тільки у множині, у називному 
відмінку мають закінчення -а (вил-а), -я (вінц-я), -и (сан-и), 
-і (ножиц-і), -ї (Турба-ї). Ці закінчення є також у формах 
знахідного і кличного відмінків.

Відмінюються множинні іменники за такими зразками:

Н. вил-а збор-и грош-і двер-і діт-и сан-и

Р. вил збор-ів грош-ей двер-ей діт-ей сан-ей

Д. вил-ам збор-ам грош-ам двер-ям діт-ям сан-ям

Зн. вил-а збор-и грош-і двер-і дітей сан-и

Ор. вил-ами збор-ами гріш-ми
грош-има

двер-ми
двер-има

діть-ми сань-ми
сан-ями

М. (на)
вил-ах

(на)
збор-ах

(при)
грош-ах

(на)
двер-ях

(у) діт-ях (на)
сан-ях

Кл вил-а збор-и грош-і двер-і діт-и сан-и

Для зацікавлених подаємо коментарі.
У родовому відмінку множинні іменники мають три гру-

пи закінчень:
а) нульове закінчення мають усі іменники на -а (-я) та 

частина іменників на -и, -і, наприклад: вил, воріт, дверцят, 
дровець, висівок, входин, канікул, роковин; Альп, Балкан, 
Лубен, Сум, Ясс; м’ясниць, ножиць;

б) закінчення -ів(-їв) має більшість іменників на -и, -і, 
наприклад: виборів, гонів, наймів, окулярів, сходів, фінансів; 
гордощів, заздрощів, кліщів, ласощів, пустощів, солодощів; 
Бескидів, Дарданеллів, Піренеїв, Радівців, Шипинців;

в) закінчення -ей засвідчене в родовому відмінку іменни-
ків гроші, двері, діти і подібних, наприклад: грошей, дверей, 
дітей, людей, гусей, курей, саней тощо.

В орудному відмінку множинні іменники мають переваж-
но закінчення -ами (-ями), наприклад: виборами, вінцями, 
Альпами, Бескидами, Вашківцями, Заліщиками тощо. У не-
великій групі множинних іменників орудний відмінок має 
закінчення -ми, наприклад: грудьми, гусьми, дітьми, курми, 
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людьми, саньми. Іменники гроші, двері в орудному відмінку 
мають паралельні закінчення -има, -ми, порівн.: грошима і 
грішми та дверима і дверми. Закінчення -ами, -ми та -ями, 
-ми мають іменники ворота і сани, порівн.: воротами і во-
рітьми та санями і саньми.

Вправа 120. Провідміняйте іменники вечорниці, входини і пустощі, складіть з 
ними (у будь-якій відмінковій формі) три речення і запишіть їх.

Вправа 121. Перепишіть речення, розкривши дужки: слова, подані в дужках, запи-
шіть у потрібному відмінку. Підкресліть іменники, які вживаються тільки у множині.

1. Наші альпіністи тільки-но повернулись з (Гімалаї). 2. Дів-
чатка добре вміють користуватися (ножиці). 3. Батько з матір’ю 
стояли в (сіни*) і про щось говорили. 4. Від порога до (сходи) 
було два метри. 5. Університет у (Чернівці) заснований 1875 р.

Вправа 122. Розгляньте схему, зверніть увагу на групування іменників за зна-
ченням. Усно доповніть кожну групу іменників двома-трьома своїми прикладами.

Іменники 
є назвами
предметності,
у тому числі

людей:
тварин:
рослин:
предметів:
місцевості:
речовини:
установ, закладів:
будівель, споруд:
часових понять:
явищ природи:
ігор і танців:
наук: 
продуктів:
почуттів:
душевних якостей:
дій, процесів:

батько, болгарин
білка, вівця, голуб
біб, бук, буряк, гриб
весло, вила, гвинт
берег, гора, горб
азот, бетон, віск
банк, бібліотека, клуб
вокзал, гараж, гребля
березень, весна, вечір
блискавка, вихор, вітер
баскетбол, гопак
ботаніка, географія, фізика
мед, сир, хліб
біль, гідність, гнів
благородство, відвага 
біг, боротьба, вихід

§ 24. ТИПИ ВІДМІН ІМЕННИКІВ

Іменники української мови поділяються на чотири від-
міни.

До першої відміни належать іменники жіночого, чоловічого 
і спільного роду із закінченням -а, -я: вага, Микола, сирота.

До другої відміни належать іменники чоловічого роду з ну-
льовим закінченням та -о і середнього роду із закінченням -о, 

* С³ни – нежила частина селянської хати, з якої був вхід до кухні і кімнати.
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-е, -я, крім тих, що в непрямих відмінках приймають суфікси 
-ат, -ят, -ен: гриб, день, дядько, Дмитро; село, серце, весілля 
(але не: дитя – бо дитяти; плем’я – бо племені).

До третьої відміни належать іменники жіночого роду з 
нульовим закінченням та іменник мати: вісь, ніч, радість, 
сіль.

До четвертої відміни належать іменники середнього роду на 
-а, -я, які при відмінюванні приймають суфікси -ат, -ят, -ен: 
зайча – зайчати; орля – орляти; ім’я – імені; лоша – лошати.

Вправа 123. Використовуючи таблицю відмін іменників, визначте, до якої відмі-
ни належать подані слова, і випишіть їх за відмінами у чотири колонки. Іменники, 
які не належать до жодної з відмін, випишіть окремо.

Відміна
Рід

іменників
Закінчення у Н. в. 

однини
Приклади

I Жіночий
Чоловічий
Спільний

-а, -я дорога, задача, лілія
воєвода, Лука, тесля
задавака, невдаха, плакса

II Чоловічий

Середній

–
-о
-о
-е
-я

вечір, журнал, звичай, сторож
батько, дядько, Дніпро, Павло
вікно, джерело, морозиво, сало
плече, сонце, середовище
вугілля, знаряддя, листя

III Жіночий –
-и

відстань, любов, зустріч, совість
мати, піч, верф

IV Середній -а
-я

(якщо при відмі-
нюванні з’явля-
ються суфікси 
-ат-, -ят-, -ен-)

ведмежа, дівча, коліща
маля, немовля, пташеня
плем’я, сім’я, тім’я

Батько, зброяр, ім’я, США, паморозь, окуляри, козеня, 
Микола, депо, сіль, лікар, курча, пальне, розкіш, навчання, 
журі, вовченя, граблі, мідь, подорож, площа, пляж, Черкаси, 
серце, паляниця, цуценя, сирота, черговий, хлопченя, село, 
море. 

За кінцевими приголосними основи та за набором відмін-
кових закінчень іменники І і ІІ відмін поділяються на три 
групи: тверду, м’яку і мішану.

Мішаною третю групу називають тому, що в одних відмін-
ках іменники цієї групи мають закінчення іменників твердої 
групи, а в інших – м’якої, порівн.:



72

Від-
мінок

Однина Множина

Тверда
група

Мішана
група

М’яка
група

Тверда
група

Мішана
група

М’яка
група

Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.
Кл.

дорог-а
дорог-и
дороз-і
дорог-у
дорог-ою
(на) дороз-і
дорог-о 

меж-а
меж-і
меж-і
меж-у
меж-ею
(на) меж-і
меж-е

дол-я
дол-і
дол-і
дол-ю
дол-ею
дол-і
дол-е

дорог-и
доріг
дорог-ам
дорог-и
дорог-ами
(на) дорог-ах
дорог-и

меж-і
меж
меж-ам
меж-і
меж-ами
меж-ах
меж-і

дол-і
доль
дол-ям
дол-і
дол-ями
дол-ях
дол-і

Вправа 124. Розгляньте схему поділу іменників I та II відмін на групи. Усно до-
повніть кожну із груп кількома прикладами. Особливу увагу зверніть на групи 
іменників II відміни.

Відміна, 
група

Основні ознаки П р и к л а д и

I

Тверда Іменники на -а після твердих 
приголосних (крім шиплячих)

доба, злива, спрага

М’яка Іменники на -я після м’яких 
приголосних

земля, пісня, поезія

Мішана Іменники на -а після шипля-
чих приголосних

вежа, втеча, душа, гуща

II

Тверда

Іменники ч. і с. р. на -о: 
Іменники ч. р. на твердий 
приголосний (крім шиплячих)
Іменники на -ер, -ір, -ор, -ур 
та на -ар, -ир, -яр з постійним 
наголосом на основі

дядько, Петро, світило

плуг, степ, хлібороб
боксер, папір, вихор,
абажур, базар, бригадир,
столяр

М’яка

Іменники ч. р. на м’який при-
голосний
Іменники на -ар, -ир з наголо-
сом, що переходить на закін-
чення
Іменники с. р. на -е після при-
голосних (крім шиплячих)
Іменники с. р. на -я

буковинець, день, звичай

вівчàр – вівчарÿ, 
кобзàр – кобзарÿ, 
пухèр –  пухирÿ
місце, поле, серце

зусилля, листя, роздоріжжя

Мішана

Іменники ч. р. на шиплячий 
приголосний
Іменники на -яр з наголосом, 
що переходить на закінчення
Іменники с. р. на -е після ши-
плячих

вантаж, ключ, книш, кущ

газетÿр – газетярà,
каменяр –  каменярà

плече, віче, ложе

Вправа 125. Перепишіть текст, підкресліть іменники і, відтворюючи усно почат-
кову форму, визначте, до якої відміни і групи вони належать.
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ВДЯЧНІСТЬ

З першої хвилини життя схиляються над нами обличчя ма-
терів. У тривозі й любові, в замилуванні й надії вдивляються 
матері у своїх дітей, сподіваючись і прагнучи щастя для них. 
Усім своїм життям і працею, прикладом і вихованням утвер-
джують у нас риси людяності й добра. Закривають грудьми, 
навіть ціною власного життя, від усякого лиха.

Матерѕ… Усе життя дивляться вони нам услід, вирядивши 
у люди. Бажають нам успіхів і щастя. Сподіваються від своїх 
дітей найвищих духовних злетів, бо й в останню хвилину ду-
мають про те, щоб діти їхні жили гідно серед людей і творили 
добро на своїй землі (За О. Сизоненком).

В. Сагоян. Додому

Вправа 126. Перекладіть українською мовою. Визначте відміну кожного іменни-
ка у перекладі.

Eu sunt cuminte.
N-am s-o întâlnesc pe Cotoroanţa…
– Ce cauţi în pădure, mă?
– M-a trimis mama să culeg о poală* de bureţi, nene Oarţă.
– Dar cu surcelele astea ce este?
– Să facem foc, să fierbem o ală cu bureţi (З. Станку).

 Вправа 127. Учні записують у зошити слова (наприклад, батько, зошит, 
курча, кішка, Іван, море, любов, орля, піч, Ілля, плече, мати, ім’я). Учитель 
пропонує впродовж відведеного для всіх учнів часу визначити і позначити 
над кожним словом римською цифрою відміну. Виграє той, хто швидше 
правильно виконає завдання.

* Poală – пол, подѕл; surcеа – трѕска, хмиз. 
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§ 25. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ І ВІДМІНИ

Від-
мінок

Тверда група М’яка група
Мішана 
група

Однина
Н. верб-а Галин-а земл-я ліні-я душ-а
Р. верб-b Галин-и земл-s ліні-ї душ-s
Д. верб-і Галин-і земл-і ліні-ї душ-і
Зн. верб-у Галин-у земл-ю ліні-ю душ-у
Ор. верб-ою Галин-ою земл-ею ліні-єю душ-ею
М. (на) верб-і (при) Галин-і (на) земл-і (на) ліні-ї (на) душ-і
Кл. вtрб-j Галин-о земл-е ліні-є дўш-t

Множина
Н. вtрб-и Галин-и зtмл-і ліні-ї дўш-і
Р. верб Галин земель ліній душ
Д. верб-ам Галин-ам земл-ям ліні-ям душ-ам
Зн. верб-и Галин земл-і ліні-ї душ-і
Ор. верб-ами Галин-ами земл-ями ліні-ями душ-ами
М. (на) верб-ах (при) Галин-ах (на) земл-ях ліні-ях (на) душ-ах
Кл. вtрб-и Галин-и зtмл-і ліні-ї дўш-і

 1. У формах давального і місцевого відмінків однини кін-
цеві приголосні основи г, к, х змінюються на з, ц, с, наприк-
лад: дорога – дорозі і на дорозі; аптека – аптеці і в аптеці, 
вsльха* – вільсі і на вільсі, стріха** – стрісі і в стрісі.

2. Пестливі варіанти особових імен на -я у кличному від-
мінку однини мають закінчення -ю, наприклад: Вал-ю – від 
Валя (Валентина), Вас-ю – від Вася (Василь чи Василина), 
Ганнус-ю – від Ганнуся (Ганна), Олюн-ю – від Олюня (Ольга).

3. У родовому відмінку множини іменники І відміни, як 
правило, не мають закінчення, точніше, у них нульове закін-
чення. Порівн.: вправа і вправ, мама і мам, надія і надій, 
фабрика і фабрик, хата і хат. При цьому о, особливо у сло-
вах з рухомим наголосом, дуже часто переходить в і, наприк-
лад: гора – гір, доба – діб, коса – кіс, нога – ніг, борода – бо-
рід, голова – голів, особа – осіб, робота – робіт, ягода – ягід. 
У деяких давніх українських словах цього переходу немає: 
вода – вод, оса – ос, проба – проб, сова – сов. Відсутній цей 
перехід у словах іншомовного походження: доза – доз, мода – 
мод, норма – норм, рота – рот.

* В³льха – листяне дерево або кущ родини березових.
** Стр³ха – покрівля будівлі, переважно солом’яна.
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Лише іменники жіночого роду сім’ÿ, стаття, миша, сви-
ня мають у родовому відмінку множини закінчення -ей: сі-
мей, статей, мишей, свиней. А іменники чоловічого роду 
суддя та староста (у весільному обряді) мають закінчення 
-ів: суддів, старостsв. Іменник спільного роду староста (ке-
рівна особа) має чисту основу – старост.

Вправа 128. Прочитайте текст, знайдіть у ньому іменники та усно визначте їх 
відміну. Випишіть іменники І відміни, визначте їх число, відмінок і групу.

Майже два дні у поті чола ми з хлопцями приводили до ладу 
свою кімнату. І так її прибрали, як дівчина хату перед при-
ходом старостів чи міська влада вулицю міста, по котрій має 
проходити парад чи проїжджати якесь закордонне представни-
цтво. До блиску натерли паркетну підлогу, почепили на вікно 
фіранку. Щоб не обтиралася стіна біля ліжка, поприбивали ки-
лимки, простелили в проходах доріжки, почепили на видному 
місці календар з екзотичним пейзажем і копію картини Івана 
Крамського «Незнайомка» (За Я. Вишиваним).

Вправа 129. Запишіть іменники у формах давального, орудного і місцевого від-
мінків однини та родового відмінка множини. Які закінчення іменників потребу-
ють пояснення?

Алея, бібліотека, бідолаха, вежа, вага, дорога, криниця, ме-
лодія, суддя, тривога. 

Вправа 130. Перекладіть іменники і запишіть їх українською мовою у початковій 
формі, у формах орудного і місцевого відмінків однини та родового множини. З 
трьома іменниками складіть і запишіть речення.

Bucurie, cină, măr (arbore), odaie, pază, podea, speranţă, suflet, tavan, turn.
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§ 26. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ІІ ВІДМІНИ

Вправа 131. Визначте, в якому рядку не всі іменники належать до ІІ відміни. 
Чому?

Автор, бібліотекар, гараж, дороговказ.
Буковинець, вітерець, місце, знання.
Бігун, вівчар, село, слоненя.

Вправа 132. Уважно прочитайте таблицю, запишіть з її допомогою короткий кон-
спект: 1) до II відміни належать іменники… 2) до м’якої групи належать імен-
ники… 3) до твердої групи належать іменники… 4) до мішаної групи належать 
іменники… 5) особлива увага до таких відмінкових форм…

Відмі-
нок

Тверда група

Однина

Н.
Р.
Д.

Зн.
Ор.
М.

Кл.

стіл
стол-а
стол-ові
стол-у
стіл
стол-ом
(в) стол-і
(по) стол-у
стол-е

ліс
ліс-у
ліс-ові
ліс-у
ліс
ліс-ом
(в)ліс-і
(по) ліс-у
ліс-е

касир
касир-а
касир-ові
касир-у
касир-а
касир-ом
(на) касир-ові
(по) касир-у
касир-е

батьк-о
батьк-а
батьк-ові
батьк-у
батьк-а
батьк-ом
(на) батьк-ові
(по) батьк-у
батьк-у

вікн-о
вікн-а
вікн-у

вікн-о
вікн-ом
(на) вікн-і
(по) вікн-у
вікн-о

Множина

Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.
Кл.

cтол-и
стол-ів
стол-ам
cтол-и
cтол-ами
(у) cтол-ах
cтол-и

ліс-и
ліс-ів
ліс-ам
ліс-и
ліс-ами
(на) ліс-ах
ліс-и

касир-и
касир-ів
касир-ам
касир-ів
касир-ами
(на) касир-ах
касир-и

батьк-и
батьк-ів
батьк-ам
батьк-ів 
батьк-ами
(на) батьк-ах
батьк-и

вікн-а
вікон
вікн-ам
вікн-а
вікн-ами
(на) вікн-ах
вікн-а

Відмі-
нок

М’яка група

Однина

Н.
Р.
Д.

Зн.
Ор.
М.

Кл.

гай
га-ю 
га-єві і
га-ю 
гай
га-єм
(в) га-ї 
(по) га-ю
га-ю

коваль
ковал-я 
ковал-еві і
ковал-ю
ковал-я
ковал-ем
(в) ковал-еві
(по) ковал-ю
ковал-ю

кобзар
кобзар-я
кобзар-еві
кобзар-ю
кобзар-я 
кобзар-ем
(в) кобзар-еві
(по) кобзар-ю
кобзар-ю

пол-е 
пол-я
пол-ю

пол-е
пол-ем
(в) пол-і
(по) пол-ю
пол-е

знанн-я
знанн-я
знанн-ю

знанн-я
знанн-ям
(в) знанн-і
(по) знанн-ю
знанн-я
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Множина

Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.
Кл.

га-ї 
га-їв 
га-ям 
га-ї 
га-ями 
(по) га-ях 
га-ї

ковал-і 
ковал-ів 
ковал-ям 
ковал-ів 
ковал-ями 
(на) ковал-ях 
ковал-і

кобзар-і 
кобзар-ів 
кобзар-ям 
кобзар-ів 
кобзар-ями 
(на) кобзар-ях
кобзар-і

пол-я 
пол-ів 
пол-ям 
пол-я 
пол-ями 
(на) пол-ях
пол-я

знанн-я
знань
знанням
знанн-я
знанн-ями
(на) знанн-ях
знанн-я

Відмі-
нок

Мішана група

Однина

Н.
Р.
Д.

Зн.
Ор.
М.

Кл.

дощ
дощ-у 
дощ-еві 
дощу
дощ
дощ-ем 
(на) дощ-і
(по) дощ-у
дощ-у

читач
читач-а 
читач-еві 
читач-у 
читач-а 
читач-ем 
(на) читач-еві
(на) читач-у/і 
читач-у

пісняр
пісняр-а 
пісняр-еві
пісняр-у 
пісняр-а 
пісняр-ем 
(на) пісняр-еві
(на) пісняр-у/і
пісняр-е

прізвищ-е
прізвищ-а
прізвищ-у

прізвищ-е
прізвищ-ем
(на) прізвищ-і
(у) прізвищ-у
прізвищ-е

Множина

Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.
Кл.

дощ-і 
дощ-ів 
дощ-ам 
дощ-і 
дощ-ами
(на) дощ-ах
дощ-і

читач-і 
читач-ів 
читач-ам 
читач-ів 
читач-ами 
(на) читач-ах 
читач-і

пісняр-і 
пісняр-ів 
пісняр-ам 
пісняр-ів 
пісняр-ами 
(на) пісняр-ах 
пісняр-і

прізвищ-а
прізвищ
прізвищ-ам
прізвищ-а
прізвищ-ами
(на) прізвищ-ах
прізвищ-а

Вправа 133. Наведіть по три приклади іменників ІІ відміни кожної групи і запи-
шіть їх.

Паралельні закінчення іменників  II відміни
У родовому відмінку однини іменники ІІ відміни ма-

ють закінчення -а, -я та -у, -ю. Це зумовлено їх граматич-
ними ознаками, лексичним значенням і місцем наголосу. 
Наприклад: брат – брат-а, коваль – ковал-я, сад – сад-у, 
гай – га-ю.

Іменники середнього роду завжди мають у родовому від-
мінку однини тільки закінчення -а, -я, наприклад: весло – 
весл-а, плече – плеч-а, деревце – деревц-я, життя – житт-я, 
море – мор-я.
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В іменниках чоловічого роду в родовому відмінку однини 
наявність закінчення -а, -я чи -у, -ю визначається їх лексич-
ним значенням і місцем наголосу.

 Вправа 134. Розгляньте таблицю, зверніть увагу на групи іменників, які 
мають у родовому відмінку закінчення -а, -я та -у, -ю, й усно доповніть 
кожну з них своїми прикладами. Хто більше?

Закінчення іменників  II відміни у родовому відмінку

Закінчення
-а, -я мають

Приклади Закінчення
-у, -ю мають

Приклади

Назви
людей

брат-а, орач-а, 
учител-я, Григорі-я

Назви речови-
ни, матеріалу

бензин-у, воск-у, 
мед-у, піск-у

Назви
тварин

голуб-а, морж-а, 
зайц-я, Мурчик-а, 

Збірні назви альманах-у, атлас-у, 
колектив-у, хор-у

Назви
дерев, грибів

бук-а, граб-а,
гриб-а, грузд-я

Назви закла-
дів, установ

військкомат-у, 
клуб-у, інститут-у

Назви
міст і сіл

Києв-а, Кишинев-а, 
Львов-а, Дрогобич-а,
Тернопол-я

Просторові
назви

га-ю, луг-у, майдан-у, 
степ-у, кра-ю

Назви
предметів

годинник-а,
ключ-а, автобус-а

Назви кущів і 
трав’янистих 
рослин

аґрус-у, бузк-у, 
жасмин-у, горох-у, 
барвінк-у

Назви мір ар-а, грам-а, метр-а, 
дн-я, місяц-я

Назви дій, про-
цесів, станів, 
формацій

біг-у, занепад-у,
розвитк-у,
феодалізм-у

Назви
грошей

ле-я, долар-а, 
грош-а

Назви
почуттів

бол-ю, відча-ю, гнів-у, 
жал-ю, сором-у

Наукові
терміни

атом-а, екватор-а, 
ромб-а, присудк-а

Назви явищ
природи

вітр-у, мороз-у, 
дощ-у, вогн-ю, іне-ю

 Вправа 135. З допомогою вчителя і за словником знайдіть молдовські 
відповідники іменників, значення яких вам не відоме. Запишіть подані 
іменники у формі родового відмінка однини. Користуючись попередньою 
таблицею, аргументуйте вибір закінчення. 

Автомобіль, антонім, аптекар, бетон, Відень, вовк, гектар, 
дукат, дюйм, дятел, жах, заїзд, капіталізм, кілометр, комітет, 
лиман, літак, молот, омонім, опеньок, підосичник, Фастів, хо-
лод, шилінг, Юрій, явір. 

У деяких випадках вибір закінчення іменника залежить 
не лише від значення, а й від місця наголосу. Закінчення -у, 
-ю мають назви річок, озер, гір, країн та інших територій, 
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якщо наголос у них постійно зберігається на основі, наприк-
лад: Буг – Бóгу, Дон – Дîну, Дунай – Дунàю; Байкàлу, Бала-
тîну, Свèтязю, Арарàту, Ельбрeсу, Пам³ру; К³пру; Алжèру, 
Єгèпту, Ірàку, Донбàсу, Сиб³ру; Крèму. Але назви річок з 
наголосом, який переходить на закінчення, мають закінчен-
ня -а, -я, наприклад: Дністåр – Дністрà, Прут – Прутà, 
Іртèш – Іртишà, Донåць – Дінцÿ, Інгулåць – Інгульцÿ.

Так само закінчення -у, -ю мають назви будівель, споруд, 
приміщень та їх частин з постійним наголосом на основі, 
наприклад: будèнку, вокзàлу, дàху, зàлу, коридîру; канàлу, 
сарàю та ін. Але в назвах з наголосом на закінченні пишемо 
-а, -я, наприклад: вітрÿк – вітрякà, млин – млинà, хлів – 
хлівà, гарàж – гаражà.

У деяких іменниках закінчення -а, -я та -у, -ю в родово-
му відмінку однини служать для розрізнення їх значення. 
Наприклад: алмаз – алмаза (окремий кристал; інструмент) 
і алмаз – алмазу (мінерал); апарат – апарата (пристрій) 
і апарат – апарату (установа, сукупність службовців); бу-
ряк – буряка (одна рослина, один корінь) і буряк – буряку 
(урожай); Амур – Амура (міфічна істота) і Амур – Амуру (річ-
ка); бал – бала (одиниця вимірювання) і  бал – балу (танцю-
вальне свято).

Деякі паралельні форми родового відмінка однини не роз-
різняються за значенням: дворà – двîру, мостà – мîсту, пар-
канà – паркàну, плотà – плîту, столà – стîлу.

 Вправа 136. Розгляньте форми родового відмінка однини загальних і 
власних назв, поясніть вибір закінчення. Зверніть увагу на значення імен-
ників з паралельними закінченнями (за потреби зверніться до орфогра-
фічного словника).

1. Акта – акту, блока – блоку, буфета – буфету, градуса, 
замкћ – зћмку, каменя – каменю, клина – клину, листопада – 
лис топаду, пояса – поясу, соняшника – соняшнику.

2. Алжира – Алжиру, Балхаша – Балхашу, Ванкувера – 
Ванкуверу, Гібралтара – Гібралтару, Дніпра, Збруча, Люксем-
бурга – Люксембургу, Рима – Риму, Туніса – Тунісу.

У давальному відмінку однини іменники ІІ відміни мають 
закінчення -ові, -еві, -єві та -у, -ю.

Більшість іменників середнього роду в давальному відмін-
ку однини має закінчення -у, -ю. Наприклад: веслу, видови-
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щу, горю, завданню. Паралельні закінчення -ові, -у можуть 
мати лише назви малих істот із суфіксом -к-. Наприклад: 
дитяткові і дитятку, звіряткові і звірятку, немовляткові 
і немовлятку. 

Іменники чоловічого роду в давальному відмінку однини 
можуть мати паралельні закінчення -ові, -еві, -єві та -у, -ю. 
Наприклад: братові і брату, вітрові і вітру, газетяреві і га-
зетяру, збирачеві і збирачу, коневі і коню, Сергієві і Сергію.

 Вправа 137. Розкрийте дужки і запишіть залежні іменники у формі да-
вального відмінка однини. Усно поясніть вибір закінчення. 

Віддати (товариш), вірити (повідомлення), допомагати (лі-
кар), доручити (учень), запобігти (лихо), запропонувати (колек-
тив), зауважити (водій), належати (місто), порадити (відвіду-
вач), пропонувати (читач).

Якщо поряд треба поставити у давальному відмінку два 
або три іменники чоловічого роду, то для уникнення однома-
нітності закінчень перший слід вживати із закінченням -ові 
(-еві, -єві), а подальші із закінченням -у (-ю). Наприклад: па-
нові директору, Василеві Олексійовичу, Іванові Григоровичу 
Максим’юку. 

Вправа 138. Запишіть запропоновані прізвища, імена і по батькові в давальному 
відмінку. Котрі прізвища не змінюються і чому?

1. Артеменко Петро Васильович. 2. Головко Ірина Костянти-
нівна. 3. Попович Василь Петрович. 4. Романишин Сергій Юрі-
йович. 5. Орел Ганна Дмитрівна. 6. Кравець Ольга Сергіївна.

У називному відмінку множини іменники ІІ відміни ма-
ють закінчення -и, -і, -ї та -а, -я.

Закінчення -и, -і, -ї мають іменники чоловічого роду. На-
приклад: брати, бригадири, гектари; відвідувачі, автомобі-
лі, бійці, водії.

Закінчення -а, -я мають іменники середнього роду. На-
приклад: весла, вікна; вогнища; почуття, прислів’я. 

У родовому відмінку множини іменники ІІ відміни мають 
закінчення -ів, -їв, нульове закінчення та закінчення -ей. 

Закінчення -ів, -їв мають іменники чоловічого роду та ча-
стина іменників середнього роду на -е, -я. Наприклад: бра-
тів, водіїв, морів, почуттів, прислів’їв. 
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Закінчення -ей мають лише деякі іменники чоловічого і 
середнього роду. Наприклад: гостей, коней, очей, плечей.

Іменники чоловічого роду на -анин, -янин, -ин типу гали-
чанин, киянин, болгарин, які у формі множини втрачають 
-ин, мають нульове закінчення, наприклад: галичан, киян, 
болгар.

Нульове закінчення мають також іменники середнього 
роду на -о та більшість іменників на -е, -я, а також іменники 
чоловічого роду, що втрачають у формі множини -ин. Напри-
клад: болото – боліт, вікно – вікон; вогнище – вогнищ, прізви-
ще – прізвищ, місце – місць; весілля – весіль, знання – знань. 
обличчя – облич та громадянин – громадян, селянин – селян.

В іменниках середнього роду з основою на два приголос-
ні перед нульовим закінченням між приголосними з’явля-
ються вставні голосні о, е, наприклад: вікно – вікон, зер-
но – зерен.

Вправа 139. Утворіть і запишіть від першої групи іменників форми називного від-
мінка множини, а від другої – форми родового відмінка множини.

1. Богатир, багач, газетяр, гай, лектор, лікар, маляр, селя-
нин, сторож, учитель, чех.

2. Апельсин, багатій, гараж, друкар, львів’янин, меч, по-
двір’я, приятель, росіянин, ручай, сідло, стадіон.

У місцевому відмінку іменники ІІ відміни нерідко мають 
паралельні закінчення, використання яких до певної міри 
зумовлюється прийменниками, порівн.: у ліс-і – по ліс-у, у 
мор-і – по мор-ю, у пол-і – по пол-ю, по гаю – у гаї, на кова-
леві – на ковалю.

§ 27. ВІДМІНЮВАННЯ І ПРАВОПИС ІМЕННИКІВ  
ІІІ ВІДМІНИ

Іменники ІІІ відміни мають основи, що закінчуються 
на твердий або на м’який приголосний: любов, велич, ніч, 
розкіш, річ, тінь, сіль, вість, відданість. Але це не позна-
чається на їх відмінюванні: вони мають струнку систему 
відмінювання.
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Приклади відмінювання іменників ІІІ відміни

Відмінок Однина

Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.
Кл.

відповідь
відповід-і
відповід-і
відповідь
відповідд-ю
(у) відповід-і
відповід-е

зустріч
зустріч-і
зустріч-і
зустріч
зустрічч-ю
(при) зустріч-і
зустріч-е

кість
кост-і
кост-і
кість
кіст-ю
(на) кост-і
кост-е

мат-и
мат-ер-і
мат-ер-і
матір
мат-ір’-ю 
(при) мат-ер-і
мат-и

Відмінок Множина

Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.
Кл.

відповід-і
відповід-ей
відповід-ям
відповід-і
відповід-ями
(у) відповід-ях
відповід-і

зустріч-і
зустріч-ей
зустріч-ам
зустріч-і
зустріч-ами
(при) зустріч-ах
зустріч-і

кост-і
кост-ей
кост-ям
кост-і
кост-ями
(на) кост-ях
кост-і

мат-ер-і
мат-ер-ів
мат-ер-ям
мат-ер-ів
мат-ер-ями
(при) мат-ер-ях
мат-ер-і

Вправа 140.  Прочитайте текст, знайдіть у ньому іменники і визначте їх відміни. 
Іменники ІІІ відміни випишіть у початковій формі і тій, в якій вони вжиті у тексті, 
визначте їх відмінок.

У цю мить у батькових очах я побачив зажуру й теплінь і з 
вдячністю пригорнувся до його грудей. З хати у святковій хуст-
ці вийшла мати, на її обличчі уляглись урочистість, злагода й 
очікування казки. Тато поглянув у засніжену далечінь і тихо 
покликав Діда Мороза.

Вечір засіває зорі, а під ногами голуба тінь бавиться зі сні-
гом. Навколо так тихо, що чутно, як у гіллі ворушаться зорі й 
обтрушують срібну паморозь. Затремтів мій голос від радості і 
вдячності (За М. Стельмахом).

У називному і знахідному відмінках більшість іменників 
ІІІ відміни закінчується на м’який або твердий приголос-
ний: вірність, вісь, галузь, міць, осінь, сіль; верф, кров, річ. В 
іменнику мати у знахідному відмінку в основі з’являється 
суфікс -ір – матір.

Усі іменники ІІІ відміни у родовому, давальному і міс-
цевому відмінках однини мають закінчення -і: вірност-і, 
ос-і, галуз-і, моц-і, осен-і, сол-і, верф-і, кров-і, реч-і. При цьо-
му і закритого складу чергуються з о, е у складі відкрито-
му, наприклад: вірність – вірності, вісь – осі, міць – моці, 
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сіль – солі, осінь – осені, річ – речі, порівн. ще мати: ма-
тір – матері.

В орудному відмінку однини іменники ІІІ відміни мають 
закінчення -ю, перед яким відбувається подовження м’яких 
і шиплячих приголосних, наприклад: відповідь – відповідд-ю, 
галузь – галузз-ю, медаль – медалл-ю, осінь – осінн-ю, вісь – 
вісс-ю, міць – міцц-ю, ніч – нічч-ю, туш – тушш-ю. 

Не відбувається подовження, якщо основа закінчуєть-
ся збігом приголосних, а також губним приголосним та р, 
наприклад: вдячність – вдячністю, повість – повістю, лю-
бов – любов’ю. Після губних приголосних та р перед закін-
ченням -ю ставиться апостроф: кров – кров’ю, любов – лю-
бов’ю, мати – матір’ю.

Ф. Кричевський. Мати

Кличний відмінок іменників ІІІ відміни має закінчення -е, 
наприклад: вірност-е, віст-е, любов-е, молодост-е, радост-е. 

Іменник мати у кличному відмінку має таке ж закінчен-
ня, як і в називному: мат-и.

У формі називного відмінка множини іменники ІІІ від-
міни мають закінчення -і, наприклад: артіл-і, відповід-і, ме-
дал-і, ноч-і, але множину мають, як правило, ті іменники, 
які сполучаються з кількісними числівниками, наприклад: 
дві бандеролі, три зустрічі, чотири доповіді.

Не мають форм множини назви держав, територій, рік, 
міст: Білорусь, Волинь, Прип’ять, Кубань. Форм множини не 
мають також слова, які є назвами рис людини, особливостей 
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природи і суспільства: акуратність, буденність, вартість, 
велич, господарність, законність, лісистість.

У родовому відмінку множини в іменниках ІІІ відміни 
з’являється закінчення -ей: бандерол-ей, гантел-ей, дал-ей, 
мит-ей, тін-ей, форел-ей. Іменник мати вживається із закін-
ченням -ів: матер-ів.

Давальний відмінок множини має закінчення -ям, а після 
шиплячих -ам: галуз-ям, детал-ям, зустріч-ам, реч-ам.

В орудному відмінку множини з’являється закінчення 
-ями, а після шиплячих -ами: акварел-ями, відповід-ями, зу-
стріч-ами, ноч-ами, подорож-ами.

Місцевий відмінок множини іменників ІІІ відміни має за-
кінчення -ях, -ах: (в) артіл-ях, (на) гастрол-ях, (при) зу-
стріч-ах, (по) ноч-ах.

У кличному відмінку множини іменників цієї відміни 
такі ж закінчення, як і в називному: акварел-і, дал-і, мит-і, 
оповід-і, зустріч-і, матер-s.

Вправа 141. Іменники ІІІ відміни запишіть у дві колонки: у першу – ті, що мають 
форми однини і множини, а в другу – ті, що мають лише форму однини.

Акварель, байдужість, галузь, діагональ, єдність, жорсто-
кість, зелень, інвалідність, карусель, лань, модель, наочність, 
область, повість, Прип’ять (ріка), роль, сіть, Случ (ріка), убо-
гість, формальність, чуйність, шаль. 

Вправа 142. Розділіть іменники на дві групи: ті, що мають форму однини і мно-
жини, і ті, що мають лише форму однини. Письмово провідміняйте по два імен-
ники кожної з груп.

Ніч, гусінь, ненависть, мідь, молодь, поміч, любов, ціль, 
шинель, якість, відданість, подорож, радість, піч, область, сві-
домість, молодь.

§ 28. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ІV ВІДМІНИ

Вправа 143. Випишіть іменники середнього роду , які належать до ІІ і ІV відмін. 
Поясніть, як ви їх розпізнали.

Ангел, ангеля, ангелятко; білка, білченя, білченятко; вед-
мідь, ведмедиця, ведмежа, ведмежатко; внук, внучка, внуча, 
внучатко, внученя, внученятко; горобець, горобчиха, горобеня, 
горобенятко; маля, малятко.
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Вправа 144. До іменників І чи ІІ відмін доберіть і запишіть спільнокореневі імен-
ники ІV відміни.

Зразок: тигр – тигреня.

Барс, внук, вовк, галка, жаба, заєць, індик, їжак, коза, 
кріль, лев, лелека, лис, лось, миша, нога, око, орел, птах, рись, 
слон, сорока.

Приклади відмінювання іменників ІV відміни
Відмінок Однина

Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.
Кл.

ведмеж-а
ведмеж-ат -и
ведмеж-ат-і
ведмеж-а
ведмеж-ам
(на) ведмеж-ат-і
ведмеж-а

зайчен-я
зайчен-ят-и
зайчен-ят-і
зайчен-я
зайчен-ям
(на) зайчен-ят-і
зайчен-я

ім’я
ім-ен-і, ім’-я 
імен-і
ім’-я
ім’-ям, ім-ен-ем
(на) ім-ен-і
ім’-я

Множина
Н.
Р.
Д.
Зн.

Ор.
М.
Кл.

ведмеж-ат-а
ведмеж-ат
ведмеж-ат-ам
ведмеж-ат
ведмеж-ат-а
ведмеж-ат-ами
(на) ведмеж-ат-ах
ведмеж-ат-а

зайчен-ят-а
зайчен-ят
зайчен-ят-ам
зайчен-ят
зайчен-ят-а
зайчен-ят-ами
(на) зайчен-ят-ах
зайчен-ят-а

ім-ен-а 
ім-ен
ім-ен-ам
ім-ен-а

ім-ен-ами
(на) ім-ен-ах
ім-ен-а

Називний, знахідний і кличний відмінки однини іменни-
ків ІV відміни після ж, ч, ш, щ мають закінчення -а, піс-
ля інших приголосних – закінчення -я, наприклад: курч-а, 
лош-а, коліщ-а та галчен-я, горобен-я, зайчен-я, немовл-я, ім’-я, 
плем’-я, тім’-я*.

У родовому відмінку однини іменників цієї відміни піс-
ля суфіксів -ат-, -ят- виступає закінчення -и, а після су-
фікса -ен- – закінчення -і, наприклад: внуч-ат-и, дівч-ат-и, 
немовл-ят-и, орл-ят-и, плем-ен-і. В іменниках, які при 
відмінюванні мають суфікс -ен-, форма родового відмінка 
однини може також бути однаковою з називним, порівн.: 
ім’-я: ім-ен-і та ім’я.

Давальний і місцевий відмінки однини в усіх іменниках 
цієї відміни мають закінчення -і, наприклад: внуч-ат-і – 

* Т³м’я – czeȿtetul copului.
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(на) внуч-ат-і, дівч-ат-і – (на) дівч-ат-і, немовл-ят-і – (на) 
немовл-ят-і, орл-ят-і – (на) орл-ят-і, ім-ен-і – (на) ім-ен-і.

В орудному відмінку однини іменники ІV відміни втрача-
ють суфікси -ат-, -ят-, -ен- перед закінченнями -ам, -ям, на-
приклад: внуч-ам, дівч-ам, немовл-ям, орл-ям, ім’-ям. Однак 
іменники типу ім’я можуть зберігати суфікс -ен- і мати пара-
лельні форми із закінченням -ем, наприклад: ім’-ям й ім-ен-
ем, плем’-ям і плем-ен-ем, т³м’-ям і т³м-ен-ем.

У формах множини іменники ІV відміни зберігають ха-
рактерні для них суфікси -ат-, -ят-, -ен- в усіх відмінках. 
Відмінкові закінчення такі ж, як і в іменниках середнього 
роду ІІ відміни на -о, порівн.:

Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.
Кл.

сел-а
сіл
сел-ам
сел-а
сел-ами 
(на) сел-ах 
сел-а

внуч-ат-а 
внуч-ат 
внуч-ат-ам 
внуч-ат
внуч-ат-ами 
(на) внуч-ат-ах
внуч-ат-а

орл-ят-а 
орл-ят 
орл-ят-ам 
орл-ят 
орл-ят-ами 
орл-ят-ах 
орл-ят-а

ім-ен-а
ім-ен
ім-ен-ам
ім-ен-а
ім-ен-ами
ім-ен-ах
ім-ен-а

У знахідному відмінку множини закінчення іменників ІV 
відміни залежить від їх значення:

а) назви людей мають форму, спільну з родовим відмінком, 
наприклад: бачу малят, оглянув немовлят, запитав хлоп’ят;

б) назви тварин можуть мати форми, спільні як з назив-
ним, так і з родовим відмінком, порівн.: доглядаю гусенят-а 
і доглядаю гусенят, пасу телят-а і пасу телят, напуваю 
ягнята і напуваю ягнят;

в) назви неістот мають форму, спільну з називним відмін-
ком множини, наприклад: записую імена, збираю коліщата, 
простягає рученята.

Вправа 145. Прочитайте речення, знайдіть у них іменники і визначте відміну 
кожного. Випишіть іменники ІV відміни у засвідченій та початковій формах. Чи є 
тут іменник, що має форму лише множини?

Зраз ок: голуб’ята – голуб’я.

1. Прилітайте, сизокрилі мої голуб’ята (Т. Шевченко). 
2. Мусила зупинитись: те дівча вилетіло за мною у самому све-
трі (Ірина Вільде). 3. І знову заспівали санки, і спросоння зітх-
нула, затьохкала крига на ставу, і загукало біля грудей мате-
рі дитя (М. Стельмах). 4. Так багато подій, імен, вражень і 
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переживань сплелось за тих десять років (Ірина Вільде). 5. У 
куточку, де спав Миколка, жили їжачок, білченя, ляклива 
куріпка, а через день з’явилося потішне чубате шпаченя (За 
Ю. Збанацьким). 6. Я пас ягнята за селом (Т. Шевченко).

 Вправа 146. Продовжіть речення. 

1. До І відміни належать іменники жіночого роду… та чо-
ловічого роду… До ІІ відміни належать іменники чоловічого 
роду… середнього роду… крім… Іменники з цими суфіксами в 
непрямих відмінках належать до… 2. Рід і відмінок незміню-
ваних іменників визначають за… 3. Паралельні відмінкові за-
кінчення в Р. в. однини мають іменники… відміни…, у Р. в. 
мн. – іменники… 4. Не мають форми множини іменники… 
5. До однинних належать іменники, які є назвами… 6. До мно-
жинних належать іменники, які є назвами…

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Спишіть іменники і навпроти кожного позначте відміну (І, ІІ, ІІІ чи ІV).

доля
даль
Данило
Ауріка
Аурел
знання
життя
полум’я
звіреня
плем’я
мати

2. Спишіть іменники І та ІІ відмін і навпроти кожного позначте групу,  
до якої він належить: тверду (т.), м’яку (м.) чи мішану (міш.).

чобіт
піаніст
хлоп’я
скрипаль
слово
колосся
подорож
межа
мрія
юність
дівча
море
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3. У якому рядку всі відмінкові форми іменників правильні?

А Р.  Автора, річки, гвіздку, Донбаса.
Б Д.  Брату, матері, товаришеві, життю.
В Ор.  Сном, тучою, Дністром, телям.
Г Зн.  Сестру, школу, Тамара, гусеня.

4. У якому рядку всі іменники можуть мати граматичні форми однини 
і множини?

А Книжка, доля, бій, гріх, левеня.
Б Воля, сміх, котик, горб, знання.
В Волосок, розкіш, Париж, віра, щирість.
Г Повість, мито, забаганка, Капрі, чіткість.

5. У якому рядку всі іменники одного роду?

А Суддя, староста, журі, гавань, порт.
Б Сіль, інтерв’ю, запис, щічка, явір.
В Насип, біль, степ, тур, портьє.
Г Бюро, мер, партер, чіткість, конферансьє.

§ 29. ОСНОВНІ СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ. 
НАЙЧАСТІШЕ ВЖИВАНІ СУФІКСИ. ЇХ ПРАВОПИС

Мова постійно поповнюється новими словами. Основним 
джерелом її збагачення є словотвір (derivarea).

 Вправа 147.  Розминка. Визначте будову слова, попередньо пригадав-
ши, що таке основа, корінь, суфікс, префікс, закінчення.

Вправа 148. Ознайомтесь із текстом, знайдіть іменники, випишіть їх і зробіть 
розбір за будовою.

Зразок: донечк а .

Г. Афанасьєва. Сонячний день

( ∧
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Хмарки сьогодні пустували на озерній гладіні, переливами 
різноколір’я втікали від вітерця, що напосівся їх наздогнати, 
відблисками ховалися на моєму обличчі. Це було літо.

Вправа 149. Розгляньте схему, пригадайте способи творення слів, які ви вивчали.

Способи
творення
іменників

префіксальний:
суфіксальний:
префіксально-
суфіксальний:
безафіксний:
словоскладання:
основоскладання:
скорочення:
перехід інших
частин мови
в іменники:
зрощення
словосполучень:
переосмислення:

антиречовина, пагорб, прадід
аптекар, близькість, відвідувач, трійка

відлюдок, надгробок, пасинок
виїзд, запис, зелень, лють, синь
бортінженер, залізобетон, кінозал
атомохід, вільнодум, дощомір
АЕС, військком, обллікарня 
булочна (відчинена), бульйонна (поряд), 
минуле і сучасне (мѕста), хворий 
(у лікарні) 
вертихвіст, горицвіт, пройдисвіт,
перекотиполе
Бостон (місто) – бостон (тканина); 
Браунінг (прізвище) – браунінг (зброя); 
граб (дерево) – Граб (прізвище)

Вправа 150. Запишіть іменники, в дужках зазначте спосіб творення.

Зраз ок: самоскид (основоскладання).

Безлюдько, бавовняр, військкор, генерал-полковник, доро-
говказ, зірвиголова, квартирант, ланкова, лісостеп, Миргород, 
молодий і молода, недоля, Паливода, панама (порівн. Панама), 
переддень, перепис, СНІД.

Найчастіше іменники творяться суфіксальним способом. 
При цьому суфікс може надавати похідному слову нового 
лексичного значення або ж долучати до наявного значення 
новий відтінок, порівн.: гриб (рослина) і грибник (людина – 
збирач грибів) та гриб (рослина) і грибочок (невеликий гриб).

З новим лексичним значенням іменники творяться: 

а) від іменникових основ за допомогою суфіксів -ак (-як), 
-анець (-янець), -анин (-янин), -ант (-янт), -ар (-яр), -ат, -ач, 
-ець (-єць), -изм (-ізм), -ир (-ір), -ист (-іст) та інших. Напри-
клад: диво – дивак, добро – добряк, Африка – африканець, 
Галич – галичанин, адреса – адресант, вуса – вусань, апте-
ка – аптекар, бавовна – бавовняр, директор – директорат, 
Буковина – буковинець, авангард – авангардизм, горjд – го-
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родина, буряк – бурячиння, бандура – бандурист, автор – ав-
торство;

б) від дієслівних основ за допомогою суфіксів -ач, -анн(я), 
-енн(я), -інн(я), -к(а), -б(а), -тель, -л(о), -ун та інших. На-
приклад: глядіти – глядач, бажати – бажання, включити – 
включення, володіти – володіння, викрутити – викрутка, 
ганити – ганьба, виховати – вихователь, мити – мило, біг-
ти – бігун, варити – вариво;

в) від прикметникових основ за допомогою суфіксів -ість, 
-от(а), -ин(а), -изн(а), -інь та інших. Наприклад: бідний – 
бідність, глухий – глухота, високий – височина, білий – бі-
лизна, глибокий – глибочінь, давній – давнина, гордий – 
гордощі, дорогий – дорожнеча.

 Вправа 151.  Прочитайте вірш М. Вінграновського. Знайдіть іменники з 
суфіксами і скажіть, у чому їх незвичайність. Який настрій створюють ці 
іменники? Чому зажурилися старі скеля і дуб?

У ластівки – ластовенятко,
у шовковиці – шовковенятко, 
в гаю у стежки – стеженятко, 
у хмари в небі – хмаренятко, 
в зорі над садом – зоренятко
вже народилося.
Лиш зажурилися
старезна скеля над урвищем
та дуба всохле стовбурище.

Вправа 152. Поділіть слова на три групи похідних: а) від іменників, б) від дієслів, 
в) від прикметників. У кожному слові виділіть твірну основу і суфікс за таким зраз-
ком: автомобіліст: автомобіль + -іст; висота: вис- + -от(а).

Автомобіліст, висота, відвідувач, курсант, легкість, лісник, 
мислення, новизна, носіння, охоронець, парижанин, республі-
канець, ритмічність, теплінь, хитрун, чередник*.

Вправа 153. Пригадайте правила написання и, і, ї в словах іншомовного похо-
дження. Перепишіть іменники, вставляючи пропущену букву (и, і, ї). У сумнівних 
випадках зверніться до орфографічного словника.

Архів..ст, арха..зм, атлет..зм, волейбол..ст, гімназ..ст,  
динам..к, кас..р, машин..ст, натурал..ст, парашут..зм, проза..к, 
сол..ст, траг..зм, трактор..ст, фіз..к, хім..к, шах..ст, шашк..ст.

* Череднbк – той, хто випасає череду (корів).
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Відтінків здрібнілості і пестливості значенню іменників 
надають суфікси -еньк-, -оньк-, -ець, -ик, -ок, -к-, -унь, -усь, а 
згрубілості і збільшеності – суфікси -иськ-, -ищ-. Наприклад: 
доля – доленька, козак – козаченько, брат – братик, хата – 
хатина, дорога – доріжка, голубеня – голубенятко, міст – 
місток, бджола – бджілонька, дід – дідусь, мати – матуся, 
дерево – деревце, вовк – вовчисько, дуб – дубище.

Іноді до основи того самого іменника можуть приєднува-
тися кілька суфіксів, які вносять різні додаткові відтінки 
значення – від позитивних аж до негативних, порівн.: хло-
пець – хлопчик, хлопченя та хлопчисько, дівчина – дівчинка, 
дівчинонька та дівчинисько.

Вправа 154. Ознайомтесь із похідними від іменників лице, ніс, нога, рука та ніж, 
бас, брат і усно з’ясуйте, яких додаткових відтінків значення надають їм суфікси.

Личко, личенько; носик, носище, носюра; ніжка, ноже-
ня, ножисько, ножище; ручка, рученька, ручисько, ручище; 
ножик, ножище, ножака; басок, басик, басисько, басище; бра-
тик, братчик, братунь, братусь.

Вправа 155. Складіть і запишіть по одному реченню з іменниками, утвореними 
за допомогою суфіксів -ист, -іст, -изм, -ізм, -ств(о), -цтв(о). Визначте, від яких 
частин мови утворились ці іменники.

Вправа 156. Випишіть з ваших улюблених казок суфіксальні утворення іменни-
ків і поясніть, іменниками з якими суфіксами називає народ персонажів казок.

Вправа 157. Запишіть слова разом, окремо або через дефіс (користуючись, за 
потреби, орфографічним словником). Усно поясніть їх написання.

Авто/машина, авто/мото/гурток, атомо/хід, батько/мати, 
верто/літ, віце/президент, водо/сховище, газо/провід, гене-
рал/ полковник, двадцяти/річчя, електро/дриль, електро/
станція, земле/трус, інженер/технолог, кіловат/година, ко-
зир/дівка, крає/знавство, лікар/стоматолог, міні/спідниця, 
міно/мет, напів/сон, Непий/вода, носо/ріг, пів/Азії, пів/міся-
ця, пів/Новоселиці, пів/яблука, плаття/костюм, п’яти/денка, 
Свят/вечір, чар/зілля.

 Вправа 158.  Вграє той, хто за відведений учителем час пригадає най-
більше складних іменників і пояснить їх правопис. Наприклад: лісопарк, 
автостанція, телефон-автомат, тепловоз та ін.
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§ 30. НАПИСАННЯ І ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ
Вправа 159. Розкрийте ініціали і запишіть при кожному прізвищі ім’я та ім’я по 
батькові відомих вам українських письменників.

Глібов Л.І., Кобилянська О.Ю., Гончар О.Т., Франко І.Я., 
Довженко О.П., Тичина П.Г., Косач Л.П. (Леся Українка).

О.Ю. Кобилянська І.Я. Франко О.Т. Гончар

Чоловічі імена по батькові творяться за допомогою суфік-
са -ович, а жіночі – за допомогою суфікса -івн(а).

Ім’я батька Чоловіче ім’я по батькові Жіноче ім’я по батькові

Мірча
Антон
Данило
Василь
Дарій
Ігор
Драгош

Мірчович
Антонович
Данилович
Васильович
Дарійович
Ігорович
Драгошович

Мірчівна
Антонівна
Данилівна
Василівна
Даріївна
Ігорівна
Драгошівна

У жіночих іменах по батькові суфікс -ївн(а) пишемо у тих 
випадках, коли твірна основа такого імені має кінцевий й, 
наприклад: Дарій + -івна – Даріївна, Зіновій + -івна – Зіно-
віївна.

Від імен Ілля, Кузьма, Лука, Сава, Хома, Яків чоловічі 
імена по батькові такі: Ілліч, Кузьмич, Лукич, Савич, Хо-
мич, Якович та жіночі Іллівна, Кузьмівна, Луківна, Савівна, 
Хомівна, Яківна.

Іменами по батькові від Григорій і Микола є відповідно 
Григорович, Григорівна та Миколайович, Миколаївна.
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Вправа 160. Утворіть від кожного другого імені ім’я по батькові, поєднайте пер-
ше ім’я з утвореним іменем по батькові і запишіть ці особові назви.

1. Валерій/Петро. 2. Василь/Федір. 3. В’ячеслав/Хома. 4. Гри-
горій/Дмитро. 5. Троян/Ілля. 6. Радислав/Флоріан. 7. Алла/
Григорій. 8. Євгенія/Семен. 9. Лілія/Корній. 10. Ольга/Степан. 
11. Світлана/Дем’ян.

Чоловічі і жіночі імена та імена по батькові відмінюють-
ся, як іменники відповідної відміни та групи: Марія Петрів-
на – як іменники І відміни; Петро Дмитрович – як іменни-
ки ІІ відміни.

Зразки відмінювання імен та імен по батькові
Імена Імена та імена по батькові

Ж
ін

о
ч

і

Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.
Кл.

Галина
Галини
Галині
Галину
Галиною
при Галині
Галино

Орися
Орисі
Орисі
Орисю
Орисею
при Орисі
Орисю

Сільвія
Сільвії
Сільвії
Сільвію
Сільвією
при Сільвії
Сільвіє

Любов
Любові
Любові
Любов
Любов’ю
при Любові
Любове

Антонівна
Антонівни
Антонівні
Антонівну
Антонівною
Антонівні
Антонівно

Ч
о

л
о

в
іч

і

Н.
Р.
Д.

Зн.
Ор.
М.

Кл.

Борис
Бориса
Борисові,
Борису
Бориса
Борисом
(при)
Борисові
Борисе

Василь
Василя
Василеві,
Василю
Василя
Василем
(при)
Василеві
Василю

Ігор
Ігоря
Ігореві,
Ігорю
Ігоря
Ігорем
(при)
Ігореві
Ігорю

Віталій
Віталія
Віталієві,
Віталію
Віталія
Віталієм
(при)
Віталієві
Віталію

Сергійович
Сергійовича
Сергійовичу,
Сергійовичеві
Сергійовича
Сергійовичем
Сергійовичеві

Сергійовичу

Увага! Запам’ятайте закінчення жіночих імен по батько-
ві у Д. і М. відмінках!

Вправа 161. Доберіть два жіночі і два чоловічі імені та імені по батькові ваших 
однокласників, запишіть їх у формі родового, давального, орудного і кличного 
відмінків.

Вправа 162. Провідміняйте імена і прізвища молдовських письменників. Які з 
цих прізвищ в українській мові не змінюються? Як ви це встановили? 

Замфір Арборе-Раллі, Георге Асакі, Йосиф Вартичан, Іон 
Ватаману, Григорій Вієру, Богдан-Петричейку Гашдеу, Ісаак 
Грекул, Александру Хишдеу.
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Вправа 163. Розкажіть українською мовою (8–10 реченнями) про життя і твор-
чість одного із названих вище письменників. Якими словами ви замінювали ім’я і 
прізвище, щоб уникати їх повтору у наступному реченні?

Вправа 164. Перепишіть речення. Слова, подані в дужках, поставте у потрібно-
му відмінку.

1. Перед входом до кінотеатру ми зустріли 
(вчителька Глорія Сергіївна Шевчук). 2. Учні 
нашого класу надіслали вітання з днем на-
родження (народний артист України Гнатюк 
Дмитро Михайлович). 3. Добре вам живеться, 
(Іонел Георгійович), біля річки, бо можна і 
викупатись, і рибки половити. 4. На (наша 
сусідка Аурора Флорівна) була нова сукня.

§ 31. ІМЕННИКОВІ ПРЕФІКСИ

Префіксальним способом творяться слова тієї самої ча-
стини мови, тобто від іменників творяться іменники, від 
прикметників – прикметники, від дієслів – дієслова. Напри-
клад: безлад – без- + лад; відгук – від- + гук; неволя – не- + 
воля; замалий – за- + малий; невисокий – не- + високий; пре-
добрий – пре- + добрий; вписати – в- + писати; дописати – 
до- + писати.

Для творення іменників префіксальним способом в укра-
їнській мові використовуються префікси без-, не-, на-, пе-
ред-, після-, пра-; іншомовні: анти-, контр-, супер- та ін. На-
приклад: розлад, нещастя, передплата, післямова, прадід, 
антитіло, контрадмірал, суперракета.

Префікси віце-, екс-, обер-, унтер- з іменниками пишуть-
ся через дефіс, наприклад: віце-губернатор, екс-міністр, 
обер-лейтенант, унтер-офіцер.

Вправа 165. Перепишіть іменники, визначте спосіб і засіб їх творення.

Зразок: антиречовина – анти  + речовина (префіксальний).

Віце-консул, екс-голова, контрудар, пагорб, переддень, після-
плата, правнук, субпродукт, суперзірка, післяслово, передмова.

Вправа 166. Запишіть іменники і поряд з кожним у дужках зазначте спосіб творення.

Антивірус, безбілетник, безвість, виступ, доброта, дощомір, 
задвірок, інновація, контрнаступ, людино-день, невидимка, 

Дмитро Гнатюк
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несмак, паводок, падолист, переддень, правнук, приїзд, при-
сілок, супутник, субпродукт, суперобгортка, супер’яхта, тон-
но-кілометр, ультравірус.

§ 32. НАПИСАННЯ НЕ З ІМЕННИКАМИ

Умови написання Приклади

Р
а

з
о

м

1. Якщо слово без не не вжива-
ється.

2. Якщо не є префіксом, який 
творить іменник з протилежним 
значенням, і цей іменник можна 
замінити синонімом без не.

3. Якщо не є складовою части-
ною префікса недо-.

Небіж, неборак, невістка, недуга, 
ненависть, неук
Невіра (сумнів), неволя (рабство), 
недруг (ворог), нелад (безпорядок), 
неслава (ганьба), несмак (без-
смак), неявка (прогул)
Недобір, недокрів’я, недолік, недо-
опла та, недорід

О
к

р
е
м

о

1. Якщо в реченні чи ширшому 
тексті є протиставлення.

2. Якщо не заперечує зміст вираже-
ного іменною частиною присудка.

3. Якщо не стоїть перед сполу-
ченням прийменника з іменни-
ком.

Не віра, а вірність потрібна  
друзям.
Зі всього видно, що він не друг тобі.

Не до вподоби, не до ладу, не до 
речі, не до смаку, не до жартів, не 
до сміху

Вправа 167. Запишіть речення, розкривши дужки. Усно поясніть написання не з 
іменниками.

1. До нас приходив (не)біж – мого старшого брата син. 
2. Завтра чекайте (не)годи. 3. І цього року (не)врожай на огір-
ки. 4. Ми йшли (не)дорогою: стежкою ближче. 5. (Не)правдою 
світ пройдеш, а назад не вернешся. 6. (Не)вміння працювати – 
це прикрість, а (не)бажання – це лихо (Н. тв.). 7. (Не)бажання 
працювати, а сама праця дає результати. 8. У ліжечку лежить 
(не)мовля.

Вправа 168. Розподіліть іменники на дві групи. До першої випишіть ті, в яких не-, 
недо- – префікс, а до другої ті, в яких не – складова частина кореня.

Небеса, небіжчик, неборак, невід, невістка, неділя, недові-
ра, недогляд, недоречність, неук, недуга, нежить, нелюд, нена-
висть, неправда, непритомність, нехлюй.

Вправа 169. Перепишіть речення, розкриваючи дужки.

1. Вчення – світ, а (не)вчення – тьма (Н. тв.). 2. (Не) 
пташка, (не)комашка, а літає (Н. тв.). 3. (Не)краса красить, 
а розум (Н. тв.). 4. Як (не)коваль, то і діла не погань (Н. тв.). 
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5. Слово (не)стріла, а ранить глибше (Н. тв.). 6. (Не)знайко на 
печі лежить, а знайко по дорозі біжить (Н. тв.). 7. Понад полем 
іде, (не)покоси кладе, (не)покоси кладе – гори (Т. Шевченко).

§ 33. НАПИСАННЯ МОЛДОВСЬКИХ ВЛАСНИХ НАЗВ  
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

При написанні молдовських власних назв українською 
мовою враховуємо їх граматичні особливості та особливості 
молдовської графіки.

Більшість приголосних молдовського алфавіту має одно-
звучні відповідники в українській графіці, порівн.: Balan і 
Балàн, Maramureş і Марамóреш, Rotopan і Ротопàн.

Лише с та g перед е та і читаються відповідно як ч та дж, 
а перед іншими голосними та приголосними – як україн-
ські к та ґ, порівн.: Cezar – Чåзар, Cioban – Чобàн, Gelaz – 
Джелàз, Giurgiu – Джóрджу і Calafat – Кaлафàт, Cocorean – 
Кокорÿн, Dragoş – Дрàґош, Gărgăun – Ґарґаóн.

У буквосполученнях che, chi, ghe, ghi буква h вико-
ристовується тільки для збереження звучання c і g перед 
е та і, тому молдовському ch в українській графіці відпові-
дає к, а gh – ґ, наприклад: Chelar – Келàр, Chiriţa – Кіріца, 
Gheorghiţă – Ґеорґ³ца.

Подвоєні приголосні у прізвищах зберігаються, порівн.: 
Negruzzi і Неґруцці, Pann і Панн, Pillat і Піллат. 

У відомих особових іменах та прізвищах і передається 
м’яко, порівн.: Emil – Еміль, Eminesсu –Емінеску, Vieru – Вієру.

Молдовські голосні, які самостійно або в сполученні  
з приголосними утворюють склад, та їх відповідники  

в українській мові

а – а
а – ія
Ă – а
Е – е
Е – є
І – і
І – ї
Â – и
О – о
U – y

Ana
Maria
Brătescu
Argeş
Ilie
Bicaz
Brăila
Bârlad
Apostol
Mureş

Aнна
Мар³я
Братåску
Aрджеш
Іл³є 
Бікàз
Бра¿ла
Бирлàд
Апîстол
Мóреш

Arad
Oltenia
Călăraş
Enescu
Nicolae
Ignătescu
Mihail
Brânduşa
Popescu
Tudor

Арàд
Олтåнія
Каларàш
Енåску
Ніколàє
Ігнатåску
Міха¿л
Бриндóша
Попåску 
Тóдор

Avram
Zaharia
Ghiţă
Petroşeni
Procopіe
Iliuţ
Caі́ro
Câmpulung
Toma
Tutunaru

Аврàм 
Захар³я
Ґ³ца 
Петрошåни
Прокопîє
Іліóц
Ка¿р
Кимпулóнґ
Тîма 
Тутунàру
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Молдовському -і, яким позначається називний відмінок 
множинних географічних назв, в українській мові відповідає 
закінчення -и, порівн.: Focşani – Фокшàни, Piteşti – Пітåшти. 
Якщо ж українська мова засвоїла назву у формі однини, то за-
кінчення відсутнє, порівн.: Galaţi – Ґалàц, Călarăşi – Каларàш. 

 Найбільш уживані молдовські поєднання голосних  
з напівголосними (двозвуки) та їх відповідники  

в українській мові
аі – й
еі – ей
оі – ой
uі – уй
аu – в
u – ев

еu – єв 
іu – ів
еа – я
еа – а
eo – o
ia – я
ie – є
io – йо
iu – ю
oa – о

Başcai
Andrei
Anegroi
Ţugui
Aurel
Bacău

Eudochia
Jiu
Negrea
Mircea
George
Ialomiţa
Miroieni
Craiova
Iulia
Broască

Башкàй
Андрåй
Анеґрîй
Цугóй
Аурåл
Бакåв

Євдок³я
Жів
Нåґря
М³рча
Джîрдже
ßломіца
Мироºни
Крайîва
Þлія
Брîска

Haitoş
Maftei
Dorohoi
Vaslui
Aurora
Buzău

Eusebiu
Sibiu
Oradea
Opreşean
Georgeni
Octavian
Ploieşti
Ioniţoi
Albaă-Iulia
Mioara

Гàйтош
Мафтåй
Дорогîй
Васлóй
Аврîра 
Бузåв

Євсåбія 
Сиб³в
Орàдя
Опрешàн
Джорджåни
Октав’ÿн
Плоºшти
Йоніцîй
Алба-Þлія
Міîра

Mihai
Negrei
Voineşti
Vătui
Gauca
але:
Chişinău
Eugenia
Vasiliu
Sadoveanu
Tulcea

Poiana

Iosif

Timişoara

Міхàй 
Неґрåй
Войнåшти
Ватóй
Ґàвка

Кишин³в
Євджåнія
Васил³в
Садов’ÿну
Тóлча

Поÿна

Йîсиф

Тимішîра

Молдовські особові імена та їх варіанти, які мають в 
україн ській мові такі ж відповідники, рекомендується писа-
ти як їх українські відповідники. Наприклад: Calin – Калин, 
Cazimir – Казимир, Costin – Костин, Iuliu – Юлій, Manuil – 
Мануїл, Marin – Марин, Martin – Мартин, Miron – Мирон, 
Severin – Северин та ін.

У прізвищевих суфіксах -ик, -ич, -ович пишемо и, на-
приклад: Зотик – Zotic, Лютик – Lutic, Малик – Malic, 
Катрич – Catrici, Славич – Slavici, Григорович – Grigorovici, 
Попович – Popovici.

Вправа 170. Запишіть молдовські і румунські імена, прізвища та псевдоніми 
українською мовою.

Tudor Arghezi, Ion Brătescu-Voineşti, Ion Luca Caragiale, Gheorghe 
Ciobotaru, Emil Codrescu, Ion Creangă, Maria Cristescu, Mihai Eminescu, 
Tudor Fodor, Vasile Frunză, Ion Ghică, Eudochia Manoil, Costache Ne-
gruzzi, Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu.
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Вправа 171. Записуючи імена і прізвища українською мовою, виділіть в окремі 
групи: а) особові назви І відміни; б) особові назви ІІ відміни; в) особові назви, які 
не належать до жодної з відмін. Усно поясніть, чому ви так поділили ці особові 
назви.

Ana, Anegroi, Aurora, Barbu, Bălcescu, Bȃrsan, Bodea, Bostan, Bu-
cătar, Cămilar, Delavrancea, Dumitru, Gala, Galaction, George, Ghiţă, 
Goga, Liliana, Mărioara, Olga, Petrache, Stancu, Vrȃncioaia, Zaharia, 
Zinici.
Вправа 172. Запишіть географічні назви Молдови українською мовою. Підкре-
сліть букви, які в молдовській мові мають інше звукове значення. Які труднощі 
трапилися в написанні?

Chişinǒu, Tiraspol, Călăraşi, Hinceşti, Bălţi, Glodeni, Ocniţa, Briceni, 
Lăpuşna, Slobodia, Leora, Camrat, Sofia, Ribniţa, Grigoriopol, Dubăsări, 
Camenca, Soroca, Raşcani, Orhei, Floreşti. 
Вправа 173. Знайдіть в інтернеті карту Одеської області і запишіть, через які на-
селені пункти пролягає автострада (чи залізниця) від вашого села (містечка) до 
Одеси. Чи є серед цих назв слова незмінювані?

Вправа 174. Запишіть географічні назви по-молдовськи.

Ізмаїл, Кілія, Рені, Татарбунари, Сарат, Комишівка, Утко-
носівка, Новопокрівка, Приозерне, Лиманське, Плавниське, 
Новосільське, Міняйлівка, Старосілля, Болград.
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§ 34. РОЗБІР ІМЕННИКА ЯК ЧАСТИНИ МОВИ

Послідовність розбору
1. Слово в реченні.
2. Частина мови.
3. Початкова форма іменника (називний відмінок однини).
4. Власна чи загальна назва.
5. Істота чи неістота.
6. Рід.
7. Число (має однину і множину чи лише одну з форм).
8. Відмінок.
9. Відміна, група (іменники I і II відмін).
10. Синтаксична роль.
11. Вимова та написання.

Зразки розбору
Кирило простяг руку для привітання.
Зразок усного розбору
Кирило – іменник, початкова форма – Кирило, власна назва, 

істота, чоловічий рід, називний відмінок, однина, ІІ відміна, 
тверда група, у реченні виконує роль підмета, пишеться з ве-
ликої букви.

Зразок письмового розбору
Кирило – імен., поч. форма – Кирило, вл. назва, істота, ч. р., 

одн., Н. в., ІІ відміна, тв. гр., підмет, пишеться з великої букви.

Вправа 175. Перепишіть речення, підкресліть іменники і розберіть кожен як  
частину мови.

1. Іонел був чемпіоном міста з регбі. 2. У моє вікно щоранку 
заглядали синички. 3. Спокійним тоном батько зробив заува-
ження, щоб ми не розмовляли за сніданком.

§ 35. ПЕРЕКЛАД ТЕКСТУ
Вправа 176. Перекладіть текст українською мовою і з’ясуйте, які іменники і чому 
перекладаються прикметниками.

În lagărul de la Lvov am stat şase săptămâni. Toţi deportaţii* su-
fereau de foame, dar noi nu sufeream mai mult decât ceilalţi. Ca şi la 
Cernăuţi, pentru nouă suflete primeam trei porţii de mâncare. Hrana din 
lagăr era sărăcăciosă**: crupe de orz, peşte sărat din butoi, pâine uscată. 

* Deportat – заслћнець. 
* Sărăcăcios – бідний, убогий.
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Din când în când se mai dădea şi câte o bucăţică de zahăr. După ce ne 
potoleam cât de cât foame*, noi, cei mici, ne aminteam de zilele fericite 
de acasă, de dealul pe care ne dădeam iarna cu sania la vale... (І. По-
песку, І. Козьмей).

Вправа 177. У перекладеному тексті впр. 176 знайдіть іменники, усно зробіть їх 
розбір. Порівняйте рід і відмінок іменників в обох мовах. Зверніть увагу на поря-
док слів у перекладі.

 Вправа 178. Прочитайте текст спочатку мовчки, а потім – уголос. Вислов-
те свою думку про особливості тексту: це роздум, опис чи розповідь, який 
настрій створює текст. Спробуйте написати подібний текст. 

Уже почало світати. Десь від берега схопився легенький 
вітерець і ніби дмухнув на Дніпро. Береги й верби теж ніби 
попрокидались і дихнули на воду. По воді пішли дрібненькі 
хвильки, заколивались ледве помітно й захитались, немов фіо-
летове та золотисте скло.

Позад човна ще чорніла вода, чорніло на півночі небо. Попе-
ред човна ясніла місячна ніч у всій своїй красі, а збоку займав-
ся червневий ранок.

І небо, і земля, і Дніпро здавались велетенською картиною, 
де на темному полі була намальована ясна місячна ніч і поряд 
з нею – ранній ранок з зорею та вранішніми сутінками (За 
І. Нечуєм-Левицьким).

М. Бурачек. Реве та стогне Дніпр широкий

* A potolі foameа – втамувати голод.
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Вправа 179. Складіть простий план переказу тексту впр. 178 і напишіть переказ.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО ТЕМАТИЧНОГО 
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 Вправа 180.  Працюємо у восьми парах упродовж відведеного учите-
лем часу: 1) перша пара наводить 10 прикладів іменників – назв предме-
тів; 2) друга пара – 10 прикладів іменників – назв істот; 3) третя пара – 
10 прикладів, що можуть мати форми однини і множини; 4) четверта 
пара – 10 іменників – географічних назв; 5) п’ята пара – 10 іменників – 
імен; 6) шоста пара – 10 іменників – прізвищ; 7) сьома пара – 5 множин-
них і 5 однинних іменників; 8) восьма пара – 10 незмінюваних іменників. 
Перемагає пара, яка вклалася в час і не допустила жодної (або лише 
одну) помилки.

 Вправа 181. Прочитайте іменники.

Т М Ц

О К

И Л О

 Вправа 182. Перший гравець називає іменник, а кожен наступний – імен-
ник, який починається з останньої букви попереднього слова. Той, хто 
довго думає, вибуває з гри. Перемагає ряд, в якому вибуло з гри наймен-
ше гравців.

 Вправа 183. Умовне внутрішнє коло (5–6 гравців) називають іменники 
(12 або 24) у формі будь-якого відмінка, а гравці зовнішнього кола (2–3) 
називають цю відмінкову форму. Кожна правильна відповідь  – півбала 
(якщо слів 24) або один бал (якщо слів 12). Оцінку отримують всі учні – 
гравці зовнішнього кола.

 Вправа 184. Продовжте речення. Учитель зачитує фрагмент речення з 
іменником і ряд оцінних слів, потім почергово називає трьох учнів, які 
добирають з цього ряду оцінне слово до іменника. Учні класу, заслухав-
ши три варіанти повного речення, голосуванням визначають найкращий. 
Переможець отримує один бал, який буде доданий до підсумкової оцінки 
за урок.

Наприклад: За поворотом виднівся … ліс (темний, старий, 
молодий, залитий сонцем).

С І А Ь

Н Т С

А Р Н Т
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. У якому рядку всі слова – іменники?
А Радість, завдання, сумно, рух, перший. 
Б Дійсність, природа, рух, чоло, гордість.
В Втіха, гординя, семеро, Венера, тліти.
Г Змагання, бачення, чесно, правда, тінь.
Д Проміння, терпіння, гордо, правий, міцний.

2. У якому відмінку іменники вживаються тільки з прийменником?
1) у родовому,
2) у давальному,
3) у місцевому,
4) у кличному,
5) у знахідному.

3. У якому рядку допущено помилку в Ор. в. однини іменників
І відміни?
А Трояндою, працею, Вірою, лікарнею, сумою.
Б Сім’єю, криницею, статтею, старостою, долонею.
В Кімнатою, літерою, Іллею, ріллею, продукцією.
Г Землею, підлогою, тишою, книжкою, долею.

4. У якому рядку є іменники, які не належать до жодної відміни?
А Георґіца, швидкість, дорога, рівність, поле.
Б Даскелеско, навчання, честь, дім, орля.
В Вікно, депо, воля, пустощі, США, Попеску.

5. До всіх іменників якого рядка можна додати слово слухняний?
А Гриб, олівець, Петріка, листок, гріх.
Б Учень, Мурчик, Мишко, папуга.
В Пень, горіх, Іларчик, голуб, зразок.

6. У яких відмінкових формах іменника нога допущена помилка?

Н. нога, Р. ноги, Д. ногі, Зн. ногу, Ор. ногою, М. на ногі, Кл. нога.
7. Які приголосні  основи іменників змінюються на інші приголосні 

при утворенні форм Д. і М. відмінків?
8. Іменники якої відміни мають тверду і м’яку групи?
9. Випишіть іменники, які у різних текстах можуть мати форми 

і чоловічого, і жіночого роду.

 Листоноша, Валя, Оля, староста, ноша, верховода, вода, суддя, Саша.

10. Випишіть іменники ІV відміни.

 Волосся, завдання, левеня, теля, узлісся, узбіччя, ім’я.

11. Випишіть іменник ІІІ відміни.

 Біль, бій, сіль, Андрій, буревій, міль, місяць.

12. Випишіть іменники, які мають також форму однини.

 Двері, вікна, сани, ноги, вуха, дрова.
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ПРИКМЕТНИК

§ 36. ПРИКМЕТНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ:  
ЗНАЧЕННЯ І ГРАМАТИЧНІ ОЗНАКИ

Вправа 185. Прочитайте та порівняйте два описи ромашки і дайте аргументова-
ну відповідь на такі запитання:

1. У якому з описів виразніше, яскравіше описано рослину?
2. Якою частиною мови є слова, що дали можливість зробити цей опис різнобіч-
нішим? 
3. До якого стилю мовлення належить кожен опис?

Ромашка – рід рослин 
родини cкладноцвітних. 
Одно- і дворічні трави 
з дуже розгалуженими 
стеблами і пірчастими 
листками. Плід – сім’ян-
ка. Ростуть як бур’яни 
на відкритих місцях (З 
енци клопедії).

На високому гінкому стебельці 
росла лугова цариця – ромашка. 
Це, мабуть, була найпрекрасніша в 
світі квітка: рівна, висока, з сумно 
похиленою набік яскраво-жовтою, 
в білих ніжних прозорих пелюсточ-
ках голівкою, ще й зверху прикра-
шена дрібною, як вістря голки, на-
січкою (Г. Тютюнник).

  
 А. Ізволенська. Ромашкове поле

Прикметник (adjectivul) – це частина мови, яка виражає 
ознаку предмета і відповідає на запитання який? яка? яке? 
чий? чия? чиє?

Поняття ознаки предмета дуже широке. Це всебічна ха-
рактеристика назв людей, тварин, рослин, конкретних пред-
метів і абстрактних понять. Наприклад: відомий дослідник, 
вороний кінь, дикий голуб, крислата яблуня, малиновий сік, 
математична формула, неповторна зустріч, цікаве заняття.
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Вправа 186. До іменників доберіть прикметники. Утворені словосполучення за-
пишіть. 

Трава, актор, школа, сестра, яблуко, борошно, ручка, вер-
шина, м’яч, дойна, стіл, футболіст, поет.

Прикметники змінюються за родами, числами і відмінка-
ми. Їх рід, число і відмінок завжди залежать від іменників, з
 

якими вони узгоджуються. Наприклад: мудрий учитель,
 

 
 

 
 

 
 

 

мудра порада, мудре слово і мудрі вчителі, мудрі поради,
 

 

мудрі слова. Рід прикметників визначаємо в однині, порівн.: 
білий сніг, біла хата, біле полотно і білі: сніги, хати, по-
лотна.

У реченні прикметники бувають означенням, рідше – 
іменною частиною складеного присудка.

Вправа 187. І. Спишіть речення, підкресліть прикметники разом з іменниками, 
від яких вони залежать. Усно визначте рід, число і відмінок іменників та при-
кметників.

1. Біля школи він помітив високого русявого чоловіка у 
хутряній шапці (І. Світличний). 2. Якась тінь у тому сяйві 
з’явилась, легка, блакитна, прозора і така невиразна, як мрія 
(Леся Українка). 3. Сонце зовсім червоним стало, великим і 
круглим (Ю. Яновський). 4. Одягни мене в ніч, одягни мене в 
хмари сині і дихни наді мною легким лебединим крилом. Хай 
навіються сни, теплі сни лебедині, і сполоха їх місяць тугим 
ясеновим веслом (І. Драч). 

ІІ. Визначте, в якій синтаксичній ролі виступають прикметники в першому і тре-
тьому реченнях.

Вправа 188. Перепишіть текст, заповнюючи прогалини прикметниками, дібрани-
ми із довідки і поставленими у потрібних роді, числі і відмінку. Знайдіть речення 
з прямою мовою.

Кожна … господиня дбайливо доглядала своє … житло. 
«Без … господаря двір, а без … господині хата плаче», – каже … 
прислів’я. У хаті завжди було чисто, вибілено, розмальовано … 
глиною, оздоблено, утикано квітками, … травами.

Довідка: український, затишний, дбайливий, кольоровий, 
народний, пахучий, хороший.
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 Вправа 189. І. Прочитайте текст спочатку мовчки, а потім – уголос.

Був тихий осінній ранок. Катерина Іванівна повела учнів 
свого класу в поле. Високо в небі летів ключ перелітних птахів. 
Вони тихо курликали, і від цього в степу було сумно.

Учителька сказала дітям:
– Сьогодні ми будемо вчитися розповідати про осіннє небо. 

Хай кожен з вас добере для цього гарні і точні слова. 
Діти притихли, дивилися в небо і думали. Через хвилину всі 

заговорили: «Небо синє-синє… Небо голубе… Небо чисте…» І все. 
Знову повторювали одні і ті ж слова «синє», «голубе», «чисте».

Збоку стояла маленька дівчинка Віоріка, і Катерина Іванів-
на запитала:

– А ти, Віорічко, чому мовчиш?
– Я хочу сказати своє слово. 
– Яке ж твоє слово про небо?
– Небо ласкаве… – тихо сказала дівчинка.
Діти притихли. Вони раптом побачили в небі те, чого не 

бачили досі: «Небо сумне… Небо тривожне… Небо зажурене… 
Небо холодне…» (За В. Сухомлинським).

ІІ. Доберіть до тексту назву. Дайте відповіді на такі запитання:
1. Як звали вчительку і який, на вашу думку, предмет вона ви-

кладала у школі?
2. Чому вчителька вийшла зі своїми учнями у поле виконувати 

завдання і чи не було воно надто складним?
3. Чи була дівчинка Віоріка ученицею?

А. Манайло. Золота осінь у Карпатах
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4. На яку ознаку осіннього неба учні спочатку звернули увагу?
5. Яке враження на учнів класу справила відповідь дівчинки Ві-

оріки?
6. А яким бачите небо ви, шестикласники?

ІІІ. Випишіть з тексту слова, які називають ознаки неба (поля, лісу і под.), і добе-
ріть до них, якщо це можливо, прикметники з протилежним значенням.

§ 37. ЯКІСНІ, ВІДНОСНІ  
ТА ПРИСВІЙНІ ПРИКМЕТНИКИ

За значенням, граматичними ознаками та особливостями бу-
дови прикметники поділяються на якісні, відносні і присвійні.

Якісні прикметники (adjectivele calitative) виділяються в 
окремий розряд (de adjectivele clasă) тим, що вони:

а) вира-
жають 
ознаки

кольору:
смаку:
запаху:
розміру:
віку: 
форми:
характеру:
дотику:
здоров’я:
та інші:

білий, голубий, жовтий
гіркий, кислий, смачний
ароматний, запашний, пахучий
великий, вузький, довгий
давній, молодий, пізній
кулястий, круглий, похилий
веселий, гордий, лагідний
легкий, мокрий, теплий
здоровий, кволий, недужий
рідний, сумний, успішний

б) ці ознаки можуть бути виражені більшою чи меншою мі-
рою,  порівн.: білий папір, біліший папір і найбіліший папір;

в) частина з них (чоловічого роду) має коротку форму, на-
приклад: готовий і готов, дрібний і дрібен, зелений і зелен, 
повний і повен, певний і певен;

г) у народній пісні та в поезії вони мають для жіночого 
і середнього роду і форм множини ще й нестягнені форми: 
синяя, зеленеє, зеленії, молодая, молодеє, молодії. Ці форми 
називають повними нестягненими. Наприклад: зелена діб-
рова і зеленая діброва.

Вправа 190. Прочитайте прикметники. З виділеними словами складіть речення. 
У чому особливість виділених форм прикметників?.

Ранній, короткий, солодкий, сірий, духмяний, старий, 
овальний, впертий, м’якенький, втомлений, важливіший, рід-
ніша – найрідніша, радий – рад, здоровий  – здоров, рідна – 
рідная – ріднеє  – ріднії.
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Відносні прикметники (adjective rеlative) виділяються в 
окремий розряд тим, що вони виражають сталі ознаки:

а) за 
відно-
шен-
ням 
до:

матеріалу:
часу:
місця:
національності:
виміру:
установ:
організацій:
наукових понять:
дій:

березовий паркет, вовняна тканина
весняний дощ, вечірня пора
вуличний рух, лугова трава, міський шум
польська мова, чеські студенти
годинний перепочинок, річний звіт
медичний пункт, навчальний заклад
шкільне подвір’я, театральна сцена
біологічний гурток, фізичний закон
будівельна бригада, виховний захід

б) ці прикметники є похідними, утвореними від іменни-
ків, дієслів і прислівників, порівн.: вербовий і верба, збираль-
ний і збирати, колишній  і колись.

Відносні прикметники так само, як і якісні, відповідають 
на запитання який? яка? яке? які?

Вправа 191. Наведіть 10 словосполучень з прикладами відносних прикметників 
і в дужках зазначте, від якого слова утворився кожен прикметник.

Зразок: дерев’яний стіл (дерево).

Присвійні прикметники (adjectivele posesive) виражають 
ознаку належності предмета людині, тварині, від назв яких 
вони творяться, наприклад: батько – батьків мотоцикл, 
Микола – Миколина книжка, сестра – сестрин портфель, 
Зайчик – Зайчикова хатка.

Присвійні прикметники відповідають на запитання чий? 
чия? чиє? чиї? Вони творяться від іменників І відміни за 
допомогою суфікса -ин/-ін(-їн) і від іменників ІІ відміни 
за допомогою суфікса -ів/-ов- або їх варіантів. Наприклад: 
Ганнин, доньчин, Лучіїн; дідів (мундир) і дідова нагорода, 
Василів (мотоцикл) і Василева (дача), Іларіїв (комп’ютер) і 
Іларієва (книжка).

Вправа 192. Випишіть окремо якісні, відносні та присвійні прикметники. Усно 
складіть по одному реченню з прикметниками всіх трьох розрядів. 

Братів, Валин, вовчий, гарний, гарячий, гусячий, дерев’я-
ний, дитячий, жіночий, зручний, кислий, лагідний, морквя-
ний, Олегів, покірний, прямий, сміливий, сніговий, сьогодніш-
ній, твердий, фіолетовий.
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Вправа 193. І. Прочитайте речення, знайдіть і випишіть прикметники, визначте 
розряд і вкажіть, які з них повні нестягнені, повні стягнені чи короткі.

Зразок: добрая – якісний, повний, нестягнений.

1. Тече вода в синє море, та не витікає (Т. Шевченко). 2. За-
грало, запінилось синєє море, і буйнії вітри по морю шумлять, 
і хвиля гуляє, мов чорнії гори, одна за другою біжать (Є. Гре-
бінка). 3. Пливе човен води повен (Н. тв.). 4. Благословен той 
день і час, коли прослалась килимами земля, яку сходив Тарас 
малими босими ногами (М. Рильський). 5. Ніч темна людей 
всіх потомлених скрила під чорні широкії крила (Леся Укра-
їнка). 

ІІ. Зробіть синтаксичний розбір першого речення цієї вправи.

У словосполученнях прикметники можуть змінювати своє 
значення і переходити з одного розряду в інший.

Наприклад, у словосполученні кришталевий посуд при-
кметник кришталевий виражає ознаку за відношенням до 
матеріалу і належить до розряду відносних. Але у словоспо-
лученні кришталева вода він набуває нового значення, яке 
ставить його в один ряд з прикметниками прозорий, чистий 
і переводить до розряду якісних, порівн.: кришталева вода і 
прозора вода, чиста вода.

Подібних змін може зазнати первісне значення і ба-
гатьох інших прикметників. Порівн.: мамина хустка і 
мамина ласка (щира, непідробна), курячий слід і куряча 
пам’ять (коротка пам’ять, пам'ять людини, яка швидко 
щось забуває).

Так з’явилися проміжні розряди відносно-якісних, при-
свійно-якісних і присвійно-відносних прикмет ників.

Вправа 194. Поясніть (усно) значення словосполучень і з’ясуйте, яке значення – 
пряме чи переносне – мають у них прикметники. Визначте розряд прикметників. 
З виділеними словами складіть і запишіть чотири речення.

Бараняче м’ясо, баранячий розум; березова дошка, березо-
ва каша; вовчий апетит, вовчий погляд, вовчий слід; гусячий 
пух, гусяча шкіра; заячий скік*, заяча губа, заяча шапка; кро-
кодиляча сумка, крокодилячі сльози; лисячий комір, лисячий 
погляд, лисяча нора; собачий гавкіт – собачий холод; золотий 
перстень – золотий характер.

* Скік – стрибок.
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Вправа 195. Випишіть у стовпчик виділені словосполучення, до кожного через 
тире напишіть можливу паралельну форму.

Зразок: гора високая – гора висока; повен води – повний 
води.

1. І шумить, і гуде, дрібен дощик іде (Н. тв.). 2. Ділом 
істинним я доведу народу, що годен* імені народного слуги 
(М. Бажан). 3. І широкую долину, і високую могилу, і вечір-
нюю годину, і що снилось-говорилось – не забуду я (Т. Шевчен-
ко). 4. Син був певен, що батько його зрозуміє. 5. А за лісом – 
поля широкії, хліба стиглії.

§ 38. ВИКОРИСТАННЯ В МОВЛЕННІ  
ПРИКМЕТНИКІВ-СИНОНІМІВ. 

ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ У ЗАКІНЧЕННЯХ ПРИКМЕТНИКІВ
 Вправа 196. Пригадайте визначення поняття «синонім» і з’ясуйте, що 
спільного в лексичному значенні прикметників апетитний, смачний, спо-
кусливий. Утворіть словосполучення з цими прикметниками, підібравши 
доречні іменники.

 Вправа 197.  Доберіть до прикметників іменники, утворіть зі словосполу-
ченнями речення та визначте, яку відмінність у значенні виявляє кожен із 
синонімів.

Авторитетний, впливовий; поважний, престижний.

 Вправа 198.  Розподіліть словосполучення у два стовпчики за прикмет-
никами, вжитими у: а) прямому і б) переносному значенні (можна зверну-
тися до тлумачного словника).

Зразок: а) золотий годинник; б) золотий характер.

Золотий годинник, золотий характер, золоті руки, золота 
осінь, золоті сережки, золота пшениця, золоті гори, золотий 
вік; твердий метал, тверде слово, тверда ціна, тверда домовле-
ність, твердий сплав, тверда воля.

 Вправа 199.  Відшукайте з-поміж словосполучень такі, в яких прикмет-
ники вжиті в переносному значенні, випишіть їх в один стовпчик. Знайдіть 
для кожного такого словосполучення синонімічне з прикметником у пря-
мому значенні.

Зразок: гірка доля – нещаслива доля.

1. Гіркий полин, гірка доля, гіркий заробіток, гіркий хліб, 
гірке слово, гіркі сльози, гіркий сирота. 2. Довга палиця, довга 

* Гîден – гідний, вартий.
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дорога, довга розмова. 3. Зелений колір, зелені абрикоси, зелене 
обличчя, зелені думки. 4. Залізні вила, залізні руки, залізна воля.

 Вправа 200.  Прочитайте виразно текст, зверніть увагу на слова, які пись-
менник використав для опису зовнішнього вигляду дівчини. Випишіть при-
кметники у засвідченій текстом і початковій формах і зверніть увагу на їх 
правопис.

Лаврін стояв під вербою недалеко від 
дівчини й дивився на неї. Сонце грало на 
червоному намисті, на рум’яних щоках. 
Мелашка була невелика на зріст, але рів-
на, як струна, гнучка, як тополя, гарна, 
як червона калина, довгообраза, повно-
вида, з тонким носиком. Щоки черво-
ніли, як червонобокі яблука, губи були 
повні та червоні, як калина. На чистому 
лобі були ніби намальовані веселі тонкі 
чорні брови, густі-прегусті, як шовк (За 
І. Нечуєм-Левицьким).

 Вправа 201.  Опишіть зовнішній вигляд когось із друзів або рідних.

§ 39. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ. 
СПОСОБИ ТВОРЕННЯ СТУПЕНІВ ПОРІВНЯННЯ

 Вправа 202.  Пригадайте вивчене на уроках молдовської мови про сту-
пені порівняння прикметників та їх творення. Прочитайте словосполучен-
ня, зіставте їх і з’ясуйте, чим вони відрізняються. 

Багатий урожай, багатший урожай, найбагатший урожай.

Форми якісних прикметників, що означають різну міру 
вияву ознаки, називаються ступенями порівняння (gradele 
de comparaţiе).

Розрізняються два ступені порівняння прикметників: ви-
щий (comparativ) і найвищий (superlativ).

Вищий ступінь порівняння показує, що в одному предме-
ті певної якісної ознаки більше, ніж в іншому. Наприклад: 
Меланія виявилась спритнішою за скульптора (О. Гончар).

Вищий ступінь має просту і складену форми (formа simplă 
şi compusă).

М. Рачков. Українська 
дівчина
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Творення способів порівняння

Форма
Від чого 

утворюється
Засоби

 творення

Зміни 
на стику 
основи 

і суфікса

Приклади

П

Р

О

С

Т

А

С
К
Л
А
Д
Е
Н
А

Звичайна 
форма 
прикметни-
ків

суфікс -іш- без змін білий – біліший, 
зручний – зручніший, 
кислий – кисліший, 
міцний – міцніший

суфікс -ш- втрата суфік-
сів -к-, -ек-, 
-ок- перед су-
фіксом -ш- 
кінц. осн. с + 
ш = жч

г, ж, з основи 
+ ш = жч

далекий – дальший, 
широкий – ширший, 
короткий – коротший, 
високий – вис+ш+ий – 
вишчий = вищий,
дорогий: дорог+ш+ий= 
дорожчий,
вузький – вузьк+ш+ий – 
вузьший = вужчий

суфікс -ш- 
та -іш-

гладкий: гладший 
і гладкіший,
старий: старший 
і старіший,
товстий: товщий 
і товстіший

нова основа з 
суфіксом -ш-

великий – більший, 
гарний – кращий, 
поганий – гірший

Тільки 
звичайна 
форма усіх 
якісних 
прикметни-
ків

+ слова
більш, менш 
(перед при-
кметником)

авторитетний –
більш авторитетний, 
доступний – менш 
доступний, здібний – 
більш здібний, 
смачний – більш 
смачний, гордий – 
менш гордий

Вправа 203. І. Утворіть просту форму вищого ступеня прикметників, запишіть 
їх у два стовпчики: з суфіксом -іщ- та із суфіксом -щ-. Прокоментуйте фонетичні 
зміни, якими супроводжується творення простої форми вищого ступеня.

Близький, важкий, величний, вродливий, вузький, глибо-
кий, головний, громіздкий, легкий, молодий, потужний.

ІІ. Утворіть (усно) складені форми ступенів порівняння цих прикметників. З’ясуй-
те, чи правильно виконав  це завдання ваш сусід  по парті.
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Найвищий ступінь теж має просту і складену форми. 
Проста форма найвищого ступеня утворюється додаван-

ням префікса най- до простої форми вищого ступеня, порівн.: 
білий – біліший і найбіліший, дужий – дужчий і найдужчий, 
малий – менший і найменший.

Складена форма найвищого ступеня утворюється додаван-
ням префікса най- до слів більш чи менш складеної форми 
вищого ступеня, порівн.: доступний – більш доступний і 
найбільш доступний та менш доступний і найменш доступ-
ний, доцільний – більш доцільний і найбільш доцільний та 
менш доцільний і найменш доцільний.

Вправа 204. Прочитайте речення, випишіть якісні прикметники, визначте їх сту-
пінь порівняння і форму та вкажіть, котрі з них зазнали фонетичних змін і які ці 
зміни.

1. Краща за всіх на землі є лише Батьківщина моя (А. Ма-
лишко). 2. Для мене найсвятіша нагорода – потрібним буть, 
красо моя, тобі (В. Симоненко). 3. Розмови ставали більш 
різнобарвні й розростались (М. Коцюбинський). 4. У найтяж-
чу для народу пору наперед виходили жінки (Р. Іваничук). 
5. То справді був найбільш зручний час для проведення гро-
шової реформи (Газ.). 6. Куди ви літали, друзі мої найщирі-
ші? (Остап Вишня). 7. Земле рідна! Мозок мій світліє, і душа 
ніжнішою стає, як твої сподіванки і мрії у життя вплітаються 
моє (В. Симоненко).

Вправа 205. Від прикметників утворіть просту і складену форми найвищого сту-
пеня, зверніть увагу на правопис виділених слів у формі вищого ступеня. З обо-
ма формами найвищого ступеня прикметника швидкий складіть речення.

Багатий, вузький, довгий, низький, солодкий, старий, тон-
кий, тяжкий, швидкий, широкий.

Вправа 206. Перекладіть текст українською мовою, підкресліть прикметники і зі-
ставте утворення ступенів порівняння в обох мовах.

Raluca îl îmbrăţişează pe cel mai mic dintre feciori...
– Aista-i şalul cel turcesс, pe care l-am moştenit încă de la bunicа mea... 

Îţi dau cel mai scump lucru, pe care îl am cu mine.
– Apoi se apropie de ceilalţi feciori.
– Vino şi tu, Şerbane, la mămuca, să te sărute!.. Şi să ai grijă de ceilalţi, 

că eşti cel mai mare... (М. Препеліца).
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Від деяких якісних прикметників ступені порівняння не 
творяться, зокрема від назв абсолютних ознак (мертвий, ні-
мий), назв мастей тварин (попелястий, чалий), назв кольо-
рів, що утворилися за подібністю до предметів (малиновий, 
бузковий, апельсиновий) та ін.

Вправа 207. Розгляньте групи якісних прикметників, які не мають ступенів порів-
няння, й усно або письмово доповніть кожну групу словами з довідки.

Не мають
ступенів
порівняння

назви абсолютних ознак:
назви мастей тварин:
новіші назви кольорів за
кольором предметів:
прикметники з суфіксами -ав- 
(-яв), -уват-, -езн-, -енн-, -ущ-:
прикметники з суфіксами 
емоційної ознаки -еньк-, 
-есеньк-, -ісіньк-:
прикметники з префіксами за-, 
над-, не-, пра-, пре-, ультра-:
складні якісні прикметники:

босий, голий, мертвий
буланий, вороний

бурячковий, вишневий 
жовтавий, величезний,
здоровенний

біленький, малесенький,
новісінький
завеликий, надмірний,
невиліковний
білосніжний, блідо-рожевий,
кароокий

Довідка: багатющий, високоавторитетний, вогненний, ву-
зькуватий, горіховий, довгоногий, дрібнісінький, заміжня, 
злюща, зозулястий, короткуватий, малиновий, надпотужний, 
небагатий, невблаганний, невпинний, новісінький, прадавній, 
предвічний, салатовий, страшенний, фіолетовий.
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Увага! Прикметники з суфіксами -уват-, -юват- виража-
ють неповну ознаку, наприклад: довгуватий (трохи довгий), 
синюватий (з відтінком синього, але не синій). Прикметни-
ки з суфіксами -езн-, -енн- виражають перебільшення озна-
ки: старезний (дуже старий), товстенний (дуже товстий).

 Вправа 208. Уважно прочитайте текст, випишіть прикметники, виберіть 
з-поміж них якісні та запишіть у простій формі вищого ступеня, поставте 
наголоси.

Багато бачив я гарних людей, але 
таких, як батько, не бачив. Голова в 
нього була темноволоса, велика і вели-
кі розумні сірі очі, тільки в них було 
повно смутку: гнітили тяжкі кайдани 
неписьменності і несвободи. Весь час у 
полоні сумного і в той же час з якоюсь 
високою культурою думок і почуттів.

Як вправно робив, який був ду-
жий і чистий! Волосся блискуче, хви-
лясте, руки широкі, щедрі.

З нього можна було писати лица-
рів, богів, апостолів, великих учених 
чи сіячів, – він годився на все (За 
О. Довженком). 

Вправа 209. Утворіть від прикметників просту і складену форми вищого ступеня. 
Від яких прикметників краще (милозвучніше) творити складені формі? Чому?

Вдумливий, веселий, високий, голосний, гнітючий, гострий, 
дрімучий, дружний, жвавий, крикливий, лютий, молодий, 
мудрий, низький, палкий, рудий, свіжий, шкідливий.

 Вправа 210.  Перепишіть слова, поставте наголоси. Від яких прикметни-
ків краще (милозвучніше) творити складені форми?

Бурхливіший, в’язкіший, гуманніший, дорідніший, даль-
ший, дрібніший, звучніший, кмітливіший, міцніший, новіший, 
родючіший, сварливіший, сухіший, тривожніший, тямучіший.

З метою запобігання помилкам при вживанні форм вищо-
го і найвищого ступенів порівняння якісних прикметників 
необхідно звернути увагу на таке: 

В. Тропінін. 
Кармалюк
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1. Вживання займенника самий у сполученні зі звичай-
ним прикметником чи з простою формою вищого або най-
вищого ступенів порівняння типу самий близький – самий 
ближчий – самий найближчий є грубою помилкою.

2. Поєднання слів більш і менш з простою формою вищого 
ступеня порівняння, а не зі звичайною формою прикметника 
теж є грубою помилкою. Неправильно: більш успішніший, 
найбільш успішніший. Правильно: більш успішний, найбільш 
успішний.

 Вправа 211.  Випишіть з тексту якісні прикметники й утворіть від них усі 
можливі форми вищого і найвищого ступенів порівняння.

Дід Семен був високий і худий, мав довге сиве волосся і 
білу бороду. Він любив яскраве сонце і пахнув теплою землею 
(За О. Довженком).

§ 40. ПРИКМЕТНИКИ ТВЕРДОЇ ТА М’ЯКОЇ ГРУП*,  
ЇХ ВІДМІНЮВАННЯ 

Вправа 212. Пригадайте, на які запитання відповідають прикметники лагідний 
(лагідний голос, лагідна пісня, лагідне слово) та мамин (мамин голос, мамина 
пісня, мамине слово) у називному і непрямих відмінках однини й множини і 
чому. Ставлячи питання, провідміняйте словосполучення лагідна пісня і ма-
мин голос.

Відмінювання прикметників залежить від того, твердим 
чи м’яким є кінцевий приголосний основи.

Вправа 213. Попарно випишіть прикметники, виділіть основу і закінчення, зістав-
те їх у межах кожної пари і з’ясуйте, чи залежить закінчення прикметника  від 
твердості чи м’якості кінцевого приголосного основи.

Веселий погляд – вечірній концерт, відомого дослідника – 
синього неба, велична постать – вчорашня розмова, впевне-
ної ходи – давньої дружби, далеке село – синє небо, зеленого 
поля – безкрайого моря.

За характером кінцевого приголосного основи і відповід-
ними відмінковими закінченнями прикметники поділяються 
на дві групи – тверду і м’яку (tare şi moale).

До твердої групи належать якісні, відносні і присвійні 
прикметники з основою на твердий приголосний і закінчен-

* У молдовській мові ці групи прикметників не розрізняють.
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ням -ий або з нульовим закінченням у початковій формі. 
Наприклад: веселий, вузький, довгий, дужчий, залізний, 
кам’яний, материн , Миколин , мулярів , Олегів .

До м’якої групи належать якісні й відносні прикметники 
з основою на м’який приголосний і закінченням -ій (-їй) у 
початковій формі. Наприклад: будній, давній, безкраїй, літ-
ній, ранішній, справжній, довговіїй, тутешній.

 Вправа 214.  Виділяючи закінчення, провідміняйте словосполучення те-
плий літній день, тепла літня година, тепле літнє сонце і з’ясуйте, 
в яких відмінках однини прикметники твердої і м’якої груп розрізняються 
характером кінцевих приголосних основи і закінченнями, а в яких – лише 
твердістю чи м’якістю кінцевих приголосних основи.

Вправа 215. Уважно прочитайте таблицю. Прикметники, виділені у таблиці 
жирним шрифтом, поєднайте з відповідними іменниками і провідміняйте (учи-
тель визначає трьох учнів для виконання трьох варіантів: 1) з прикметниками 
чоловічого роду, 2) з прикметниками жіночого роду і 3) з прикметниками серед-
нього роду). По завершенні роботи призначені учителем учні зачитують роботу, 
учитель узагальнює.

Система відмінкових закінчень прикметників

Рід
Прикмет-

ник

В ідм інок

Н. Р. Д. Зн. Ор. М.

Однина

Чол. добрий
мамин
давній
безкраїй

-ий
–
-ій
-їй

-ого -ому -ого/-ий
-им
-им
-ім
-їм

-ому/

-ім
-ім
-ім
-їм

Жін. добра
мамина
давня
безкрая

-а
-а
-я
-я

-ої
-ій
-ій
-ій
-їй

-у
-у
-ю
-ю

-ою
-ій
-ій
-ій
-їй

Сер. добре
мамине
давнє
безкрає

-е
-е
-є
-є

-ого -ому
-е
-е
-є
-є

-им
-им
-ім
-їм

-ому/

-ім
-ім
-ім
-їм

Множина

Роду
немає

добрі
мамині
давні
безкраї

-і
-і
-і
-ї

-их
-их
-іх
-їх

-им
-им
-ім
-їм

-і/-их
-і/-их
-і/-іх
-ї/-їх

-ими
-ими
-іми
-їми

-их
-их
-іх
-їх
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Вправа 216. Перепишіть текст, підкресліть прикметники твердої групи прямою 
лінією, а м’якої – хвилястою. Усно відтворіть початкову форму (називний відмінок 
однини чоловічого роду), визначте розряд (якісні, відносні чи присвійні), рід (в 
однині), число та відмінок.

День був блискучий, літній. Траплялись маленькі озера, що 
грали лускою і тріпотіли, як срібна риба, кинута з річки на на-
бережну траву. Або великі – з муром синього очерету, з білим 
обличчям водяних лілій, з багнистими берегами, чорними і 
блискучими, як мокрі спини гіпопотамів, з теплим духом води 
і намулу (М. Коцюбинський).

А. Ерделі. Озеро

Вправа 217. Прочитайте й визначте, до якого стилю мовлення належить текст. 
Висновок аргументуйте. Випишіть прикметники, визначте їх розряд і відмінок.

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

української мови в усіх сферах суспільного життя на всій тери-
торії України.
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В Україні гарантується вільний розвиток, використання і за-
хист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Застосування мов в Україні гарантується Конституці-

єю України та визначається законом (Ст. 10 Конституції 
України).

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. У якому рядку всі прикметники – відносні?   

А Солоний, міський, славний, довгий.
Б Степовий, залізний, вчорашній, шкільний. 
В Гордий, славний, дубовий, денний.
Г Успішний, хоробрий, червоний, лісовий.

2. Прикметники якого рядка не утворюють ступенів порівняння?

А Молодий, зелений, успішний, великий.      
Б Добрий, жовтий, гіркий, довгий.
В Сліпий, гнідий, височенний, малиновий. 
Г Впевнений, гордий, високий, важкий.

3. У якому рядку є прикметник у неправильній формі ступеня 
порівняння?

А Добріший, кращий, найгучніший.
Б Значно ліпший, дуже довгий, доросліший.
В Наймиліший, самий дорогий, найбільш доцільніший.
Г Солодший, найдешевший, трошки молодший.

4. Яким прикметником можна оцінити відповідь учня?

Бездоганна, хитра, доцільна, сумна, черства.

5. Знайдіть два слова, якими характеризується погода.

д а о
с я
щ н в
н а о
о ч

6. Поведіть діалог (усно або складіть письмово) про підсумок спортив-
ного змагання, в якому ви брали участь або який бачили по теле-
баченню, вживаючи оцінні прикметники: успішний, невдалий, пе-
редбачений, упевнений, тренований, засмучений, радісний. Який ще 
прикметник вам знадобився?
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§ 41. СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ
Вправа 218. Пригадайте відомі вам способи творення слів в українській мові 
(працюємо за методом АБВ…). Визначте, як утворені подані нижче прикметники.

Автомобільний (рух), воскова (фігура), гірський (потік), зо-
ряне (небо), задовгі (рукави), невеселий (жарт), синьо-зелене 
(озеро).

Новими прикметниками мова поповнюється завдяки спо-
собам творення слів, які згруповані у таблиці. 

Способи
творення

Базові слова 
(від чого утворені) Приклади похідних слів

Префік-
сальний

довгий
веселий 
добрий

за+довгий
не+веселий
пре+добрий

задовгий
невеселий
предобрий

Суфік-
сальний

автомобіль

віск
зоря
русий

автомобіль+н(ий)

воск+ов(ий)
зор+ян(ий)
рус+яв(ий)

автомобільний

восковий
зоряний
русявий

Префіксально-
суфіксальний

за горою 
за морем 
під ґрунтом

за+гір+н(ий)
за+мор+ськ(ий)
під+ґрунт+ов(ий)

загірний
заморський
підґрунтовий

Складання білий і зелений
темний і червоний
білий і білий
Біла Церква

біл+о+зелений
темн+о+червоний
білий + білий 
біл+о+церків+ськ(ий)

біло-зелений
темно-червоний
білий-білий
білоцерківський

Перехід у
прикметники
інших частин
мови або їх 
особливих 
форм

загоріти
захопити
збудити

загорілий
захоплений
збуджений

Зрощення вище згаданий
давно минулий
ново збудований

вищезгаданий
давноминулий
новозбудований

Увага! Найчастіше прикметники творяться суфіксаль-
ним способом від іменників, дієслів, прикметників та інших 
частин мови. 
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Вправа 219. Наведіть по одному своєму прикладу на кожен спосіб творення 
прикметників.

Вправа 220. Прочитайте текст, випишіть із нього прикметники і, користуючись 
таблицею, визначте, від чого вони утворені і яким способом.

Багато всяких звичних і незвичних подій, типових і нети-
пових, навіть надзвичайних пригод траплялося з моїм бать-
ком у житті.

Одне, що в батька було некрасиве, – це одяг. Ну такий 
носив одяг негарний, такий безбарвний, убогий! Неначе не-
люди зухвалі, аби зневажити образ людини, античну статую 
укрили брудним лахміттям. І все одно був красивий!.. І коли 
покинутий усіма на світі стояв на майданах безпритульний 
у фашистській неволі, він і тоді був прекрасний (За О. Дов-
женком).

Вправа 221. Складіть і запишіть п’ять речень, використавши у кожному по два 
прикметники. Чи були якісь труднощі?

Вітряний, зимовий, короткий, лапатий, лижний, морозний, 
радісний, рясний, сонячний, хмарний.

§ 42. ТВОРЕННЯ ВІДНОСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

Для творення відносних прикметників від іменників най-
частіше використовуються суфікси -ан-, -н-, -ов-, -ськ- та їх 
фонетичні варіанти:

крига  криг-+-ан(ий)  крижаний
картопля  картопл-+-ян(ий)  картопляний
мідь  мід-+-н(ий)  мідний
ліс   ліс-+-ов(ий)  лісовий
овоч  овоч-+-ев(ий)  овочевий
море  мор-+-ськ(ий)  морський
купець  купец-+-цьк(ий)  купецький
киргиз  киргиз-+-зьк(ий)  киргизький
батько  батьк-+-івськ(ий)  батьківський

Вправа 222. Від іменників утворіть відносні прикметники за допомогою суфіксів 
-ан-, -ян-, -н-, -ов-, -ев-, -ськ-, -зьк-, -цьк-, -івськ- і запишіть. У яких словах від-
булися зміни звуків?

Банк, бляха, груша, дрова, кропива, село, моряк, м’ята, по-
чаток, степ, свинець, сила, цегла, яр.
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Вправа 223. Доберіть до кожного відносного прикметника іменник, з яким він міг 
би вживатися, і запишіть словосполученням.

Зразок: букове дерево.

Буковий, вишневий, гречаний, дорожній, кормовий, мо-
лочний, перелітний, річковий, ручний, травневий, фронтовий, 
хвойний, ялиновий.

Відносні прикметники особливо активно творяться за до-
помогою суфіксів -ськ-, -зьк-, -цьк- від різних загальних назв 
людей, назв населених пунктів та інших географічних об’єк-
тів, наприклад: вчительський, директорський, композитор-
ський, космонавтський, письменницький, солдатський, ту-
рецький, французький, молдовський, гімалайський.

При цьому необхідно пам’ятати таке:
а) суфікс -ськ- у сполученні з кінцевим приголосним твір-

ної основи к, ч, ц змінюється на -цьк-: грек – грецький, чи-
тач – читацький, кравець – кравецький;

б) суфікс -ськ- при сполученні з кінцевими приголосними 
твірної основи г, ж, з змінюється на -зьк-: Устюг – устюзь-
кий, Париж – паризький, киргиз – киргизький;

в) суфікс -ськ- при сполученні з кінцевим приголосним 
твірної основи х, ш, с зберігає свій звуковий склад: Кара-
бах – карабаський, Одеса – одеський, Греція – грецький.

Увага! Винятки: баски (народ) – баскський, тюрки – 
тюркський, казахи – казахський, Мекка – меккський, Ла-
Манш – ла-маншський, Цюрих – цюрихський.

Одеса. Пам’ятник засновнику міста  
дюку де Рішельє. Скульптор І. Мартос
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Вправа 224. Від власних назв утворіть відносні прикметники з допомогою суфік-
сів -ськ-, -цьк-, -зьк-.

Банчени, Герца, Сторожинець, Збараж, Глибока, Миколаїв, 
Новоселиця, Поділля, Трускавець, Унгени.

При творенні відносних прикметників за допомогою су-
фіксів -ськ-, -цьк-, -зьк- від назв населених пунктів на -івк(а), 
-овк(а) кінцевий приголосний к твірної основи не вживаєть-
ся, порівн.: Андріїв-к-а і андріївський, Богданів-к-а – богда-
нівський, Сергіївка – сергіївський.

Вправа 225. За допомогою суфіксів -ськ-, -зьк-, -цьк- утворіть і запишіть віднос-
ні прикметники від загальних (1) і власних (2) назв, зверніть увагу на їх правопис 
і виділіть суфікс.

1. Аптекар, богатир, вівчар, волох, учитель, гагауз; грек, 
кравець, матрос, ткач, француз; гора, море, місто, село; грома-
да, інститут.

2. Буг, Бучач, Вінниця, Волноваха, Галич, Донець, Дунай, 
Ізмаїл, Кавказ, Калуш, Лейпциг, Париж, Прага, Ясси.

§ 43. ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

Якісні прикметники творяться суфіксальним способом від 
основ іменників, дієслів і прикметників.

Від основ іменників і дієслів за допомогою суфіксів тво-
ряться прикметники, які завжди мають нове лексичне зна-
чення, порівн.: віра і вірний, голова і головатий, вразити і 
вразливий. В утвореннях від прикметників суфікси тільки 
додають новий відтінок, порівн.: білий і біленький, білесень-
кий, білісінький, білуватий, товстий – товстенний.

Вправа 226. Розгляньте словосполучення і з’ясуйте, від чого (від іменників, від 
дієслів чи від прикметників) утворилися прикметники. Твірне слово запишіть у 
дужках.

Зразок: ріднесеньке (прикм. рідний) дитя; крилатий (імен. 
крило) гість.

Вибаглива дівчина, малюсіньке дитя, гнітюча тиша, гребе-
нистий півень, далеченька дорога, дзьобатий голуб, жовтенька 
кульбабка, журлива пісня, крилатий гість, міцний лід, прямі-
сінька дорога, страшна подія, страшнуватий фільм, холодню-
чий вітер.
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§ 44. ТВОРЕННЯ ВІДІМЕННИКОВИХ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

Від іменникових основ якісні прикметники творяться за 
допомогою суфіксів -н-, -к-, -ат-, -ист-, наприклад:

біда  бід - +-н(ий)  бідний
дзвін  дзвін-+-к(ий)  дзвінкий
борода  бород-+-ат(ий)  бородатий
пляма  плям-+-ист(ий)  плямистий.

Вправа 227. Визначте, від якого іменника і за допомогою якого суфікса утворені 
прикметники. Запишіть прикметник та іменник поряд.

Зразок: барв- + -ист- ий – барва.

Барвистий, болотистий, брудний, вухатий, голосистий, го-
нористий, горбатий, гриватий, дивний, землистий, міцний, но-
гатий, пазуристий.

Вправа 228. Від іменників утворіть і запишіть якісні прикметники, виділивши су-
фікс. Підкресліть слова, в яких відбулися звукові зміни. З двома словами (за 
власним вибором) утворіть речення.

Зразок: абсурд – абсурд-н-ий.

Абсурд, авторитет, голос, гонор, гук, згода, згуба, сміх, га-
мір, крапля,  культура.

Вправа 229. Випишіть з тексту якісні прикметники. Визначте будову похідних  
прикметників.

Зразок: низ-зьк-ий.

З Дністра тягнув низький досвітній туманець. Сірими клап-
тями він пролізав між жовнірами* і холодними краплями скра-
пував з іще холодніших гарматних стволів.

Просто перед очима внизу було ще геть 
чорно. Там ще лежала ніч. У тій змішаній 
із туманом імлі над ордою дуднів голос яко-
гось птаха. Жолкевський прислухався: одуд  
не одуд, але, мабуть, що одуд, бо так пла-
кати міг лише він. З долини, з татарської 
темені, на Жолкевського дихнули ординські 
коні. Від того солодкого кінського подиху йому стало теплі-
ше, ніби він сьорбнув з глечика пряженого** пахучого молока… 
(За М. Вінграновським).

* Жовнsр – давня назва солдата (з польськ.).
** Прÿжений – довго варений.
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§ 45. ТВОРЕННЯ ВІДДІЄСЛІВНИХ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

Для творення якісних прикметників від дієслівних основ 
використовується небагато суфіксів. Продуктивними є тіль-
ки суфікси -лив-, -к-, -уч- і його фонетичний варіант -юч-:

метати  мет - + -к(ий)  меткий
кусати  кус- + -лив(ий)  кусливий
вертіти  верт- + -ляв(ий)  вертлявий
блискати  блиск- + -уч(ий)  блискучий
палити пал- + -юч(ий) палючий
боліти   бол- + -юч(ий)  болючий.

Вправа 230. Розгляньте словосполучення, вкажіть, від яких дієслів походять 
прикметники. Доберіть з довідки до кожного прикметника синонім, узгодьте його 
з родом іменника і запишіть обидва словосполучення поряд.

Зразок: вперта дитина – настирлива дитина.

Сміливий хлопчик. Вередлива дитина. Вдумливий висно-
вок. Вразлива людина. Вродлива дівчина. Грайливий жарт. 
Крикливий сторож. Мінлива погода.

Довідка: галасливий, красивий, принадливий, пустотливий, 
розважливий, відважний, тремтливий, чутливий, нестабільний.

Вправа 231. З’ясуйте розряд і значення прикметників, доберіть з довідки до кож-
ного антоніми і запишіть обидва словосполучення поряд.

Зразок: важкий багаж – легкий багаж.

Важкий багаж, вузька дорога, гострий ніж, гіркий спогад, 
тверде сидіння, крихкий метал, мокра білизна, простора кім-
ната, холодна погода.

Довідка: легкий, м’який, пружний, солодкий, спокійний, 
сухий, теплий, малий, тупий, широкий.

 Вправа 232. Введіть (усно) прикметники у словосполучення з якомога 
більшою кількістю іменників. Найбільш цікаві словосполучення запишіть 
у зошит.

Зразок: блискуче сонце, блискуча зоря, блискуча перемога.

Блискучий, болючий, дрімучий, жагучий, злючий, пахучий, 
пекучий, разючий, родючий.

Вправа 233. Розгляньте попарно прикметники, визначте особливості їх утворення. 
З’ясуйте лексичне значення прикметників, утворивши з ними словосполучення.

Вертливий і вертлявий, головатий і головний, голосистий і 
голосний, пискливий і писклявий, грайливий і гральний.
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§ 46. ТВОРЕННЯ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ 
ВІД ПРИКМЕТНИКОВИХ ОСНОВ 

Українська мова багата якісними прикметниками, утво-
реними суфіксальним способом від прикметникових основ. 
У таких утвореннях завжди відчуваються емоційна оцінка 
ознаки та додаткові відтінки її зменшення, підсилення чи 
збільшення.

 Вправа 234.  Прочитайте речення, визначте (усно), від яких слів утвори-
лися виділені прикметники. Зосередьте свою увагу на тому, яких додатко-
вих відтінків значення надали цим прикметникам суфікси.

1. Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким (Леся Укра-
їнка). 2. У боях за місто ворог зазнав величезних втрат (З газ.). 
3. Удар весла розрізав зеленяву хвилю (Ю. Збанацький). 4. Де 
хатина білесенька, де дитина малесенька, там ми будем ночу-
вати (Н. тв.). 5. Десь взялася легесенька сніжинка (П. Колес-
ник). 6. Дівчинка та була добра-добрісінька (Н. тв.).

Для створення додаткових відтінків пестливості, ласка-
вості, співчуття використовуються суфікси -еньк-, -есеньк-, 
-ісіньк-, -юсіньк-.

Найчастіше вживаються відприкметникові утворення з 
суфіксом -еньк-. Вони можуть мати суто емоційне забарв-
лення або ж указувати на міру вияву ознаки, наприклад: 
біленький, босенький, гарненький, любенький, миленький, 
пряменький, рідненький і багатенький, височенький, довгень-
кий, розумненький і хитренький.

 Вправа 235.  Прочитайте строфу з вірша, випишіть попарно виділені 
прикметники і базові слова. Яких додаткових відтінків значення надає тут 
суфікс -еньк-? Наведіть три свої подібні приклади.

Зразок: гарненький – гарний.

Два хлопчики на ставочку
ловлять рибку в холодочку, 
золотеньку і срібленьку,
і велику, і маленьку.

(Олександр Олесь)

Суфікс -есеньк- вносить у похідні прикметники дуже від-
чутні відтінки пестливості, співчуття, а часом підкреслює 
високу міру якісної ознаки, порівн.: білий і білесенький,  
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вузький і вузесенький, гарний і гарнесенький, дорогий і дороге-
сенький. Це особливо чітко простежується в поезії:

Місяць яснесенький
промінь тихесенький
кинув на нас.
Спи, мій малесенький,
пізній бо час (Леся Українка).

Вправа 236. Від прикметників за допомогою суфікса -есеньк- утворіть похідні. 
Чи від усіх слів вдалося утворити такі похідні? Чому?

Білий, гарний, добрий, довгий, жвавий, кислий, легкий, 
літній, малий, міцний, мокрий, новий, рибний, рівний, ста-
рий, тупий.

У прикметниках з суфіксами -ісіньк-, -юсіньк- позитивна 
емоційна оцінка сполучається зі значенням підсилення якіс-
ної ознаки та вказівкою на її повноту і вичерпність, порівн.: 
звичайний і звичайнісінький, мокрий і мокрісінький, новий і 
новісінький, дрібний і дрібнісінький та малий і малюсінький, 
тонкий і тонюсінький, худий і худюсінький.

Від багатьох якісних прикметників творяться похідні з 
двома, трьома і навіть з чотирма суфіксами, наприклад: бі-
лий – біленький – білесенький; добрий – добренький – добре-
сенький – добрісінький; дрібний – дрібненький – дрібнесень-
кий – дрібнісінький – дрібнюсінький.

 Вправа 237. Утворіть і запишіть похідні від прикметників близький, ву-
зький, короткий, мілкий, низький, солодкий, тонкий за допомогою 
суфіксів -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-. Усно поясніть, яких змін за-
знали основи твірних слів.

 Вправа 238. Утворіть і запишіть похідні від прикметників великий, ви-
сокий, глибокий, далекий, широкий, використовуючи суфікси -еньк-, 
-есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-. Чи всі суфікси поєднуються з основою кож-
ного слова?

Надмірний вияв якісної ознаки передають похідні від 
прикметникових основ з суфіксами -езн-, -енн-, -юч-, -ющ-: 

-езн-: великий – величезний, глибокий – глибочезний, гру-
бий – грубезний, довгий – довжезний, старий – старезний, 
товстий – товстезний, широкий – широчезний;

-енн-: важкий – важенний, високий – височенний, глибо-
кий – глибоченний, далекий – далеченний, добрий – добрен-
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ний, здоровий – здоровенний, сильний – силенний, страш-
ний – страшенний, товстий – товстенний;

-юч-: жирний – жирнючий, злий – злючий, товстий – 
товстючий, худий – худючий;

-ющ-: багатий – багатющий, брудний – бруднющий, 
злий – злющий, товстий – товстющий, худий – худющий.

 Вправа 239. До іменників завод, страва, дерево, вітер, ялина, шах-
та, напій, лід, чоловік доберіть з довідки прикметники так, щоб вони 
природно утворювали словосполучення і позначали надмірний вияв якіс-
ної ознаки предмета. Складіть і запишіть речення з прикметниками широ-
ченний і здоровенний.

Зразок: цілющий напій.

Довідка: багатющий, труднющий, величезний, силенний, 
височенний, глибоченний, цілющий, товстющий, добренний.

 Вправа 240. До кожного з прикметників усно доберіть по кілька іменників, 
поєднайте їх у словосполучення і запишіть так, щоб прикметник позначав 
надмірність якісної ознаки предмета.

Зразок: глибоченний колодязь, глибоченна яма, глибочен-
ний яр.

Глибоченний, довжелезний, здоровенний, злючий, тов-
стенний.

Неповноту якісної ознаки предмета так само виражають 
відприкметникові похідні, що творяться за допомогою су-
фіксів -уват- (-юват-), -ав- (-яв-), -аст- (-яст-) та інших, на-
приклад: вологий – вологуватий, синій – синюватий, зеле-
ний – зеленавий, круглий – круглявий, довгий – довгастий, 
круглий – круглястий, гордий – гордовитий.

 Вправа 241. Прочитайте речення, випишіть підкреслені слова, визначте 
в них твірну основу і суфікс та з’ясуйте, якою мірою вони виражають якісну 
ознаку.

1. У Зосі затремтіли вогкі блискучі уста і тонкі рухливі 
складки під вузькуватими очима (М. Стельмах). 2. Віра була 
жвавіша, кмітливіша, ніж сором’язлива, дикувата Ліза (М. Ру-
денко). 3. З’явився єфрейтор з довгастим гостробородим об-
личчям (М. Руденко). 4. Маленькі дитячі рученята ховалися 
у довгуватих рукавах маминого кожушка (І. Яровий). 5. Сріб-
лявий місяць заглядає в очі крізь шовковисту паморозь садів 
(Т. Севернюк).
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 Вправа 242. Знайдіть і запишіть прикметники (базові слова), від яких по-
ходять наведені слова. З допомогою базових слів усно з’ясуйте значення 
кожного із прикметників у словосполученні.

Синюватий лід, вогкувата білизна, глухуватий дід, густуватий 
посів, дрібнувата картопля, круглувате обличчя, низькуватий 
голос, рідкуватий ліс, синювате полум’я.

 Вправа 243. Запишіть речення. Проаналізуйте усно способи і засоби 
творення відприкметникових похідних. З’ясуйте, яких додаткових відтінків 
значення надають ці слова усьому реченню, в якому вживаються.

1. Заграв мій кінь вороненький (Н. тв.). 2. А по хвилі ве-
личезний камінь з лускотом прогуркотів на купу ворогів (За 
І. Франком). 3. Невідступно за мною летить хмарка дрібнесень-
ких мушок (М. Коцюбинський). 4. На полі зеленавому пасеть-
ся молоде лоша (Т. Севернюк). 5. Лижі були трохи короткуваті 
(Ю. Збанацький). 6. Аж суне Вовк – такий страшенний та здо-
ровенний (Л. Глібов).

 Вправа 244. І. Прочитайте вголос вірш Миколи Вороного «Сніжинки» і 
обміняйтесь думками про те, як хто його сприймає, який настрій вірш 
створює та які мовні засоби цьому сприяють.

Білесенькі сніжиночки,
вродились ми з води;
легенькі, як пушиночки,
спустилися сюди.

Ми хмарою носилися
від подиху зими,
і весело крутилися
метелицею ми.

Тепер ми хочем спатоньки,
як дітоньки малі,
і линемо до матінки –
до любої землі…

Матуся наша рідная
холодна і суха,
бо дуже змерзла, бідная,
вона без кожуха.

Отож її нагріємо, 
устелемо сніжком, 
мов ковдрою накриємо
легесеньким пушком.

Нехай зимою злючою
вона спочине в сні,
щоб зеленню пахучою
прибратись навесні!

ІІ. Визначте загальний настрій твору і з’ясуйте роль у його створенні слів із суфік-
сами емоційної оцінки.
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§ 47. ПРЕФІКСАЛЬНЕ ТВОРЕННЯ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ 
Префіксальним способом творяться якісні прикметники з 

новим відтінком значення або з новим значенням.
Похідні з відтінком міри якісної ознаки творяться від основ 

якісних прикметників з допомогою префіксів пре-, за-, над-,  
пра-, архі-, екстра-, ультра-. Їх продуктивність різна.

Префікс пре- часто використовується при творенні похід-
них від різних за значенням груп якісних прикметників: бага-
тий – пребагатий, бідний – пребідний, веселий – превеселий, 
високий – превисокий, чорний – пречорний, добрий – предобрий, 
дорогий – предорогий, милий – премилий, мудрий – премудрий. 

Похідні з префіксом пре- виражають значно більшу міру 
ознаки, ніж базове слово, порівн.: давній і предавній, злий і 
презлий, старий і престарий, хитрий і прехитрий та ін.

Вправа 245. Від прикметників великий, веселий, дивний, жорстокий, завзя-
тий, здоровий, злий, кумедний, лютий, поганий, спокійний за допомогою 
суфікса пре- утворіть похідні і поєднайте їх з іменниками.

Зразок: превелике задоволення.

Префікс за- у похідних від якісних прикметників ство-
рює відтінок перевищення міри потрібної ознаки, наприклад: 
Штани на нім задовгі, так що він мусив їх підкотити (Лесь 
Мартович).

Прикметників з префіксом за- небагато: високий – зависо-
кий, густий – загустий, дорогий – задорогий, малий – зама-
лий, розумний – зарозумний.

Прикметники з префіксом за- переважно вказують на пе-
ревищення міри просторової, часової та деяких інших оз-
нак: заблизька відстань, зависокий мур, заглибока яма, за-
коротка дистанція, занизький політ, затісне приміщення, 
заширока дорога; запізнє повідомлення, зарідка фарба.

Вправа 246. З прикметниками забідний, заважкий, залегкий, замолодий, зати-
хий складіть речення і запишіть їх.

Для позначення дуже великої міри вияву якісної ознаки 
у прикметниках використовується префікс над-. Утворені та-
ким способом прикметники використовуються в науці і тех-
ніці: високий – надвисокий, низький – наднизький, потуж-
ний – надпотужний, твердий – надтвердий. Наприклад, у 
реченні: Учені різних галузей науки і техніки зацікавлені в 
надточному вимірюванні (З журн.).
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Вправа 247. Доберіть до прикметників з довідки найбільш відповідні іменники і 
запишіть їх словосполученнями. Усно введіть два словосполучення (на ваш ви-
бір) в речення.

Надзвичайний, надранній, надскладний, надтонкий, надчи-
стий, надчутливий, надшвидкісний.

Довідка: датчик, діагностика, інструмент, метал, подія, роз-
рахунок, сполучення.

Префікс пра- вказує на велику міру ознаки за віддаленістю 
в часі, наприклад: вічний – правічний, старий – прастарий, 
давній – прадавній. Наприклад, у реченні: У прадавні часи 
подоляни торгували пшеницею з Грецією… (М. Стельмах).

 Вправа 248. Від прикметників утворіть з допомогою усіх можливих пре-
фіксів похідні і запишіть їх. З’ясуйте, хто з однокласників утворив більше 
форм.

Багатий, бідний, давній, міцний, скромний, старий.

Високу міру якісної ознаки виражають також відприкмет-
никові похідні з іншомовними префіксами архі-, екстра-,  
ультра-, але їх небагато. Префікс екстра- засвідчений лише у 
прикметниках на зразок екстраординарний; префікс архі- у 
прикметниках архінеобхідний, архіскладний; префікс ультра-: 
високий – ультрависокий, короткий – ультракороткий, лі-
вий – ультралівий, модний – ультрамодний, правий – ультра-
правий, радикальний – ультрарадикальний, реакційний – уль-
трареакційний, фіолетовий – ультрафіолетовий.

Вправа 249. Доберіть до прикметників іменники з довідки і запишіть утворені 
словосполучення, узгодивши слова у роді (значення невідомих слів знайдіть у 
тлумачному словнику).

Зразок: архінеобхідний матеріал.

Ультрависокий, архінеобхідний, архіскладний, ультрафіо-
летовий, екстрамодний.

Довідка: частота, закон, конструкція, промінь, автомобіль.

З допомогою префіксів не-, а-, про-, анти-, псевдо- тво-
ряться похідні прикметники з новим лексичним значенням, 
порівн.: багатий і небагатий (бідний); великий і невеликий 
(малий); високий і невисокий (низький), аполітичний, анти-
корупційний, псевдоісторичний.

Префіксальним способом творяться прикметники лише 
від прикметників. 
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Вправа 250. Запишіть похідні прикметники і визначте, від яких слів вони утворе-
ні та з допомогою якого префікса. 

Зразок: аморальний – а- + моральний.

Аморальний, асиметричний, антигуманний, антинародний, 
антинауковий, проамериканський, проєвропейський, псевдо-
історичний, псевдонародний.

Префікс не- використовується для творення антонімів до 
твірних слів, порівн.: багатий і небагатий (бідний); бала-
кучий і небалакучий (мовчазний); боязливий і небоязливий 
(відважний); буденний і небуденний (урочистий); нормаль-
ний і ненормальний (з відхиленням від норми).

З антонімічним значенням творить похідні від небагатьох 
прикметників іншомовного походження префікс а-, порівн.: мо-
ральний і аморальний (неморальний); нормальний і анормаль-
ний (ненормальний); ритмічний і аритмічний (неритмічний).

М. Примаченко. 
Цвіте Україна

Вправа 251. Від прикметників байдужий, веселий, малий, спокійний, трива-
лий з допомогою префікса не- утворіть похідні і доберіть до них синоніми.

Зразок: несерйозний – легковажний.

Безсуфіксні прикметники з префіксом без- виражають оз-
наку предмета за відсутністю того, що назване в основі, і 
творяться від сполучення прийменника без з іменником у ро-
довому відмінку, порівн.: безбородий і без бороди, безверхий 
і без верху, беззубий і без зуба чи без зубів.

Вправа 252. З’ясуйте усно значення прикметників і визначте, від чого вони утворені.

Безволосий, безголовий, безголосий, безногий, безносий, 
безкраїй, безлистий.

Вправа 253. Подумайте, з якими іменниками можуть утворювати словосполу-
чення прикметники безвусий, беззубий, безкраїй, безкрилий, безлистий, 
безсилий, і запишіть ці словосполучення.
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§ 48. ПРЕФІКСАЛЬНО-СУФІКСАЛЬНІ  
УТВОРЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

Велику кількість українських прикметників становлять 
похідні типу безтурботний, заморський, незмірний, не-
осяжний. Базою для творення таких похідних служать спо-
лучення іменника з прийменником (без турботи, за морем) 
або дієслова з часткою не (не зміряти, не збагнути). По-
рівн.: без турботи – без-+турбот+н(ий) > безтурботний; 
не зміряти – не-+змір+н(ий) – незмірний; не збагнути – 
не-збагн-енн-ий.

Вправа 254. Розгляньте префіксально-суфіксальні похідні прикметники, запи-
шіть сполучення слів, від яких вони утворені, і позначте їх словотвірну будову. 

Зразок: поза планом – поза-+план-+-ов(-ий).

Довоєнний, заокеанський, зарубіжний, нагірний, надвод-
ний, передвечірній, піднебесний, погодинний.

Вправа 255. Від дієслів з не та іменників з прийменниками утворіть прикметники 
префіксально-суфіксальним способом.

Без аварії, без землі, без ядра, від центру, від імені, до шко-
ли, за горою, за озером, на стіні, не вимовити, не зламати, 
проти пожежі.

 Вправа 256. Ознайомтесь із прикметниками і визначте (усно) спосіб тво-
рення кожного. Напишіть твір-роздум (5–6 речень), вживаючи виділені 
прикметники.

Аморальний, бездомний, безрукий, замалий, задунайський, 
неактивний, незгасний, міжпланетний.

§ 49. ПОРІВНЯННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРИКМЕТНИКІВ 
З ПРИКМЕТНИКАМИ В МОЛДОВСЬКІЙ МОВІ

Вправа 257. Прочитайте і перекладіть українською мовою уривок тексту, знай-
діть і підкресліть у перекладі прикметники. Зіставляючи переклад і оригінал, усно 
визначайте початкову форму прикметників (називний відмінок однини чоловічого 
роду), розряд (якісний, відносний чи присвійний), у якісних – ступінь порівняння, 
відмінок, число, рід (в однині).

Fata se suie în pod şi vede acolo o mulţime de lăzi: unele mai vechi şi 
mai urâte, altele mai nouă şi mai frumoase. Ea însă, nefiind lacomă, își ale-
ge pe cea mai urâtă dintre toate (I. Creangă).
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 Вправа 258. Доберіть до іменника сонце та його молдовського відпо-
відника soare три якісні прикметники, утворіть від них в обох мовах усі 
можливі форми вищого і найвищого ступенів порівняння, запишіть їх у 
таблицю-зразок. Усно з’ясуйте, що спільного і відмінного в обох мовах у 
способах творення ступенів порівняння.

І. Івановчик. Сонячний день

Таблиця ступенів порівняння прикметників 
в українській і молдовській мовах

Ступінь Форма
Приклади української 

мови
Приклади молдовської 

мови

Вищий
Проста

Складена

Найвищий
Проста

Складена

Вправа 259. Розгляньте українські словосполучення і визначте розряд прикмет-
ників, використаних у кожній з трьох груп. Перекладіть, скориставшись табли-
цею, словосполучення молдовською мовою, порівняйте їх. Чи однакові порядок 
слів і будова словосполучень в обох мовах?

Схема зіставного аналізу

Українські словосполучення Переклад словосполучень

І. Зелене поле
Легкий багаж
Солона страва

І.

ІІ. Джерельна вода
Польова квітка
Солом’яна стріха

ІІ.

ІІІ. Братова кімната
Миколина книжка
Ольжича сестра

ІІІ.
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§ 50. ПРАВОПИС Ь, Е, У В ПРИКМЕТНИКОВИХ CУФІКСАХ

Знак м’якшення (semn moale) пишеться:
а) у суфіксах -ськ-, -зьк-, -цьк-, які творять відносні при-

кметники від іменників, наприклад: гірський, кавказький, 
козацький, молдовський;

б) у суфіксах -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, які ви-
дозмінюють лексичне значення якісних прикметників, на-
приклад: біленький, величенький, гарнесенький, легесенький, 
голісінький, повнісінький, малюсінький, тонюсінький, худю-
сінький.

Знак м’якшення не пишеться у словах типу баский, пла-
ский*, плоский, ковзкий, боязкий, в’язкий, різкий і похідних 
від них: боязкість, в’язкість, різкість і под.

Знак м’якшення не пишеться після н перед ж, ч, ш, щ 
та перед суфіксом -ськ(ий): менший, тонший; інженерний, 
закінчений, Уманщина; волинський, громадянський. Але: 
доньчин (бо донька), няньчин (бо нянька).

 Вправа 260. «Хто більше?» Хто з учнів за 5 хвилин запише більше при-
кметників, що входять до складу назв областей і районів України, той стає 
переможцем. Сформулюйте висновок про написання прикметників з вели-
кої букви, написання знака м’якшення в суфіксах.

* Пласкèй – плескатий, рівний (як дошка).
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Вправа 261. Перепишіть словосполучення, вставте пропущені букви і підкре-
сліть їх. Виділіть суфікси й, виходячи з аналізу прикметника у словосполученні, 
визначте, якого чи яких додаткових відтінків та значення набув прикметник зав-
дяки суфіксові.

Біле..кий фартух, вороне..кий кінь, величе..кий хлопець, 
солоде..кий чай; вузесе..ка вулиця, легесе..ке пальто, тихе  -
се..кий вечір; звичайнісі..ке село, повнісі..ке відро, цілі-
сі..кий день; дрібнюсі..кий почерк, малюсі..кий ключик. 

Буква е пишеться:
а) у суфіксах -еньк-, -есеньк-, які вносять у прикметники 

позитивну емоційну оцінку та ледь відчутну вказівку на по-
слаблення чи посилення ознаки, наприклад: маленька рука, 
коротенька стрічка, дрібнесенькі діти, малесенька кімнатка;

б) у суфіксах -езн-, -енн-, які вносять у якісні прикмет-
ники значення надмірності ознаки, наприклад: величезний 
камінь, височенний будинок;

в) у суфіксі -енн-, що творить від дієслівних основ якісні 
прикметники зі значенням ознаки за можливістю чи немож-
ливістю дії, порівн.: не збагнути і незбагненний, не злічити 
і незліченний; 

г) у суфіксі -ев-, який творить відносні прикметники від 
іменників з основою на м’який або шиплячий приголос-
ний, якщо наголос у прикметнику падає на основу, наприк-
лад: березнåвий (березень), кільцåвий (кільце), тижнåвий 
(тиждень), груднåвий (грудень), овочåвий (овоч), плþшевий 
(плюш).

Буква у пишеться у суфіксі -уват-, який від якісних при-
кметників творить похідні з відтінком неповноти ознаки, 
наприклад: білуватий, бруднуватий, вузькуватий, грубува-
тий, довгуватий.

Вправа 262. Прочитайте словосполучення, вставляючи пропущені букви. Ви-
ділені словосполучення запишіть, позначте у прикметниках твірну основу і 
суфікс.

Біл..с..ньке дівчатко, велич..зний успіх, височ..нний бу-
динок, вишн..вий сік, гірк..вата ягода, глибоч..зний яр, 
гостр..ньке слово, груб..ватий окрик, густ..с..нький гай, 
забудьк..ватий чоловік, кінц..ва зупинка, корот..с..нька пе-
рерва, незбагн..нна радість, нескінч..нна дорога, піск..ва та 
земля.
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Вправа 263. Перепишіть речення, у прикметниках позначте суфікси і поясніть їх 
правопис.

1. Микола вплітає руку в свої гетьманські вуса. 2. Тим ча-
сом нас наздоганяють легенькі санчата. 3. Ми також хвалили 
козацьку страву, і старий був цим дуже задоволений. 4. У ру-
ках Люба тримала зеленкуватий глечик з суницями. 5. Проти 
мене і праворуч, і ліворуч стоять величезні дубові шафи, а з 
них крізь скло виглядають тисячі книг (За М. Стельмахом).

§ 51. ПРАВОПИС НЕ З ПРИКМЕТНИКАМИ
Не з прикметниками пишемо разом і окремо.
Не з прикметниками пишемо разом:
а) якщо без не прикметник не вживається, наприклад: 

невгасимий вогонь, невтомний пошук, нещадний бій;
б) якщо не є префіксом і прикметник з не можна заміни-

ти синонімом, наприклад: невеселий – сумний, неговіркий – 
мовчазний, неглибокий – мілкий, недалекий – близький.

Не з прикметниками пишемо окремо:
а) якщо не з прикметниками є одним з однорідних членів 

речення, поєднаних сполучником а, наприклад: 1. Курочка 
знесла яєчко не просте, а золоте (Н. тв.). 2. Весна нам при-
несла новини не веселі, а сумні (Газ.);

б) якщо прикметник виступає у функції присудка і не з 
прикметником не є одним поняттям, а тільки заперечує наз-
ване (між не і прикметником можна вставити слова є і був) 
наприклад: Затулю вуха, замкну свою душу і буду кричати: 
тут вхід не вільний (М. Коцюбинський) – не є вільний.

Вправа 264. Перепишіть словосполучення, замінивши прикметники синонімами 
без не або з не.

Зразок: небагате село – бідне село.

1. Небагате село, невідкладна допомога, неголосний спів, 
недавні спогади, незалежна держава, незаперечний авторитет, 
неїстівний гриб, непосидюча дитина, несхвальні відгуки.

2. Безсумнівна заслуга, бідний асортимент, великі кошти, 
осудливий погляд, отруйна рослина, рухливий хлопчик, само-
стійне рішення, свіжі вісті, тиха розмова.

Вправа 265. Зіставте написання прикметників з не у лівій і правій колонках. По-
ясніть причини такого написання.
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Невелика перерва. Не велика, а мала перерва.
Неглибокий колодязь. Не глибокий, а мілкий колодязь.
Неправильне написання. Не правильне, а помилкове написання.
Нескупий господар. Не скупий, а щедрий господар.
Несправний комп’ютер. Не справний, а зіпсований комп’ютер.

Вправа 266. Перепишіть речення, розкриваючи дужки, запишіть не з прикметни-
ками разом чи окремо. Усно поясніть таке написання.

1. І хоч (не)велика ця ягода, але весь ліс і всяк, хто ходить 
у ньому, пахне суницею (М. Стельмах). 2. І дивно – знову  
(не)звичайний спокій опанував хлопця (О. Донченко). 3. Ні, це 
(не)звичайний міноносець (О. Донченко). 4. Що діди та батьки 
кров’ю здобули, те (не)порушне (М. Коцюбинський). 5. Ні, да-
лекий (не)звіданий степ не радував молодого лісовика (О. Гон-
чар). 6. Десь, колись, в якійсь країні проживав поет (не)ща-
сний, тільки мав талан до віршів (не)позичений, а власний 
(Леся Українка).

Вправа 267. Прочитайте речення. Випишіть з них прикметники разом з іменни-
ками, ознаку яких прикметники виражають. Поясніть, як ви записали прикметни-
ки з не і чому саме так.

1. Гарячий цвіт дихнув густими (не)повторними пахощами 
(О. Гончар). 2. І йому, Аркадієві Петровичу, хотілось, щоб (не)
відоме «завтра» прийшло нарешті й поставило гру, гостру й 
(не)безпечну (За М. Коцюбинським). 3. Тихі, ніжні зорі спа-
дали з неба – білі, (не)прозорі і клалися в намети (Леся Укра-
їнка). 4. Якесь (не)ясне почуття, якась (не)зрозуміла тривога 
непокоїла Олега (О. Донченко). 5. Коли ляжеш у полі лицем до 
неба і вслўхаєшся в многоголосу тишу полів, то здається, що в 
ній щось є (не)земне, а небесне (М. Коцюбинський).

Я. Чижевський. Чумаки
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§ 52. ПРАВОПИС НН І Н У ПРИКМЕТНИКАХ

Дві букви н пишемо: 
а) у прикметниках, утворених за допомогою суфікса -н- від 

іменників з основою на н (при збігові двох н), наприклад: бу-
день – буденний, відміна – відмінний, вікно – віконний, сон – 
сонний, глибина – глибинний, дно – донний, закон – законний;

б) у словах з наголошеними суфіксами -енн-, -анн-, на-
приклад: височåнний, глибочåнний, захлàнний, притамàн-
ний, старàнний;

в) у словах з префіксом не- і наголошеними суфіксами -енн-, 
-анн- (-янн-), які вказують на неможливість дії, наприклад: 
не збагнути – незбагнåнний, не оцінити – неоцінåнний, не 
сказати – несказàнний, не зрівняти – незрівнÿнний, не впі-
знати – невпізнàнний.

Одна буква н пишеться:
а) коли немає збігу н, наприклад: алмаз – алмазний, 

біда – бідний, вечір – вечірній;
б) у прикметниках, утворених від основ іменників за допо-

могою суфіксів -ин- (-їн-), -ан- (-ян-), наприклад: баба – бабин, 
Галя – Галин, Зоя – Зоїн, бджола – бджолиний, змія – змії-
ний; бляха – бляшаний, вода – водяний, дерево – дерев’яний.

Вправа 268. Порівняйте прикметники в обох колонках. Визначте, за допомогою 
яких суфіксів вони утворені, і з’ясуйте, чому прикметники в першій колонці пи-
шуться з н, а в другій – з нн.

Вода – водний  день – денний
лід – льодяний  осінь – осінній
соловей – солов’їний  здоровий – здоровенний
сірка – сірчаний  не вблагати – невблаганний
солома – солом’яний  не зрівняти – незрівнянний.

Вправа 269. Запишіть парами базові слова, від яких утворений кожен з поданих 
прикметників, та відповідний похідний прикметник. У прикметниках виділіть су-
фікси і підкресліть орфограми.

Зразок: зміна – змін-н̂ -ий.

1. Батьків, Аллин, білесенький, брудний, величезний, ви-
соченний, водяний, гагаузький, гречаний, денний, козацький.

2. Невпізнанний, невблаганний, повнісінький, сільський, сі-
руватий, тихенький, чеський, численний, читацький.
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Вправа 270. До поданих слів доберіть і запишіть спільнокореневі прикметники 
із суфіксами -н-, -енн-, -ан- (-ян-). Усно поясніть написання нн у прикметниках.

Південь, осінь, великий, числити, не впізнати, страшний, 
широкий, не примирити, не зрівняти, бетон.

Вправа 271. Перепишіть. Вставте, де потрібно, пропущені букви. Поясніть напи-
сання -н- чи -нн- у прикметниках.

1. Огні незліче..і, мов стрічки огне..і, до моря спускаються 
з міста (Леся Українка). 2. Над со..им селом високо вгорі роз-
кинувся зоря..ий намет загадкового неба (І. Цюпа). 3. В моєму 
серці стільки ще пісень, ще стільки слів несказа..их у серці 
(В. Сосюра). 4. Вечір ллє у їхню кімнату потоки несказа..ої 
сині (М. Стельмах). 5. На низькому небі пливло незахмаре..е 
сонце (Б. Харчук). 6. Мандрівник вічний – невблага..ий час іде 
вперед, його не зупинить (Л. Дмитерко).

§ 53. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ  
РАЗОМ І ЧЕРЕЗ ДЕФІС

Вправа 272. Прочитайте речення, випишіть з них прикметники, визначте їх будо-
ву. Пригадайте, які слова називають складними.

1. Густо покрила лісові долини ясно-зелена папороть – лист-
ки в неї довгі, вигадливо-красиві (М. Малиновська). 2. Не ско-
ро весна ясночола покине далекі краї (В. Сосюра). 3. Дівчина 
вела зелену вантажну п’ятитонну машину по горі й по долині 
(А. Малишко). 4. По зелено-синім морю світляні гуляють пля-
ми (М. Рильський).

Складні прикметники (adjective compuse) пишуться разом:
а) якщо вони утворені від складних іменників, які пи-

шуться разом, наприклад: автотранспорт – автотран-
спортний, вертоліт – вертолітний, землемір – землемір-
ний, лісостеп – лісостеповий;

б) якщо вони утворені від словосполучень, тобто від поєд-
нань слів, у яких одне залежить від іншого, наприклад: білі 
вуса – біловусий, два дні – дводенний, машини будувати – 
машинобудівний, далеко глядіти – далекоглядний, далеко 
сягати – далекосяжний.

Складні прикметники пишуться через дефіс:
а) якщо вони утворені від іменників, які пишуться через 

дефіс: генерал-губернатор – генерал-губернаторський, унтер- 
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офіцер – унтер-офіцерський; дизель-мотор – дизель-мотор-
ний; норд-вест – норд-вестовий; Володимир-Волинський – 
володимир-волинський, Івано-Франківськ – івано-франків-
ський; Новосілки-на-Дніпрі – новосілківський-на-Дніпрі; 
Вербівка-на-Дністрі – вербівський-на-Дністрі;

б) якщо складні прикметники утворені від двох чи більше 
незалежних одне від одного слів, між якими можна постави-
ти сполучник і, наприклад: аграрно-промисловий (аграрний 
і промисловий), дитячо-юнацький (дитячий і юнацький), 
мовно-літературний (мовний і літературний), австро-іта-
ло-французький (австрійський, італійський і французький).

 Вправа 273. Уважно прочитайте наведені у схемі групи прикметників, що 
пишуться через дефіс, зверніть увагу на їх складові частини і доповніть 
кожну групу одним-двома своїми прикладами.

Складні
прикмет-
ники
об’єднують

дві чи три рівнозначні
прикметникові частини:

дві частини, з яких перша 
уточнює відтінок кольору 
чи смаку другої:

дві частини, з яких перша 
закінчується на -ико, -іко:

дві частини, з яких перша 
не має виразних прикметни-
кових ознак:

повторення того самого
прикметника:

повторення основ із суфіксо-
ваною другою частиною:

повторення основ із префік-
сованою другою частиною:

запис із цифровою першою 
частиною:

аграрно-промисловий,
зелено-біло-червоний

блідо-зелений,
темно-коричневий,
кисло-солодкий

економіко-географічний, 
історико-архівний

австро-німецький,
м’ясо-молочний

білий-білий, теплий-теплий

білий-біленький,
тонкий-тонюсінький

великий-превеликий, гарний-
прегарний, добрий-предобрий

20-денний, 40-кілометровий,
600-річний

Вправа 274. Прочитайте словосполучення, складні прикметники запишіть разом 
або через дефіс, перші підкресліть прямою лінією, а другі – хвилястою. Усно ар-
гументуйте таке написання. 

Біло/сніжний папір. Блідо/жовтий фон. Буряко/збиральний 
комбайн. Вокально/інструментальний ансамбль. Дво/денна 
поїздка. Здивовано/розгублений погляд. Історико/філологіч-
ний факультет. Італо/французький кордон. Культурно/освіт-
ня програма. Ліво/бережні села. Мала/малесенька помітка. 
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Південно/східний вітер. Темно/зелений лан. Темно/шкірий 
юнак. 16/поверховий будинок.

Вправа 275. Прочитайте речення. Випишіть усі якісні прикметники, усно поясніть 
написання складних прикметників разом або через дефіс.

І. 1. Навколо такий чудесний день і таке іскро/метне море… 
2. В море лягли довжелезні обкидні сіті. Вони утворили велике 
чотирьохсот/метрове коло. 3. Те, що надворі гаряче літо і всю-
ди яскраво/зелена рослинність, ніскільки не перешкоджатиме 
полярному дослідникові прожити довгу зиму в крижаній пече-
рі (За О. Донченком).

ІІ. 1. Хати на низянській вулиці з біленьких стали враз 
темно/сірими, похмурими, порозкисали до стріхи*. 2. За Лі-
совськими спустилася з підгір’я пишно/тіла сільська краля 
Ганна Лавренко. 3. Останнім приплив із своїми краянами Фе-
дір Андріяка, відчай/душний шибайголова з роздертою губою 
(За О. Гончаром).

ІІІ. 1. Я знаю дупло в дубі – велике/велике. 2. Прямо від 
стовбура берези відхилився товстенний/претовстенний боро-
вик. 3. Захеканий, я зупинився посеред біло/рожево/блакит-
ного дня, з яким саме сонце грає в піжмурки: зиркне собі на 
нього і сховається за хмару, і знову зирк – ага, не знайшов 
мене! (За М. Стельмахом).

Вправа 276. Перекладіть слова українською мовою, запишіть переклад і з’ясуйте, 
чи в обох мовах вони є прикметниками. Яка різниця в написанні цих слів в україн-
ській і в молдовській мовах?

Portocaliu, compus din cinci silabe, polisilabic, nord-vestic, cu ochi  
albaştri, neigienic, lingvistic, de anul nou, casnic, spătos.

 Вправа 277. Відкрийте підручник з історії (географії або молдовської лі-
тератури) на сторінці, вказаній учителем. Читайте, знаходьте прикметники 
і перекладайте їх (письмово) українською мовою. Визначте розряд цих 
прикметників, рід, число, відмінок і будову (простий чи складний).

 Вправа 278. Перекладіть текст українською мовою. Зіставте прикметни-
ки в перекладі з оригіналом. Зверніть увагу на місце в обох мовах при-
кметників-означень відносно означуваного слова.

Era pe la sfărȿitul lui august, ȿi pădurea Petriȿorului, bătrână ȿi nestri-
cată de manâ de om, îȿі desfăsura tăcută bolţile de frunziȿuri. Urcadomel 
coline tărăgănate, se ridica depart într-un pisc prăpăslios, în vărful căruîa 

* Стр³ха – застаріле: нижній край солом’яної покрівлі хати.
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săgeta spre cer un brad vechi, care vestea cel dintâi, printr-un ȿuiet adâno, 
sosîrea vanturilor (M. Садовяну).

 К. Гончарова. Ніч у Карпатах

 Вправа 279. Перекажіть усно перекладений вами українською мовою 
текст вправи 278, вживаючи прикметники.

 Вправа 280. І. Роздивіться предмети, які є у вашому класі. До десяти 
назв предметів доберіть назви їх ознак (прикметники) і запишіть прикмет-
ники з іменниками. ІІ. Опишіть (письмово) приміщення свого класу.

§ 54. РОЗБІР ПРИКМЕТНИКА ЯК ЧАСТИНИ МОВИ

Послідовність розбору
1. Слово в реченні.
2. Частина мови.
3.  Початкова форма (називний відмінок однини чоловічого  

 роду).
4.  Повна форма (повна стягнена, повна нестягнена), коротка 
 форма.
5.  Розряд (якісний, відносний чи присвійний).
6.  Ступінь порівняння (для якісних прикметників).
7.  Рід (в однині).
8.  Число.
9.  Відмінок.
10. Група (тверда чи м’яка).
11. Синтаксична роль.
12. Вимова та написання – орфограми.
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Зразки розбору

І разом з солодкою вогкістю в одно зіллявся смак гіркої тра-
ви… (М. Коцюбинський).

Зразок усного розбору
Солодкою (вогкістю) – прикметник, початкова форма солод-

кий, повна стягнена форма, якісний, звичайна форма, жіночий 
рід, однина, орудний відмінок, тверда група, у реченні виконує 
роль означення, вимовляємо соло[тк]ою, а пишемо солодкою.

Зразок письмового розбору
Солодкою (вогкістю) – прикм., поч. ф. – солодкий, повн. 

стягн. ф., якісн., зв. ф., ж. р., одн., Ор. в., тв. гр., означення.

Вправа 281. Випишіть прикметники і зробіть (письмово) їх граматичний розбір.

1. Але що солов’їний голос, коли серця нема? (Н. тв.). 
2. Опісля ставали їх кроки чимраз дрібніші й скоріші, чимраз 
палкіші й дикіші… (О. Кобилянська). 3. Поїзд летів, повний 
людського гаму (М. Коцюбинський).

§ 55. НАПИСАННЯ І ВІДМІНЮВАННЯ  
УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ

Українські прізвища бувають іменникового і прикметнико-
вого типу, наприклад, іменникові: Береза, Ластівка, Лютик, 
Никончук, Петренко, Чернівчан, Якjвич, – і прикметникові: 
Березовський, Ботушанський, Делікатний, Нагірний, Чорний.

Пишемо прізвища за правилами відмінювання  відповід-
них іменників і прикметників та українського правопису.

Вправа 282. Визначте, до якої відміни іменників належать прізвища типу Бере-
за, Кравчук, Сова, Істратій. Провідміняйте ці прізвища. Відмінювання яких 
прізвищ залежить від того, особі чоловічої чи жіночої статі воно належить? Наве-
діть три свої приклади.

Вправа 283. Прочитайте імена і прізвища, встановіть тип їх відмінювання (імен-
никове чи прикметникове). Підкреслені особові назви провідміняйте письмово і 
зробіть висновок про особливості їх словозміни.

1. Олесь Гончар, Ліна Костенко, Андрій Малишко, Олена 
Пчілка, Леся Українка, Юрій Федькович.

2. Микола Вороний, Михайло Грушевський, Павло Загре-
бельний, Юрій Збанацький, Іван Котляревський, Ольга Коби-
лянська, Михайло Коцюбинський, Максим Рильський.
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО ТЕМАТИЧНОГО 
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Завдання 1. Якого слова не вистачає у реченні? 

А ми тую … славу збережем (С. Чарнецький, Г. Трух).

Завдання 2. Як точніше сказати про учня здібного, але ледачого: ліни-
вий? упертий? недалекоглядний? байдужий? неорганізований?

Завдання 3. Яке буває слово? (0,5 бала за кожне підібране означення).

Завдання 4. Яким може бути спортсмен (0,5 бала за кожне підібране 
означення).

Завдання 5. Яким за матеріалом, з якого виготовлений, може бути 
рюкзак?

Завдання 6. Доповніть речення прикметником.
1. Цей новий будинок надзвичайно… .
2. За вікном ми побачили… пейзаж.
3. Ця місцевість була для нас… .
4. Чому ти сьогодні такий… ?
5. Ця книжка Маріїна, а оця… .

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. У якому рядку не всі прикметники одного розряду?

А Гіпсовий, кам’яний, морський, прикордонний.
Б Ганнин, Миколин, Ольжин, Віорелів.
В Буковий, міський, столичний, золотий.
Г Білий, дзвінкий, тимчасовий, денний.

2. У якому рядку всі прикметники творять ступені порівняння?

А Бадьорий, вродливий, жвавий, міський.
Б Близький, довгий, лисячий, синій.
В Величний, вродливий, кислий, зручний.
Г Карий, морквяний, сліпий, вдумливий.

3. У якому рядку всі прикметники утворені префіксальним способом?

А. Батьків, прегарний, творчий, тимчасовий.
Б. Сестрин, надзвичайний, ведмежий, мирний.
В. Прадавній, затонкий, надвеликий, безкраїй.

4. У якому рядку всі прикметники належать до м’якої групи?

А. Дружні люди,  зайві розмови, малі міста, бездонні глибини.
Б. Достатні запаси, нові закони, різні зміни, різкі звуки.
В. Добрі поради, низькі хмари, природні умови, верхні шари.
Г. Вечірні години, дорожні нотатки, справжні друзі, городні культури.

5. У яких рядках є неправильно написані прикметники?

А Височенний, незбагнений, бджолиний, буденний.
Б Численний, глибоченний, водяний, винний.
В Неоціненний, несказанний, дерев’янний, воєнний.
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6. У якому рядку всі прикметники треба писати через дефіс?

А Синьо/зелений, хіміко/біологічний, сорока/денний.
Б Земле/мірний, верто/літний, білий/білий, північно/західний.
В Вагоно/ремонтний, три/денний, 600/річний, мало/сніжний.
Г Дизель/моторний, м’ясо/молочний, українсько/молдовський.

7. У яких прикметникових суфіксах пишемо знак м’якшення? 
З кожним суфіксом наведіть приклад.

8. У якому реченні прикметник з не пишеться окремо?

А. Її голос був (не)радісний, а стривожений.
Б. Твої слова були колючі, якісь (не)добрі.
В. (Не)втомний пошук розв’язку задачі продовжувався.

9. Встановіть відповідність між словами. Утворені словосполучення 
запишіть.

А Ліси А архіважливі
Б Рішення Б незаймані
В Виконавці В неоднозначні
Г Зtмлі Г прадавні
Д Запитћння Д професійні

10. Встановіть відповідність. Утворені словосполучення запишіть.

А Фруктовий А зустріч
Б Старовинний Б поява
В Незвичайна В замок
Г Блискавична Г поведінка
Д Самовпевнена Д сік

ЧИСЛІВНИК

§ 56. ЧИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ, ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, 
МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ І СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Вправа 284. Прочитайте речення, зосередьте увагу на підкреслених словах, по-
ставте до них запитання і з’ясуйте, що в них спільного та чим вони відрізняються 
від іменників і прикметників.

«Маю, дівчино, три журби, як той соловей, що звив низень-
ко гніздо, – повторюю мамині слова. – Перша журба – нема 
людської хати, друга – стоїть наша земелька перед торгом, а 
третя – лежить невідома дорога, мов горе» (М. Стельмах).

З-поміж інших підкреслені слова виділяються тим, що 
означають кількість або порядок при лічбі, відповідають на 
питання скільки? або котрий? Усі вони числівники.
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Числівник (numeralul) – це частина мови, що означає 
число або кількість предметів та їх порядок при лічбі і від-
повідає на питання скільки? котрий? який?

Вправа 285. Прочитайте речення, випишіть іменники зі словами, що означають 
число або кількість предметів, в одну групу, а зі словами, що означають порядок 
при лічбі, – в другу.

1. Вони сіли на лавочку й почали вгадувати, скільки до того 
пароплава кілометрів. Сашко казав – п’ятнадцять, Галина – 
п’ять (О. Донченко). 2. Два хлопчики в мене – один чотир-
надцяти, а другий дванадцяти літ (І. Франко). 3. Із глибини 
золотих плантацій білою чаєчкою виринула чиясь косинка… За 
нею з’явилась друга, третя (О. Гончар). 4. Чотири рази ми отут 
збирались (Л. Костенко). 5. Першим, як і личило ватажкові, 
з’явився на вигоні довготелесий Нестір Цимбал (О. Гончар).

Числівники, що означають число або кількість предметів, 
називаються кількісними (cardinale). Вони відповідають на 
запитання скільки? Наприклад, два, три, шість означають 
число, а два дні, три кімнати, шість дерев – кількість пред-
метів. В обох випадках ставиться запитання скільки?

Числівники, що означають порядок предметів при лічбі, 
називаються порядковими (ordinale). Вони відповідають на 
запитання котрий? (котра? котре?) або який? (яка? яке?). 
Наприклад: другий день, третя кімната, шосте дерево.

Рід, число і відмінок порядкового числівника, а також за-
питання до нього залежать від роду, числа і відмінка іменни-
ків, з якими числівники вжиті. Наприклад: день котрий? – 
другий, кімната котра? – друга, дерево котре? – друге.

Вправа 286. Розкрийте дужки і запишіть цифри словами. До кожного числівника 
поставте і запишіть запитання. Кількісні числівники підкресліть прямою лінією, а 
порядкові – хвилястою.

(3) зошити, (3) сторінка, (5) сіл, (5) доба, (9) доба, (12) років, 
(17) рік, (21) рядок, (21 і 22) рядки, (25) зошитів.

Вправа 287. Перекладіть українською мовою. Запишіть у два окремі стовпчики 
словосполучення з кількісними і з порядковими числівниками.

Două sate, două fete, al doilea an, clasa a cincea, șaisprezece ani, două-
zeci de pagini, a douăzeci și doua pagină, al treizeci și patrulea an, o sută 
de metri.
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Кількісні числівники самостійно або разом з іншими повно-
значними словами можуть бути будь-яким членом речення, 
а порядкові – означенням та іменною частиною присудка. 
Наприклад: Семеро одного не ждуть (Н. тв.); Лапка птаха 
була з чотирма пальцями (О. Донченко); Ще треті півні не 
співали (Т. Шевченко).

О. Екстер. Три жіночі фігури

Вправа 288. Перепишіть речення, знайдіть у них числівники, визначте їх синтак-
сичну роль і відповідно підкресліть.

1. Один у полі не воїн (Н. тв.). 2. А три верби схилилися, 
мов журяться вони (Л. Глібов). 3. Була одинадцята година ночі 
(О. Донченко). 4. По узліссі і на галявині зеленіє перший ряст 
і цвітуть проліски (Леся Українка). 5. Катер круто повернув 
усього метрів за двадцять від берега (О. Донченко). 6. Знайш-
ли їх трьох в одній долині: один юнак, а два – в літах (А. Ма-
лишко). 7. До вечора були взяті чотирнадцятий, сімнадцятий і 
вісімнадцятий доти* (О. Гончар).

Вправа 289. Складіть і запишіть речення з числівниками п’ять, шостий, двад-
цять шість, тридцятий та визначте, якими членами речення вони є. Скільки 
букв і скільки звуків у підкреслених словах?

* Дoт – скорочення від «довгочасна огнева точка»; оборонна споруда для 
прикриття артилерійської зброї та її обслуги.
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§ 57. РОЗРЯДИ ЧИСЛІВНИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ.  
КІЛЬКІСНІ (ЦІЛІ ЧИСЛА, ДРОБОВІ, ЗБІРНІ)  

І ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ

За значенням, граматичними ознаками, особливостями 
будови і зв’язком з іншими словами числівники поділяються 
на два розряди – кількісні (cardinale) і порядкові (ordinale).

Вправа 290. Розкрийте дужки і запишіть числа словами так, щоб в одному ви-
падку вони означали кількість предметів, а в іншому – порядок при лічбі. 

2 (поверх), 3 (день), 5 (хвилина), 6 (тиждень), 7 (місяць), 21 
(рік).

За особливістю вираження числа або кількості розряд 
кількісних числівників в українській мові поділяється на 
означено-кількісні і неозначено-кількісні числівники.

Вправа 291. Прочитайте речення, випишіть з них виділені слова. Усно визначте, 
чим, на ваш погляд, вони відрізняються між собою у позначенні числа або кіль-
кості предметів при лічбі.

1. Десять п’ятих дорівнює один (З підр.). 2. Тридцять хви-
лин, цілих тридцять хвилин кожен учень має у своєму розпо-
рядженні (О. Донченко). 3. Перетворіть одну четверту у де-
сятковий дріб (З підр.). 4. У гори йшло двоє – Олег і Максим 
(О. Донченко). 5. Незабаром обоє зупинились перед круглою 
широкою діркою між скелями (О. Донченко). 6. Багато журли-
вих пісень ми співали (С. Черкасенко).

О. Скоп. Козак Мамай
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До означено-кількісних належать числівники із точно ви-
значеним числовим значенням, наприклад: три, чотири п’я-
тих, шістнадцятеро.

У межах означено-кількісних числівників виділяються 
підгрупи:

кількісно-цілі числівники, які означають кількість у 
цілих числах: три вулиці, п’ятдесят будинків, двісті вісім-
десят два дні;

кількісно-дробові, які означають кількість частин: одна 
третя гектара, три п’ятих дороги, сім десятих центнера; 

кількісно-збірні, які означають кількість як сукуп-
ність: двоє дітей, п’ятеро вікон, двадцять двоє курчат.

До неозначено-кількісних належать числівники, які за-
гально вказують на кількість або на її вияв у певних число-
вих межах, наприклад: багато друзів, кілька сторінок, кіль-
канадцять хвилин.

Неозначено-кількісні числівники становлять невелику 
групу слів, вони відмінюються так само, як кількісно-цілі 
та кількісно-збірні числівники, порівн.: два і кілька, двох 
і кількох, двом і кільком…; дванадцять і кільканадцять, 
п’ятдесят і кількадесят…

Узагальнена характеристика числівників за розрядами і 
за значенням подана у таблиці.

Розряди числівників
Розряди і групи
за значенням

Граматичні 
ознаки

Групи за будовою

прості складні складені

I. Кількісні
числівники
(скільки?)

П р и к л а д и

Озна-
чено-
кіль-
кісні
(о.-к.)

кількісно-
цілі 
(к.-ц.)

кількісно-
дробові
(к.-д.)

кількісно-
збірні
(к.-з.)

змінюються 
за
відмінками

три, сорок, 
сто

одна третя,
три сьомих

двоє,
п’ятеро,
десятеро

двадцять,
п’ятдесят,
двісті

півтора,
півтори,
півтораста

обидва,
обидві,
тридцятеро

двадцять три, 
сто п’ятдесят сім,
тисяча сто сорок

одна друга, 
три п’ятих, 
сім сотих

сорок двоє,
п’ятдесят четверо,
сто сорок троє
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Розряди і групи
за значенням

Граматичні 
ознаки

Групи за будовою

прості складні складені

Неозначено- 
кількісні

(н.-к.)

кілька,
декілька,
багато

кільканадцять,
кількадесят,
кількасот,
кільканадцятеро

сто кілька,
сто кільканадцять,
сто кільканадця-
теро

ІІ. Порядкові
числівники

(котрий? який?)

змінюються 
за родами, 
числами,
відмінками

десятий,
сороковий,
тисячний,
мільйонний

шістнадцятий,
двадцятий,
п’ятдесятий,
семимільйонний

двадцять перший,
сто сорок другий,
тисяча дев’ятсот 
дев’яносто сьомий

Усі порядкові числівники виражають ознаку предмета за 
його порядком при лічбі. 

Вправа 292. Перепишіть речення, кількісні числівники підкресліть прямою лі-
нією, а порядкові – хвилястою. До кількісних числівників додайте відомості про 
групу і підгрупу, використовуючи для надпису зверху такі скорочення: о.-к. (озна-
чено-кількісні), н.-к. (неозначено-кількісні), к.-ц. (кількісно-цілі), к.-д. (кількіс-
но-дробові) і к.-з. (кількісно-збірні).

 о.-к., к.-ц.
Зразок. Ти знала мою адресу, а проте я за чотирнадцять літ
      о.-к., к.-ц.

не отримала ні одного листа від тебе (Ірина Вільде).

1. Молодиці підняли страшний ґвалт. Обидві були люті, в 
обох очі блищали (І. Нечуй-Левицький). 2. На п’ять воріт зачи-
нена Полтава ховає очі в тихі явори (Л. Костенко). 3. Це все 
було в двадцятому столітті, що грозами над нами пронеслось 
(В. Cимоненко). 4. Три дні Мишко боровся із смертю (І. Мики-
тенко). 5. Тепер вони обоє сміються (Ірина Вільде). 6. За кілька 
хвилин дівчина промокла до нитки (О. Донченко). 7. Дві треті 
шляху пролягли мальовничими припрутськими селами (Газ.).

§ 58. ПРОСТІ, СКЛАДНІ І СКЛАДЕНІ ЧИСЛІВНИКИ
Вправа 293. Пригадайте, які слова називаються простими, а які складними. За-
пишіть числівники словами і визначте їх будову.

2, 10, 40, 50, 500, 925, 1000.

За будовою числівники поділяються на прості (simple), 
складні (compuse) і складені (compuse).

Простими називаються числівники, які мають в основі 
один корінь. Наприклад: один, сорок, сто, тисяча і другий, 
сотий, мільйонний.
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Складними називаються числівники, які мають в основі 
два корені. Наприклад: одина+дцять (давнє: один+на+де-
сять), три+дцять, п’ят+десят, три+ста і шістна+дцятий, 
семи+сотий, шести+тисячний.

Складеними називаються числівники, які складаються з 
двох чи більше слів. Наприклад: сорок один, тисяча триста 
шістдесят один і тисяча дев’ятсот дев’яносто восьмий.

Вправа 294. Прочитайте текст. Випишіть словосполучення із числівниками, за-
мінивши словами цифри. Кількісні числівники підкресліть прямою лінією, а по-
рядкові – хвилястою. Усно визначте групу числівників за будовою.

У жорстоких боях із загарбниками 
в 1944 році відважний льотчик-герой 
Петро Наумович Зубко зробив понад 
120 бойових вильотів. 

Тільки з липня 1943 року по бе-
резень 1944 року ескадрилья, коман-
диром якої був Петро Наумович, зни-
щила до 300 автомашин з ворожими 
солдатами та військовим споряджен-
ням, 40 танків і 6 батарей, 6 ешелонів 
з військовою технікою, 15 складів з 
боєприпасами, 10 військових літаків 
(Журн.).

§ 59. ВІДМІНЮВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ

Кількісні числівники, що означають цілі числа, зміню-
ються за відмінками. Числівник один, крім того, змінюєть-
ся ще за родами і числами, наприклад: один будинок, одна 
квартира, одне вікно, одні двері.

Вправа 295. Розгляньте таблицю відмінювання числівника один і дайте відпові-
ді на такі запитання:

1. У яких відмінках форми чоловічого і середнього роду мають 
однакові закінчення?

2. Чому знахідний відмінок відповідає на два запитання і має дві 
форми? Коли кожна з них вживається?

3. Чи доводилося вам чути форми, що у таблиці наведені в  
дужках?
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Відмінювання числівника один

Відмінки,

запитання

Однина Множина,

роду не має
чол. рід жін. рід середн. рід

Н. скільки?
Р. скількох?
Д. скільком?
Зн. скільки?

скількох?
Ор. скількома?
М. на скількох?

один
одн-ого
одн-ому
один,
одн-ого
одн-им
на одн-ому,
…одн-ім

одн-а
одн-ієї (одн-ої)
одн-ій
одн-у

одн-ією,
…одн-ій

одн-е (одн-о)
одн-ого
одн-ому
одн-е (одн-о)

одн-им
…одн-ому,
…одн-ім

одн-і
одн-их
одн-им
одн-і
одн-их
одн-ими
…одн-их

Числівник два у називному і знахідному відмінках має дві 
паралельні форми – одну для чоловічого і середнього роду, 
а іншу – для жіночого роду, наприклад: два портрети, два 
вікна, дві картини.

Відмінювання числівників два, три, чотири

Відмінки, запитання два дві три чотири

Н. скільк-и?
Р. скільк-ох?
Д. скільк-ом?
Зн. скільк-и?
    скільк-ох?
Ор. скільк-ома?
М. на скільк-ох?

дв-а                 дв-і
дв-ох
дв-ом

дв-а                 дв-і
дв-ох

дв-ома
на дв-ох

тр-и
трь-ох
трь-ом
тр-и
трь-ох
трь-ома
…трь-ох

чотир-и
чотирь-ох
чотирь-ом
чотир-и
чотирь-ох
чотир-ма
…чотирь-ох

За таким зразком відмінюються числівники п’ять – двад-
цять, тридцять, п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімде-
сят, а також кількісно-збірні двоє – двадцятеро, тридця-
теро, п’ятдесятеро і неозначено-кількісні багато, кілька, 
кільканадцять, кількадесят. 

Вправа 296. Розгляньте ще раз таблицю відмінювання числівників два, три, чо-
тири і виконайте такі завдання: 

а) визначте особливості відмінювання числівника два – дві;
б) зіставте відмінкові закінчення питального слова скільки? та 

числівників два, три, чотири і відзначте, в яких відмінках вони 
тотожні.
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Вправа 297. Запишіть сполучення числівників з іменниками у формах родового, 
давального, знахідного й орудного відмінків.

Шість учнів і багато учнів, одинадцять хвилин і кільканад-
цять хвилин, п’ятдесят хат і кількадесят хат.

Вправа 298. Використовуючи систему форм запитання скільки, провідміняйте 
сполучення числівників з іменниками. Пам’ятайте, що кількісно-збірні числівники 
мають форми з суфіксами -оє, -еро лише в називному і знахідному відмінках, а 
в інших відмінках набувають форм числівника два.

Двоє вікон, п’ятеро пташенят, багато прикладів, дванадцять 
місяців, кільканадцять будинків.

 Вправа 299. Пригадайте і промовте лічилки, якими починаєте гру «Хо-
ваймося» («Хованка») або обираєте ведучого для інших ігор. Запишіть 
числівники, які є в цих лічилках. Чи можуть тут вживатися інші числів-
ники?

§ 60. ЗРАЗКИ ВІДМІНЮВАННЯ ІНШИХ ЧИСЛІВНИКІВ

Кількісні числівники від п’ять до двадцять, тридцять, 
п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят, а також кіль-
кісно-збірні від п’ятеро до двадцятеро і вище та неозначе-
но-кількісні кільканадцять і кількадесят мають ще й інший 
зразок відмінювання, порівн. за таблицею:



154

Н. п’ять двадцять

Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.

п’ять-ох
п’ять-ом
п’ять-ох
п’ять-ома
на п’ять-ох

п’ят-и
п’ят-и
п’ять
п’ять-ма
на п’ят-и

двадцять-ох
двадцять-ом
двадцять-ох
двадцять-ома
на двадцять-ох

двадцят-и
двадцят-и
двадцять
двадцять-ма
на двадцят-и

Н. п’ятдесят кількадесят

Р.
Д.
Зн.

Ор.
М.

п’ятдесять-ох
п’ятдесять-ом
п’ятдесять-ох
п’ятдесят
п’ятдесять-ома
на п’ятдесять-ох

п’ятдесят-и
п’ятдесят-и
п’ятдесят

п’ятдесять-ма
на п’ятдесят-и

кількадесять-ох
кількадесять-ом
кількадесять-ох
кількадесят
кількадесять-ома
на кількадесять-ох

кількадесят-и
кількадесят-и
кількадесят
–
кількадесять-ма
на кількадесят-и

Числівники 40, 90, 100 у називному і знахідному відмін-
ках мають форму сорок, дев’яносто, сто, а в інших відмін-
ках – лише сорока, дев’яноста, ста.

Складні числівники двісті, триста, чотириста, п’ят-
сот, шістсот, сімсот, вісімсот, дев’ятсот відмінюються в 
обох своїх частинах.

Зразком їх відмінювання можуть бути числівники двісті 
і п’ятсот.

Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.

скільки?
скількох?
скільком?
скільки?
скількома?
на скількох?

двісті
двохсот
двомстам
двісті
двомастами
на двохстах

п’ятсот
п’ятисот
п’ятистам
п’ятсот
п’ятьмастами
на п’ятистах

Числівники нуль, тисяча, мільйон, мільярд, трильйон 
відмінюються, як іменники. Тисяча відмінюється, як імен-
ник жіночого роду І відміни мішаної групи, а числівники 
нуль, мільйон, мільярд, трильйон – як іменники чоловічого 
роду ІІ відміни твердої групи, нуль – як іменник ІІ відміни 
м’якої групи. 

У складених кількісних числівниках відмінюється кожне 
слово (так, як воно відмінюється, коли вживається окремо). 
Наприклад:
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Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

скільки?

скількох?

скільком?

скільки?

скількох?

скількома?

на скількох?

двісті сорок один

двохсот сорока одного

двомстам сорока одному

двісті сорок один

двохсот сорока одного

двомастами сорока одним

на двохстах сорока одному

Кількісно-дробові – це, як правило, складені числівники, 
наприклад: одна друга, дві третіх, три четверті, п’ять со-
тих, шість тисячних.

Кількісно-дробові числівники відмінюються за змішаним 
типом: чисельник відмінюється, як звичайний кількісний 
числівник, а знаменник – як порядковий:

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

скільки?

скількох?

скільком?

скільки?

скількома?

на скількох?

одна друга

одієї другої

одній другій

одну другу

однією другою

на одній другій

дві третіх

двох третіх 

двом третім

дві третіх

двома третіми

на двох третіх

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

скільки?

скількох?

скільком?

скільки?

скількома?

на скількох?

три двісті п’ятдесят п’ятих

трьох двісті п’ятдесят п’ятих

трьом двісті п’ятдесят п’ятим

три двісті п‘ятдесят п’ятих

трьома двісті п’ятдесят п’ятими

на трьох двісті п’ятдесят п’ятих

Складні кількісно-дробові числівники півтора (вжива-
ється з іменниками чоловічого і середнього роду), півтори 
(вживається з іменниками жіночого роду), півтораста не 
змінюються за відмінками. Порівн.: півтора кілометра, 
яблука; півтори тонни.

У мовній практиці нерідко трапляється поєднання цілих 
і дробових числівників, тобто змішаних чисел типу 5 3/4; 
9 4/5 – п’ять цілих і три четвертих, дев’ять цілих і чоти-
ри п’ятих. У таких числівниках відмінюються усі складові 
частини.
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Вправа 300. Ставлячи запитання до числівника, усно провідміняйте словоспо-
лучення. З підкресленими словосполученнями складіть речення і запишіть їх.

Сто двоє дітей, чотириста сорок дев’ять гривень, тисяча 
шістсот п’ятдесят чотири кілометри; три сьомих тонни.

§ 61. ВІДМІНЮВАННЯ ПОРЯДКОВИХ ЧИСЛІВНИКІВ

Усі порядкові числівники відмінюються, як прикметники 
твердої групи, а числівник третій – як прикметник м’якої 
групи синій. Вони мають форми чоловічого, жіночого і серед-
нього роду в однині та форми множини.

Вправа 301. Провідміняйте словосполучення, зверніть увагу на відмінкові закін-
чення числівників і прикметників. (Робота в класі за трьома варіантами).

Перший теплий день, друга спортивна зустріч, третій осін-
ній місяць.

Система відмінкових закінчень порядкових числівників

Ч
и
с
л
о

Рід
Порядковий
числівник

Відмінок

Н. Р.

к
от

р
ог

о?

Д.

к
от

р
ом

у
?

Зн.

к
от

р
и
й
?

Ор.

к
от

р
и
м

?

М.

у
 к

от
р
ом

у
?

О
д
н
и
н
а

Чол.

четверт-ий
сороков-ий
тисячн-ий
трет-ій

-ий 
-ий
-ий
-ій

-ого
-ого
-ого
-ого

-ому
-ому
-ому
-ому

-ий/-ого
-ий/-ого
-ий/-ого
-ій/ого

-им
-им
-им
-ім

-ому/-ім
-ому/-ім
-ому/-ім
-ому/-ім

Жін.

четверт-а
сороков-а
тисячн-а
трет-я

-а
-а
-а
-я

-ої
-ої
-ої
-ої

-ій
-ій
-ій
-ій

-у
-у
-у
-ю

-ою
-ою
-ою
-ою

-ій
-ій
-ій
-ій

Сер.

четверт-е
сороков-е
тисячн-е
трет-є

-е
-е
-е
-є

-ого
-ого
-ого
-ого

-ому
-ому
-ому
-ому

-е
-е
-е
-є

-им
-им
-им
-ім

-ому/-ім
-ому/-ім
-ому/-ім
-ому/-ім

М
н
о
ж
и
н
а

–

четверт-і
сороков-і
тисячн-і
трет-і

-і
-і
-і
-і

-их
-их
-их
-іх

-им
-им
-им
-ім

-і/-их
-і/-их
-і/-их
-і/-іх

-ими
-ими
-ими
-іми

-их
-их
-их
-іх

к
от

р
и
й
?
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Вправа 302. Провідміняйте усно словосполучення. З підкресленими словоспо-
лученнями у формі будь-якого відмінка побудуйте речення і запишіть їх.

П’ятий раз, шостий клас, дев’ята книжка, сороковий рік, 
сотий кілометр.

Вправа 303. Ознайомтесь із текстом, випишіть з нього окремо кількісні та поряд-
кові числівники, визначте їх граматичні ознаки.

У першому бою під Мінськом Зіновій Циганеско втратив кіль-
кох своїх земляків і побратимів. На вісімнадцятому році життя 
звідси, з-під Мінська, він почав свої походи дорогами війни.

Звичайний хлопець з буковинського села Тарасівці воював в 
одній із дев’яти груп, на які покладалося завдання встановити 
прапор перемоги над рейхстагом. І хоч виконати це завдання 
випало не їхній групі, на його бойовому шляху були інші под-
виги, за що відзначений багатьма нагородами.

Друга світова війна для молодшого сержанта Зіновія Цига-
неска закінчилася восьмого травня тисяча дев’ятсот сорок п’я-
того року за сорок кілометрів від Берліна (З газ.).

У складених порядкових числівниках відмінюється тіль-
ки останнє слово. Наприклад:

Н. котрий? двісті сорок перший
Р. котрого? двісті сорок першого
Д. котрому? двісті сорок першому
Зн. котрий? двісті сорок перший
 (котрого?) (двісті сорок першого)
Ор. котрим? двісті сорок першим
М. на котрому? на двісті сорок першому

Вправа 304. Усно провідміняйте словосполучення зі складеними порядковими 
числівниками.

Сорок перший номер, сто п’ятдесят п’ята річниця, тисяча 
шістсот сорок восьмий рік, дві тисячі восьмий раз.

Вправа 305. Правильно поєднайте слова півтора і півтори з відповідним 
іменником і запишіть їх. 

Тонна, кілометр, аркуш, ложка, бублик, грам, раз, доба.

Вправа 306. Поясніть зміст фразеологізмів. Визначте розряди числівників, що 
входять до їх складу.

1. Грати першу скрипку. 2. Бути на другій ролі. 3. Працюва-
ти до сьомого поту. 4. Два чоботи – пара. 5. Обоє рябоє. 6. Зга-
дати п’яте через десяте. 7. За сімома замками тримати.
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 Вправа 307. Знайдіть в інтернеті текст на тему економіки. Випишіть 
з нього п’ять речень з числівниками. Якого розряду ці числівники та 
яка їх синтаксична роль у цих реченнях?

§ 62. ВЖИВАННЯ ВІДМІНКОВИХ ФОРМ ІМЕННИКІВ 
ПРИ ЧИСЛІВНИКАХ

У повсякденному мовленні числівники служать для по-
значення кількості предметів або їх частин. Вони утворюють 
словосполучення тільки з іменниками, які піддаються лічбі, 
наприклад: один параграф, дві вправи, три завдання.

 Вправа 308. Утворіть словосполучення числівника один або два чи три 
з іменниками. Випишіть окремо іменники, які не сполучаються з числівни-
ками. Чому це відбувається?

Абзац, аґрус, адреса, азот, атоми, бавовна, бавовнярі, без-
доріжжя, береза, берети, беркут, бій, бісер, блискавка, брат, 
бузок, букви, бульвари, ваза, ванни, ватин, ворота, гірники, 
гора, гандбол, гуманізм, дороговказ.

Кількісний числівник один у сполученні з іменником у 
формі однини створює значення кількісного окреслення, 
кількісної визначеності предмета, порівн.: беру грушу і беру 
одну грушу, підводжу до думки і підводжу до однієї думки, 
вчуся рік і вчуся один рік. Порівняйте: Крізь одно-однісіньке 
віконце блимало світло (І. Франко); Ти – це лиш одна-одні-
сінька картина (Ірина Вільде).

У словосполученні кількісний числівник один узгоджу-
ється з іменником у роді, числі і відмінку, наприклад: один 
потік, одна течія, одне русло, одні ворота.

Числівники два, три і вище конкретизують широке кіль-
кісне значення іменника, виражене формою множини, по-
рівн.: дні і два дні, місяці і три місяці, роки і чотири роки.

Числівник два має форми два і дві, що дають йому мож-
ливість узгоджуватися з іменниками у роді і відмінку, а 
числівники три, чотири узгоджуються з іменником лише у 
відмінку, наприклад: два автори, два весла, дві дороги; три 
автори, три весла, три дороги; чотири автори.

 Вправа 309. Перекладіть українською мовою іменники, утворіть від них 
словосполучення з числівниками один, два й усно визначте, у чому узго-
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джуються числівники з іменниками. Усно поясніть, які іменники і чому та-
ких словосполучень не утворюють.

Agricultură, aramă, armată, brad, bufniţă, carpen, cerere, cioară, cio-
roi, ciocârliе, coţofană, cuc, dogar, fag, felinar, frumuseţe, granit, limonadă, 
mal, metru, noapte.
Вправа 310. Утворіть від іменників весна, свято, вікно, брат, жінка, сестра, 
зірка, ластівка форми називного відмінка множини і запишіть їх. Поєднайте 
записані іменники з числівниками: 1) два; 2) три; 3) чотири (виконуємо як три 
варіанти завдання). Поставте наголоси у цих іменниках. Що ви помітили? За-
пам’ятайте ці форми.

 Вправа 311. Утворіть словосполучення з числівників два, три, п’ять та 
іменників, сполучаючи почергово їх з кожним іменником. Проставте наго-
лоси у словосполученнях і підкресліть ті з них, в яких числівники не викли-
кають зміщення наголосу.

Зразок: два буки, три буки, чотири буки.

Бук, вдова, голова, душа, квітка, книжка, коса, лопата, мі-
сто, нива, поле, сестра, школа, явір.

О. Мась. Діва Марія. Мозаїчне панно з 15 тисяч дерев’яних писанок

Вправа 312. Поєднайте (письмово) числівники п’ять, сім, десять, одинад-
цять, дев’ятнадцять, двадцять, дев’яносто, сто, двісті, дев’ятсот з 
будь-якими іменниками (наприклад, дерева, села, сторінки, задачі, тести) і 
скажіть, чому іменники у цих сполученнях слів повинні мати форму множини. А 
який відмінок вони повинні мати?
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 Вправа 313. Розкрийте дужки й утворіть словосполучення кількісного 
числівника з іменником (числівники запишіть словами) і поставте в них 
наголоси.

(2, вершина), (2, село), 
(3, син), (3, тінь), (4, книж-
ка), (4, подвір’я), (4, ягня), 
(5, картоплина), (5, ставок), 
(6, квасолина), (7, місто), 
(8, хата), (9, клас), (11, де-
рево), (12, місяць), (40, вів-
ця), (100, день), (1000, рік), 
(20000, гривень).

Кількісні числівники два, три, чотири в усіх відмінках, 
а п’ять – десять, одинадцять – дев’ятнадцять, двадцять – 
дев’яносто, сто, двісті – дев’ятсот у непрямих відмінках 
відмінюються разом з іменниками.

Наприклад:
Н. двісті п’ять метрів сто балів
Р. двохсот п’яти метрів ста балів
Д. двомстам п’яти метрам ста балам
Зн. двісті п’ять метрів сто балів
Ор. двомастами п’ятьма метрами ста балами
М. на двохстах п’яти метрах у ста балах

 Вправа 314. З наведеними словосполученнями складіть і запишіть шість 
речень. Визначте синтаксичну роль кожного словосполучення і підкре-
сліть його як член речення.

1. Десять днів. 2. Сорока років. 3. П’ятдесятьом учням. 4. У 
сто чотири квартири. 5. Двомастами тридцятьма сторінками. 
6. На трьохстах дев’яноста чотирьох гектарах.

§ 63. ВЖИВАННЯ КІЛЬКІСНО-ЗБІРНИХ, КІЛЬКІСНО-ДРОБОВИХ 
І НЕОЗНАЧЕНО-КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ. 

НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ І СКЛАДЕНИХ ЧИСЛІВНИКІВ

Кількісно-збірні числівники двоє – троє, четверо – двад-
цятеро, тридцятеро є назвами кількості предметів, але наз-
вами їх сукупності: два вчителі і двоє вчителів, шість вікон 
і шестеро вікон.

Кількісно-збірні числівники мають свої форми лише у 
називному та частково у знахідному відмінках. У цих же 
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відмінках вони вимагають від іменників форми знахідного 
відмінка множини, наприклад:

Н. троє робітників три села (троє сіл)
Зн.  трьох робітників три села (троє сіл)

В інших відмінках вони втрачають суфікси -оє, -еро, на-
бувають форм, спільних з кількісно-цілими числівниками, і 
узгоджуються з іменниками у відмінку, наприклад:

Н. троє робітників три села
Р.  трьох робітників трьох сіл
Д. трьом робітникам трьом селам
Ор. трьома робітниками трьома селами
М.  на трьох робітниках у трьох селах

Вправа 315. Усно провідміняйте словосполучення двоє лісорубів, двоє ліжок 
і четверо селян, четверо сіл. Запишіть поряд перші два словосполучення у 
формах називного, родового і знахідного відмінків, поясніть особливості форми 
знахідного відмінка.

Кількісно-збірні числівники двоє – двадцятеро, тридця-
теро вступають у словосполучення:

а) з іменниками чоловічого роду, що означають назви лю-
дей, наприклад: двоє грибників, троє друзів, четверо лікарів;

б) з іменниками чоловічого і жіночого роду, що означають 
назви тварин, наприклад: четверо коней, дев’ятеро гусей, 
тридцятеро овець;

в) з іменниками середнього роду, що мають різне значення, 
особливо з іменниками IV відміни, наприклад: двоє весел, троє 
господарств, четверо зерен, п’ятеро імен, семеро козенят;

г) із множинними іменниками, що означають парні пред-
мети, наприклад: двоє вил, троє воріт, четверо штанів.

До кількісно-збірних належать і числівники обидва, оби-
дві, обоє.

Числівник обидва вживається з іменниками чоловічого і се-
реднього роду у формі називного відмінка множини, наприклад: 
обидва вершники, обидва сини, обидва повідомлення.

Числівник обидві вживається з іменниками жіночого роду 
у формі називного відмінка множини, наприклад: обидві ді-
вчини, обидві ластівки, обидві формули.

Числівник обоє не пов’язується з певним граматичним 
родом і в початковій формі вимагає від іменника родового 
відмінка множини, наприклад: обоє вікон, обоє коней, обоє 
кумів.
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У непрямих відмінках числівники обидва, обидві, обоє ма-
ють спільну форму: Р. обох, Д. обом, Зн. обоє і обох, Ор. обо-
ма, М. на обох.

Вправа 316. До іменників доберіть кількісно-збірні числівники і поєднайте їх так, 
щоб вони утворили словосполучення. Намагайтесь уникнути повторення однако-
вих числівників у кількох словосполученнях.

Атлет, ведмежа, вовченя, галченя, двері, дитя, еколог, жа-
беня, звірятко, ім’я, ластів’я, немовля, ножиці, озеро, плем’я, 
село, слоненя, автор, адреса, молодята.

Кількісно-дробові числівники вимагають від іменників 
форми родового відмінка однини, наприклад: одна друга кі-
лометра, п’ять шостих відстані, дев’ять десятих шляху.

При відмінюванні кількісно-дробових числівників імен-
ник у формі родового відмінка залишається у цій формі, на-
приклад:

Н.  одна друга кілометра
Р.  однієї (одної) другої кілометра
Д.  одній другій кілометра 

Так само вимагають від іменників форми родового відмінка 
однини незмінні кількісно-дробові числівники півтора і півто-
ри, наприклад: півтора метра, півтора відра, півтори години.

Кількісно-дробовий числівник півтораста вимагає імен-
ника у формі родового відмінка множини, наприклад: півто-
раста днів, півтораста кілометрів.

Вправа 317. Прочитайте числівники та загальноприйняті позначення мір ме-
тричної системи, запишіть їх словами і визначте граматичні ознаки слів, що вхо-
дять до словосполучень.

12 г; 2/3 т; 1,5 м; 56 кг; 67 км; 1,5 ц; 1,5 т; 910 а; 3,7 га; 
16,8%; 500 млг.
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Неозначено-кількісні числівники багато, кілька, декіль-
ка, кільканадцять, кількадесят відмінюються, як числівни-
ки два, одинадцять, п’ятдесят; у називному та, частково, 
знахідному (назви неістот) вимагають від іменників родового 
відмінка множини, а в усіх інших відмінках узгоджуються з 
ними, наприклад:
Н. багато друзів кілька хат кільканадцять 
   дерев
Р. багатьох друзів кількох хат кільканадцятьох   

   дерев
   кільканадцяти 
   дерев
Д. багатьом друзям кільком хатам кільканадцятьом   

   деревам
   кільканадцяти   

   деревам
Зн. багатьох друзів кілька хат кільканадцять   

   дерев
Ор. багатьома друзями кількома хатами кільканадцятьома  

   деревами
 і багатьма друзями  кільканадцятьма   

   деревами
М. на багатьох друзях у кількох хатах на кільканадцятьох  

   деревах
   на кільканадцяти 
   деревах

Вправа 318. Випишіть окремо словосполучення з кількісно-цілими, кількіс-
но-дробовими, кількісно-збірними, неозначено-кількісними і порядковими чис-
лівниками.

Багато книжок, вісім років, двоє сіл, дев’ять зошитів, друга 
зміна, кілька задач, кільканадцять кілометрів, обидві картини, 
перша книга, півтора року, півтори зміни, сім десятих тонни, 
третя хата, четверо дітей.

Складні порядкові числівники, які мають останнім ком-
понентом -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний, 
пишуться разом, порівн.: двісті і двохсотий, дев’ятсот і 
дев’ятисотий, три тисячі і тритисячний та трьохтисяч-
ний, чотири тисячі і чотиритисячний та чотирьохтисяч-
ний, п’ять мільйонів і п’ятимільйонний, шість мільярдів 
і шестимільярдний, багато мільйонів і багатомільйонний, 
кілька мільярдів і кількамільярдний.
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Вправа 319. Розкрийте дужки, утворіть словосполучення кількісних і порядкових 
числівників з іменниками, цифри запишіть словами, зіставте і поясніть написан-
ня кількісних і порядкових числівників.

Зразок: п’ять строф – п’ятистрофний вірш; сорок п’ять 
мільйонів – сорокап’ятимільйонний народ.

5 (строф, строфа), 16 (діб, доба), 40 (хвилина, хвилин), 100 
(днів, день), 300 (випускників, випускник), 1000 (кілометр, 
кілометрів), 5000 (воїнів, загін), 300000 (жителів, місто), 
60000000 (населення, народ).

 Вправа 320. Знайдіть в інтернеті словник прислів’їв і приказок. Ви-
пишіть з нього 10 прислів’їв з числівниками і поміркуйте (усно), чому 
саме ці числівники народ ввів до прислів’я. Як ви розумієте ці при-
слів’я. Чи є в молдовській мові такі вислови? Якщо є, то наведіть 2–3 
приклади.

§ 64. ЗНАК М’ЯКШЕННЯ У КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКАХ

Знак м’якшення у кількісних числівниках пишуть у кін-
ці слова та в кінці основи – перед закінченням.

Знак м’якшення пишеться у кінці числівників п’ять, 
шість, дев’ять, десять, одинадцять – дев’ятнадцять, двад-
цять, тридцять, кільканадцять, наприклад: На дорозі біля 
контори рядочком вишикувались одинадцять запряжених 
возів (Я. Нижник).

Вправа 321. Розкрийте дужки і запишіть словосполучення числівника з імен-
ником. Підкресліть кінцевий приголосний числівника і охарактеризуйте його за 
твердістю/м’якістю. З двома словосполученнями складіть і запишіть речення.

(5) хвилин, (25) ровесників, (12) зошитів, (7) вуликів, (18) де-
рев, (8) кущів, (19) сторінок, (9) лампочок, (6) днів.

Кількісні числівники, що пишуться з м’яким знаком у 
кінці слова, зберігають м’який знак також у непрямих від-
мінках перед закінченням. Наприклад: п’ять – п’ятьох – 
п’ятьом, тридцять – тридцятьох – тридцятьом. Порівн.:  
Н. десять учнів і десять підручників; Зн. десятьох учнів і 
десять підручників.

Знак м’якшення після кінцевого приголосного основи пи-
шеться у непрямих відмінках числівників п’ятдесят, шістде-
сят, сімдесят, вісімдесят, багато, порівн.: п’ятдесят – п’ят-
десятьох – п’ятдесятьом; багато – багатьох – багатьом.
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Вправа 322. Розкрийте дужки і запишіть словосполученнями кількісні числівники 
з іменниками, використовуючи обидві паралельні форми числівників.

Зразок: п’ять-ох і п’ят-и дівчат.
а) у формі родового відмінка: 5 (дівчата), 6 (стілець), кілька-

надцять (хвилина), багато (друг);
б) у формі давального відмінка: 9 (ділянка), 15 (голуб),  

10 (вікно), 14 (село), кільканадцять (доба);
в) у формі знахідного відмінка: 25 (учень), 25 (машина),  

18 (олень), 18 (копиця), 70 (читач), 70 (книжка);
г) у формі місцевого відмінка: у 6 (будинок), на 5 (гора), по 

10 (пункт), при 9 (свідок). 

Увага! Знак м’якшення пишеться у непрямих відмінках 
числівників три, чотири, але не пишеться у формі орудного 
відмінка числівника чотири: чотирма.

Вправа 323. Запишіть числівники словами і поставте, де треба, м’який знак. 

Познайомилися з 11 спортсменами. Зустріли 3 учениці. При-
дбали 6 стільців. Добираємося 4 видами транспорту. Приїхав 
10 днями пізніше. Виступав перед 1000000 виборців.

Вправа 324. Запишіть числівники словами, пам’ятаючи правила написання в 
них м’якого знака.

Ми були в 4 книгарнях. Побуваємо ще в 5, 6, 7, 8 чи ще в 
кількох, а таки знайдемо бажаний подарунок.

Вправа 325. Виконайте арифметичні дії усно (1) і письмово (2), записуючи чис-
лівники словами.

1.  4 х 5 = …; від 30 відняти 10 буде…; у цифрі 10 000 000 … 
нулів; до 45 додати 50 буде…

2. 100 – 48 = …; 2000 + 190 =…; до двох п’ятих додати дві 
десятих = …; 0,7 – 0,1 = … .

§ 65. УСНИЙ І ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС. 
ВЖИВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ ДЛЯ ПОЗНАЧЕННЯ ДАТ

Потребу виробити навички широко і вправно вживати чис-
лівниково-іменникові словосполучення у повсякденній мов-
ній практиці, математичних операціях, усних і письмових 
розповідях має кожна людина. Зокрема, щоб написати твір, 
завданням якого є опис приміщення чи природи, треба бути 
спостережливим, вміти точно добирати слова, дотримуватися 
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чіткої послідовності викладу. При виконанні цього завдання 
без словосполучень іменників з числівниками не  обійтись 
(двоє друзів, шість вікон, сотні книг, сорок кілометрів тощо).

 Вправа 326. Визначте самостійно, яке з відомих вам шкільних примі-
щень заслуговує бути об’єктом опису. Складіть такий опис і запишіть його.

 Вправа 327. У довільній формі опишіть спочатку усно, а потім письмово 
приміщення, в якому навчається ваш клас. При цьому не забудьте звер-
нути увагу на просторість чи тісноту приміщення, висоту стелі, величину і 
кількість вікон, доступ прямого сонячного проміння, на меблі та їх кількість 
і призначення, на колір стін, наявність портретів і картин, на стан зеленого 
кутка і догляд за ним. У текст опису постарайтесь включити числівники 
різних розрядів.

 Вправа 328. Пригадайте явище природи, яке справило на вас найсильні-
ше враження. Опишіть його. Коли воно відбулося і чим саме вразило вас?

Л. Романенко. Взимку у Карпатах
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 Вправа 329. Поведіть діалог на тему «Мій розпорядок дня». Ставте пра-
вильно запитання і давайте повну відповідь. Зверніть увагу на правиль-
ність форм числівників у непрямих відмінках.

Зразок:
– Котра година?
– Зараз уже перша (третя, 

п’ята, одинадцята) година; пів 
на першу; чверть на першу (на 
другу, на третю …); за двадцять 
перша (четверта, шоста, восьма).

– О котрій годині ви почина-
єте навчання?

– Ми починаємо навчання о восьмій годині (о восьмій годині 
двадцять хвилин, о пів на третю після обіду).

– Скільки годин потрібно вам для виконання домашнього 
завдання?

– Для виконання домашнього завдання мені потрібно півто-
ри години (дві години, три з половиною години, п’ять годин).

 Вправа 330. Запишіть число, місяць і рік народження своїх рідних і най-
ближчих друзів (числівники передайте словами).

§ 66.  РОЗБІР ЧИСЛІВНИКА ЯК ЧАСТИНИ МОВИ

Послідовність розбору
1.  Слово в тексті.
2.  Частина мови.
3.  Початкова форма (називний відмінок).
4.  Розряди числівників за значенням: означено-кількісний 
 (кількісно-цілий, кількісно-дробовий, кількісно-збірний), 
 неозначено-кількісний, порядковий.
5.  Група за будовою: простий, складний, складений.
6.  Відмінок (усі, крім півтора, півтори, півтораста).
7.  Рід (усі порядкові та півтора – півтори, обидва – обидві, 
 один – одна – одно, два – дві, тисяча, мільйон, мільярд…).
8. Число (усі порядкові, наприклад, другий – другі, десятий – 
 десяті, та один – одні, тисяча – тисячі, мільйон – мільйони, 
 мільярд – мільярди…).
9. Синтаксична роль.
10. Вимова і написання.
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Зразки розбору

1. Стоять жінки у три ряди (А. Малишко). 2. А на ранок 
випав перший сніг (О. Донченко). 

Зразок усного розбору
Три – числівник, початкова форма три, означено-кількіс-

ний, означає ціле число, простий, знахідний відмінок, разом з 
іменником ряди у реченні виступає в ролі обставини. 

Перший – числівник, початкова форма перший, порядковий, 
простий, називний відмінок, чоловічий рід, однина, означення.

Зразок письмового розбору
Три – числівник, поч. ф. три, озн.-кільк., ціл., простий, 

Зн. в., разом з ім. ряди – обставина.
Перший – числівник, поч. ф. перший, порядк., простий, 

Н. в., чол. рід, одн., означення.

Вправа 331. Знайдіть у реченнях числівники, випишіть їх і зробіть повний аналіз 
як частини мови.

1. Минуло ще кільканадцять років (Ірина Вільде). 2. Ді-
ялось се в тридцятих роках минулого століття (М. Коцюбин-
ський). 3. Прохорові під сорок, але можна відгадувати на п’ят-
десят (І. Микитенко). 4. Пустили електростанцію позаторік, а 
будівництво розпочали ще в сорок четвертому (О. Гончар).

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. У якому реченні у числівниковій формі допущено помилку?

А Півтори години слухаю вашу дискусію (Ірина Вільде).
Б В обох були улюблені твори (О. Донченко).
В Так багато подій, імен, вражень і переживань сплелося за тих  
 десять років (Ірина Вільде).
Г З цілих моїх двадцяти чотирьох годин лишилося сімнадцять   
 хвилин (Ірина Вільде).

2. Іменники якого рядка не можна поєднати з числівником півтора 
(чи півтори)?

А Гектар, ампер, лей, долар, дюйм.
Б Гривня, яйце, яблуко, грам, метр.
В Школа, совість, знаряддя, успіх, бій.
Г Рік, кілометр, година, тонна.

3. Які числівники наголошені неправильно? Яким повинен бути 
наголос?

Одèнадцять, шістдесÿт, чотèрнадцять, сорокîвий, тèсячі (і тисяч³).
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4. Чому до числівників тисяча, мільйон, мільярд подумки можна
ставити запитання іменників?

А щоб не помилитись, відмінюючи;
Б щоб було легше відмінювати;
В бо вони відмінюються, як іменники.

5. Слова якого рядка не є числівниками?

А Сорок, двісті, три п’ятих, півтора, сім.
Б Дев’яносто, половина, одинадцять, сім десятих, три.
В Двійка, одиниця, мільйонер, сотня, першість.
Г Сто, чотириста, півтораста, два, перший.

6. Чому числівник називається порядковим?  

А бо той, хто його вживає, є порядним;
Б бо це слово свідчить про порядок у думці; 
В бо слово налагоджує порядок у чомусь;
Г бо слово вказує на послідовність у лічбі.

Творчі завдання
1. Поцікавтеся, якою повинна бути допустима швидкість автомобіля 

на автостраді, у межах населеного пункту, коли асфальт, бруко-
вана чи ґрунтова дорога мокрі; коли везуть групу дітей. Обміняй-
теся отриманою інформацією і візьміть її до уваги.

2. З’ясуйте через інтернет протяжність автомобільних шляхів Чер-
нівці – Київ, Чернівці – Ялта, Одеса – Чернівці, Київ – Кишинів, 
Київ – Бухарест. Чи отримали ви інформацію про відстань об’їз-
ними дорогами?

3. Складіть (або перепишіть) графік роботи вашої шкільної (чи місь-
кої, обласної) бібліотеки. Скільки годин бібліотека працює у буд-
ні, а скільки –  перед вихідним днем?

4. Запишіть дати відзначення Нового року, Різдва, Великодня, Дня 
Перемоги, Дня Незалежності, Дня Конституції, Дня захисника 
Вітчизни, Дня вчителя, Дня матері, Міжнародного жіночого дня. 
Чи якесь із цих свят не має постійної дати?

5. Напишіть твір-роздум про своє розуміння вислову «Самій не важ-
ко збитися з путі, та важко з неї збитися в гурті». Чи є у цьому 
вислові слова, які по-особливому вказують на кількість? 
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ЗАЙМЕННИК

§ 67. ЗАЙМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ.  
ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ,  

СИНТАКСИЧНА РОЛЬ
Вправа 332. Прочитайте речення, зверніть увагу на виділені слова. Пригадайте, 
до якої частини мови належать слова, що вказують на предмети, ознаки і кіль-
кість, але не називають їх.

1. Спочатку я не повірив, що стільки книг можна зібрати в 
одному місці (М. Стельмах). 2. Україно! Ти для мене диво! І 
нехай пливе за роком рік, буду, мамо горда і вродлива, з тебе 
дивуватися повік (В. Симоненко). 

Займенник (pronumele) – це частина мови, що вказує на 
предмети, ознаки або кількість, але не називає їх. Напри-
клад: хто (автор, батько, вчитель); що (вітер, голос, доро-
га); він (вершник, вісник, день); вона (береза, воля, гостя), 
воно (зайченя, лоша, полотно); який (білий, веселий, доб-
рий); чий (братів, материн, Домчин); такий (барвистий, 
глибокий, дорогий); скільки, стільки (два, дев’ятнадцять, 
кільканадцять, п’ятдесят).

Початкова форма займенників – називний відмінок, а для 
займенників, що змінюються за родами, – називний відмі-
нок однини чоловічого роду.

Вправа 333. Ознайомтесь із текстом вправи, випишіть у засвідченій формі окре-
мо займенники, що вказують: а) на предмети, б) на ознаки і в) на кількість.

Кажуть мені, що ти повернувся з-за кордону. Я не маю від-
ваги запитати, що повернуло тебе у рідні сторони: у всьому ба-
гатстві нашої мови не знаходжу слів, якими могла б запитати 
про це. Зі стількох слів не виберу такого, яке не завдало б тобі 
болю і не стривожило б мене до глибини душі.

Деякі слова, як мелодії, дзвенять у душі, а передати їх не 
можна. Вночі прокидаюсь зі сну й думаю: хто й який ти тепер? 
Що залишив із себе, а що нового придбав у великім місті? Хто 
тужить там по тобі й за ким твоя думка не дає тобі тут спокою? 
(За Іриною Вільде).

У реченні займенники виконують ту ж синтаксичну функ-
цію, що й частини мови, на які вони вказують.

Займенники вживають у мовленні, щоб уникнути повто-
рення тих самих слів у тексті. 
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Прийменники з займенниками пишуться завжди окремо, 
наприклад: у нас, до вас, про що-небудь, з тобою.

Вправа 334. Перепишіть речення, знайдіть займенники і підкресліть їх відповід-
но до тієї синтаксичної функції, яку вони виконують.

Зразок. Хто сказав, що все уже відкрито?

1. Благословенна щедрість! Все від неї, від щедрості думок, 
сердець і рук. 2. Земле рідна! Я живу тобою і для тебе, вийшов 
з тебе, в тебе перейду, під твоїм високочолим небом гартував я 
душу молоду. 3. Це все було в двадцятому столітті, що грозами 
над нами пронеслось. 4. Скільки раз це бачила земля! (В. Си-
моненко).

Вправа 335. Прочитайте речення, знайдіть у ньому займенники і з’ясуйте, на що 
вказує кожен з них, які має граматичні значення і яку виконує синтаксичну роль 
у реченні. 

То виходить таке: куди я – туди і ви, за чим ви – за тим і я 
(Я. Нижник).

§ 68. РОЗРЯДИ ЗАЙМЕННИКІВ

За значенням, граматичними й іншими особливостя-
ми українські займенники прийнято поділяти на дев’ять 
розрядів (clase de pronume): особові (personale), зворотний 
(reflexivе), питальні (interogative), відносні (relative), неозна-
чені (nehotărâte), заперечні (negative), присвійні (posesive), 
вказівні (demonstrative), означальні (denominative). Питальні 
і відносні також об’єднують у розряд питально-відносних.
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Вправа 336. Розгляньте таблицю, зверніть увагу на лексичний склад кожного 
розряду і морфологічні ознаки окремих займенників, що входять до розряду.

Розряди Лексичний склад Морфологічні ознаки

1. Особові я – ми, ти – ви
він (вона, воно) – вони

особа, число, відмінок
особа, рід, число, відмінок

2. Зворотний себе відмінок

3. Питальні хто? що?
який? чий? котрий? 
скільки?

відмінок, істота/неістота
рід, число, відмінок
відмінок

4. Відносні хто, що
який, чий, котрий
скільки

відмінок, істота/неістота
рід, число, відмінок
відмінок

5. Неозначені хтось, дехто, будь-хто, хто-небудь
абищо, що-небудь, щось, дещо
якийсь, деякий, чий-небудь…
котрийсь, декотрий, будь-котрий…
скільки-небудь

відмінок, істота
відмінок, неістота
рід, число, відмінок

відмінок

6. Заперечні ніхто, ніщо
ніякий, нічий, нікотрий
ніскільки

відмінок, істота/неістота
рід, число, відмінок
відмінок

7. Присвійні мій, наш, твій, ваш, їхній, свій
його, її, їх

рід, число, відмінок
рід

8. Вказівні цей (оцей), той (отой),
такий (отакий)
стільки

рід, число, відмінок

відмінок

9. Означальні весь (увесь), всякий, кожний,
самий (сам), інший

рід, число, відмінок

Вправа 337. Перепишіть текст, знайдіть займенники, усно визначте, до якого 
розряду вони належать та які морфологічні ознаки властиві їм. Підкресліть за-
йменники відповідно до їх синтаксичної функції.

Мамо, хочу відтворити собі тебе у своїй пам’яті такою, якою 
стоїш переді мною на цьому портреті, і не можу. Ти – це лише 
одна-однісінька картина: сидимо обидві в нашій їдальні і пи-
шемо листа до святого Миколая.

Це був наш спільний лист до доброго Святого, що постійно 
з такою увагою вислуховував мої прохання, а для мене водно-
час – щасливий вечір з тобою (За Іриною Вільде).

Вправа 338. Прочитайте вірш Є. Іваницького «Учителям». Знайдіть займенники, 
випишіть їх у початковій формі (повторювані запишіть один раз), визначте (усно), 
до якого розряду кожен з них належить. З трьома із них, що належать до різних 
розрядів, складіть по одному реченню (розповідне, питальне, окличне).
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Учителі! На вас стоять держави!
Вам завдяки ідуть увись вони.
І хто приносить тим державам славу, 
коли не ви, їх доньки і сини?!

Є вища суть: це те, що не купити,
є вища роль: вона проста, як хліб, –
уперто рухатися нивою освіти, 
за плугом правди, безліч довгих діб.

Учителю, ти вище всіх довкола.
Учителю, ти нації ядро!
Інстанція найвища – саме школа,
де ти куєш майбутнє і Добро!

Не зупиняйся, Вчителю, не треба!
Іди вперед, бо в цьому суть життя.
Ти робиш чистим і безхмарним небо,
ти твориш віру в краще майбуття.

 Вправа 339. Складіть усно невелику розповідь (6-7 речень) «Мій день у 
школі», вживаючи займенники різних розрядів. Назвіть розряд кожного за-
йменника.

§ 69. ОСОБОВІ ТА ЗВОРОТНИЙ ЗАЙМЕННИКИ, 
ЇХ ВІДМІНЮВАННЯ І ПРАВОПИС

До особових належать займенники я – ми, ти – ви, він 
(вона, воно) – вони. Їх об’єднує те, що всі вони вказують на 
особу або предмет.

Займенник я вказує на особу мовця (перша особа), займен-
ник ти – на особу співбесідника (друга особа), а займенник 
він (вона, воно) – на особу і предмет, про які йде мова, але 
самі вони не беруть участі в розмові (третя особа). Напри-
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клад: Я збираюся в Карпати. Ти з братом теж поїдеш? Він 
виявляв таке бажання.

Займенники я, ти змінюються за числами й відмінками, 
а займенників третьої особи є три: він, вона, воно.

Відмінювання особових займенників я, ти

Відмінок Однина Множина

Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.

я
менå (до мåне)

мен³
менå (на мåне)

мнîю
на мен³

ти
тебå (до тåбе)

тоб³
тебå (на тåбе)

тобîю
на тоб³

ми
нас
нам
нас

нами
на нас

ви
вас
вам
вас

вами
на вас

Відмінювання особових займенників він, вона, воно, вони

Відмінок Однина Множина

Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.

він         воно
йогî (до ньîго)

йому
йогî (на ньîго)

ним
на ньîму (на нім)

вона
її (до неї)

їй
її (на неї)

нею
на ній

вони
їх (до них)

їм
їх (на них)

ними
на них

Усі особові займенники використовують іншу основу при 
утворенні відмінкових форм однини і множини, порівн.: я і 
мене; ти і тебе, тобі; він і його, йому; вона і її, їй; ми і нас, 
нам; ви і вас, вам; вони і їх, їм.

Після прийменників у родовому, знахідному, орудному і 
місцевому відмінках займенника третьої особи на початку 
слова з’являється н (він – у нього, на ньому; вона – у ній…).

Вправа 340. Перепишіть речення. Займенники, подані в дужках, поставте в 
потрібному відмінку. Зверніть увагу на те, в яких відмінках і за яких умов з’яв-
ляється приставний н у займенниках, та на правопис прийменників із займен-
никами.

1. Вийшов травень з гаю, нивам усміхнувся. А до (він) трави 
у полях прослались… А за (він) у лузі зацвітали квіти. 2. За-
пишалася калина, що (вона) червона, що у (вона) соковиті гро-
на. А до (вона) обізвався виноград зелений: «Я таким на вроду 
вдався, то прийдуть по (я)». 3. Біла ромашко, як ти цвітеш!  
З медом від (ти) летить бджола. Дівчинка в коси (ти) заплела 
(М. Сингаївський).
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Зворотний займенник себе змінюється лише за відмін-
ками.

Н. –   Зн. себå (на себе)
Р. себå (до сåбе) Ор. собîю
Д. собі   М. на соб³

Порівняйте відмінювання займенника se в молдовській 
мові:

Numărul 
(число)

Persoana 
(особа)

Dativ Akuzativ

accentuat neaccentuat accentuat neaccentuat

Singular
(однина)

І
ІІ
ІІІ

mie
ţie
sie, sieȿi

îmi (mi)
îţi (ţi)
îȿi (ȿi)

mine
tine
sine

mâ
te
se (s)

Plural
(множина)

І
ІІ
ІІІ

nouă
vouă
sie, sieȿi

ne
vă
îȿi (ȿi)

nouă
vouă
sine

ne
vă
se (s)

Займенник себе не має форми називного відмінка і в ре-
ченні переважно виконує роль додатка, що вказує на діяча:

 Я привчаю себе   Ми привчаємо себе
Ти привчаєш себе себе  Ви привчаєте себе
 Він привчає cебе  Вони привчають себе.

Вправа 341. Запишіть речення, знайдіть у них зворотний займенник, надпишіть 
його відмінок і позначте, яким членом речення він виступає.

1. Я побачив і себе на тій фотографії. 2. До себе брат не мав 
ніколи ніяких претензій. 3. Миколка вперше побачив на собі 
таку гарну сорочку. 4. Галинка завжди брала мене з собою. 
5. Дмитрик сам купив собі ранець.

Вправа 342. Напишіть листа до свого дядька чи тітки, використовуючи займен-
ник ви у ввічливо-пошанному значенні.

Вправа 343. Перепишіть текст, знайдіть займенники особового та зворотного 
розрядів і підкресліть їх відповідно до синтаксичної ролі, яку вони виконують. 
Інші займенники підкресліть хвилястою лінією, надпишіть розряд.

Мамо! Я хочу щодня бачити тебе поряд, зустрічати на собі 
твій ласкавий погляд, розповідати тобі свої нові таємниці, які 
одразу стають нашими, бо кожен мій день – це і твій день, він 
тобі дорогий, як і мені. Скільки ти ще пробудеш далеко від 
дому? Бабуся запитує: «Чого вона так довго?» А я знаю: нам 
зосталося мало чекати! (За Іриною Вільде).
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Увага! В українській мові прийменники з, над, перед, 
під перед займенником мною (Ор. в. від я), який почина-
ється двома приголосними, вживаються з і, наприклад: зі 
мною, наді мною, переді мною, піді мною.

Вправа 344. Складіть речення із займенником мною та прийменниками зі, наді, 
переді, піді і запишіть їх.

§ 70. ПИТАЛЬНІ Й ВІДНОСНІ ЗАЙМЕННИКИ  
ТА ЇХ ВІДМІНЮВАННЯ

Займенники хто, що, який, чий, котрий, скільки можуть 
містити в собі питання про особу, предмет, ознаку і кількість. 
Тоді вони є питальними: Хто правду розповість? (Д. Пав-
личко). Скільки буде на осінь весіль? (Б. Бунчук).

Займенники хто, що, який, чий, котрий, скільки, що вжи-
ті без питальної інтонації і служать для зв’язку між голов-
ним і підрядним реченням, називаються відносними: Хто 
волю хоче вбить – загине (Д. Павличко). Це пісня та, яку з 
народження тобі співала мати (П. Тичина). 

Вправа 345. Запишіть речення. Відносні займенники підкресліть прямою ліні-
єю, а питальні – хвилястою. Усно поясніть, як ви визначили ці розряди займен-
ників.

1. Хто там плаче? Хто голосить, наче буря восени? І чиє 
ридання носить вітер юної весни? (М. Рильський). 2. А змій, 
що жив за тим полем, у лісі, взяв ту скибу й закотив (Н. тв.). 
3. Ти скільки класів закінчив? (М. Стельмах). 4. Куме, за-
спокойтесь, що з воза впало, те пропало (І. Карпенко-Карий). 
5. Іде війна. А що ж то за козак, котрий коня не має для похо-
ду? (Л. Костенко). 

За здатністю вказувати на предмети, ознаки і кількість 
та за граматичними ознаками питально-відносні займенники 
поділяються на три групи.

До першої належать займенники хто, що, які вказують 
на предмети і, як іменники, змінюються за відмінками.

До другої групи належать займенники який, чий, котрий, 
які вказують на ознаки предметів, у тому числі на ознаку 
за їх порядком при лічбі, і, як прикметники, змінюються за 
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родами, числами й відмінками, мають ту саму, що й при-
кметники, систему форм. 

До третьої групи належить займенник скільки, який змі-
нюється за відмінками і має ту саму систему форм, що й 
числівник три.

Вправа 346. Усно провідміняйте займенники паралельно з іменниками (викону-
ють шестеро учнів): хто? сестра; що? ліс; який? високий; чий? Ольжин; кот-
рий? сотий; скільки? чотири . Зі словосполученнями весняний ліс та Ольжин 
день народження складіть кожен своє речення і запишіть його в зошит.

Зразок:
Н. хто? брат чий?  братів який? весняний
Р. кого? брата чийого? братового якого? весняного
Д. кому? братові чийому? братовому якому? весняному

§ 71. ВЖИВАННЯ ВІДНОСНИХ ЗАЙМЕННИКІВ 
ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ ДО ГОЛОВНИХ

Усі питально-відносні займенники виступають членами 
речення й одночасно здатні сполучати підрядні частини 
речення з головною, тобто виконувати функцію сполучно-
го слова: Якби того, що в мріях маю, хоч краплю мати 
наяву (В. Симоненко). Скажи, зозуле, скільки мені жити? 
(Л. Костенко).

Порівняйте такі синтаксичні конструкції; спостереження 
поясніть:

Ви знаєте, хто написав це оповідання?
Ви знаєте, кому воно присвячене?
Ви знаєте, яким матеріалом скористався письменник?
Ви знаєте, скільки часу витратив автор для його напи-

сання?

 Вправа 347. Придумайте і запишіть складнопідрядні речення з питаль-
но-відносними займенниками хто, що, який, чий, котрий, скільки у ролі 
сполучника (сполучного слова). Початок речення може бути таким: Учні за-
питують, … Медсестра повідомить … .

Певні труднощі з’являються лише при розрізненні віднос-
ного займенника що та сполучника що. Для їх розрізнення 
корисно пам’ятати:

а) займенник що вказує на предмет (у широкому грама-
тичному значенні);
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б) займенник що має значення називного чи знахідного 
відмінка;

в) займенник що виступає в реченні підметом чи додатком;
г) займенник що може мати на собі логічний наголос;
ґ) займенник що нерідко може бути замінений займенни-

ком який. Наприклад: Це та ніжна синява моря, що буває 
тільки влітку. Порівн.: Це та ніжна синява моря, яка бу-
ває тільки влітку.

 Вправа 348. Перепишіть речення і визначте, якою частиною мови в кож-
ному з них є що. Аргументуйте своє визначення. Підкресліть займенник 
що як член речення.

1. Той перший, що порівняв плин часу з рікою, був муд-
рий чоловік (Ірина Вільде). 2. Ангел торкався чола чоловіка, 
що засвітився у посмішці милій (В. Колодій). 3. Що робить 
сонце уночі, коли у лісу на плечі маленька зіронька сидить? 
(М. Вінграновський). 4. А от поспитай Марка, послухай, що 
розумні люди скажуть (М. Коцюбинський). 5. Сміх і горе було 
дивитися на те, що саджали Маланка з Гафійкою (М. Коцю-
бинський). 

 Вправа 349. Перекладіть молдовською мовою, підкресліть займенники і 
визначте їх розряд в обох мовах.

1. Котра вже година? 2. Хто твій учитель української мови? 
3. Який квітник кращий? 4. Чий це портфель? Я не знаю, чий 
він. 5. Скільки Василько книг прочитав, ніхто з його друзів не 
знав. Але всі знали, що багато.

§ 72. НЕОЗНАЧЕНІ І ЗАПЕРЕЧНІ ЗАЙМЕННИКИ.  
ЇХ ТВОРЕННЯ, ВІДМІНЮВАННЯ І ПРАВОПИС

Неозначеними називають займенники, які загалом, а не 
точно визначено вказують на особу і предмет, ознаку, влас-
тивість чи кількість, наприклад: дехто, будь-що, якийсь, 
скільки-небудь.

Неозначені займенники творяться від питально-відносних 
займенників хто, що, який, чий, котрий за допомогою пре-
фіксів аби-, де-, будь-, бозна-, казна-, хтозна- та постфіксів 
-будь, -небудь, -сь. Порівн.: абихто, будь-що, бозна-який, каз-
на-чий, хтозна-котрий і хто-будь, щось, який-небудь.
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-Аби-, де-, -сь із займенниками пишуться разом, а будь-, 
-будь, -небудь, бозна-, казна-, хтозна- – через дефіс: абико-
трий, дехто, чийсь і будь-хто, котрий-будь, що-небудь.

Вправа 350. З-поміж займенників виберіть неозначені і запишіть їх у дві групи: 
а) що пишуться через дефіс, б) що пишуться разом. Запам’ятайте написання.

Абихто, бозна-чий, будь-який, ваш, весь, він, всякий, де-
котрий, інший, їхній, казна-який, кожний, котрий, котрийсь, 
мій, наш, ніхто, ніякий, увесь, хто, хтозна-який, чий-небудь, 
чийсь, що-небудь.

Заперечними називають займенники, які виражають за-
перечення вказівки на особу, предмет, ознаку чи кількість. 
Вони творяться від питально-відносних займенників за допо-
могою префікса ні-, наприклад: ніхто, ніщо, ніякий, нічий, 
нікотрий, ніскільки. 

Окремо від цих утворень стоїть заперечний займенник жо-
ден (жодний).

Вправа 351. І. Перепишіть речення, знайдіть і підкресліть неозначені й запереч-
ні займенники відповідно до того, яку їх синтаксичну функцію вони виконують у 
реченні.

1. Він не виносить сміття з хати, щоб хтось комусь не мо-
вив щось (В. Симоненко). 2. Ніхто не підніме, не скаже: «Хо-
дім, мій маленький, додому» (В. Сосюра). 3. Тарас знітився. 
Він опустив голову і сховався за якихось молодиків (О. Іва-
ненко). 4. Уся його істота напружено намагалась упіймати 
хоч який-небудь звук там, у темній комірчині (О. Донченко). 
5. То чого ж ти плетеш казна-що? Кажи діло і часу не гай 
(Панас Мирний).
ІІ. Визначте граматичну основу другого і третього речень.

Неозначені та заперечні займенники поділяються на ті ж 
самі підгрупи і характеризуються тими ж граматичними оз-
наками, що й питальні та відносні, порівн.:

Питальні Неозначені Заперечні Граматичні ознаки

хто?
що?

абихто, дехто, хтось, будь-хто
дещо, щось, будь-що, що-небудь

ніхто
ніщо

відмінок, істота
відмінок, неістота

який?
чий?
котрий?

деякий, якийсь, який-небудь
абичий, чийсь, чий-небудь
котрийсь, котрий-небудь

ніякий
нічий
нікотрий

рід, число, відмінок
рід, число, відмінок
рід, число, відмінок

скільки? скільки-небудь ніскільки відмінок
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Неозначені і заперечні займенники відмінюються так 
само, як і питально-відносні, від яких вони утворені.

 Вправа 352. Усно провідміняйте займенники хто, дехто, ніхто; що, 
що-небудь, ніщо; який, будь-який, ніякий, котрийсь.

Якщо з неозначеними і заперечними займенниками вжи-
вається прийменник, то він відокремлює префікс, і всі три 
елементи пишуться окремо, порівн.: дещо і де в чому, дехто 
і де на кому.

Вправа 353. Запишіть неозначені та заперечні займенники за правилами право-
пису, усно аргументуйте написання кожного слова.

Аби/хто, будь/з/ким, будь/ким, ні/хто, ні/кого, ні/про/ 
кого, ні/з/ким, ні/ким, де/хто, будь/хто, аби/який, хтозна/
що, скільки/небудь, будь/який, ні/скільки, хто/небудь, де/
який, будь/чий, аби/чий.

Вправа 354. Перепишіть речення, дібравши з довідки потрібні займенники. Ви-
значте розряд і синтаксичну функцію дібраних займенників.

1. «…Сонце б засліпив, – розхвастався Ліхтар, – якби мене … 
підійняв до хмар» (В. Симоненко). 2. Ще … не зумів відіспати 
мамині зморені сни (Н. тв.). 3. Я їх … не питаю, вони мені … 
не кажуть (Г. Квітка-Основ’яненко). 4. Нам хотілося … таке 
гарне намалювати, якого ще … не малював. 5. … із нас здалося, 
що за нами … спостерігає. 6. … думки необхідно теж поважати. 
7. Це була … фантастична зустріч.

Довідка: комусь, ніхто, нічого, хтось, чиїсь, чогось, щось, 
я, якась.

Вправа 355. Із займенниками де в кого, в декого, за будь-що складіть і запи-
шіть речення. Визначте відмінок і синтаксичну функцію займенників.

§ 73. ПРИСВІЙНІ, ВКАЗІВНІ, ОЗНАЧАЛЬНІ ЗАЙМЕННИКИ, 
ЇХ ВІДМІНЮВАННЯ

Присвійні, вказівні та означальні займенники мають дуже 
багато спільного, але кожен розряд має і свої особливості.

Присвійними називають займенники мій, твій, наш, ваш, 
його, їх, їхній і свій, які вказують на ознаку приналежності 
чого-небудь певній особі, наприклад: мій зошит, наш клас, 
твоя книга, ваша парта, його подвір’я, їхня пропозиція.
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До розряду вказівних належать займенники цей (оцей), 
той (отой), такий (отакий), стільки, які вказують на 
предмети, ознаки і кількість, наприклад: цей день, той ліс, 
такий колір, стільки друзів.

Розряд означальних об’єднує займенники сам (самий), 
весь (увесь), всякий (всяк), кожний (кожен), інший, що 
вказують на узагальнену ознаку особи чи предмета, наприк-
лад: сам автор, вся робота, всякий товар, кожний спортс-
мен, інший спогад.

Вправа 356. Перепишіть речення, підкресліть займенники і визначте їх розря-
ди. З’ясуйте граматичне значення присвійних, вказівних та означальних за-
йменників.

1. Я твій, Вітчизно, вірний 
син (Д. Луценко). 2. Напишу 
всій родині, що живу я в Україні 
(М. Сингаївський). 3. Я без неї 
дня не міг би жити, а із нею – 
вічно буду жить (С. Будний). 
4. Сама не знаю, що з собою роби-
ти маю (Ірина Вільде). 5. Надія 
любила свою квартиру. Зокрема 
цю кімнату (Я. Баш). 6. Відхо-
дять люди. І чиїсь дороги ста-
ють від того просто стежечками 
(М. Матіос). 7. Я ніскільки не 
жалкую, що змарнувала стільки 
часу і грошей (Розм.).

Присвійні, вказівні й означальні займенники, як і при-
кметники, змінюються за родами, числами і відмінками. На-
приклад: мій, цей, весь підручник, моя, ця, вся книга; моє, це, 
все завдання і мої, ці, всі підручники, книжки, завдання.

Присвійним займенникам, крім того, властиве значення 
особи. Займенники мій, наш вказують на приналежність осо-
бі мовця – першій особі, наприклад: 1. Мій брат зустріне 
вас на вокзалі. 2. Наша вулиця вся в зелені.

Займенники твій, ваш вказують на належність особі спів-
розмовника – другій особі, наприклад: 1. Я готовий прийня-
ти твою пропозицію. 2. Ваш клас посів перше місце.

Т. Яблонська. Мій онук читає
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Займенники його, її, їх, їхній вказують на приналежність 
особі, яка не бере участі у розмові, тобто третій особі, на-
приклад: 1. Де його брат учиться? 2. Це була перша її поїзд-
ка. 3. Їх будинок стоїть поряд з нашим. 4. На їхньому боці 
досвід, а на вашому – молодість.

Вправа 357. Розгляньте відмінювання займенника мій. За цим же зразком усно 
провідміняйте займенники твій і свій.

Відмінок
О д н и н а Множина

чоловічий рід середній рід жіночий рід для всіх родів

Н. мій моº моÿ мо¿
Р.
Д.

могî
моºму

моºї
мо¿й

мо¿х
мо¿м

Зн. мій або могî моº моþ мо¿ або мо¿х
Ор.
М.

мо¿м
(на) моºму (мо¿м)

моºю
мо¿й

мо¿ми
на (мо¿х)

Займенники наш, ваш відмінюються, як прикметники 
твердої групи, а займенник їхній – як прикметник м’якої 
групи.

 Вправа 358. Усно провідміняйте словосполучення наш надійний щит, 
ваша велика радість, наше рідне поле, їхнє раннє цвітіння. Порів-
няйте відмінкові закінчення займенників і прикметників.

Вправа 359. Уважно розгляньте словозміну кожної з форм однини і множини за-
йменників цей, той і з’ясуйте, що в них спільного і що відмінного.

Відмінок
О д н и н а Множина

чоловічий рід середній рід жіночий рід для всіх родів

Н. цей це ця ці

Р.
Д.

цьогî (від цьîго)
цьомó

ціºї
цій

цих
цим

Зн. цей або цьогî це цю ці або цих

Ор.
М.

цим
(на) цьîму (цім)

ціºю
(на) цій

цèми
на (цих)

Н. той те та ті

Р.
Д.

тогî (від тîго)
томó

тіºї (тîї)
тій

тих
тим

Зн. той або тогî те ту ті або тих

Ор.
М.

тим
(на) тîму (тім)

тіºю (тîю)
(на) тій

тèми
на (тих)
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Так само відмінюються займенники оцей, сей та отой.
Вказівний займенник такий (отакий) відмінюється, як 

прикметник твердої групи, а займенник стільки – як пи-
тальний займенник скільки? або числівник два.

Вправа 360. Провідміняйте питальний займенник скільки?, числівник два і вка-
зівний займенник стільки. Порівняйте систему відмінюваних закінчень.

Означальні займенники сам (самий), всякий (всяк), кож-
ний (кожен), інший відмінюються, як прикметники твердої 
групи, а займенник весь (ввесь, увесь) – подібно до прикмет-
ників м’якої групи.

Відмінювання означального займенника весь (увесь)

Відмінок
О д н и н а Множина

чоловічий рід середній рід жіночий рід для всіх родів

Н. весь все вся всі

Р.
Д.

всьогî (від всьîго)
всьомó

всіºї
всій

всіх
всім

Зн. весь або всьогî все всю всі або всіх

Ор.
М.

всім
(на) всьîму (всім)

всіºю
(на) всій

всімà
на (всіх)

Вправа 361. Прочитайте речення, знайдіть займенники, усно визначте їх розря-
ди, граматичні ознаки і синтаксичну роль. Випишіть із тексту окремо присвійні, 
вказівні та означальні займенники.

1. Я всім у Каховці кажу: такого майстра, як мій батько, 
ніде більше нема… (О. Довженко). 2. Хто ж кому подасть гос-
тинця, ще того ніхто не знає (Леся Українка). 3. Товариство, 
яке мені діло, чи я перший поет чи останній (П. Тичина). 
4. В цій короткій, Василю, непридуманій повісті випадково-
сті будуть, самі випадковості (Б. Мельничук). 5. Такі дива. То 
буде радість, а слова самі поллються (А. Малишко).

Вправа 362. Перекладіть українською мовою, підкресліть у перекладі займенни-
ки та визначте їх розряди в обох мовах.

Noi am hotărât să-i anunțăm pe toți. Acesta este fratele lui care învață 
în școala cea nouă. Cine va participa la concurs? Nimeni nu a știut răspun-
sul la întrebarea doamnei profesoare. Unii au săpat în grădină, iar alții au 
plantat pomi în livadă. Pe aceia îi cunoaștem din tabără. Împreună cu noi 
au mers și ceilalți. Ei au citit în reviste despre dumneavoastră. Ai mei și-au 
amintit că am planificat o excursie la munte.
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§ 74. ДОРЕЧНЕ ВЖИВАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ  
У ВЛАСНОМУ МОВЛЕННІ. 

ЗАЙМЕННИК ВИ У ВВІЧЛИВО-ПОШАННОМУ ВЖИВАННІ

Займенників у мові небагато, але вони дуже активно ви-
користовуються. Надзвичайно важливе значення має дореч-
не їх вживання в усному і писемному мовленні.

 Вправа 363. Ознайомтесь зі строфами різних поетичних творів В. Симо-
ненка, визначте загальну тональність кожного тексту та з’ясуйте місце і 
роль займенників у створенні емоційного колориту.

1. Ти знаєш, що ти – людина.
Ти знаєш про це чи ні?
Усмішка твоя – єдина,
мука твоя – єдина, 
очі твої – одні.

2. Земле рідна! Мозок мій світліє,
і душа ніжнішою стає,
як твої сподіванки і мрії
у життя вплітаються моє.

3. Всі обрàзи й кривди до одної
я тобі забуду і прощу –
жду твоєї ласки хоч малої,
як земля у спеку жде дощу.

 Вправа 364. Прочитайте афоризми і з’ясуйте, замість яких іменників у 
них вжито особові займенники і в якій синтаксичній ролі.

1. Кожна мода має такий вигляд, ніби вона існуватиме вічно. 
2. Коли слово наповнюється змістом, воно стає вагоме. 3. Що 
довший язик, то частіше об нього спотикаєшся. 4. Я мислю, 
отже, я існую. 5. Ви дивитеся, але ви не спостерігаєте, а це ве-
лика різниця. 6. Глядач завжди має рацію* – навіть коли його 
нема. 7. Геній вказує шлях, талант іде ним.

 Вправа 365. Введіть у речення займенники, подані в дужках, ставлячи їх 
у правильній відмінковій формі.

1. Ми з (вона) дружили з дитинства. 2. Чи все (ти) зрозуміло 
з умови задачі? 3. Я (ти) не завжди розумію, але люблю слухати 
мелодію (твоя) мови. 4. Ми гордимося (твій) успіхом, сину. 5. До-
нечка з (він) не забарилася – поїзд довіз (вони) дуже швидко.

* Мàти рàцію – бути правим, говорити правду.
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Займенник ви вказує на те, що мовець звертається до 
багатьох осіб, наприклад: Як ви міряли город, коли Лав-
рінова половина більша і вздовж і впоперек? (І. Нечуй-Ле-
вицький). При звертанні до однієї особи ви вживається 
як засіб вираження ввічливості і пошани, наприклад: Ви 
мене кликали, Іване Федоровичу? (О. Гончар). Чи ж ви, па-
нове, не з наших країв? (Розм.).

Розпізнати ввічливо-пошанну форму займенника ви допо-
магає контекст: 

Сестра твоя проводжає мене трохи. За порогом питає: 
– З Романом Ви ще не бачились? Може, напишете до ньо-

го кілька слів? Я передам. Він зрадіє, як побачить Вас (Ірина 
Вільде).

 Вправа 366. Перепишіть речення, відшукайте в них форми займенника 
ви. Ті з них, які вказують на багатьох осіб, підкресліть прямою лінією, а ті, 
які вжиті для позначення ввічливості й пошани, – хвилястою лінією.

1. Завтра приїжджаю до вас своєю 
машиною. Ви чуєте, пані Марто? 2. Не 
дай вам Боже, панночки, зазнати того, 
що я зазнала. 3. Цим разом вам вдалося 
переконати мене, докторе. Ось вам моя 
рука: завтра їду з вами … 4. Давно це 
було, діти! Вас ще на світі не було, як я 
вже дівувала. 5. Пане докторе, ви зби-
раєте фанти? (За Іриною Вільде).

У художній літературі ввічливо-пошанні займенники ви, 
ваш, як правило, пишуться з малої літери, а в листуванні – з 
великої.

 Вправа 367. Прочитайте речення, знайдіть займенники, вжиті у ввічли-
во-пошанній функції, і з’ясуйте, в зразках якого стилю (розмовного, діло-
вого, художнього чи в лістуванні) вони використовуються.

1. Вельмишановний Добродію! Дуже дякую Вам за надіс-
лання початку видрукуваних Ваших записів (Леся Українка).  
2. Це вам, сестрице! (Остап Вишня). 3. Пишу до Вас під сві-
жим враженням од Вашої повісті «Земля» (М. Коцюбинський). 
4. Вельмишановний добродію Цезарю Олександровичу! Дуже 
Вам дякую за Ваш портрет (Панас Мирний). 5. Сподіваємось, 
пане директоре, Ви почуєте нас (З газ.).

Ірина Вільде



186

 Вправа 368. Ознайомтесь з текстом, доберіть до нього заголовок і по-
міркуйте вголос над стилістичною функцією займенників ти і ви у цьому 
тексті.

Вона верталась з лісу вузькою стежкою між двома смугами 
доспілого жита, а він ішов тією самою дорогою до лісу або 
бозна-куди.

Йшли назустріч одне одному, зближалися з кожним кроком, 
трохи збентежені, трохи врадувані, – аж врешті стали. Стояли 
проти себе нерішучі, вичікуючи, хто перший заговорить. «Ти 
чи ви?» – билось їй у голівці.

Інстинкт підшепнув їй заговорити до хлопчика у куценьких 
штанцях, до цього недавнього ще товариша – будівничого зам-
ків у піску, – «ви».

– Ви куди? – спитала.
І цим чужим їм обом «ви» вона відразу підняла їх з дітей 

до молодих людей. Немає в світі нічого більш зворушливого, 
ніжнішого, як той перехід у дітей з «ти» на «ви», а потім знову 
на «ти» (За Іриною Вільде).

 Вправа 369. Пригадайте назви сільськогосподарських і робітничих про-
фесій, характерних для вашої місцевості. Опишіть роботу людей однієї із 
названих професій, вживаючи займенники різних розрядів.

 Вправа 370. Шестикласник Павлик Чернівчан готує до шкільної стін-
газети замітку про свого друга Гриця Унгуряна. Допис майже готовий, 
залишилося тільки дещо доповнити його та відредагувати. Допоможіть 
Павликові зробити це (письмово).

Грицеві дванадцять років. Ми з першого класу сидимо з 
Грицем за одною партою. Гриць гарно вчиться. У Гриця всі 
оцінки відмінні. Гриць любить багато читати. Грицеві дуже 
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подобаються книжки про льотчиків, про мандрівників. Батько 
Гриця дозволяє Грицеві користуватися своєю бібліотекою.

Гриць мріє стати космонавтом. Наполегливість і працьови-
тість Гриця допоможе Грицеві досягти цієї високої мети.

У Гриця багато друзів серед його ровесників та учнів молод-
ших і старших класів. Гриць бере активну участь майже в усіх 
спортивних змаганнях, які проводяться у школі.

§ 75. НАПИСАННЯ ОГОЛОШЕННЯ

Оголошення – це документ, який публічно повідомляє 
про виробничі потреби, громадські зустрічі чи інші заходи, в 
успішному проведенні яких зацікавлений організатор.

Оголошення може бути усним або письмовим, але в обох 
випадках його текст повинен містити чіткі й вичерпні відо-
мості про дату, час, місце і зміст заходу та його організатора.

Зразок оголошення

О голо ш е н н я
9 березня 2014 р. о 18 годині у приміщенні актового залу 

школи відбудеться вечір з нагоди 200-ліття  
від дня народження Тараса Шевченка.

Дирекція школи

 Вправа 371. Пригадайте, які є стилі мовлення. До якого стилю належить 
оголошення? 

 Вправа 372. Підготуйте тексти оголошення:

а) від імені оргкомітету про зустріч з випускниками які 
закінчили школу 10 років тому;

б) від імені літературного гуртка про поїздку гуртківців до 
літературно-меморіального музею О. Кобилянської в с. Димка;

в) від імені гуртка юних натуралістів про заняття на тему: 
«Птахи нашого краю».

 Вправа 373. Прочитайте текст, перекажіть його зміст і доберіть влучну 
назву.

Малюк не може заснути. Батько сідає поруч і починає роз-
повідати казки.
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Минає година, друга… Нарешті в кімнаті запанувала тиша. 
Мати обережно відчинила двері і питає:

– Він заснув?
– Так, мамо, – пошепки відповів синок.

 Вправа 374. Пригадайте, що називається діалогом, наведіть приклад 
діалогу (у ролях) директора школи зі старостою класу, учні якого хочуть 
поїхати на екскурсію до столиці.

 Вправа 375. Подумайте, про що можуть говорити двоє учнів, поверта-
ючись зі школи. Запишіть таку розмову у формі діалогу. Використовуйте 
звертання.

 Вправа 376. Запишіть у формі діалогу розмову двох рибалок або двох 
грибників чи двох мотоциклістів (по 3–4 репліки кожного), використовуючи 
питальні, розповідні та спонукальні речення.

§ 76. РОЗБІР ЗАЙМЕННИКА ЯК ЧАСТИНИ МОВИ

Послідовність розбору
1.  Слово в тексті.
2.  Частина мови.
3.  Початкова форма (називний відмінок однини).
4.  Розряд.
5.  Особа (якщо є).
6.  Рід (якщо є). 
7.  Число (якщо є).
8.  Відмінок.
9.  Синтаксична роль. 
10. Вимова і написання.
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Зразки розбору

Ти мене не забула? (М. Коцюбинський).

Зразок усного розбору
Ти – займенник, початкова форма ти, особовий, друга особа, 

однина, називний відмінок. У реченні виконує роль підмета.

Зразок письмового розбору 
Ти – займенник, поч. ф. ти, особ., 2-га ос., одн., Н. в., 

підмет.

Вправа 377. Прочитайте і перепишіть речення, знайдіть займенники, підкресліть 
їх. Виберіть по одному займенникові кожного розряду і зробіть повний морфоло-
гічний розбір. Займенників якого розряду у вправі немає?

1. Дядько Себастіан теж вибрав собі книги, правда, не такі 
грубі, як я. 2. Яку ж тобі ще підібрати? Чи не оцю? 3. А в 
них є стрілянина? 4. Ти, Михайле, як закінчиш свою школу, 
приїжджай учитись до нас. Я тобі дам усі книжки прочитати.  
5. І нам усім чогось стає дуже смішно (М. Стельмах).

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО ТЕМАТИЧНОГО 
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Завдання 1. Встановіть, який займенник у рядку зайвий. У якому за-
йменнику ви засумнівалися? 

 1. Мій, нашого, їхнім, свій, той.
 2. Чий, яка, котрому, чого, себе.

 3. Я, її, вони, ми, нас.

Завдання 2. Запишіть усі родові і числові форми займенників мій, твій, 
свій, наш, ваш, їхній. Якого вони розряду?

Завдання 3. Запишіть усі форми роду і числа займенників цей, той, 
такий, який, чий, котрий, погрупувавши (усно) їх за розрядами.

Завдання 4. Запишіть ті з наведених займенників, які не мають ані 
роду, ані числа: скільки, я, хто, стільки, котрий, що, вона, весь. 

Завдання 5. Займенники якого розряду утворюються з допомогою час-
ток (у ролі префіксів чи постфіксів) будь-, -небудь, казна-, -будь,  хтозна- 
та ін.?

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. У якому рядку всі слова є займенниками?

А Якийсь, будь-як, абихто, що-небудь, казна-де.
Б Дечий, абиколи, хто-небудь, будь-чий.
В Нікотрий, ніякий, абияк, будь-коли, неабиякий.
Г Казна-котрий, бозна-хто, щось, що-небудь.
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2. У якому рядку всі займенники вказують на предмет чи особу?

А Будь-хто, щось, нічий, він, деякий.
Б Я, такий, ніякий, ти, хтось.
В Воно, їхній, себе, ви, стільки.
Г Вона, дехто, ми, сам, казна-що.

3. Укажіть рядок, у якому всі займенники пишуться через дефіс.

А Аби/хто, будь/чий, де/котрий, казна/що.
Б Ані/який, де/який, аби/що, чий/сь. 
В Будь/що, чий/небудь, казна/який, хтозна/скільки.

4. Укажіть рядок, у якому всі займенники пишуться окремо.

А З/ким/небудь, хтозна/що, скільки/небудь, аби/який.
Б Ні/у/скількох, ані/про/що, будь/за/що, казна/хто.
В Ні/з/ким, казна/від/кого, ані/про/що, ні/про/кого.

5. Укажіть рядок, у якому всі займенники написані неправильно. 

А Де-хто, будь чий, аніскільки, дещо, аніщо.
Б З ким-небудь, ні від кого, будь-чим, аніякий, щось.
В Нізким, хтозна-для чого, аби-що, ані-скільки, ні-котрий.

6. У якому рядку всі займенники пишуться разом?

А Ні/для/кого, ні/який, де/що.
Б Ні/хто, де/який, аби/що.
В Ні/з/чим, будь/хто, казна/що.
Г Ні/чий, будь/який, ні/від/чого.
Д Ні/в/якому, будь/що, хтозна/коли.

Творчі завдання
І. Продовжіть речення:
 1. Ми щиро вдячні Вам…
 2. Він завше собою…
 3. Я з приводу цього аніскільки…
 4. Мені подобаються ваші…
ІІ. Перебудуйте речення так, щоб вони набули протилежного змісту. 

Замініть вжиті тут займенники можливими іншими.
 1. У нас кожну справу можуть поставити з ніг на голову.
 2. Чом би тобі не погодитись ходити на тренування?
 3. Пора хизуватися собою, а не своїми успіхами.
ІІІ. Знайдіть в інтернеті текст про космічні кораблі. З’ясуйте, чи є 

у 40 рядках тексту займенники. Якщо є, випишіть їх, визначте 
розряд і поясніть доцільність їх уживання. 



191

ІV. Розташуйте склади слів і окремі слова так, щоб вийшов ря-
док відомої російською та українською мовами молодіжної 
пісні.

друж/Я/на/ти/во/сі/ми/всі/ він/м’я/на/я…
V. Висловте одним реченням будь-яку думку, яка прийшла вам на 

пам'ять у цей момент. Чи знадобився вам займенник? Чому?

ДІªСЛОВО

§ 77. ДІЄСЛОВО ЯК ЧАСТИНА МОВИ: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, 
МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ І СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Вправа 378. Перекладіть текст українською мовою, поставте запитання до під-
креслених слів, визначте, що вони означають.

Căruţa urca pe un drum cotit la deal, pe lângă case înconjurate de 
copaci umbroşi de pomi încărcaţi cu roadă dincolo de garduri de scândură 
ori de piatră, cu porţi de lemn sau de fier forjat, vopsite frumos. Vica stătea 
din stângа căruţei cu cartea pe genunchi. Citea, ridica ochii şi privea la 
case, la copiiі ce se joacă pe marginea drumului şi cobora privirea în pagini 
(В. Бешляга).

Підкреслені у вправі слова вказують, що робить предмет 
або що з ним зроблено, і є різними формами дієслова.

Д і є с л о в о  – це частина мови, яка означає дію чи стан 
предмета і відповідає на запитання що робити? що зробити? 
що робить предмет? або що з ним робиться? Наприклад: 
будувати – збудувати, збирати – зібрати, будує, збирає, 
світиться, старіє.

 Вправа 379. Пригадайте, що ви знаєте про дієслово.

Вправа 380. Перепишіть речення, знайдіть дієслівні форми, що означають 
дію чи стан, визначте їх синтаксичну роль і підкресліть як відповідний член 
речення.

1. Приємно, коли яблуко, про яке думали, що воно кисле, 
виявляється солодким (О. Довженко). 2. Та хіба тепер дядько 
Микола почує голос жінки? (М. Стельмах). 3. Іде війна. Десь 
глухо б’ють гармати (Д. Павличко). 4. Не бійтесь заглядати у 
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словник: це пишний яр, а не сумне провалля (М. Рильський). 
5. Як знав би я ціну перепочинку, коли б утоми справжньої не 
знав (П. Дорошко).

Дієслова бувають недоконаного виду (означають дію, яка 
не виконана) і доконаного (означають дію, яка виконана або 
буде виконана). Наприклад: говорити (що робити? – недо-
конаний вид) – заговорити (що зробити? – доконаний вид), 
казати – сказати. Дієслова мають три часи: теперішній (го-
ворю), минулий (говорив) і майбутній (буду говорити або 
говоритиму).

У теперішньому і майбутньому часі дієслова змінюються 
за особами, а в минулому часі у формі однини – за родами. 

Зміна дієслів

Особа Теперішній час
Майбутній час

Рід Минулий час
складений складний

О д н и н а

1-ша
2-га
3-тя

везу
везеш
везе

ходжу
ходиш
ходить

буду везти
будеш везти
буде везти

ходитиму
ходитимеш
ходитиме

ч.
ж.
с.

віз
везла
везло

ходив
ходила
ходило

М н о ж и н а
1-ша
2-га
3-тя

веземо
везете
везуть

ходимо
ходите
ходять

будемо везти
будете везти
будуть везти

ходитимемо
ходитимете
ходитимуть

—
везли
везли
везли

ходили
ходили
ходили

Вправа 381. Прочитайте речення, знайдіть дієслова, з’ясуйте їх значення та 
синтаксичну роль.

1. Рік за роком проходить. Вік за віком сплива… (Б. Мель-
ничук). 2. Пісня гуділа, як дзвін. Пісня кричала, як птаха, ліра 
ридала. А він – нічим було, і не плакав (Б. Бунчук). 3. Останню 
ніч перебувало літо, цвіркун, втомившись, під рукою спав 
(М. Матіос). 4. Бунтує твердь земна. Стрясає нас (Т.  Севернюк). 
5. Губить красуня дешеві коралі, котиться згуба за нею услід 
(М. Лазарук). 6. Слова звучать примусить сильно й гучно лише 
одна поетова душа (В. Симоненко). 7. Зів’яло слово, як полин, 
і стало гірко на устах (С. Будний).

 Вправа 382. Поставте запитання до дієслів, визначте їх вид. Наведіть 
форми протилежного виду. Зробіть аналіз виділених слів за будовою.

1. Бігти, брати, везти, гнати, йти, казати, лити, м’яти, 
нести, питати, рівняти, тривожити, формувати, хитрувати.
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2. Збігти, звезти, зів’янути, зігнати, зігнути, зігріти, зійти, 
зімліти, зім’яти, зіпхнути, зірвати, зістругати, злити, сказати.

Вправа 383. Пригадайте або випишіть з фразеологічного словника сім фразео-
логізмів української мови, в яких є одне із дієслів: бити, вийти, вити, гризти, 
дати, з’їсти, йти, кивати, пити, мотати, накивати, пам’ятати, пасти, 
пекти, пустити, пуститися, убратися. Яке значення мають дібрані вами 
фразеологізми?

Вправа 384. Зачитайте уривок з вірша, знайдіть дієслова, усно визначте їх мор-
фологічні ознаки (методом «Хто більше?»).

Сонце гріє, вітер віє
з поля на долину;
над водою гне з вербою
червону калину.

На калині одиноке
гніздечко гойдає,
а де ж дівся соловейко?
Не питай, не знає.

(Т. Шевченко)

В. Стогнут. Верба над водою
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§ 78. ПРАВИПИС НЕ З ДІЄСЛОВАМИ

Вправа 385. Прочитайте речення, знайдіть дієслова і поясніть, яке значення до-
помагає передати заперечне слово не.

1. Я не вірю – я переконаний (П. Сорока). 2. Марта вдала, 
що не чує (Ірина Вільде). 3. «Хоча б цієї столиці не минути», – 
непокоївся сержант Козаков (О. Гончар). 4. Мені життям напи-
сано було не ненавидіти, не клясти, а любити (М. Вінгранов-
ський).

Не з дієсловами, як правило, пишеться окремо. Наприклад: 
не бачити, не думати, не згадувати.

Не з дієсловами пишеться разом у таких випадках:
а) якщо дієслово без не не вживається: неволити, 

ненавидіти, нехтувати;
б) якщо дієслово з не можна замінити синонімом без не: 

нездужати (хворіти), неславити (ганьбити);
в) якщо дієслова мають у своєму складі префікс недо-, що 

означає дію чи стан у неповній мірі: недобачати, недобирати, 
недовантажити, недоварити.

Вправа 386. Перепишіть речення, розкриваючи дужки. Усно поясніть правопис 
не з дієсловами.

1. Все бачили, ні слова (не)сказали враз посмутнілі наші 
матері (Л. Костенко). 2. Я хотів щось гарне-гарне сказати йому, 
але (не)знайшов таких слів і тільки зітхнув (М. Стельмах). 
3. Тут жив Франко. Мені (не)віднайти слід генія на камені 
міському! (Д. Павличко). 4. Я (не)люблю тебе, (не)навиджу, 
беркуте, за те, що в грудях ти ховаєш серце люте (І. Фран-
ко). 5. Я не (не)здужаю, нівроку, а щось такеє бачить око, і 
серце жде чогось, болить… (Т. Шевченко). 6. Сивий ворон (не)
докряче, кінь буланий (не)доскаче, тільки гуси на світанні 
долітають (Б. Бунчук). 

Вправа 387. Розподіліть дієслова на три групи за поданими вище правилами на-
писання не разом з дієсловами. Чи є тут дієслова, які в певних реченнях можуть 
писатися з не окремо? Підкреслені дієслова введіть у речення.

Неволити, недібрати, недобачити, недобирати, недови-
конувати, недовіряти, недоїдати, недоказувати, недолюблювати, 
недооцінювати, недоплачувати, нездужати, незчутися, ненави-
діти, непокоїти, неполюбляти, непритомніти, неславити, нестя-
митися, нетерпеливитися, нетямитися, нехтувати.
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§ 79. НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА (ІНФІНІТИВ). 
СУФІКСИ НЕОЗНАЧЕНОЇ ФОРМИ -ТИ (-ТЬ)

Вправа 388. Прочитайте текст, знайдіть дієслова однакової форми. Що ви може-
те сказати про таку форму?

Жити – Вітчизні служити і навік пам’ятати, що її не мож-
на зрадити. Не можна забути ані її дивовижної краси, ані 
її чарівної мови. У які б світи не закинула тебе доля, ти не 
можеш забути материнської мови, отчого дому і дорогих тобі 
друзів. Тримати все це в пам’яті – не тягар, а щастя залиша-
тися собою.

Неозначеною формою, або інфінітивом (infinitivul), 
називається така форма дієслова, яка позначає дію чи стан 
безвідносно до способу, часу, особи, числа, роду. Наприклад: 
мріяти, берегти, володіти, гальмувати.

Неозначена форма дієслова відповідає на запитання 
що робити? або що зробити? Морфологічним показником 
неозначеної форми є суфікс -ти, а в поезії й фольклорі ще й -ть.

Вправа 389. Прочитайте уривок вірша, знайдіть дієслова в неозначеній формі, 
випишіть їх, виділивши дефісом суфікси -ти, -ть і поставте до них запитання що 
робити? чи що зробити?

Остогидло діду хліб жувати,
слухати образи від усіх,
ціле літо горобців ганяти
та граків сусідові на сміх.
Взять би істик*, торбу через плечі
і піти світ за очі з села,
але звик до хати, до малечі,
що його, мов батька, облягла.

(В. Симоненко).

Неозначена форма є початковою формою дієслова, яка 
фіксується словниками.

Вправа 390. Випишіть з тексту дієслова і подайте їх у початковій формі. До кож-
ного дієслова доберіть запитання (що робити? чи що зробити?) і з’ясуйте, від 
чого залежить ваш вибір.

Сьогодні Людмила Степанівна похвалила його перед усім 
класом:

* Iстик – паличка із залізним наконечником.
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– Молодець, Мишко, добре почав навчальний рік!
Мишкові хотілося зробити щось таке, щоб аж дух захопило: 

стрибнути з парашутом, забити чудового гола або просто 
пройтися на руках догори ногами. Але, на жаль, не було під 
рукою ні парашута, ні футбольного м’яча, і тому всю енергію 
хлопчина віддав сумці. Він так махнув нею в повітрі, що ледве 
не зачепив Дмитруся Колодяжного. Дмитрусь відхилився й 
гукнув:

– Гляди, книжки погубиш! (О. Донченко).

Вправа 391. Перекладіть молдовські дієслівні форми українською мовою. Під-
кресліть молдовський та український інфінітиви і поясніть їх правопис.

A afla, a ara, a se afla, a se bate, a se grăbi, a se îndoi, aflând, aşteptând, 
lovind, a porni.

Неозначена форма дієслова може бути будь-яким членом 
речення.

Вправа 392. Перепишіть речення, знайдіть неозначену форму, визначте синтак-
сичну роль і підкресліть як член речення.

1. Життя прожити – не поле перейти (Н. тв.). 2. І вовтузиться 
думка, мов квочка, в намаганні радить словћ (В. Симоненко). 
3. Я тобі дам усі книги прочитати (М. Стельмах). 4. А я спішу 
додому, а я спішу до мами, бо має щось сказати очима лиш 
мені (В. Васкан). 5. Веселому, жартівливому меншому братові 
хотілося говорити, старший знехотя кидав йому по кілька слів 
(І. Нечуй-Левицький). 6. Бажання вчитись було в нього ще 
змалку (М. Коцюбинський).

§ 80. СПОСОБИ ДІЄСЛІВ

Вправа 393. Прочитайте речення і з’ясуйте, в якому з них дієслівний присудок 
виражає реальну дію, в якому – можливу за певних умов.

1. Як на мене, я обрав би фах лікаря. 2. Михайлику, принеси 
свіжої води. 3. Дорогу до села свого дитинства він добре  
пам’ятає.

За здатністю виражати відношення дії до дійсності 
розрізняють три способи дієслів (modurile verbelor): дійсний 
(indecativ), умовний (condiţional) і наказовий (imperativ).
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Дійсний спосіб означає реальну дію у теперішньому, 
минулому чи майбутньому часі. Наприклад: 1. Десь коні 
ржуть і глухо грають сурми (Л. Костенко). 2. Усе, що побу-
доване на любові, вічне (П. Сорока). 3. Я набігався, надихав-
ся запахів польових квітів (П. Сорока). 4. Там я сидітиму 
на горі, на морозі грітиму снігурів (М. Вінграновський).

Дієслова дійсного способу мають форми, які властиві діє-
словам теперішнього, минулого і майбутнього часів.

Умовний спосіб означає дію, можливу за певної умови. 
Наприклад: 1. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість 
би була своя (Т. Шевченко). 2. І я поїхав би до моря, але у 
мене змагання (З листа). 3. Зачинив би ти вікно, бо дуже 
холодно в кімнаті (Розм.).

Наказовий спосіб означає бажану з погляду мовця 
дію і передає наказ, заклик, прохання, заохочення до її 
виконання. Наприклад: 1. Сядь коло мене (М. Коцюбинський). 
2. О, рятуйте ж мене! (А. Тесленко). 3. Ніколи не прагни 
товариства людей злих (З Біблії). 4. Нехай ні жар, ні холод 
не спинять вас (І. Франко).

Вправа 394. Перепишіть текст, знайдіть і підкресліть способові форми дієслів, 
надписом зверху уточніть спосіб: д. – дійсний, у. – умовний, н. – наказовий.

н.
Зразок: Звели і нам коней запрягати (І. Карпенко-Карий).

1. Мені баба казала, що я росту ввісні (О. Довженко). 
2. Іди пішки, Господь прийме твої труди і дасть тобі здоров’я 
(І. Карпенко-Карий). 3. А де ти спиш? А їсти там дають? 
(Л. Костенко). 4. Галино… Ти пробач мені (О. Донченко). 5. Ну, 
не питай, а йди й роби (І. Франко). 6. Що ж би ви думали? 
(П. Куліш). 7. А що всім дарують на радість? Квіти! А що є 
найбільша із радостей? Діти! (В. Васкан).

Вправа 395. Перепишіть вірш, підкресліть дієслова дійсного способу, зверху 
скорочено позначте час дієслів: теп. ч. – теперішній час, мин. ч. – минулий час, 
майб. ч. – майбутній час.

МАЛЕНЬКІ СОНЦЯ

Минула ніч, і сонце білогриве
несе на тросі огненному день,
і блискітки, швидкі та метушливі,
стрибають на асфальті де-не-де. 
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Мовчать каштани, стомлені і мляві,
та ось під них, у царство тишини,
ввірвалися чорняві і біляві
блакитноокі дочки і сини. 

І вже каштанам ніколи дрімати,
і сонце не надивиться згори
на їх носи, рум’яні і кирпаті,
на витівки, на ігри дітвори.

І небо темнотою глибиніє,
і радість наливається в серця.
Сміються, бігають, пустують, мріють
малесенькі замурзані сонця.

(В. Симоненко).

О. Андреєв. Каштани на Верхньому Валу

Умовний спосіб дієслів твориться від основи неозначеної 
форми дієслова за допомогою суфікса -в/-л і частки би (б), 
порівн.: написа-ти і написа-+-в би, зроби-ти і зроби-+-в би, 
принес-ти і принес-+-л-а б.

Умовний спосіб дієслів в однині змінюється за родами, а в 
множині має спільну форму для всіх трьох родів:

бра-ти голи-ти горі-ти коло-ти крикну-ти
брав би голив би горів би колов би крикнув би
брал-а б голил-а б горіл-а б колол-а б крикнул-а б
брал-о б голил-о б горіл-о б колол-о б крикнул-о б
брал-и б голил-и б горіл-и б колол-и б крикнул-и б
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Вправа 396. Перепишіть речення, підкресліть дієслівні форми умовного спосо-
бу прямою лінією, а форми двох інших способів – хвилястою. Зверніть увагу, на 
якому місці знаходиться частка би (б) і від чого це залежить.

1. Я хотів би замкнути тебе в клітку золоту, щоб ніяке зло не 
сягало тебе (О. Донченко). 2. Що ж би ви думали? (П. Куліш). 
3. Ну, хай би смикнув за вуха, хай погримав би раз чи два, – 
все одно він би тата слухав і ловив би його слова… (В. Симонен-
ко). 4. Хотіла б я піснею стати у сюю хвилину ясну, щоб вільно 
по світу літати, щоб вітер розносив луну (Леся Українка). 
5. Я б оце показала їй Київ (І. Нечуй-Левицький). 6. Ходить 
квітень збуджено і дзвінко у моїй коханій стороні, я із ним 
пішов би по дібровах, наслухав би, як росте трава (С. Будний).

При утворенні форм умовного способу від дієслів з основою 
інфінітива на приголосний:

а) кінцевий приголосний основи зберігається в усіх формах 
умовного способу, але суфікса -в у формі чоловічого роду не-
має, порівн.: біг-ти і біг би, бігла б, бігло б, бігли б, стриг-ти 
і стриг би, стригла б, стригло б, стригли б;

б) кінцевий приголосний основи зникає в усіх формах 
умовного способу, а суфікс -в чи -л- приєднується до такої 
основи на голосну, порівн.: брес-ти і брів би, брела б, брело б, 
брели б; клас-ти і клав би, клала б, клало б, клали б.

Вправа 397. Утворіть форми умовного способу від п’яти з поданих дієслів (за 
вашим вибором): бачити, везти, гребти, гризти, з’їсти, лізти, лягти, 
мести, могти, нести, пекти, повзти. Поясніть утворення цих форм.

Наказовий спосіб дієслів має три форми: другу особу 
однини та першу і другу особи множини, залежно від того, 
кому адресований наказ або прохання.

У другій особі однини дієслова наказового способу мають 
закінчення -и або нульове закінчення, тобто закінчення на 
будь-який твердий чи м’який приголосний, у тому числі й: 
веди, говори, вір, клич, дозволяй, кинь, кінчай.

У першій особі множини наказовий спосіб має закінчення 
-імо, -мо, а в другій – -іть (рідше -іте), -те. Закінчення -імо, 
-іть (-іте) приймають ті дієслова, які у другій особі однини 
мали закінчення -и, а закінчення -мо, -те – відповідно ті, що 
мали нульове закінчення: ведімо, говорімо та вірмо, кличмо, 
читаймо і ведіть, говоріть та вірте, кличте, читайте.
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 Вправа 398. Створіть за зразком таблицю дієвідмінювання дієслів ве-
сти і кликати у наказовому способі.

Зразок:

Початкова
форма Однина Множина

говорити
дозволяти

1-ша ос.    –          –
2-га ос.  говори, дозволяй
3-тя ос.     –          –

1-ша ос. говорімо,  дозволяймо
2-га ос.  говоріть,   дозволяйте
3-тя ос.       –            –

Вправа 399. Від наведених дієслів утворіть і запишіть форми 2-ї особи однини 
наказового способу, поясніть, які звукові зміни відбулися в коренях слів.

Берегти, брати, будувати, виправляти, відсунути, вказати, 
гнати, довозити, довезти, засипати, засинати, колисати, різати, 
шепотіти.

Вправа 400. Запишіть усі форми наказового способу дієслів гнати і гонити. 
Яку особливість ви помітили?

 Вправа 401. Що б ви хотіли розповісти сонцю і вітру, звернувшись до 
них так:

Тож послухайте, сонце і вітре!
Перестаньте скиглить на мить!
Маю річ я до вас нехитру,
ви послухайте, помовчіть.

(В. Симоненко)

Вправа 402. Перекладіть речення українською мовою, запишіть і підкресліть у 
них способові форми. Скороченнями д., ум., н. над дієсловом позначте спосіб.

1. La început a fost Cuvântul… Timpul a măcinat pietrele, a tocit 
metalele, a şters majoritatea urmelor lăsate de omenire în copilăria sa. Şi 
doar Cuvântul s-a păstrat (H. Дабіжа). 2. Dacă ai pleca acum, ai ajunge 
la timp. 3. Aş dori să văd ţara mea natală ca o floare. 4. Băiete, ascultă 
totdeauna de părinţi (І. Іонеску).

 Вправа 403. Кожна група (по три учні) утворює форми 2-ї особи однини 
всіх трьох способів – дійсного, умовного, наказового – запропонованого 
учителем дієслова і почергово називає їх. Трійка, яка порушила черго-
вість, вибуває, а яка впоралась, отримує 3 бонуси.
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§ 81. ЗМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ ЗА ЧАСАМИ. МИНУЛИЙ ЧАС
Вправа 404. Прочитайте текст, знайдіть і випишіть дієслова. Підкресліть дієсло-
ва у формах дійсного способу.

– Михайлику, очі попсуєш! – гримав на мене дядько Себастіян.
Я посміхався йому, закривав книгу та через хвильку знову 

розгортав її, аби хоч поглянути на чудовиська, для чогось 
заковані в залізо.

І памороззю, і димом, і розкиданими вогниками, і зорями 
зустрічає нас засніжене село. Ось край дороги заскрипів 
журавель*, а за дорогою обізвалася щедрівка (М. Стельмах).

Дієслівні форми дійсного способу завжди називають 
реальну дію, яка відбувалася в минулому, відбувається тепер 
або відбудеться у майбутньому. Наприклад: я працював, я 
працюю, я буду працювати; я радів, я радію, я радітиму.

Отже, дійсний спосіб дієслів називає дію в минулому, 
теперішньому або майбутньому часі.

Дієслівні форми минулого часу (ale timpului trecut) 
називають дію, яка відбувалась чи відбулася до моменту 
повідомлення про неї. До дієслів у формі минулого часу можна 
поставити запитання що робив? або що зробив? Наприклад: 
1. Кожен день приносив якусь новину (М. Коцюбинський). 
2. Ліс зустрів мене як друга… (М. Рильський).

* Журавeль – тут: пристрій біля колодязя, важіль для витягування відра з 
водою, нагадує довгу шию журавля.
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Дієслівні форми теперішнього часу (ale timpului prezent) 
називають дію, яка відбувається під час повідомлення про 
неї. До дієслів у формі теперішнього часу можна поставити 
запитання що роблю? що робить? Наприклад: Вітер з гаєм 
розмовляє, шепче з осокою; пливе човен по Дунаю один за 
водою (Т. Шевченко).

Дієслівні форми майбутнього часу (ale timpului viitor) 
називають дію, яка відбуватиметься чи відбудеться після 
повідомлення про неї. До дієслів у формі майбутнього часу 
можна поставити запитання що буду робити? що робитиму? 
або що зроблю? Наприклад: 1. Україно! Доки жити буду, 
доти відкриватиму тебе (В. Симоненко). 2. Що скажеш, 
Рустеме? (М. Коцюбинський).

Вправа 405. Прочитайте текст, доберіть до нього заголовок. Випишіть дієслова, 
вжиті у минулому часі, і поставте до них запитання.

Я глянув на небо, його обкладали грізно-фіолетові хмари. За 
яром обізвався грім, а Люба налякано скрикнула:

– Ти не бійся, – заспокоював я Любу, – то Ілля калачі 
розкидає.

О. Кваша. Гроза
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– Аби ж калачі, а то громи і блискавки. Он уже й ліс 
перелякався грози, – занепокоїлась дівчина.

Справді, під темним небом затривожився, загудів ліс, 
закипіло листя на ньому, деревам чогось захотілося бігти, але 
вони не знали, куди податися, й, стогнучи, металися на всі 
боки. Знову змигнула блискавка раз і вдруге, ліс і зверху, і 
зсередини просвітився недобрим блакитнавим вогнем, а грім, 
як навіжений, лупив у кілька ціпів*, неначе хотів обмолотити 
землю. Тепер і мені стало лячно (За М. Стельмахом).

Форми дієслів минулого часу творяться від основи 
інфінітива за допомогою суфікса -в/-л- і відповідних 
закінчень.

Суфікс -в і нульове закінчення мають в однині дієслова 
чоловічого роду, суфікс -л- і закінчення -а – дієслова жіночого 
роду, -л- та закінчення -о – дієслова середнього роду, порівн.: 
збира-ти і збира-+-в, збира-+-ла, збира-+-ло.

Форми множини творяться від повної чи скороченої 
основи інфінітива за допомогою суфікса -л- і закінчення -и: 
зібра-ти і зібра-+-ли, мес-ти і ме- + -ли.

Кореневі е, о, я у закритому складі форм чоловічого роду 
переходять в і, порівн.: везти і віз, рости і ріс, лягти і ліг.

Вправа 406. Утворіть від наведених дієслів форми минулого часу чоловічого, жі-
ночого і середнього роду. Підкресліть голосні, що чергуються.

Везти, вести, вирости, допомогти, загребти, злягти, могти, 
нести, пекти, рости, стерегти, текти.

Вправа 407. Розгляньте систему форм минулого часу дієслів брати, гризти, 
густи і за їх зразком запишіть форми минулого часу дієслів бувати, кувати, 
лізти, оповісти, повзти, сікти, співати, тягти, уміти.

Інфінітив
Однина Множина

чол. р. жін. р. середн. р. усі роди

бра-ти
гриз-ти
гус-ти

брав
гриз
гув

брала
гризла
гула

брало
гризло
гуло

брали
гризли
гули

 Вправа 408. Розкажіть про якусь цікаву подію, зустріч, яка вам запам’я-
талася. Дієслова в якій часовій формі вам знадобилися? А чи могли ви у 
цій розповіді про минуле використати дієслова у формі іншого часу?

* Ціп – давнє знаряддя праці, яким вимолочували зерно з колосків.
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§ 82. ТЕПЕРІШНІЙ І МАЙБУТНІЙ ЧАСИ

Вправа 409. Пригадайте визначення теперішнього часу. Прочитайте текст, знай-
діть і випишіть форми дієслів теперішнього часу.

Я відразу впізнаю Любин голос, підводжуся на санях і гукаю 
через став:

– Любо, не застуди голос!
Від ставу чується спочатку сміх, потім хтось відділяється 

від гурту і чимдуж мчить до нас.
І нам усім чогось стає дуже смішно. Тим часом нас 

наздоганяють легенькі санчата, на передку яких сидить молодий 
кремезний чолов’яга, позад нього гойдається і тихенько щось 
наспівує дитині молодиця. Чимсь знайомим-знайомим повіяло 
на мене. Молодиця обертається на наш сміх, і я, вірячи й не 
вірячи, одразу скрикую:

– Мар’яно!
– Ой! Михайлику! – сполохано зойкнула молодиця і для 

чогось перепитала: – Це ти?
– Авжеж, Мар’яно! – зіскакую з саней, наближаюсь до неї 

і бачу перед собою великі-великі очі, над якими сполохано 
б’ються віночки вій (За М. Стельмахом).

Теперішній час мають лише дієслова недоконаного виду, 
тобто такі, до яких у початковій формі можна поставити 
запитання що робити? Наприклад: думати – думаю, 
говорити – говорю, радити – раджу.
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Дієслова теперішнього часу змінюються за особами і 
числами: думаю – думаєш – думає, думаємо – думаєте – 
думають.

Відмінювання дієслів теперішнього часу

Особа
Початкова форма

брати думати кришити стояти

О д н и н а

1-ша (я)
2-га (ти)
3-тя (він, вона, воно)

бер-у
бер-еш
бер-е

дума-ю
дума-єш
дума-є

криш-у
криш-иш
криш-ить

сто-ю
сто-їш
сто-їть

М н о ж и н а

1-ша (ми)
2-га (ви)
3-тя (вони)

бер-емо
бер-ете
бер-уть

дума-ємо
дума-єте
дума-ють

криш-имо
криш-ите
криш-ать

сто-їмо
сто-їте
сто-ять

 Вправа 410. Розкажіть, що ви вже сьогодні робили, що робите зараз у 
класі і що будете робити після уроків. Дієслова якого часу вам знадоби-
лися для розповіді?

Від дієслів доконаного виду можлива тільки проста форма 
майбутнього часу, яка має таку саму систему відмінювання, 
що й дієслова теперішнього часу.

Відмінювання дієслів у простій формі майбутнього часу

Особа
Початкова форма

вибрати задумати накришити постояти

О д н и н а

1-ша (я)
2-га (ти)
3-тя (він, вона, воно)

вибер-у
вибер-еш
вибер-е

задума-ю
задума-єш
задума-є

накриш-ў
накриш-иш
накриш-ить

посто-ю
посто-їш
посто-їть

М н о ж и н а

1-ша (ми)
2-га (ви)
3-тя (вони)

вибер-емо
вибер-ете
вибер-уть

задума-ємо
задума-єте
задума-ють

накрџш-имо
накриш-ите
накриш-ать

посто-їмо
посто-їте
посто-ять

 Вправа 411. Утворіть від дієслів форми теперішнього і простого майбутньо-
го часів. Поясніть, чи від усіх дієслів можливі обидві часові форми? Чому? 

Атакувати, вигоїти, загітувати, крикнути, кричати, надолу-
жити, нести, скроїти, переписати, стрибнути.
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 Вправа 412. Прочитайте текст. Знайдіть у ньому дієслова теперішнього і 
простого майбутнього часів, випишіть їх і зазначте особу і число.

Лелека біля нашої оселі. Мовби не-
дремна сторожа, стоїть він на своєму 
шап кастому гнізді. Уважніше пригля-
діться до його лагідних і спокійних очей, 
стрункої постави. І неодмінно помітите 
одну особливість: ні, він не гість на ва-
шому подвір’ї, він – господар! Його по-
важні розмахи крил, упевнені, немов у 
хлібороба, кроки, дбайливе опорядження 
житла утверджують у нашій свідомості, що присутність лелеки 
необхідна. Дарма що наші постійні сусіди вимушені на зими 
полишати обжиті місця. Весною, як запарує земля, вони неод-
мінно повернуться, принісши із собою особливий настрій (За 
В. Скуратівським).

В українській мові дієслово має три форми майбутнього 
часу: просту, яка твориться тільки від дієслів доконаного 
виду (сказати – скажу, скажеш…), складну (казати – 
казатиму, казатимеш …) і складену (казати – буду казати, 
будеш казати…).

Увага! Складна і складена форми майбутнього часу 
творяться тільки від дієслів недоконаного виду.

Складна форма майбутнього часу твориться від інфінітива 
відмінюваного дієслова додаванням -му, -меш, -ме, -мемо, 
-мете, -муть.

Складена форма майбутнього часу твориться поєднанням 
інфінітива відмінюваного дієслова з формами майбутнього 
часу дієслова бути: буду – будеш – буде; будемо – будете – 
будуть.

Вправа 413. З-поміж дієслів випишіть такі, від яких твориться складна і складе-
на форми майбутнього часу, й утворіть ці форми. Окремо випишіть дієслова, від 
яких такі форми не творяться, й усно поясніть, чому.

Аналізувати, вигадати, визнавати, гризти, глянути, 
допомагати, досягнути, зимувати, змити, кинути, косити.

Вправа 414. Перепишіть фрагмент поезії Лесі Українки «Contra spem spero», 
підкресліть у тексті дієслова дійсного способу й окремо випишіть просту, складну 
і складену форми майбутнього часу, зазначивши в дужках число та особу. Якої 
форми у тексті немає?
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Я на вбогім сумнім перелозі
буду сіять барвисті квітки,
буду сіять квітки на морозі,
буду лить на них сльози гіркі.
І від сліз тих гарячих розтане
та кора льодовая, міцна,
може, квіти зійдуть, і настане
ще й для мене весела весна.

І. Труш. 
Портрет Лесі Українки

 Вправа 415. I. Складіть і запишіть твір-роздум «Незабаром канікули», 
вживаючи слова з довідки і відповідаючи на запитання.

Довідка: повторення навчального матеріалу, табель успіш-
ності, останній дзвоник; канікули, допомога батькам, поїздка, 
село (місто), походи, читання, спортивні ігри, річка, море, ку-
пання, кіно, театр.

Запитання

1. Як ви готуєтесь, щоб добре закінчити навчальний рік?
2. Хто допомагає вам у цьому?
3. Що робитимете влітку?
4. Як будете допомагати батькам?
5. Де будете відпочивати?
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6. Чи будете навідуватись до школи?
7. Які ваші плани на наступний навчальний рік?

II. У тексті оповідання підкресліть дієслова неозначеної форми та визначте 
спосіб кожного іншого дієслова, використовуючи скорочені позначення (д., 
ум., н.).

 Вправа 416. Після змагання з баскетболу команди 6-А і 6-Б посварилися 
через застосування одним із гравців недозволених прийомів. Як можна 
помирити команди? (Застосовуємо метод дискусії або кейс-метод).

§ 83. ДІЄСЛОВА I ТА II ДІЄВІДМІН.  
БУКВИ Е, И В ОСОБОВИХ ЗАКІНЧЕННЯХ

Вправа 417. Пригадайте (методом АБВ...), що вам відомо про дієвідміни, скільки 
їх в українській мові і на підставі чого дієслова відносять до певної дієвідміни. 
Підтвердіть свої думки прикладами.

За особовими закінченнями теперішнього і простої 
форми майбутнього часу дієслова поділяються на дві 
дієвідміни (conjugările).

Належність дієслова до I чи II дієвідміни здебільшого 
визначають за формою 3-ї особи множини.

До I дієвідміни належать дієслова, які в 3-й особі 
множини теперішнього чи простої форми майбутнього часу 
мають закінчення -уть (-ють). Наприклад: гнати – жен-уть, 
колоти – кол-ють, кувати – ку-ють; вигнати – вижен-уть, 
відколоти – відкол-ють та ін.
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До II дієвідміни належать дієслова, які в 3-й особі 
множини теперішнього чи простої форми майбутнього часу 
мають закінчення -ать (-ять). Наприклад: губити – губл-ять, 
бачити – бач-ать, кроїти – кро-ять; загубити – загубл-ять, 
побачити – побач-ать …

Вправа 418. Визначте вид дієслів: 1) писати, прочитати; 2) передбачати, 
скласти. Письмово (робота на два варіанти) продієвідміняйте їх у теперішньо-
му і простому майбутньому часах, відокремлюючи особові закінчення. Визначте 
дієвідміни і поясність, що вам допомогло не помилитися.

Увага! Вправу можна виконати на комп’ютері у формі такої таблиці:

Особа
Початкова форма Дієвідміна Початкова форма

писати прочитати I II передбачити склеїти

О д н и н а

1-ша
2-га
3-тя

пиш-у
пиш-еш

прочита-ю
прочита-єш

у(-ю)
-е(-є)

-у(-ю)
-и(-ї)

передбач-у
передбач-иш

скле-ю
скле-їш

М н о ж и н а

1-ша
2-га
3-тя

До I дієвідміни належать дієслова, у закінченнях яких 
маємо голосні е або є, а до II – які в тих же закінченнях 
мають голосні и або ї.

Вправа 419. Прочитайте речення, знайдіть дієслова дійсного способу, випишіть 
форми теперішнього та простого майбутнього часів, виділяючи закінчення. Ви-
значте вид, час, число, особу і дієвідміну дієслів та підкресліть голосний, що є 
показником дієвідміни.

1. «І між святими буває сварка, – не гнівається дядько. – 
Послухаємо, що скажуть про це люди» (М. Стельмах). 2. А на 
нас, як не кажи, Європа дивиться (О. Гончар). 3. Плачуть голі 
дерева, плачуть солом’яні стріхи, вмивається сльозами убога 
земля і не знає, коли осміхнеться (М. Коцюбинський). 4. Чи 
то сиджу, чи то гуляю, все співаю, все співаю. Уже забула 
говорить … (Т. Шевченко).
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Вправа 420. Від наведених дієслів утворіть форми 2-ї особи однини і множини 
теперішнього чи простого майбутнього часу. Підкресліть голосні у закінченнях.

Вірити, дорожити, змолоти, казати, побороти, розколоти, 
сповістити.

Вправа 421. Продієвідміняйте у теперішньому часі дієслова гнати, хотіти, 
бігти. Які особливості треба запам’ятати?

Довідка для мовної практики

При утворенні форм теперішнього і простого майбутнього 
часу у багатьох дієсловах обох дієвідмін можливі чергування 
приголосних.

Увага! У дієсловах I дієвідміни спостерігаються чергування 
приголосних, які зберігаються в усіх формах однини і множи-
ни. Наприклад:

г-ж: берегти – бережу, бережеш… бережуть;
к-ч: пекти – печу, печеш… печуть;
х-ш: колихати – колишу, колишеш… колишуть;
з-ж: казати – кажу, кажеш… кажуть;
с-ш: писати – пишу, пишеш… пишуть;
т-ч: хотіти – хочу, хочеш… хочуть;
ск-щ: полоскати – полощу, полощеш… полощуть;
ст-щ: свистати – свищу, свищеш… свищуть.
У дієсловах II дієвідміни спостерігаються чергування двох 

типів.
Перший тип (тільки в 1-й особі однини):
д-дж: водити – воджу, водиш… водять;
з-ж: возити – вожу, водиш… водять;
с-ш: косити – кошу, косиш.. косять;
т-ч: тратити – трачу, тратиш… тратять;
зд-ждж: їздити – їжджу, їздиш… їздять;
ст-щ: хрестити – хрещу, хрестиш… хрестять.
Другий тип (у 1-й особі однини та в 3-й особі множини):
б-бл: робити – роблю, робиш… роблять;
в-вл: ловити – ловлю, ловиш… ловлять;
м-мл: ломити – ломлю, ломиш… ломлять;
п-пл: купити – куплю, купиш… куплять;
ф-фл: графити – графлю, графиш… графлять
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Вправа 422. Запишіть дієслова у формах теперішнього чи простого майбутнього 
часу. Підкресліть приголосні, які чергуються.

Абстрагувати, викривити, відрізати, вкусити, дихати, 
застерегти, квапити, кликати, освітити, платити, подробити, 
приїздити, простити, розпекти, скріпити, ходити.

Окремий тип дієвідмінювання в теперішньому і простому 
майбутньому часах мають дієслова дати, їсти, повісти і по-
хідні від них: віддати, з’їсти, розповісти. Вони відмінюють-
ся за окремим зразком.

Відмінювання дієслів дати, їсти, розповісти

О д н и н а
Особа
1-ша дам їм розповім
2-га даси їси розповіси
3-тя дасть їсть розповість

М н о ж и н а
1-ша дамо їмо розповімо
2-га дасте їсте розповісте
3-тя дадуть їдять розповідять

 Вправа 423. Утворіть форми 2-ї особи однини і 3-ї множини від дієслів 
віддати, відповісти, додати, оповісти, передати, поїсти, продати.

У дієсловах I дієвідміни у 3-й особі однини перед -ся у 
закінченні з’являється -ть, порівн.: бережу – бережуся, 
бережеш – бережешся, береже – бережеться, бережемо – 
бережемось, бережете – бережетесь, бережуть – бережуться; 
бачу – бачуся, бачити – бачишся, бачить – бачиться, бачимо – 
бачимось…

М. Примаченко. Голубка розпустила крила, хоче на землі миру



212

§ 84. БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛОВА
Вправа 424. Перепишіть речення, підкресліть дієслова, що мають форму тепе-
рішнього часу, і визначте особу цих дієслів. Чи особу всіх дієслів визначили?

Летим(о). Дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейко в 
темнім гаї сонце зустрічає (Т. Шевченко).

Р. Іванишин. Світає

Не всі дієслова у теперішньому чи простому майбутньому 
часі мають значення особи. Таким є і дієслово світає. Воно 
означає дію, не пов’язану з дійовою особою.

Дієслово, яке означає дію (чи стан), не пов’язану з дійовою 
особою, називається безособовим (verbele impersonale). 
Наприклад: вечоріє, смеркає, темніє.

Безособові дієслова означають:
а) явища природи: світає, смеркає, сутеніє, темніє;
б) фізичний чи психічний стан людини: нудить, кортить, 

спиться, хочеться;
в) незалежність явища від особи: таланить, щастить.

Безособові дієслова не змінюються за особами, числами 
і не мають роду. Їм властиві тільки форми, які нагадують:  
1) 3-тю особу однини теперішнього часу (порівн.: вечоріє і 
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старіє (хтось, щось), кортить і світить (сонце, світло); 
а також майбутнього (порівн.: пощастить (комусь) і поле-
тить (ракета), світатиме (на землі), світитиме (вогник) 
і 2) середнього роду минулого часу та умовного способу (по-
рівн.: закортіло і заболіло, вечоріло б і почорніло б).

Вправа 425. Перепишіть речення, підкресліть безособові дієслова і позначте, 
що вони називають (явища природи – я. пр., стан людини – ст. л.).

1. Світає, Господи, світає… (Л. Костенко). 2. Смеркалося… 
огнем кругом запалало, – аж злякавсь я… (Т. Шевченко). 3. Си-
пало порошу листяну до ніг, дівчину хорошу я все ж уберіг 
(За В. Симоненком). 4. Зустрітися страх хочеться. 5. Назустріч 
зривався сніг і колов голками обличчя. Швидко вечоріло 
(О. Донченко).

Увага! Безособове дієслово ніколи не поєднується з під-
метом.

Вправа 426. Від наведених дієслів утворіть безособові форми теперішнього і 
майбутнього часів. Чотири з них введіть у речення.

Дріматися, кортіти, мрячити, поночіти, розвиднятися, суте-
ніти, таланити, фортунити, хотітися, щастити.

Деякі дієслова можуть вживатися то як безособові, то як 
особові. Наприклад: Під лопаткою коле (виконавця немає) 
і Щось у боці коле. Правда очі коле.

 Вправа 427. Перепишіть речення, підкресліть безособові дієслова пря-
мою лінією, а особові – хвилястою. Як ви визначили ці форми?

1. За комір тече. 2. Річка тече. 3. Уже третій день ллє. 
4. Пахне смаленим. 5. Звідкись димом несе. 6. Весь день снігом 
мете. 7. А хто воду несе? 8. Пахне прілим листям. 9. У вухах 
шумить. 10. Пахне троянда. 11. Запахло м’ятою. 12. Тебе 
аж сюди занесло? 13. І сліди снігом занесло. 14. Уже рік, як 
Дружка не стало.

Вправа 428. Складіть і запишіть речення з дієсловами залити, темніти, тру-
сити так, щоб в одному випадку вони були вжиті як безособові, а в іншому – як 
особові.
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 Вправа 429. Продовжіть речення дієсловом, яке допоможе змалювати 
стан природи.

1. Влітку дуже рано … 2. Взимку … непомітно. 3. Сьогодні 
на Одещині вже … 4. Місячної ночі мені не … 5. Коли магнітні 
бурі на сонці, моїй бабусі не …

§ 85. СХЕМА РОЗБОРУ ДІЄСЛОВА  
ЯК ЧАСТИНИ МОВИ

Послідовність розбору
1. Слово в тексті.
2. Частина мови.
3. Початкова форма (інфінітив).
4. Вид.
5. Спосіб.
6. Час.
7. Число.
8. Особа чи рід.
9. Дієвідміна.
10. Синтаксична роль.

Зразки розбору
Чого ти так засумував, Василю? (Ю. Федькович).

Зразок усного розбору
Засумував – дієслово, початкова форма засумувати, 

доконаний вид, дійсний спосіб, минулий час, однина, чоловічий 
рід, I дієвідміна, у реченні виконує роль присудка. Пишемо 
так, як вимовляємо.

Зразок письмового розбору.
Засумував – дієсл., поч. ф. засумувати, док. вид, дійсн. сп., 

мин. час, одн., чол. рід, I дієвідм., присудок.

 Вправа 430. Прочитайте текст у ролях (автор, герой, героїня), перекажіть 
його зміст.

Моя однокласниця Люба впевнено стала на ковзани.
– Поїдемо далі? – запитав я.
– Можна й далі.
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Поміж вербами і верболозами я помчав до Ведмежої долини. 
І враз піді мною засичав, увігнувся і тріснув лід. По ньому 
поповзло сліпуче павутиння тріщин. Раптом підстрибнув угору 
берег. Вода обпекла мене, мов полум’я. На щастя, я в одну 
мить вилетів з річки і, сам не знаю як, опинився на березі. 
Роз губившись, я не знав, що робити, і насамперед витирав 
рукою обличчя.

– Зараз же скидай чоботи! – наказала Люба.
Коли я перезувся, вона відразу ж потягла мене в село.
– Побіжімо до нас, це городами зовсім недалеко (За 

М. Стельмахом).

 Вправа 431. Підготуйте розповідь про те, яку роботу щоденно виконує-
те вдома ви і ваші рідні (мати, батько, бабуся, дідусь, брати чи сестри). 
Які види робіт виконуєте ви і ваші рідні у школі чи на виробництві, в 
установі?

Вправа 432. Прочитайте речення, знайдіть і випишіть дієслова, зробіть морфо-
логічний аналіз п’яти дієслів (за вашим вибором). Який настрій створили вам ці 
речення?

1. Жалілася Свиня: «Ніяк не розумію, за що так люди хва-
лять солов’я! Адже він навіть хрюкати не вміє...» 2. Над пуго-
ловком Жаба поглумилась: «І в кого ти таке гиденьке уроди-
лось?» 3. Одне ледащо Сонцю докоряло: «Ну хоч би раз ти на 
обід проспало…» 4. Годинник бідкався: «Мені щось не здоро-
виться. А що ж то скоїться, як цокать перестану? Це ж час 
зупиниться! І Всесвіт пропаде!..» Давно годинник той лік часу 
не веде. А час іде» (За В. Симоненком).
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 Вправа 433. Пригадайте найбільш пам’ятні для вас канікули. Усно скла-
діть план розповіді про них. Створіть письмовий твір-оповідання (сім-вісім 
речень). Які дієслова ви використали?

ЗАВДАННЯ І ТЕСТИ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО 
ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Творчі завдання

1. Запишіть повний перелік лексичних і граматичних значень діє-
слова (можна у формі таблиці).

2. Поєднайте дієслова бігти, вчитися, мріяти, читати з якомога біль-
шою кількістю префіксів. Поясніть, як змінювалося від цього зна-
чення дії.

3. Ви не помітили, що старенька сусідка несе важку сумку. Похап-
цем привіталися і побігли додому. За мить подумали, що вчинили 
нечемно. Як вийдете з такої ситуації?

4. Обміркуйте ситуацію: ви йдете на залізничний вокзал зустрічати 
маму (сестру, друга). Уявіть свої дії і розкажіть про них.

5. Прочитайте в інтернеті новини дня. Випишіть дієслова, вжиті в 
цих текстах. Які форми дієслів (інфінітив, дійсного способу, яко-
го часу, особові (безособові тощо) переважають і чому?

6. Який настрій створює автор, вживаючи виділені дієслова? Котре з 
означень до слова світ вам сподобалося найбільше?

Світе мій, гучний, мільйоноокий, 1. Роздратований.
пристрасний, збурунений, німий, 2. Стривожений.
ніжний, і ласкавий, і жорстокий, 3. Урочистий.
дай мені свій простір і неспокій
сонцем душу жадібну зігрій.

(В. Симоненко).
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. У якому рядку є лише особові форми дієслова?

А Читала, відвідують, прикрашати, підспівую.
Б Влаштується, святкуємо, лікували, кортить.
В Привезу, запрошуємо, пам’ятали, злякався.
Г Оглядати, міркуєш, сніжить, малюють.

2. У якому рядку всі дієслова безособові?

А Вестися, хотітися, сміятися, розвиднюватися.
Б Туманити, щастити, сидіти, кортіти.
В Зоріти, сутеніти, світати, не здоровиться.
Г Стати, мріяти, фортунити, мрячіти.

3. У якому рядку всі дієслова однієї дієвідміни?

А Дарувати, переконувати, учити, спати, рятувати.
Б Писати, інформувати, сподіватися, підкреслювати, виконувати.
В Бажати, підносити, смеркати, бігти, їсти.

4. У якому рядку всі дієслова I дієвідміни?

А Дружити, повідомляти, оповідати, прагнути.
Б Думати, мріяти, кликати, намагатися.
В Зимувати, сходити, в’янути, багатшати.

5. У якому рядку всі дієслова належать до ІІ дієвідміни?

А Мостити, просити, крутити, носити, сидіти.
Б Сипати, сипонути, гримати, гриміти, бачити.
В Біліти, білити, казати, возити, терпіти.

6. У якому рядку всі дієслова пишуться з не окремо?

А Не/забувати, не/славити, не/вітатися, не/отримати.
Б Не/сваритися, не/зникнути, не/сподіватися, не/мріяти.
В  Не/навидіти, не/крутити, не/здужати, не/чекати.

7. Утворіть пару доконаний/недоконаний вид дієслів. Яка особливість 
видових пар цих дієслів?

Говорити, ловити, брати, шукати, прощати.

8. Від яких дієслів творяться форми складного майбутнього часу?

А У формі теперішнього часу.
Б У формі інфінітива.
В У формі дійсного способу.

9. Чи поєднується безособове дієслово з підметом? Так/ні.

10. Чи може дієслово мати скорочену форму?   Так/ні.



218

РО З Д І Л  I I I

ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

ЗАПИТАННЯ 
З ПОДІЛУ СЛІВ НА ЧАСТИНИ МОВИ

1. Який розділ науки про мову називається морфологією?
2. Скільки частин мови виділяє українська морфологія?
3. На які групи поділяються частини мови? Що покладено 

в основу цього поділу: значення? спосіб сполучуваності з ін-
шими словами? синтаксична роль?

Вправа 434. Прочитайте текст і випишіть з нього окремо по два слова кожної 
вивченої частини мови. З’ясуйте, чи всі частини мови є в цьому тексті.

Добрий день, дорога Маріє Василівно! З палким привітом 
звертається до Вас Арсеній Петрович Дяченко. Чи пам’ятає-
те?.. Та, мабуть, добре пам’ятаєте: мороки ж Вам було стільки 
зі мною…

Живу я на далекому острові, працюю інженером-метеороло-
гом. От приїду у відпустку, не впізнаєте. Вийшов з мене радист. 
Це завдяки Вам, Маріє Василівно. Тепер я добре зрозумів, що 
тільки з хорошого, старанного і дисциплінованого учня вийде 
справжня високоосвічена людина для нашої держави. 

З повагою Арсеній Дяченко (За Ю. Збанацьким).

Вправа 435. Прочитайте текст і випишіть з нього окремими групами всі слова 
тих частин мови, які вивчають за програмою шостого класу.
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Україна! Пишаюся тим, що маю повне право назвати тебе 
рідною. Своїми розмірами ти більша за такі держави, як Ан-
глія, Австрія, Бельгія, Нідерланди, Данія, Португалія і Швеція 
разом узяті. Сім європейських держав могли б розміститися на 
площі в шістсот три тисячі квадратних кілометрів (З газ.).

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 
ДО ТЕМИ «ІМЕННИК»

1. Що називається іменником?
2. Які іменники мають значення спільного роду?
3. Які іменники не мають граматичного значення роду?
4. Скільки відмін мають іменники?
5. Які іменники не належать до жодної з відмін?
6. Наведіть приклади незмінюваних іменників та іменни-

ків, що вживаються лише у множині.

Вправа 436. Знайдіть у тексті іменники і випишіть їх, визначивши рід, число, від-
мінок, відміну, групу (якщо вона є) кожного.

Мова й пісня – дві найважливіші фортеці, які народ пови-
нен оберігати пильніше й одчайдушніше, ніж свої кордони.

Якщо народ втратить свою мову, то і народу цього більше не 
буде (За Г. Нудьгою).

Вправа 437. Розкриваючи дужки, перепишіть речення. Поясніть написання не з 
іменниками.

1. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли; у нас нема зер-
на (не)правди за собою (Т. Шевченко). 2. Згода дім будує, а (не)
згода руйнує (Н. тв.). 3. Рушієм і мірою життя є добро, а (не)
зло, дружба, а (не)зненависть і (не)поневолення (О. Довженко). 
4. Людська (не)доля будила (не)розпач в мені, а бажання кра-
щої долі, яснішої (Леся Українка).

Вправа 438. Перепишіть і поставте, де потрібно, на місці крапок знак м’якшення.

1. Розтьохкався соловейко на калинон..ці, щось не спиться 
серед ночі сиротинон..ці (П. Грабовський). 2. Зліва, на мокрій 
долин..ці, кінчались жита і починалося пасовис..ко (М. Коцю-
бинський). 3. На сон..ці ясени горять, спадають ягоди з шов-
ковиц..* (М. Рильський). 4. Нема ц..віту на всім с..віту, як на 

* Шовкîвиця – листяне дерево з їстівними плодами.
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ягідон..ці (Н. тв.). 5. Усе залежить від людс..ких зіниц..: в 
широких відіб’ється вся епоха, у звужених – збіговисько дріб-
ниц.. (Л. Костенко).

 Вправа 439. Спробуйте скласти текст лише з іменників (можна викори-
стати кілька прийменників). Чи вдалося?

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ «ПРИКМЕТНИК»

1. Що називається прикметником?
2. Які граматичні ознаки має прикметник?
3. Як творяться вищий і найвищий ступені порівняння 

прикметників? Наведіть приклади.
4. У яких прикметниках пишеться н, а в яких нн? Наве-

діть приклади.
5. Які прикметники належать до твердої групи, а які – до 

м’якої? Наведіть приклади.

Вправа 440. Перепишіть, вставте н чи нн. Поясніть їх написання. Підкресліть 
прикметники м’якої групи однією лінією, а твердої – двома.

1. Ліс оповитий осі…іми чарами. 2. Багата півде…а природа 
вкрила кам’янисте косогір’я. 3. Над со…им селом високо вгорі 
розкинувся зоря…ий намет загадкового неба. 4. Щось незбаг-
не…е було в тій величі (І. Цюпа). 5. Незрівня…а краса твоя, 
Україно!

Вправа 441. Напишіть складні прикметники разом або через дефіс. Поясніть їх 
правопис.

Темно/зелений, жовто/синій, військово/морський, борош-
но/мельний, північно/західний, західно/український, воле/
любний, українсько/молдовський словник, літературно/музич-
ний концерт, добрий/предобрий.

 Вправа 442. Доберіть до слів синоніми. Хто більше?

Розумний, сміливий, наполегливий, добрий, освічений.

Вправа 443. Доберіть до слів антоніми. 

Хитрий, впертий, лукавий, потаємний, гучний, упертий.

 Вправа 444. Поясніть, чому лише від якісних (і навіть не від усіх) при-
кметників можна утворювати ступені порівняння.
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ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ «ЧИСЛІВНИК»

1. Які числівники відповідають на запитання скільки?, а 
які – на запитання котрий? Наведіть приклади.

2. Назвіть розряди кількісних числівників.
3. Подібно до якої частини мови відмінюються порядкові 

числівники?
4. За яким зразком відмінюються числівники тисяча, 

мільйон, нуль?

Вправа 445. Прочитайте, назвіть числівники та їх розряди. Підкреслені числів-
ники розберіть як частину мови.

1. Вчився хлопець у шостому класі (А. Малишко). 2. Широ-
ке небо неначе кліпало тисячами блискучих очей (І. Нечуй-Ле-
вицький). 3. Один всю роботу робить, другий господаря моло-
ком поїть, третій хату стереже (Н. тв.). 4. Уперше зворотний 
бік Місяця був сфотографований у жовтні тисяча дев’ятсот 
п’ятдесят дев’ятого року (Газ.). 5. Відмінників було п’ятеро 
(З газ.).

Вправа 446. Запишіть числа словами. Числівники з іменниками поставте в по-
трібному відмінку.

1 (хлопець), 1(дівчина), 1 (дитина), 7 (книги), 7 (ластівки), 
з 20 (гривня), знаходитись на 8 (поверх), жити у 18 (будинок), 
2 (кінь), 1,5 (метр), у 1999 (рік), після 3 (день), до 1 (грудень), 
вчитись у 6 (клас).

 Вправа 447. Створіть текст про спорт (7–8 речень), у якому використайте 
слова сто і сотня, десять і десятка.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ «ЗАЙМЕННИК»

1. Які слова називаються займенниками?
2. Скільки розрядів має займенник? Назвіть їх.
3. Чим питальні займенники відрізняються від займен-

ників відносних?
4. Як пишеться ні в заперечних займенниках?

Вправа 448. Перепишіть, розкриваючи дужки. Усно поясніть написання.

1. Гукати в минуле – даремна турбота, гукай у майбутнє – 
хто(небудь) почує (О. Підсуха). 2. Вона не терпіла (будь)яко-
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го бруду (О. Гончар). 3. (Ні)яке дитяче товариство хлопця не 
приваблювало (Я. Баш). 4. Тільки той не помиляється, хто 
(ні)до(чого) не торкається (Н. тв.). 5. Ми бідні не тим, що (ні)
чого не маємо, а тим, що (ні)чого не знаємо (Н. тв.). 6. Вже  
хто(зна) скільки часу минуло з тої пори (В. Кучер).

 Вправа 449. До кожного речення допишіть своє, яке продовжить зміст 
першого і в якому ви заміните займенником підмет, додаток чи означення, 
підкреслені у поданому реченні.

Зразок: Люблю я шепіт стиглого колосся. – Воно мені ше-
поче «хліб».

1. Любіть травинку і рослинку, і сонце завтрашнього дня 
(Л. Костенко). 2. Дерево міцне корінням, а людина – друзями 
(Н. тв.). 3. Не зможу ані кроку я по чужій землі – не виживе 
душа (Ю. Каплан).

 Вправа 450. Створіть текст (7–8 речень), у якому займенники хто і що 
будуть і питальними, і відносними. Наприклад: Хто хоче поїхати? Поїде 
лише той, хто хоче.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ «ДІªСЛОВО»

1. Що називає (означає) дієслово?
2. Що є початковою формою дієслова?
3. Які є способи дієслів?
4. У якому способі дієслова мають форми часу?
5. Від якої основи утворюються дієслова умовного способу?
6. Чи мають дієслова рід?
7. Як визначаємо дієвідміни дієслова?
8. Яку синтаксичну роль виконують дієслова?
9. А яку роль у реченні може виконувати дієслово у формі 

інфінітива?

Вправа 451. Прочитайте текст, випишіть дієслова і зробіть їх синтаксичний роз-
бір. Розкажіть, як ви розумієте цей текст.

Прислухайтесь, як океан співає – 
народ говорить. І любов, і гнів
у тому гомоні морськім. Немає
мудріших, ніж народ, учителів.
У нього кожне слово – це перлина,
це праця, це натхнення, це людина.

(М. Рильський)
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Вправа 452. Запишіть речення, ввівши в них з довідки потрібні за змістом діє-
слова у формі інфінітива. Яким членом є в кожному реченні інфінітив?

1. Мене просили батьки … старому сусідові. 2. Я приїхав …, 
а не сидіти на лавці запасних. 3. Завдання … першим йому по-
ставив тренер. 4. Обіцянку не … я повинен виконати. 5. Науку 
за плечима не …

Довідка: стати, спізнитися, носити, допомогти, перемагати.

Вправа 453. Утворіть усі способові і часові (у дійсному способі) форми дієслів.

Зразок: жити – д. сп. живу, житиму, жив; ум. сп. жив би; 
н. сп. живи!

Знати, подорожувати, вчитися, мріяти, йти, вчитися.

Вправа 454. Поясніть зміст народних повір’їв (прислів’їв).

1. Січень з груднем прощається, а на лютий очі косить. 2. У 
лютому зима вперше з весною стрічається. 3. Березень у зими 
кожуха купив, а на третій день продав. 4. Сон на зиму відкла-
ли, а діло в квітні зробили. 5. Травень багатий на квіти, а хліб 
у жовтня позичає. 6. У червні на полі густо, а в коморі пусто. 
7. У липні день одбуває, а спека прибуває. 8. Як у серпні дбаєм, 
так зимою маєм. 9. Вересень весіллями багатий. 10. Вересень 
пахне яблуками, а жовтень – капустою. 11. У листопаді зима з 
осінню бореться. 12. Сніг у грудні глибокий – урожай високий.

Вправа 455. Перепишіть, розкриваючи дужки, поясніть зміст прислів’їв.

1. Не хвали (сам) себе, нехай (ти) інші похвалять. 2. (Наша) 
кумі все просо на умі. 3. Шкода (ваш) голови, але шкода й (мій) 
шапки. 4. (Свій) ледачого не хвали, а чужого доброго не гуди*. 
5. Не (всякий) жарти бувають чогось варті. 6. За (ваш) шепотом 
і (наш) крику не чути. 7. У (свій) гнізді і ворона яструбові очі 
виколе. 8. Зі (свій) печі і дим не чадить. 9. Хвалилася коза, що 
в (вона) хвіст довгий. 10. Гарно тому жити, хто не має за (що) 
тужити.

* Гóдити – осуджувати, критикувати.
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ДОДАТКИ

I. ТЕКСТИ ДЛЯ ДИКТАНТІВ ЧИ САМОПЕРЕПИСУВАНЬ

1. МАГІЧНА КРАСА ПРИРОДИ

Природа прекрасна. Несмак не притаманний їй ні в спо-
лученні кольорів, ні в формах. Нема в ній ні місця, ні часу, 
коли б земля не гармонувала з небом  чи вода з землею. Нема 
негарного дерева й квітів негарних: нема й не буде. І як би не 
панувала в природі анархія випадковостей, якою б інертною* 
й непіддатливою людським зусиллям вона не була, вона зав-
жди буде дорогa людині. А ступінь замилування споконвічною 
красою завжди буде відзначати натури талановиті, піднесені, 
як вдячність людської душі за багатство дару в час щасливого 
народження. І скільки світ стоятиме, навіть коли людський 
геній збагне й підкорить собі всі її таємниці, й тоді не ста-
не вона менш прекрасною, і ніколи не вичерпається джерело 
благородної радості від споглядання й оволодіння нею (О. Дов-
женко).

2. СПОГАДИ ДИТИНСТВА

Прокидаюся на березі Десни під дубом. Сонце високо, косарі 
далеко, коси дзвенять, коні пасуться. Пахне в’ялою травою, 
квітами. А на Десні краса! Лoзи**, висип, кручі, ліс – все бли-
щить і сяє на сонці. Стрибаю я з кручі в пісок до Десни, миюся, 
п’ю воду. Вода ласкава, солодка. П’ю ще раз, убрівши по колі-
на і витягнувши шию, як кінь, потім стрибаю на кручу і гайда 
по сінокосу. І вже не ходжу, а тільки літаю, ледве торкаючись 
лугу. Вбігаю в ліс – гриби. У лoзи – ожина. В кущі – горіхи. В 
озері воду скаламучу – риба (О. Довженко).

3. РАДІСТЬ СПІЛЬНОЇ ПРАЦІ

Отак я раюю днів два або три, аж поки не скосять траву. 
Ношу дрова до куреня***, розводжу огонь, чищу картоплю, ожи-
ну збираю косарям… Після косовиці починаєм гребти сіно гур-
том, і ось потроху міняється наш світ чарівний…

* Інåртний – тут: малорухливий, пасивний.
** Лозà – народна назва деяких кущових порід верби. 
*** Кур³нь – легка будівля, сторожка (на городах, баштанах і т. ін.)
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Після вечері зразу ж лягали спати. Часом я засинав ще до 
вечері, дивлячись на зорі, або на Десну, або на вогонь, де вари-
лася каша. Тоді батько або дід довго будили мене вечеряти, та 
вже важко було мені розплющити очі, і я падав з їх рук у сон, 
як лин* в ополонку**, тільки мене й бачили (О. Довженко).

4. ДУХОВНІ ОБЕРЕГИ

Здавна вважали, щоб полюбити, треба знати, а щоб знати – 
маєш полюбити. І той ставок, освітлений серпиком місяця, і 
леваду з попасом корів, і крислате дерево на краю села, і чу-
мацький шлях, усміх незрадливої юнки, мудрий погляд бабусі, 
чарівний гук кобзи, поклик освітлених вікон маминої хати. Не 
забудьте, не збайдужійте, не зрадьте цих духовних оберегів, з 
якими ми виростали й виходили в широкий і тривожний світ, 
щоб завжди повертатись, бодай у спогадах, до родинного вогни-
ща – до свого пjсвіту! (В. Скуратівський).

5. ЕКОНОМІЯ

Економія – це турбота людей про те, щоб розумно, по-
господарськи витрачати і тканину, і метал, і дерево… А ще – це 
заощадження людської енергії, заощадження часу.

Подумай, як ти можеш допомогти державі зекономити 
додаткові кошти.

По-перше, бережи свої підручники. Скільки паперу додатково 
збережеться!

Більше того! Кожен з нас може допомогти державі зеконо-
мити, не виходячи з квартири.

Ось, приміром, хтось із нас не закрутив як слід кран. Капає 
водичка. А за день ці крапельки дадуть ціле море – 12 тисяч 
літрів води. Уявляєте?

Так само і з електрострумом. А це теж великі загальнонародні 
збитки.

От і виходить, що й кожен з нас може економити.
Будь господарем, друже! (З календаря).

6. БЕЗШЕЛЕСНИЙ ЛЕТ

Птахи в лісі – це щось особливе. І не тільки тому, що тут 
вони співають так натхненно. Найбільше мене хвилюють не 

* Лин – прісноводна риба родини карпових.
** Ополîнка – отвір, прорубаний у кризі замерзлої водойми.
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співи, хоча я дуже люблю їх, а пташиний лет між високими 
кронами.

Сьогодні, коли вже сутеніло, прямо над моєю головою про-
летіло дві сови. Так низько, що ледь не торкнулися моєї го-
лови. Ось коли я зрозумів, що таке безшелесний політ. Одна 
річ чути про це або читати, а інша – побачити на власні очі на 
віддалі простягнутої руки. Ні шуму, ні шелесту, ні найменшо-
го звуку… Навіть більше: здається, що то совине помахування 
крилами поглиблює тишу.

Чому мене так хвилює одинокий птах у високому небі? Птах, 
що стає майже цяткою. Чому з моєю душею починає коїтися 
щось дивне? Що вона пригадує? Що в ній пробуджується? Чи 
озирає той шлях, який її чекає? (П. Сорока).

7. ПТАХИ У ВЕРЕСНІ

Улітку уже не почуєш у лісі пташиних переспівів, усіх 
цих витьохкувань, щебетів, скрекоту і воркування горлиць, 
хоча назовсім пташині голоси не зникають ніколи. То дроз-
ди перегукуються, то вони скрикують, то дятлів барабанний 
дріб порушить вистояну зелену тишу. Але то не спів, не на-
тхненна шлюбна симфонія. Її коротка пора безповоротно ми-
нає з весною.

А тепер, на початку осені, птахи не співають зовсім, тільки 
інколи сваряться. Їхні неприємні голоси дражливо надривні, 
неприродно-крикливі й часто істеричні. Трапляються й бійки.

Але ті птахи, яких чекає вирій, у жодні чвари не вступають. 
Навпаки, вони стають усе більш умиротвореними і самозагли-
бленими, ширяють то поодинці, то невеликими зграйками в 
небі й ніби випромінюють мир і спокій.

Птахи дивовижно нагадують людей, і я вже не маю сумніву, 
що вони так само гостро сприймають навколишній світ, як ми, 
і так само переживають, радіють і страждають (П. Сорока).

8. ВЕЧІРНЯ РОСА

Люблю той час, коли сонце вже сховалося за обрій, а ніч ще 
не настала. Влітку така пора тримається більше години. Душа 
втишується і разом із землею наслухає наближення сну… Ліс 
тоді покритий глибоким спокоєм, ніде ані шелесне, у високо-
му небі повільно пробиваються перші зорі. Спершу дерева тем-
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но-сині, згодом темно-сизі, аж поки не почорніють зовсім. За 
ту довгу благодатну годину відтінків темного можна налічити 
десятків два.

Повітря вологе – то сіється невідчутна на дотик вечірня 
роса. Хоч як би не намагався, не відчуєш її ні долонями, ні чо-
лом, ні губами. За все літо мені вдалося це тільки один раз – у 
глибокій улоговині далеко за лісом, коли за кілька хвилин моє 
волосся змокріло (П. Сорока).

9. ЗАПАХ МОГО ДИТИНСТВА

Весь день у полі з чередою. Сам-один. Набігався. Надихався 
пахощами польових квітів. Намилувався рідними краєвидами і 
хмарними небесами. Відтанув серцем і душею. Тричі скупався 
у джерелі, де на Водохреща посвячують воду, попередньо почи-
стивши його від жабуриння і бур’янів, якими воно заросло так, 
що ледве добрався до нього.

І минуле сплило в пам’яті яскраво-яскраво. Але не якимись 
живими картинками, а запахами. Бо саме запахи – це те най-
терпкіше і найсильніше, що виніс з дитинства. То були запахи 
життя. І я любив їх. І сьогодні не верну носа від них, бо вони 
повертають мене до землі, до чогось глибинно-первісного, до 
того, з чого всі ми вийшли і в що повернемося (П. Сорока).

10. КОСМОНАВТИКА

Слово космонавтика походить від грецького «космос». Це 
мистецтво мореплавства, кораблеводіння. Сьогодні космонав-
тика – це теоретичні і практичні галузі науки і техніки, що 
забезпечують можливість дослідження й освоєння космічного 
простору й позаземних об’єктів. Для цього використовують різ-
ні космічні літальні апарати.

У вісімдесятих роках дев’ятнадцятого століття Микола Ки-
бальчич розробив перший у світі проект літального апарата для 
польоту людини. Наукова розробка теоретичних основ космо-
навтики належить Костянтинові Ціолковському. Він передба-
чив неминучість виходу людства у космічний простір. Першим 
космонавтом, що полетів у космос, був Юрій Гагарін.

У Києві в червні–вересні 1925 року була організована пер-
ша в світі виставка з проблем вивчення світового простору. У 
1957 році із запуску в Радянському Союзі першого в світі су-
путника Землі починається космічна ера.



228

Космонавтика допомагає розв’язувати низку проблем збере-
ження навколишнього середовища на Землі (З енциклопедії).

11. СВІТОВИЙ ОКЕАН

Океан – безперервна водна оболонка, що вкриває більшу ча-
стину поверхні Земної кулі. Площа світового океану 361 млн 
кв. метрів (71% земної поверхні); становить основну частину 
гідросфери. За перевагою океанів Земну кулю поділяють на 
океанічну півкулю і материкову півкулю. Виділяють чотири 
океани: Тихий, Атлантичний, Індійський і Північний Льодо-
витий.

Води Світового океану мають сталий солевий склад. Концен-
трація солей змінюється залежно від надходження і витрати 
прісної води.

Річна температура на поверхні Світового океану становить 
17,5 градуса, змінюючись у межах від мінус 2 до плюс 35 гра-
дусів.

Води в океані постійно переміщуються у горизонтальному і 
вертикальному напрямках. Важливою складовою циркуляції є 
морські течії.

Живі організми населяють океан від поверхні до найбіль-
ших глибин. У Світовому океані є майже 10 тисяч видів рослин 
і 160 тисяч видів тварин, у тому числі майже 16 тисяч видів 
риб (З енциклопедії).

12. МИСТЕЦТВО

Мистецтво – це естетичне освоєння світу в процесі художньої 
творчості. Особливий вид людської діяльності, що відображає 
дійсність у конкретних образах відповідно до певних естетич-
них ідеалів. Виокремлюють мистецтво образотворче, сценічне 
або таке, що відповідає певній галузі практичної діяльності лю-
дини, наприклад, мистецтво гончарне, вишивки, різьбярства, 
архітектурне, музичне, кіномистецтво, мистецтво телебачення 
і т. д. Є також мистецтво виховання, воєнне мистецтво.

На базі мистецтва розвивається художня свідомість суспіль-
ства. Мистецтво орієнтує людей у реальних життєвих обстави-
нах, навчає творчо ставитись до всіх природних і суспільних 
явищ.

Мистецтво зародилося в первісному суспільстві (малюнки в 
печерах, різьблення на кістках і камені, ритуальні танці тощо).
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Одним із найстаріших є мистецтво слова. Спочатку воно іс-
нувало в усній формі переказів, міфології, фольклору, епосу, а 
з появою писемності воно започаткувало художню літературу 
(З енциклопедії).

13. ПОДОРОЖ ЗАЛІЗНИЦЕЮ

Дороги пішки, автобусом, автомобілем, літаком і паропла-
вом мають свою принадність.

Я ж люблю дороги залізничні. І не тому лише, що вони 
віддавна вважаються безпечнішими. Просто вони мають свою 
особливу музику. Вона твориться не лише гудком електровоза, 
а й перестуком коліс на стиках залізничного полотна. А ще – 
людським гомоном. Наші люди щирі й відкриті для спілкуван-
ня, розкажуть і пригоду, і свою тривогу, і жарт. А ще можуть 
і заспівати: по-українськи, по-молдовськи, по-російськи… Не 
зогледівся – а час минув. Виходиш з новими знайомими. І ще 
більше переконуєшся, що людей зближує спілкування.

II. ТЕКСТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ  
З ТЕМИ «ПОРИ РОКУ»

ЛЯГАЄ СНІГ ПУХНАСТИЙ

Стою серед зимового лісу в німому зачудуванні. Величава і 
спокійна його краса. Мороз, здається, витискує всю вологу із 
дерев – їх гілки сухо, різко, коротко риплять на безвітрі, а со-
нячний промінь тихо обсипає їх гілки холодним і незворушним 
сяйвом. 

Мені здається, кожен прагне взимку дивитись, як пухнасті 
клапті падають додолу. Так само, як навесні чекаємо благодат-
ного краплистого дощу. Все у свій час.

…Снігопад почався якось непомітно, повільно, потім поряс-
нішав, погустішав.

Завжди люблю спостерігати дивовижний загадковий лет пух-
настих вісників зими. Стояти посеред широкого поля і глядіти, 
вдивлятись у білу круговерть навколо. Кришталеві сніжинки 
нечутно опускаються на дерева, кущі, поля, дороги, а величава 
тиша навкруги ніби підкреслює урочистий момент у житті рід-
ної природи. Неповторний, хвилюючий час (Е. Скіпор).
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РОЗПУСКАЮТЬСЯ ДЕРЕВА

Коли в лісі розпускаються дерева, стає видно, яке живе, 
чого якому бракує: ось горде і зелене дерево  підпирає верхів-
кою небо, а у того – листя в затінку зчервоніло, там – до гілоч-
ки сік не дійшов: суха…

Листочки липи з’являються зморщеними і висять. Над ними 
рожевими ріжками стирчать, обгортаючи їх, стручки.

Дуб суворо розвертається, утверджуючи свій лист. Хай зов-
сім маленький, але особливий.

Ожина тремтить не в зеленому, а в коричневатому. Клен 
жовті долоненята порозпускав, сосни відкривають майбут-
нє міцно стиснутими пальчиками. Скоро вони виструнчаться 
вверх, як свічки.

Молоді ялинки стоять веселі, горді, зелені. Старша – як 
дама в концертнім платті, а довкола – малі, голоніжки.

…Ніщо так не радує, як ліс, що вдягається!
Як прекрасно шелестять юні деревця густими прозорими 

гілками в такт тихому легкому вітру! А коли безліч птахів за-
селяє їх? Ти в захваті!..

Незрівнянно пахнуть ароматною смолою берези, тополі, че-
ремхи. Все зеленіє, дихає життям, все вітає одне одного, лісову 
поляну, сонце… Новий день розплющує очі… (Е. Скіпор).

НАСТРІЙ ДАРУЄ ЛІС

З дитинства я зачарований лісом. Він завжди приваблює – 
свіжим, чистим повітрям, замріяністю високих крон.

Кажуть, що найкраще гуляти лісом улітку, коли все довко-
ла насичене багатим калейдоскопом розквіту. А мені подоба-
ється осінній тихий гай. Та й взагалі, ліс прекрасний о будь-
якій порі року.

Взимку, приміром, все заховане у срібний убір. Лише зелені 
смереки, ялиці стоять непорушно, мов солдати у строю. І ти-
хо-тихо навкруги.

Навесні тугий струмінь джерела будить природу ніжним 
дзюрчанням. Вода біжить камінням – чиста-чиста. А там і пер-
ші підсніжники розкривають пелюстки. Земля дише свіжістю.

Тепер осінь. Під ногами стеляться жовто-коричневі килими 
з опалого листя. Крокуєш ними – і під ногами шелест. Прихо-
дять у серце спогади. Десь високо у небі промайне бистрокри-
лий птах, тихий спів його рідше чути.
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Світанкові тумани снують перелісками, дихають прохоло-
дою. І ранній заморозок торкнеться листя клена, задзвенить 
воно, як відгомін далекого дзвоника. Маленькі опеньки при-
тулились під старим пнем, мов сховались від дрібного тихого 
дощу. Гарно і хороше в природі (Е. Скіпор).

ПЛИВУТЬ ЖУРАВЛИНІ КЛЮЧІ

У сонячну ясну днину зібрались у далекий політ журавлі. 
Птахи зажурено кружляли над тихим озером, прощаючись з 
рідним краєм.

Вожак першим високо злетів у прозору голубінь, за ним по-
тяглися інші, і незабаром стрункий журавлиний ключ під ледь 
чутне з високості «курли» зник з виду.

Їх політ – над гомінкими містами і зеленими дібровами, роз-
логими нивами і срібними річками.

У глухім лісі на березі ставка сіли птахи на нічний відпочи-
нок. На рожевіючій зорі прокинулись.

Ледь клубочиться сизий туман над водою і блискучими кро-
нами, легкий вітерець кидає пригорщами золоте листя беріз на 
темно-синю поверхню ставка.

Один за одним злітають журавлі. Чутно свист повітря, яке 
розсікають широкі крила. Скільки верст далечини чекає їх, 
скільки перельотів!

Хвилюються молоді птахи: для них це перша подорож у не-
знаний вирій. Старші поруч, ніби мудрі порадники, вчать се-
кретів далеких мандрівок.

Пунктирною лінією-променем продзвенів ключ і розтанув 
у небесній блакиті. Тільки погляди людей ще довго звернуті 
в той бік, звідки ледь-ледь доноситься прощальна журавлина 
пісня – ніжна мелодія ранньої осені.

Піднімається над обрієм рожевощоке сонце. У бризках про-
міння купаються птахи, лине над лісом їх турботливо-ніжний 
щебет. І тільки старий очерет шерехтить, ніби лаштується до 
довгого зимового сну.

До побачення, журавлі! Ви неодмінно повернетесь до рідного 
краю. Як і весна, що приходить до нас після синьоокої зими.

Принесіть весну на крилах, журавлики! (Е. Скіпор).
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III. МІЙ ДРУГ КОМП’ЮТЕР

Пошук 1. Відкрий на своїй сторінці в соціальній мережі на-
діслані тобі листи. Випиши з них в окремий рядок наявні там 
прикметники. Які прикметники переважають: позитивного 
(«доброго») чи негативного («злого») змісту? І що ти з приводу 
цього думаєш?

Пошук 2. Випиши з листів або повідомлень тобі в соціальній 
мережі імена і прізвища твоїх адресантів (тих, хто тобі пише). 
Поділи ці назви на дві групи: 1) відмінюваних в українській 
мові прізвищ і 2) невідмінюваних прізвищ. За якими ознаками 
ти їх поділив?

Пошук 3. Проаналізуй, як у соціальній мережі зазначається 
дата надсилання листа чи повідомлення. Так, як дата класної 
або домашньої роботи, чи інакше? Чи вживаються кількісні і 
порядкові числівники, а чи лише цифри? 

Пошук 4. Наберіть у пошуковій системі інтернету слова бе-
региня, русалка, мавка, лісовик, польовик, домовик, Даждьбог, 
Стрибог, з’ясуйте їх лексичне значення. Хто і коли може ці 
слова використовувати?

Пошук 5. Знайдіть в інтернеті три    вірші М. Емінеску і три 
поезії Т. Шевченка. Випишіть з них іменники на позначення 
простору. Чи є у цих текстах однакові іменники з таким зна-
ченням?

Пошук 6. Знайдіть в інтернеті карту України. Запишіть ок-
ремо назви міст, що є: 1) іменниками чоловічого роду, 2) імен-
никами жіночого роду, 3) прикметниками, 4) словами у мно-
жині, 5) що складаються з двох слів. Які назви переважають? 
Чи є на Україні назви – незмінювані слова?

Пошук 7. Знайдіть в інтернеті слова церква, господар, поле, 
будинок і запишіть, які синоніми вони мають.

Пошук 8. Пограй у соціальній мережі зі своїм кращим при-
ятелем у відому гру «Підхопи слово»: пишеш слово, а другий 
гравець записує слово, що починається буквою, якою закінчу-
ється твоє слово, потім ти пишеш слово, що починається ос-
танньою буквою його слова, і т.д. Скільки слів ви запишете за 
10 хв. сьогодні? А скільки іншого разу?
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ІV. ЗАВДАННЯ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ НА ТЕМУ 
«Я І СВІТ ДОВКОЛА»

 Що ти бачиш на малюнку? Якби ти його малював, що варто 
ще домалювати? Котрий малюнок назвав би інакше?

Теми картин для описів і діалогів:
1. Родџна.
2. У крамниці.
3. На пошті.
4. На залізничному вокзалі.
5. В аптеці.
6. На автостраді.
7. На відпочинку (озеро, море, ліс, … або…).
8. Футбольний матч.
9. У театрі.

10. Допомагаю (мамі, татові, бабусі … чи ще комусь).

V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ТВОРЕННЯ 
ВЛАСНОГО ТЕКСТУ

Завдання 1. Допиши роздуми.
1. Сучасна людина вивчає космічний простір не лише через 

телескоп – вона може полетіти до далеких планет на космічно-
му кораблі. Якби я міг полетіти в небо, я хотів би побачити … 
і довідатись… Думаю, що це…

2. Мені приснився сон: начебто я – капітан океанського ко-
рабля, команда якого вивчає жителів водного простору. Після 
цього сну я все частіше думаю про…

3. Я люблю своє село (місто). Маю друзів, які живуть у ньому, 
часто зустрічаю свою першу вчительку, майже щодня навідуюсь 
до бабусі й дідуся… Якось я почув від батьків, що нам доведеться 
переїздити в інше село (місто). Відтоді я думаю, що буде з …

Завдання 2. Допиши розповідь.
1. На шкільній спортивній площадці віднедавна нас перед 

уроком фізкультури зустрічає руде маленьке цуценя. Звідки 
воно тут – ніхто не знає. Нам не дозволяють його гладити чи 
брати на руки – кажуть, що це небезпечно для здоров’я. Але 
одного дня песик не з’явився…

2. У школі організували виставку учнівської творчості. Яких 
тільки гарних і потрібних речей там не було! Дівчата, звичайно, 
показали свої вишивки, … А хлопці – моделі машин, літаків, …
Молодші школярі зробили виставку… Мене найбільше вразили…
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3. У кожному місті чи селі є визначні місця, пов’язані з істо-
ричною подією або історичною особою. Кожен житель повинен 
знати ці місця, щоб могти розповісти про них гостеві свого краю.

Я можу розповісти про…
Завдання 3. Допиши опис.
1. У моїй кімнаті навпроти великого вікна, з якого видно 

наш сад, стоїть мій письмовий стіл, на якому…
Поряд зі столом на стіні – стелаж для книжок, з якого я 

можу дістати… Це моє робоче місце. Адже навчання – це моя 
важлива робота… і я…

2. Квіти – це моє захоплення. Я знаю про них багато. На-
приклад, тюльпан … (троянда, піон…).

3. Фруктові та ягідні дерева я знаю змалечку. Про них можу 
багато розповісти. Наприклад, яблуня … (груша, вишня…).

4. Автомобіль – моє захоплення. Я знаю всі сучасні марки. 
Але найбільше знаю про… Розкажу, що…

5. Я ще не був на морі, але уявляю собі його так…
6. Я ще не ходив у гори Карпати, але думаю, що вони такі…
7. Я не збирав урожай фруктів, але думаю, що це треба ро-

бити так…
Завдання 4. Допиши вірш.
1. Ой весняна школо,

все цвіте…
Поспішають…
знань нових…

2. Вже заглядає сонце
у … віконце.
… прокидатись
… навчатись.

3. Хто друзям довіряє,
той … долає.
А хто друзів втрачає,
сам … не подолає.

VI. ПОМІРКУЙ 
1. Чому земля – вона, хліб – він, а молоко – воно?
2. Чи всі люди на землі прокидаються і лягають спати тоді ж, 

коли й ти?
3. Чому лагідне, добре слово заспокоює людину, коли вона 

роздратована?
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4. Що було б, якби всі твої односельчани (або жителі твого 
міста) одночасно пішли в ліс (або до річки, або поїхали подоро-
жувати і под.)?

5. Як ти допоміг би товаришеві, якби він випадково поранив 
руку або відчув себе хворим?

6. Чому собака – друг людини, а вовк – небезпечний для 
людини?

7. Чи можуть перелітні птахи усе ж не полетіти у вирій?
8. Чому і коли коня називають мудрим, віслюка – ледачим, 

кота – лінивим, рибу – німою, небо – високим, погану люди-
ну – низькою, вечір – пізнім або раннім, день – довгим чи ко-
ротким, стіл – обіднім або кухонним, серце – добрим або злим, 
язик – гострим або солодким?

9. Чи варто називати новонароджене дитя ім’ям, яке є іме-
нем не твого, а якогось іншого народу? Для чого українські та 
молдовські імена можуть набувати пестливої форми?

10. Чому кожен народ має своїх героїв і хоче, щоб про них 
знали інші народи?

11. Чому в пісні співають: «Не рубай тополю! Може, та то-
поля – твоя доля. Краще їй водиці принеси…»? 

12. Коли цвітуть у житі маки і волошки – це добре чи є за-
грозою врожаєві?

13. Що б ти зробив, якби, прокинувшись одного ранку, по-
бачив усе довкола – вдома і за вікном – у сірому кольорі?

14. Що краще: коли кажеш «не хочу», чи коли щиро зізна-
єшся – «не можу»? Чому?

15. Яка книжка тобі більше подобається – паперова чи елек-
тронна? Чому?

VІІ. ЦІКАВА ГРАМАТИКА

1. Чому не можна казати: більша половина; коли є всього 11, 
не кажемо «близько двадцяти»; двохтисячний чотирнадця-
тий рік; дев’яностому третьому; коли 101, то не процентів, 
а процент?

2. Скільки відмінків мають іменники в українській, мол-
довській, французькій (або німецькій чи англійській) мовах? 
Чи у мовах з меншою кількістю відмінків важче поєднувати 
іменник з іншими словами? 

3. Чому займенники є особові і неозначено-особові? Для чого 
нам їх знати?
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4. Коли варто використовувати форми старший, здоровший, 
грубший, а коли старіший, здоровіший, грубіший? Побудуйте 
речення.

5. До яких слів не варто (бо що зміниться?) або й не можна 
(чому?) додавати суфікс -еньк-? 

6. Для чого числівникам потрібні паралельні форми: п’я-
ти – п’ятьох, шістьма – шістьома, вісімдесяти – вісімдеся-
тьох і под.?

7. Котрі слова у ряду два, сотня, сто, три, двісті, двійка, 
тисяча, одні, одинадцять, десятка не є числівниками? А до 
якої частини мови вони належать?

8. Яка відмінність у значенні слова відносний у таких сло-
восполученнях: відносний прикметник, відносний спокій, від-
носна перевага, відносне поліпшення зору?

9. Поєднайте з якомога більшою кількістю префіксів слова 
говорити, писати, йти, купити, дати. Про що свідчить така 
кількість похідних?

10. Розташуй слова в потрібній формі і потрібній послідов-
ності так, щоб утворилися речення – 1) привітання, 2) вдячно-
сті, 3) зауваження:

1) нагода, з, найщиріший, вітання, ваш, ювілей, прийняти;
2) усі, безмежно, ми, вдячні, ви;
3) можна, з, жорстоко, поводитись, так, природа, не.
11. Чи однаково наголошують слова кілометр, сантиметр, 

дециметр, амперметр, вольтметр, барометр, спідометр, то-
нометр, гальванометр? Вимов ці слова. 

12. Чому мовлення людини, яка утворює речення лише з 
підмета, присудка і ще одного якогось другорядного члена ре-
чення, а не творить речень складних, ускладнених однорідни-
ми членами речення, вставними словами тощо, називають «те-
леграфним», або «морзянкою»? 
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Дорогий друже!

Ï³ñëÿ ë³òíüîãî ïåðåïî÷èíêó òè ïðî-
äîâæóºø äîðîãó äî Êðà¿íè çíàíü. Áóäóòü 
êîðîòê³ çóïèíêè íà êàí³êóëè, àëå ïåðåðè-
âàòè ðîáîòó ç îâîëîä³ííÿ óêðà¿íñüêîþ äåð-
æàâíîþ ìîâîþ íå áàæàíî, àäæå òè – ãðî-
ìàäÿíèí Óêðà¿íè ³ ìð³ºø îòðèìàòè âèùó 
îñâ³òó òà íàëåæíó ðîáîòó â áóäü-ÿêîìó êó-
òî÷êó ñâîº¿ êðà¿íè.

Òâî¿ ïîì³÷íèêè – ó÷èòåëü ³ ï³äðó÷íèê. 
Íå â³äêëàäàé ï³äðó÷íèê íàäîâãî – ç éîãî 
äîïîìîãîþ òè íå ëèøå çàñâî¿ø ïðàâèëà ³ 
âèêîíàºø äîìàøí³ ÷è êëàñí³ çàâäàííÿ, à é 
ïîçìàãàºøñÿ ç îäíîêëàñíèêàìè, ïîêàæåø 
ñâîþ êì³òëèâ³ñòü ³ äîòåïí³ñòü, âèÿâèø 
ìîæëèâîñò³ ñâîãî êîìï’þòåðà äëÿ ðîáîòè 
é ç³ ñëîâîì, à íå ëèøå äëÿ â³ðòóàëüíèõ áî¿â 
÷è àâòîïåðåãîí³â, âèâ÷èø íîâ³ óêðà¿íñüê³ 
ñëîâà ³ çìîæåø ïîÿñíèòè äðóçÿì ïîçà øêî-
ëîþ ¿õ çíà÷åííÿ.

Òîæ ùàñëèâî¿ ³ íåâòîìíî¿ òîá³ äîðîãè! 
Òè ëåãêî äîëàòèìåø òðóäíîù³, áî ç òî-
áîþ áóäóòü òâ³é ó÷èòåëü ³ òâî¿ ïðåêðàñí³ 
áàòüêè!

Ç ïîâàãîþ 
Àâòîðè





ÌÎß ÌÎÂÀ

Âñå â òîá³ ç’ºäíàëîñÿ, çëèëîñÿ –
ÿê ³ ïîì³ñòèëîñÿ â îäí³é! –
Øåï³ò çà÷àðîâàíèé êîëîññÿ,
ïîêëèê ³ç êàòàìè íà äâîá³é.

Òè äàºø ïîåòó äóæ³ êðèëà,
ùî ï³äíîñÿòü ïðàâäó â âèøèíó,
â÷åíîìó òè ëàã³äíî â³äêðèëà
ìóäðîñò³ ëþäñüêî¿ ãëèáèíó.

² òîá³ ðîñòè é íå â’ÿíóòü çðîäó,
êâ³òóâàòü â ïîåìàõ ³ â³ðøàõ,
áî â òîá³ – âåëèêîãî íàðîäó
í³æíà ³ çàìð³ÿíà äóøà.

Âàñèëü Ñèìîíåíêî

ÌÎß ÌÎÂÀ

Âñå â òîá³ ç’ºäíàëîñÿ, çëèëîñÿ –
ÿê ³ ïîì³ñòèëîñÿ â îäí³é! –
Øåï³ò çà÷àðîâàíèé êîëîññÿ,
ïîêëèê ³ç êàòàìè íà äâîá³é.

Òè äàºø ïîåòó äóæ³ êðèëà,
ùî ï³äíîñÿòü ïðàâäó â âèøèíó,
â÷åíîìó òè ëàã³äíî â³äêðèëà
ìóäðîñò³ ëþäñüêî¿ ãëèáèíó.

² òîá³ ðîñòè é íå â’ÿíóòü çðîäó,
êâ³òóâàòü â ïîåìàõ ³ â³ðøàõ,
áî â òîá³ – âåëèêîãî íàðîäó
í³æíà ³ çàìð³ÿíà äóøà.

Âàñèëü Ñèìîíåíêî



ÓÌÎÂÍ² ÏÎÇÍÀ×ÅÍÍß ² ÑÊÎÐÎ×ÅÍÍß

   – çàâäàííÿ ï³äâèùåíî¿ ñêëàäíîñò³

    – çàâäàííÿ ç ðîçâèòêó ìîâëåííÿ

   – òâîð÷å çàâäàííÿ

   – çàâäàííÿ âèêîíóâàòè ìåòîäîì ÀÁÂ…

   – çàâäàííÿ âèêîíóâàòè ìåòîäîì «Ì³êðîôîí»

   – âïðàâà-ãðà

   – ðîáîòà ç êîìï’þòåðîì

  Ãàç. – ãàçåòà

  Æóðí. – æóðíàë

  Í. òâ. – íàðîäíà òâîð÷³ñòü
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В С Т У П

ÊÐÀÑÀ ² ÁÀÃÀÒÑÒÂÎ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÌÎÂÈ

 Вправа 1. Прочитайте текст уголос. 

Ç ÓÑÒ ÍÀÐÎÄÓ

Ê³ëüêà ðîê³â òîìó â ×èãèðèí³ â³ä ñèâî¿, ñïðàöüîâàíî¿ çà äîâ-
ãå æèòòÿ áàáóñ³ ÿ ïî÷óâ çâîðóøëèâó ëåãåíäó. Áàáóñÿ ñèä³ëà íà 
îñëîí³ â ñâî¿é ò³ñíåíüê³é õàòèí³, à äîâêîëà íå¿, ïî ñò³íàõ, áàð-
âèñòî öâ³ëè ðóøíèêè, âèøèò³ ¿¿ ñóõèìè, æèëàâèìè ðóêàìè. ¯¿ 
òèõèé ãîëîñ äçâåí³â ÷èñòî, í³áè Õîëîäíîÿðñüêèé ñòðóìîê.

– Æèëà â íàøîìó ì³ñòå÷êó ä³â÷èíà-êðàñóíÿ. 
Ñòðóíêà, ÷îðíîáðîâà, ç òóãîþ êîñîþ çà ïëå÷è-
ìà, çíàëà áåçë³÷ ñòàðîâèííèõ ï³ñåíü ³ ñï³âàëà ¿õ 
òàê, ùî íàâ³òü ëþäèíà, ÿêà é ìîâè óêðà¿íñüêî¿ 
íå çíàëà, òàíóëà ñåðöåì, ðîíèëà ùèðó ñëüîçó, 
áî â÷óâàëà ó òèõ ìåëîä³ÿõ, çâè÷àéí³ñ³íüêèõ áó-
äåííèõ ñëîâàõ êðàñó äóø³ íàðîäíî¿. 

Çâàëè òó ä³â÷èíó Îëåíîþ, ³ ìàëà âîíà îò-îò 
ïîâ³í÷àòèñÿ ç³ ñâî¿ì íàðå÷åíèì. Ïàëêî é â³ð-
íî âîíè êîõàëè îäíå îäíîãî. Òà çàñòóïèëè ñâ³ò 
÷îðí³ õìàðè â³éíè… Òîïòàëè é ãàíüáèëè çåì-
ëþ íàøó çë³ âîð³æåíüêè. Ïðîâåëà Îëåíà ñâîãî 
ëþáîãî íà ôðîíò, ïðîâåëà òà é ñòàëà ÷åêàòè…  
² ò³ëüêè ï³ñëÿ òîãî, ÿê áóëî âèçâîëåíî íàø 
êðàé ×èãèðèíñüêèé, ò³ëüêè òîä³ ïðèí³ñ ëèñòî-
íîøà æàäàíèé òðèêóòíè÷îê. ² íå â³ä Òèõîíà, 
í³… Äðóç³ éîãî ïèñàëè, ùî ëåæèòü ¿¿ ñóäæåíèé 
ó äàëåêîìó ëàçàðåò³, ñìåðòåëüíî ïîðàíåíèé ³ 
ìàðèòü ¿¿ ³ì’ÿì… Íàçèâàº àäðåñó, êëè÷å Îëåíó, 
ïðîñèòü ïðèâåçòè âîäè ç äæåðåëà, ùî íà Çàì-
êîâ³é ãîð³, áëàãàº äîëþ, àáè Îëåí÷èí ãîëîñ ïî÷óòè, íàðîäíîþ 
ï³ñíåþ ç óñò ¿¿ äóøó âòîëèòè… 

Õóòêî ç³áðàëàñÿ ä³â÷èíà ³ ïîäàëàñÿ äî ùàñòÿ ñâîãî àæ çà 
Óðàë. Â³äøóêàëà, äî ñïîïåë³ëèõ âóñò ïðèïàëà, äæåðåëüíîþ âî-
äîþ íàïóâàëà ³ òèõî ñï³âàëà óëþáëåíó Òèõîíîâó ï³ñíþ, ÿêó 
â³í íàéá³ëüøå ïîðèâàâñÿ ñëóõàòè ó âåñíÿí³ âå÷îðè ï³ä âåðáàìè 
á³ëÿ Òàñìèíà: 

Îé ó ëóç³, òà ùå é ïðè áåðåç³
×åðâîíà êàëèíà…
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² ïîáà÷èëà Îëåíà, ÿê ç òèì ¿¿ ñï³âîì, ¿¿ òèõèì ñåðäå÷íèì ãî-
ëîñîì âñå øèðøå ðîçïëþùóâàëèñÿ êàð³ î÷³ êîõàíîãî, à íà éîãî 
áë³äîìó, âêðàé çìàðí³ëîìó îáëè÷÷³ òåïëî ñâ³òèëàñÿ óñì³øêà… 
Äí³ é íî÷³ ïðîñèäæóâàëà á³ëÿ íüîãî.

À êîëè çáèðàëà äîäîìó íåì³÷íîãî êàë³êó áåç ðóê ³ ïðàâî¿ 
íîãè, ë³êàð-õ³ðóðã â³äêëèêàâ Îëåíó ³ ñêàçàâ íàîäèíö³: «Íå ìè, 
à âàøà ëþáîâ, âàø³ ï³ñí³ íàðîäí³ âðÿòóâàëè ñîëäàòà â³ä ñìåðò³».

– ×óäîâà ëåãåíäà, – ñêàçàâ ÿ áàáóñ³ ³ çàóâàæèâ: – Òåïåð òà 
ä³â÷èíà, ìàáóòü, ÿê ³ âè, – ñòàðåíüêà é ñèâà…

– Í³, óñì³õíóëàñÿ áàáóñÿ, – âîíà í³ñê³ëå÷êè íå ïîñòàð³ëà, 
çàëèøèëàñÿ, ÿê ³ òîä³, ìîëîäîþ. Ëþáîâ ³ ï³ñíÿ âáåðåãëè ¿¿ â³ä 
ñòàðîñò³.

Ñåðã³é Íîñàíü

Дайте відповіді на запитання:
1. У який час відбувалися описані події?
2. Про кого оповідає легенда?
3. Чим оздоровила Олена коханого?
4. Чому пісня виявила таку магічну силу?
5. Що сказав на прощання лікар-хірург?
6. Від чого вберегли саму Олену любов і пісня?

 Вправа 2. Прочитайте вголос вірш Юрія Рибчинського і за текстом запи-
шіть про почуте так: 1) як називає автор мову; 2) з чим він ототожнює її 
(тобто чим вважає мову); 3) чим є мова для самого автора.

ÍÀØÀ ÌÎÂÀ

Ìîâà, íàøà ìîâà –
ìîâà êîëüîðîâà,
â í³é ãðîçà òðàâíåâà
é òèøà âå÷îðîâà.
Ìîâà, íàøà ìîâà –
ë³ò ìèíóëèõ ïîâ³ñòü,
â³÷íî þíà ìóäð³ñòü,
ñèâà íàøà ñîâ³ñòü.

Ìîâà, íàøà ìîâà
ìð³éíèêó – æàð-ïòèöÿ,
ãð³øíèêó – ñïîêóòà,
ñïðàãëîìó – êðèíèöÿ.
À äëÿ ìåíå, ìîâî,
òè ìîâ ñèíº ìîðå,
ó ÿêîìó òîíóòü
³ ïå÷àëü, ³ ãîðå.
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Ìîâà, íàøà ìîâà –
ï³ñíÿ ñòîãîëîñà,
íåþ ìð³þòü âåñíè,
íåþ ïëà÷å îñ³íü,
íåþ ìàðÿòü çèìè,
íåþ êëè÷å ë³òî.
Â í³é êðèâàâ³ ðèìè
é ñëüîçè «Çàïîâ³òó».

ß áåç òåáå, ìîâî, –
áåç çåðíà ïîëîâà,
ñîíÿøíèê áåç ñîíöÿ,
áåç ïòàõ³â ä³áðîâà.
ßê âîãîíü ó ñåðö³,
ÿ íåñó â ìàéáóòíº
íåâãàñèìó ìîâó,
ñëîâî íåçàáóòíº.

 Вправа 3. Прочитайте висловлювання відомих письменників про україн-
ську мову і скажіть, у чому вони бачать її красу і силу.

Îëåñü Ãîí÷àð êàçàâ ïðî óêðà¿íñüêó ìîâó: «Çàïàøíà, ñï³âó-
÷à, ãíó÷êà, ìèëîçâó÷íà, ñïîâíåíà ìóçèêè é êâ³òêîâèõ ïàõî-
ù³â – ñê³ëüêîìà åï³òåòàìè ñóïðîâîäÿòüñÿ âèçíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ 
ìîâè. ², çðîçóì³ëî, óñ³ ö³ åï³òåòè ñëóøí³».

Âàëåð³é Øåâ÷óê ïèñàâ: «Óêðà¿íñüêà ìîâà ìåíå íå ò³ëüêè 
âàáèòü ÿê ïèñüìåííèêà, âîíà äèâóº ³ çàõîïëþº. Íàñàìïåðåä 
âðàæàº ¿¿ ñèíîí³ì³÷íå áàãàòñòâî, ðîçìà¿òòÿ ä³àëåêòíèõ ôîðì, 
¿¿ ÿñíà, ïîâíîãîëîñíà òîí³÷í³ñòü – ¿¿, îäíå ñëîâî, áåçìåæí³ñòü. 
Óêðà¿íñüêà ìîâà äëÿ ìåíå – öå ìîðå, â ÿêîãî íåìàº äíà é áå-
ðåã³â ³ ÿêå íàñò³ëüêè áàãàòîìàí³òíå é íåâè÷åðïíå, ùî í³êîëè 
íå âñòàíîâèòè ìåæ³ ïðè ï³çíàíí³ ¿¿ ôåíîìåíà. […] Âîíà æèâà, 
ì³íëèâà, ïëèííà… Ñëîâíèêîâèé çàïàñ ¿¿ íåçì³ðåííèé. Íà ¿¿ îñ-
íîâ³ ãàðíî òâîðÿòüñÿ íåîëîã³çìè, áî âîíà íå õî÷å íîñèòè íà ñîá³ 
ìóíäèðà êàíîí³÷íîñò³*».

 Вправа 4. Прочитайте вірш і поясніть, у чому вбачає поет Платон Во-
ронько силу слова. Додайте до його думок свої. 

Ó ñëîâà ñâî¿ çàêîíè â³÷íî ì³íëèâîãî ðóõó,
ó ñëîâà ñâî¿ îçíàêè ñâ³òëà, òåïëà, âàãè.
Ñëîâî – êë³òèíà ìèñë³, àðòåð³ÿ ñèëè äóõó.
Ò³ëüêè âîíî ºäíàº ð³çí³ ëþäñüê³ áåðåãè.

* Êàíîí³÷í³ñòü – òóò: íåçì³íí³ñòü.
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Ñëîâî ïëîòè â’ÿçàëî, ïåðø³ çä³éìàëî â³òðèëà.
² òåðìîÿäåðíà áîìáà – ñëîâà ðàçþ÷îãî ïë³ä.
Ò³ëüêè ó ñëîâà – ìàìà,
â ëþáîìó ñëîâ³ – ìèëà
÷óº ñâîº áåçñìåðòÿ íàø áàëàêó÷èé ñâ³ò.

 Вправа 5. Прочитайте і запам’ятайте, у чому полягає значення для лю-
дини вивчення рідної мови і мови української. Будьте гідні цієї людської 
місії!

Ð²ÄÍÀ ÌÎÂÀ

Íàéá³ëüøå ³ íàéäîðîæ÷å äîáðî â êîæíîãî íàðîäó – öå éîãî 
ìîâà, îòà æèâà ñõîâàíêà ëþäñüêîãî äóõó, éîãî áàãàòà ñêàðáíè-
öÿ, â ÿêó íàðîä ñêëàäàº ³ ñâîº äàâíº æèòòÿ, ³ ñâî¿ ñïîä³âàíêè, 
ðîçóì, äîñâ³ä, ïî÷óâàííÿ.

Íàâ÷àþ÷èñü ç ìàëèõ ë³ò ðîçìîâëÿòè, ìè ðàçîì ç òèìè ñëîâà-
ìè, ùî äîâîäèòüñÿ ¿õ çàïàì’ÿòàòè, íàáóâàºìî ðîçóì³ííÿ òîãî, 
ùî ò³ ñëîâà âèçíà÷àþòü, – ÷è íàçâó ÿêî¿ñü ðå÷³, ÷è äóìêó ïðî 
ùî-íåáóäü. Òîáòî ìè ðàçîì ç³ ñëîâàìè íàáèðàºìîñÿ ³ ðîçóìó, 
íàáóâàºìî ÷óæèõ äóìîê, íàâ÷àºìîñÿ ñàì³ äóìàòè ³ ò³ äóìêè âè-
êëàäàòè ñëîâàìè. Íàø³ ä³òè, ñâîºþ ÷åðãîþ, äîäàþòü äî çäîáóòî-
ãî â³ä íàñ ñêàðáó ìîâè ñâîþ âèìîâó òîãî, ùî ¿ì çà ñâîãî æèòòÿ 
äîâåëîñÿ íàâ÷èòèñÿ, ïåðåäóìàòè, ïåðåæèòè… Ó òàêèé ñïîñ³á ³ 
ñêëàäàºòüñÿ ëþäñüêà ìîâà, ùî ç êîæíèì íîâèì ïîêîë³ííÿì äå-
äàë³ á³ëüøå øèðèòüñÿ-çðîñòàº (Çà Ïàíàñîì Ìèðíèì).
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 Вправа 6. Знайдіть в інтернеті або в друкованих джерелах невеликі 
уривки (10–12 речень) з наукової праці, художнього чи газетного тек-
сту, з якогось документа чи інструкції і визначте, які з них є прикла-
дом тих стилів мови, які ви вже вивчали. Як ви це встановили?

 Вправа 7. Поцікавтеся в інтернеті: 1) скільки тисяч слів має один з 
найновіших тлумачних словників української мови; 2) скільки мов є 
на світі. Підготуйте повідомлення для виступу перед класом.

Вправа 8. Прочитайте текст, перекажіть його.

Óêðà¿íñüêà ìîâà íàëåæèòü äî äàâíüîïèñåìíèõ: ¿¿ ïèñåìí³ñòü 
íàë³÷óº ïîíàä òèñÿ÷ó ðîê³â. Çà ìèëîçâó÷í³ñòþ òà ìåëîä³éí³-
ñòþ óêðà¿íñüêó ìîâó òðàäèö³éíî ç³ñòàâëÿþòü ç ³òàë³éñüêîþ, à 
1934 ð. ó Ïàðèæ³ íà âñåñâ³òíüîìó êîíêóðñ³ êðàñè ìîâ âîíà ïî-
ñ³ëà òðåòº ì³ñöå ï³ñëÿ ôðàíöóçüêî¿ òà ïåðñüêî¿ – çà ôîíåòè÷-
íó ðîçê³ø, ëåêñè÷íå òà ôðàçåîëîã³÷íå áàãàòñòâî, ñèíòàêñè÷íó 
ãíó÷ê³ñòü, çíà÷í³ ñëîâîòâ³ðí³ ìîæëèâîñò³. Íàøà ìîâà âèêëà-
äàºòüñÿ â Ãðàíàäñüêîìó óí³âåðñèòåò³ â ²ñïàí³¿, ó Ñîðáîíí³ òà 
Ãàðâàðäñüêîìó óí³âåðñèòåòàõ, ó 22 óí³âåðñèòåòàõ Êàíàäè òà 
÷èñëåííèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ³íøèõ êðà¿í ñâ³òó (Ì. Ïåíòè-
ëþê, Î. ²âàùåíêî).

Ðîçâèòîê áóäü-ÿêî¿ ìîâè õàðàêòåðèçóºòüñÿ íàÿâí³ñòþ òà 
âèêîðèñòàííÿì ó í³é õóäîæí³õ çàñîá³â.

Вправа 9. Запишіть прислів’я, вставивши з довідки замість крапок антоніми до 
виділених слів. Поясніть роль антонімів у прислів’ях.

1. Íà ÷îðí³é çåìë³ … õë³á ðîäèòü. 2. Äå áàãàòî ñë³â, òàì 
… ä³ëà. 3. Ç âåëèêî¿ õìàðè … äîù. 4. Ïðàöÿ ÷îëîâ³êà ãîäóº, à 
… ìàðíóº. 5. Ó÷èñü çìîëîäó – ïðèãîäèòüñÿ íà …. 6. Ïî îäåæ³ 
ñòð³÷àþòü, ïî óìó … . 7. Çèìà áåç ñí³ãó – … áåç õë³áà. 8. Õòî 
õî÷å á³ëüøå çíàòè, ìóñèòü … ñïàòè. 

Äîâ³äêà: ë³íü, ë³òî, á³ëèé, ìàëèé, ìåíøå, ìàëî, ñòàð³ñòü, 
ïðîâîäæàþòü.

Óð³çíîìàí³òíþº íàøó ìîâó, äîïîìàãàº îðèã³íàëüíî îôîð-
ìèòè äóìêó, óíèêíóòè ïîâòîðåíü, ðîáèòü ¿¿ âèðàçíîþ, ãíó÷-
êîþ, ÿñêðàâîþ âæèâàííÿ ñèíîí³ì³â.

Вправа 10. Прочитайте вголос вірш О. Підсухи «Мова». Випишіть синоніми та 
поясніть відтінки їх значень.

Îé ÿêà ÷óäîâà óêðà¿íñüêà ìîâà!
Äå áåðåòüñÿ âñå öå, çâ³äê³ëÿ ³ ÿê?
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ª â í³é ë³ñ – ë³ñîê – ë³ñî÷îê, ïóùà, ãàé, ä³áðîâà,
á³ð, ïåðåë³ñîê, ÷îðíîë³ñ. ª ³ùå é áàéðàê.

² òàêà æ ðîçê³øíà ³ ãíó÷êà, ÿê ìð³ÿ.
Ìîæíà «çâ³äê³ëÿ» ³ «çâ³äêè», ìîæíà ³ «çâ³äê³ëü».
ª ó í³é õóðäåëèöÿ, â³õîëà, çàâ³ÿ,
çàâ³ðþõà, õóðòîâèíà, õóãà, çàìåò³ëü.

Òà íå â òîìó ñïðàâà, ùî òàêà áàãàòà.
Ïîìàãàëî ñëîâî íàì ó áîðîòüá³.
Êëèêàëî íà áèòâó ïðîòè ñóïîñòàòà.
Òà çâó÷àëî ñì³õîì íà ïîëÿõ ïëàêàòà, 
³ çà âñå öå, ìîâî, äÿêóºì òîá³.

Вправа 11. Виразно прочитайте уривок з вірша В. Сосюри. З чим порівнюється 
українська мова? Чим вона є для України?

Î ìîâî ìîÿ!
Î ì³ñÿ÷íå ñÿéâî ³ ñï³â ñîëîâ’ÿ,
ï³âîí³¿, ìàëüâè, æîðæèíè!
Ìîðÿ áðèë³àíò³â, öå – ìîâà ìîÿ, 
öå – ìîâà ìîº¿ Âêðà¿íè.

ßêà ó í³é ñèëà ³ êëè÷å, é ñ³ÿ,
ÿêà â í³é ìåëîä³ÿ ëèíå
â íàòõíåííÿ õâèëèíè! Î ìîâî ìîÿ,
äóøà ãîëîñíà Óêðà¿íè!

Вправа 12. Прочитайте текст. З чим поет порівнює мову? Чому таке порівняння 
можливе? Що вміщують у собі пісня і мова?

Â óÿâ³ ìî¿é ìîâà çàâæäè æèâå ïîðÿä ç ï³ñíåþ, ñåñòðîþ ¿¿ 
ð³äíîþ. 

Ùå â³äòîä³, ÿê íåçàáóòíÿ ìàòè, ñõèëÿþ÷èñü íàä êîëèñêîþ, 
âèñï³âóâàëà íàéí³æí³øèõ ï³ñåíü ³ äîáèðàëà íàéãîëóáëèâ³øèõ* 

ñë³â, ³ àæ ïî ñåé äåíü, – íàâ³÷íî çëèòèìè, çäðóæåíèìè óÿâ-
ëÿþòüñÿ ìåí³, ÿê äâ³ â³ëüíîêðèë³ ïòèö³, – ìîâà ³ ï³ñíÿ. Áî æ 
íàøà ìîâà – ÿê ÷àð³âíà ï³ñíÿ, ùî âì³ùóº â ñîá³ ³ ïàëêó ëþáîâ 
äî Â³ò÷èçíè, ³ ÿðèé** ãí³â äî âîðîã³â, ³ âîëåëþáí³ äóìè íàðîäí³¿, 
³ í³æí³ ïàõîù³ ð³äíî¿ çåìë³. À ï³ñíÿ – öå íàéäîá³ðí³øà***, íàé-
âèðàçí³øà ìîâà (Ï. Òè÷èíà).

* Íàéãîëóáëèâ³ø³ ñëîâà – ñëîâà í³æí³, ëàã³äí³.
** ßðèé ãí³â – ñèëüíèé, íåïåðåáîðíèé ãí³â.
*** Íàéäîá³ðí³øà ìîâà – ãàðíà, ãëèáîêà, ïåðåêîíëèâà ìîâà.
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Вправа 13. Прочитайте і зверніть увагу на те, як звучать українською мовою у 
перекладі поета В. Колодія початкові строфи поеми Міхая Емінеску «Лучафер». 
Висловте свою думку.

Äåñü òàì, êóäè çîðÿ çàéøëà, 
ó çíàòí³ì öàðñüê³ì ðîä³,
ÿê â êàçö³, ä³â÷èíà ðîñëà
íå÷óâàíî¿ âðîäè.

ªäèíà ó áàòüê³â ñâî¿õ,
ó ñâ³ò³ ö³ì – ºäèíà.
Áóëà, ìîâ Ä³âà ì³æ ñâÿòèõ,
³ ì³æ ç³ðîê – öàð³âíà …

Áàãàòñòâî ³ êðàñà óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, ¿¿ ìèëîçâó÷í³ñòü, ãó-
ìîð, âèíÿòêîâà îáðàçí³ñòü ³ ïîåòè÷í³ñòü âèçíàí³ â óñüîìó ñâ³-
ò³. Ïðî öå ãîâîðèâ ñâîãî ÷àñó âèäàòíèé õóäîæíèê ². Ðºï³í: 
«Âåëè÷íà ìîâà. ß ç âåëèêîþ íàñîëîäîþ ñëóõàþ öå õîðîøå 
çâó÷àííÿ ö³º¿ ÷àð³âíî¿ ìîâè. Àõ, ÷óäî, ÷óäî öÿ ìîâà».

Ã. Íàçàðåíêî. Óêðà¿íà



14

РО З Д І Л  I

ÏÎÂÒÎÐÅÍÍß ÂÈÂ×ÅÍÎÃÎ ÄÎ 6 ÊËÀÑÓ

Ñëîâî º íîñ³ºì ëåêñè÷íîãî ³ ãðàìàòè÷íîãî çíà÷åííÿ, àëå 
ïîâí³ñòþ éîãî ïðèðîäà ðîçêðèâàºòüñÿ ëèøå ó ñïîëó÷åíí³ ç 
³íøèìè ñëîâàìè, òîáòî ó ñëîâîñïîëó÷åíí³ ³ ðå÷åíí³.

§ 1. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. ГОЛОВНЕ  
І ЗАЛЕЖНЕ СЛОВО У СЛОВОСПОЛУЧЕННІ

Ñëîâîñïîëó÷åííÿ (îmbinarea de cuvinte) – öå ñìèñëîâå ³ 
ãðàìàòè÷íå ïîºäíàííÿ äâîõ àáî á³ëüøå ïîâíîçíà÷íèõ ñë³â, ç 
ÿêèõ îäíå º ãîëîâíèì (â³ä íüîãî ñòàâëÿòü çàïèòàííÿ), à ³íøå 
(äî íüîãî ñòàâëÿòü çàïèòàííÿ) ÷è ³íø³ çàëåæàòü â³ä íüîãî:

 
ãîëîâíå ñëîâî  çàëåæíå ñëîâî

Íàïðèêëàä:
  

ðàíîê ÿêèé? – îñ³íí³é ðàíîê; çàñ³ÿòè ùî? – çàñ³ÿòè ïîëå;
 

íåäàëåêî â³ä ÷îãî? – íåäàëåêî â³ä øêîëè, äîïîìîãòè êîìó? – 
 

äîïîìîãòè áðàòîâ³.

Ñëîâîñïîëó÷åííÿ áóâàþòü íåïîøèðåí³ ³ ïîøèðåí³. Íåïî-
øèðåí³ – öå ñëîâîñïîëó÷åííÿ, ùî ñêëàäàþòüñÿ ç äâîõ ñë³â, 
íàïðèêëàä: òåïëèé âå÷³ð, ÷èòàòè â³ðø³, ñèìâîë Óêðà¿íè. 
Ïîøèðåí³ ñëîâîñïîëó÷åííÿ ñêëàäàþòüñÿ ç òðüîõ ³ á³ëüøå 
ñë³â, íàïðèêëàä: øâèäêî ÷èòàòè êíèãó, ñèíÿ ðó÷êà ç ïåðîì, 
ãðîìàäÿíñüêà ë³ðèêà Ì³õàÿ Åì³íåñêó, êóïèòè ïîäàðóíîê ìà-
òåð³, ëþäèíà ïîõèëîãî â³êó.

Вправа 14. Перепишіть словосполучення та визначте головне і залежне слово, 
запишіть питання від головного до залежного слова.

Çðàçîê :  êóïèòè õë³áà:  .

Âèêîíàòè ðîáîòó, âèñîêå äåðåâî, äîãëÿäàòè çà áðàòèêîì, äî-
ñòóïíèé äëÿ ó÷í³â, êðàéí³é òåðì³í, ìåí³ âåñåëî, ïðàöåþ ñòîì-
ëåíèé, ñõâàëüíèé â³äãóê, õîëîäíî ä³òÿì, õîëîäíî çóñòð³òè, 
ïèñüìîâå é óñíå çàâäàííÿ, çíàéîìà ç äèòèíñòâà ï³ñíÿ, æèòè ó 
âåëèêîìó ì³ñò³.

÷îãî?



15

Íå º ñëîâîñïîëó÷åííÿìè: 
à) ï³äìåò ³ ïðèñóäîê, áî âîíè óòâîðþþòü ðå÷åííÿ (ñâ³òèòü 

ì³ñÿöü);
á) ïîºäíàííÿ ³ìåííèê³â àáî çàéìåííèê³â ³ç ïðèéìåííèêà-

ìè (íà ñòîë³, ç íèì);
â) íåçàëåæí³ îäíå â³ä îäíîãî ñëîâà, ïîâ’ÿçàí³ ñïîëó÷íèêà-

ìè (êíèæêà ³ çîøèò).
Ãîëîâíèì ñëîâîì ó ñëîâîñïîëó÷åíí³ ìîæå áóòè ³ìåííèê, 

ïðèêìåòíèê, ÷èñë³âíèê, ä³ºñëîâî, ïðèñë³âíèê, íàïðèêëàä: 
ãîëîñ äèêòîðà – ÷èé ãîëîñ? ãó÷íà çàÿâà – ÿêà çàÿâà? äîñòóï-
íèé óñ³ì – äîñòóïíèé êîìó? äðóãèé ó ñïèñêó – äðóãèé ó ÷îìó? 
êîðèñòóþñÿ ï³äðó÷íèêîì – êîðèñòóþñÿ ÷èì?

Вправа 15. З поданими словами утворіть словосполучення. Поставте запитання 
від головного до залежного слова.

Áðàò, âîäà, äåíü, ä³ì; çàâ³òàòè, çâ³ò, ñóìíî, óâàæíèé; çðó÷-
íî, íåçàáàðîì, ïî¿õàòè, ñòîÿ÷è.

Вправа 16. Напишіть по одному словосполученню з іменником, прикметником, 
дієсловом і прислівником у функції головного слова. Стрілкою вкажіть на залеж-
не слово.

 Вправа 17. «Наздожени Ауріку!»

Ä³â÷èíêà çà 1 õâèëèíó íàïèñàëà 7 ñëîâîñïîëó÷åíü. ×è âè-
ïåðåäèø ¿¿?

Вправа 18. Складіть і запишіть словосполучення, що відповідали б таким 
схемам:

, , ,  .
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ÒÅÑÒÎÂ² ÇÀÂÄÀÍÍß

1. Ïîºäíàéòå ñëîâà ó ñëîâîñïîëó÷åííÿ ³ çàïèø³òü ¿õ.
ìð³ÿòè ãîëîâîþ
äîáðå  ìð³ÿ
äàâíÿ ïðî ùàñòÿ
ñîñíà  êàðïàòñüêà
äóìàòè â÷èòèñÿ

2. Ïîºäíàéòå ñëîâà ó ñëîâîñïîëó÷åííÿ ³ çàïèø³òü ¿õ.

ìàòåðèíà çîøèò
íîâåíüêèé íàçàâæäè
ñêëàñòè ïîëüîâîþ äîðîãîþ
çàïàì’ÿòàòè õóñòêà
¿õàòè  ³ñïèò

3. Ó ÿêîìó ðÿäêó ñïîëó÷åííÿ ñë³â íå º ñëîâîñïîëó÷åííÿì?

À äîâãèé äåíü
Á ãàðíî ñï³âàº
Â äðóæíî æèâóòü
Ã âàø³ äðóç³
Ä äåíü ³ í³÷

4. Ó ÿêîìó ðÿäêó ñëîâîñïîëó÷åííÿ ïîøèðåíå?

À ñìà÷íà âîäà
Á âîäíèé òðàíñïîðò
Â íàøå ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî
Ã ñüîìèé ïîâåðõ
Ä ùàñëèâà äîëÿ

§ 2. РЕЧЕННЯ, ЙОГО ГРАМАТИЧНА ОСНОВА

Ðå÷åííÿ (propoziţia) – öå îñíîâíà ñèíòàêñè÷íà îäèíèöÿ, 
ùî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ñëîâîñïîëó÷åííÿ ïåâíèì íàáîðîì îçíàê.

Ïî -ïåðøå, ðå÷åííÿ âèðàæàº çàê³í÷åíó äóìêó.
Ïî -äðóã å, ðå÷åííÿ – öå ñèíòàêñè÷íà îäèíèöÿ, ùî ïåðåä-

áà÷àº, ÿê ïðàâèëî, íàÿâí³ñòü ï³äìåòà ³ ïðèñóäêà.
Ïî - òðåò º, ðå÷åííþ âëàñòèâå çíà÷åííÿ ÷àñó.
Ïî -÷åòâ åðòå, ðå÷åííÿ – öå ³íòîíàö³éíî îôîðìëåíå ºäè-

íå ö³ëå.

Вправа 19. Перепишіть речення, підкресліть головні члени речення, випишіть 
словосполучення, погрупувавши їх за головним словом.

Ëåãêîâà ìàøèíà íåñïîä³âàíî ïîâåðíóëà íà ïîëüîâó äîðîãó ³ 
çóïèíèëàñÿ êîëî ñòàâó (². Ãðèøèí-Ãðèùóê).
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Ðå÷åííÿ – öå îñíîâíà êîìóí³êàòèâíà îäèíèöÿ, ÿêà âèðà-
æàº ãðàìàòè÷íî é ³íòîíàö³éíî îôîðìëåíó çàâåðøåíó äóìêó. 
Íàïðèêëàä: 

– À òàì, ó øêîë³, º ó÷èòåëü, ó÷èòè áóäå? 
– Áóäå, ìîÿ äèòèíî, àáè ó÷èâñÿ.
Õëîï÷èê çàäóìàâñÿ; ðó÷åíÿòà éîãî óïàëè íà êîë³íà.
– ß áóäó ó÷èòèñü, ìàìî... (Ïàíàñ Ìèðíèé).
Çà íàÿâí³ñòþ ï³äìåòà ³ ïðèñóäêà, òîáòî çà ñêëàäîì ãðàìà-

òè÷íî¿ îñíîâè, ðå÷åííÿ ïîä³ëÿþòüñÿ íà äâà âèäè: äâîñêëàäí³ 
òà îäíîñêëàäí³.

Äâîñêëàäíèìè (propoziţii bimembre) íàçèâàþòü òàê³ ðå÷åí-
íÿ, â ÿêèõ º ³ ï³äìåò, ³ ïðèñóäîê. Íàïðèêëàä: Íàñòàëè æíè-
âà. Õë³á íå äóæå âðîäèâ (². Íå÷óé-Ëåâèöüêèé).

Êîæíå ç öèõ ðå÷åíü ìîæå áóòè çîáðàæåíå ñõåìîþ:

Íàñòàëè æíèâà.  .

Õë³á íå äóæå âðîäèâ.  .

Îäíîñêëàäíèìè (propoziţii monomembre) íàçèâàþòüñÿ ðå-
÷åííÿ, â ÿêèõ º ëèøå îäèí ãîëîâíèé ÷ëåí, ïîä³áíèé äî ï³ä-
ìåòà ÷è äî ïðèñóäêà, íàïðèêëàä: Ñåëî. Çà ñåëîì ë³ñ. Äèâî! 
Âå÷îð³º…

Ïåðø³ òðè ðå÷åííÿ çà ¿õ ãðàìàòè÷íîþ îñíîâîþ ìîæóòü 
áóòè çîáðàæåí³ ñõåìîþ  , à îñòàííº –  .

Вправа 20. Перепишіть речення і визначте, які з них двоскладні, а які односклад-
ні. Намалюйте схему граматичної основи кожного речення.

1. Äâ³ð. Ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³. Ëþäåé íåìà (Æóðí.). 2. Êà-
çàðìè ñòîÿëè íàä ñàìèì ñòàâîì (². Íå÷óé-Ëåâèöüêèé). 3. Òóò 
íå ìîæíà ëîâèòè ðèáó. Âèñîêèé áåðåã. 4. Òèõî, ³ ÿñíî, ³ ïóñòî â 
ñàäó… (Îëåêñàíäð Îëåñü). 5. Îêîïè ïåðåäîâèõ ïîçèö³é. Òèøà. 
(Î. Äîâæåíêî). 6. Øèëà â ì³øêó íå ñõîâàºø (Í. òâ.). 7. Íà-
äâîð³ ïîíî÷³ëî. Âñå íåáî áóëî çàñíîâàíå õìàðàìè (². Íå÷óé-Ëå-
âèöüêèé). 8. Ç ïåëþøîê äèòèíó ïðèâ÷àþòü ëþáèòè é øàíóâàòè 
õë³á (Â. Ñêóðàò³âñüêèé).

Вправа 21. Складіть і запишіть речення зі словами весело, кортить, про-
йдеш... не вернешся, треба, щастить у функції головного члена. Підкресліть 
головні члени речення.
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§ 3. ВИДИ РЕЧЕНЬ  
ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ 

Çà ìåòîþ âèñëîâëþâàííÿ ðå÷åííÿ ïîä³ëÿþòüñÿ íà ðîçïîâ³ä-
í³ (propoziţii enunţiative), ïèòàëüí³ (propoziţii interogative) ³ 
ñïîíóêàëüí³ (propoziţii imperative).

Ðå÷åííÿ, ùî ì³ñòÿòü ó ñîá³ ð³çí³ ïîâ³äîìëåííÿ, ÿêè-
ìè îáì³íþþòüñÿ ñï³âðîçìîâíèêè, íàçèâàþòüñÿ ðîçïîâ³ä-
íèìè, íàïðèêëàä: Íàäâå÷³ð õìàðè îïóñòèëèñÿ íèæ÷å, à 
òîïîë³ íàä ñåëîì ñòàëè âèùèìè (Ãð. Òþòþííèê). 

Вправа 22. Перепишіть текст, у кінці кожного речення поставте потрібні інтона-
ційні знаки.

Ìàð³ÿ áî¿òüñÿ ÷îãîñü ³íøîãî â öþ õâèëèíó Áî¿òüñÿ, ùî ¿¿ 
ñïîê³éíà, âð³âíîâàæåíà íàòóðà íå çìîæå öüîãî ñòåðï³òè Íà 
ë³æêó, ïîâåðõ çàáóòèõ íîò, ç³ùóëèâøèñü, ç ïðèòèñíóòèìè äî 
î÷åé äîëîíÿìè ëåæèòü ²ðêà Ùå íå ìîæå âîíà ï³ä³éòè äî äèòè-
íè, âçÿòè â îá³éìè òå ïèñêëÿòêî ³ ñïèòàòè, äå áîëèòü Ùå áî¿òü-
ñÿ (Çà ²ðèíîþ Â³ëüäå).

Ðå÷åííÿ, ùî ì³ñòÿòü ó ñîá³ çàïèòàííÿ, íà ÿê³ ìîâåöü ñïî-
ä³âàºòüñÿ îòðèìàòè â³äïîâ³äü, íàçèâàþòüñÿ ïèòàëüíèìè. Íà-
ïðèêëàä: Äå æ âè, ìî¿ ãîëóá’ÿòà, ìî¿ ñîêîëè ÿñí³? (Ìàðêî 
Âîâ÷îê). Òè ïëà÷åø, ñêðèïàëþ? (Ì. Áó÷êî).

Вправа 23. Складіть по одному питальному реченню з питальними словами 
який? чий? де? коли? хіба? чи? і запишіть їх.

Ðå÷åííÿ, ùî ì³ñòÿòü ó ñîá³ ïðîõàííÿ, ïîáàæàííÿ, ïîðàäó, 
çàêëèê, âèìîãó ÷è íàêàç ñï³âðîçìîâíèêîâ³ âèêîíàòè ÿêóñü 
ä³þ, íàçèâàþòüñÿ ñïîíóêàëüíèìè. Íàïðèêëàä: Íå êðè÷è é íå 
òóæè (². Íå÷óé-Ëåâèöüêèé): .  . Îáí³ì³òüñÿ æ, áðàòè ìî¿, 
Ìîëþ âàñ, áëàãàþ! (Ò. Øåâ÷åíêî): !  .

Вправа 24. З дієсловами бігти, доглянути, купити, повернутися, показа-
ти, увімкнути утворіть по одному спонукальному реченню. Дієслова підкре-
сліть.

Вправа 25. Перепишіть текст, знайдіть у ньому розповідні, питальні і спонукаль-
ні речення. Усно поясніть, чому речення належить саме до цього типу.

– Òè, Ìèõàéëèêó, äå õî÷åø ñïàòè: íà âîç³ ÷è ï³ä ñò³æêîì?
– Äå ñêàæåòå.
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– ß æ òîá³, ÿê æåíöåâ³, äàþ âèá³ð. 
– Êðàùå êëàä³òü íà ñò³æîê.
– Ùîá çâџñîêà ïàäàòè, à íèçüêî 

îõàòè? Õòî æ òîä³ çàâòðà áóäå íàì 
æèòî æàòè?

– Òîä³ êëàä³òü ï³ä ñò³æîê.
– Òîá³ ñ³íà íàñìèêàòè?
– ß ñàì (Ì. Ñòåëüìàõ).

Ðîçïîâ³äí³, ïèòàëüí³ òà ñïîíóêàëüí³ ðå÷åííÿ êð³ì ñâîº¿ 
îñíîâíî¿ ôóíêö³¿ ³ òèïîâî¿ äëÿ êîæíîãî ç íèõ ³íòîíàö³¿ ìî-
æóòü ìàòè îñîáëèâå åìîö³éíå çàáàðâëåííÿ é âèìîâëÿòèñÿ ç 
ï³äíåñåíîþ ³íòîíàö³ºþ. Òàê³ ðå÷åííÿ íàçèâàþòüñÿ îêëè÷íè-
ìè (propoziţii exclamative). Íàïðèêëàä: Ìèõàéëèêó, ñþäè 
ë³çü! (Ì. Ñòåëüìàõ): !  . Ùî âè ðîáèòå?! (Ì. Ñòåëüìàõ): 
?!  . ßê äàâíî âæå éîìó òàê áëèùàëè î÷³!.. (²ðèíà Â³ëüäå):
!..  .

Å. Êîíòðàòîâè÷. Æíèâà
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 Вправа 26. Прочитайте і проаналізуйте кожне речення та з’ясуйте, яке 
ще крім окличного значення воно має. 

1. Îä³éä³òå, íåäðóãè ëóêàâ³! Äðóç³, çà÷åêàéòå íà ïóò³! 
(Â. Ñèìîíåíêî). 2. À öå ùî?! Ùî?! (Ì. Ñòåëüìàõ). 3. Ñòåï ó 
ë³ò³ – íà÷å ìîðå, ðîç³ñëàâñÿ íàâêðóãè, õòî éîãî îá³éäå çîðîì, 
õòî óãëåäèòü áåðåãè?! (Îëåêñàíäð Îëåñü). 4. Òè äèâèñü, ÿê³ 
ãîñò³ äî íàñ ñüîãîäí³ çàâ³òàëè! (Î. Êîïèëåíêî). 5. Ìàòè Áîæà, ÿ 
Òîá³ ñâî¿õ ä³òåé âðó÷àþ!.. (Ìàðêî Âîâ÷îê). 6. ßêå ïîâ³òðÿ, ÿê³ 
ãàðí³ óìîâè äëÿ â³äïî÷èíêó! (Ãàç.). 

§ 4. ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Ãðàìàòè÷íîþ îñíîâîþ äâîñêëàäíèõ ðå÷åíü º ï³äìåò ³ ïðè-
ñóäîê. Íàïðèêëàä: Íàñòàëà îñ³íü (². Íå÷óé-Ëåâèöüêèé). À 
äå æ áóâ Ìàêñèì? (². Ôðàíêî). 

Ï³äìåò (subiectul) – öå ãîëîâíèé ÷ëåí ðå÷åííÿ, ùî îçíà-
÷àº ïðåäìåò, ïðî ÿêèé ãîâîðèòüñÿ â ðå÷åíí³, ³ â³äïîâ³äàº íà 
çàïèòàííÿ õòî? ùî? (âèêîíóº ä³þ). Íàïðèêëàä: Ïîëîâ³þòü 
æèòà âäàëèí³ (Ò. Ñåâåðíþê). Íàä ñòåïàìè ñÿº ñîíöå (Îëåê-
ñàíäð Îëåñü).

 Вправа 27. Розгляньте таблицю і з’ясуйте, які відомості містить вона про 
значення та будову підмета і ті частини мови, якими він виражається.

Підмет та його вираження

Ìîæå áóòè
Äëÿ âèðàæåííÿ

âèêîðèñòîâóþòüñÿ
Ïðèêëàäè

Îäíî-
ñë³âíèé

²ìåííèê Ìèêîëà ãðàâ íà ñêðèïö³ (². Íå÷óé-Ëåâèöü-
êèé).
À äå æ ä³âñÿ ñîëîâåéêî? (Ò. Øåâ÷åíêî). 

Çàéìåííèê Âè ùå äèòèíà, ïàííî÷êî (²ðèíà Â³ëüäå). 
Óñå ïîâòîðèëîñü ³ ñüîãîäí³ (Æóðí.). 

×àñòèíè ìîâè, 
ÿê³ ïåðåéøëè  
â ³ìåííèê

Ìîëîä³ ñòîÿòü ³ î÷åé íå çâåäóòü (Ìàðêî Âîâ-
÷îê).
Äâîº òðåòüîãî íå æäóòü (Í. òâ.).
²äå õòîñü òåìíèì ñàäîì (Ì. Â³íãðàíîâñüêèé).

Íåîçíà÷åíà
ôîðìà ä³ºñëîâà

Ñëóõàòè òàêó ìóçèêó – âåëèêå çàäîâîëåííÿ 
(Ãàç.).

Áàãàòî-
ñë³âíèé

Ñêëàäåíà
âëàñíà íàçâà

Á³ëà Öåðêâà áóäóºòüñÿ, ìîëîä³º (Ãàç.).
Äìèòðî Êîëîäÿæíèé ïîêëèêàâ ³íøèõ ó÷í³â 
(Î. Äîí÷åíêî).

×èñë³âíèê +
³ìåííèê

Òèõ ê³ëüêà äí³â çäàâàëèñÿ íàì â³÷í³ñòþ 
(². Íå÷óé-Ëåâèöüêèé).
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Ìîæå áóòè
Äëÿ âèðàæåííÿ

âèêîðèñòîâóþòüñÿ
Ïðèêëàäè

²ìåííèê + ç +
³ìåííèê

Òàòî ç ñèíîì äîãëÿäàþòü ïàñ³êó (Ãàç.). 

Âåñü (âñÿ, âñå) 
+ ³ìåííèê

Âñå ñåëî ãóëÿëî íà âåñ³ëëÿõ (². Íå÷óé-Ëå-
âèöüêèé).

Ïðèñóäîê (predicatul) – öå ãîëîâíèé ÷ëåí ðå÷åííÿ, ÿêèé 
îçíà÷àº ä³þ ÷è ñòàí ï³äìåòà àáî ùî ãîâîðèòüñÿ ïðî íüîãî 
³ â³äïîâ³äàº íà çàïèòàííÿ ùî ðîáèòü ï³äìåò? ùî ç íèì 
ðîáèòüñÿ? ÿêèé â³í º? õòî â³í òàêèé? ÷è ùî â³í òàêå? 
Íàïðèêëàä: Ùî ðîáèòü ñîíöå? Ñîíöå ñïèòü (Ì. Â³íãðàíîâ-
ñüêèé). ×îðíà õìàðà ñîíöå âêðèëà (Ä. Çàãóë).  Ïî âåñ³ëë³ 
Ãíàò ñòàâ ñïîê³éí³øèé (Ì. Êîöþáèíñüêèé).

 Вправа 28. Розгляньте таблицю і з’ясуйте, які відомості містить вона про 
значення, будову присудка і частини мови, якими він виражається.

Присудок та його вираження
Ìîæå
áóòè

Äëÿ âèðàæåííÿ
âèêîðèñòîâóþòüñÿ

Ïðèêëàäè

Ï
ð
îñ

òè
é

Ä³º-
ñë³â-
íèé

Ä³ºñëîâî ó òåïå-
ð³øíüîìó, ìèíó-
ëîìó ÷è ìàáóò- 
íüîìó ÷àñ³ ä³éñ-
íîãî, íàêàçîâîãî  
òà óìîâíîãî
ñïîñîá³â

Ä³òè ðîñòóòü ó ñí³ (Î. Ï³äñóõà).
Âåñåëèé ãîì³í óìîâê (². Ôðàíêî).
ß íà ãîðó êðóòó êðåì’ÿíóþ Áóäó êàì³íü 
âàæêèé ï³ä³éìàòü … (Ëåñÿ Óêðà¿íêà).
Òè, Ìèõàéëèêó, íå æóðèñü (Ì. Ñòåëüìàõ).
À ÿ á ñêàçàëà – ùèð³ñòü… (Ëåñÿ Óêðà¿íêà).

Ñ
ê
ë
à
ä
åí

è
é

Ä³º-
ñë³â-
íèé

Äîïîì³æíå 
ä³ºñëîâî òà
íåîçíà÷åíà 
ôîðìà ä³ºñëîâà

Ñò³éêå ñëîâî-
ñïîëó÷åííÿ

Äàë³ é ëþäè ïî÷àëè ðîçõîäèòèñü (Ìàðêî 
Âîâ÷îê).
Íå õî÷ó ÿ ¿õàòè àâòîáóñîì (Ðîçì.).
Õìàðà ïî÷àëà øâèäêî íàáëèæàòèñÿ äî ð³÷-
êè (². Ôðàíêî).

Ò³ëüêè ùî ä³òè ë³ò ñòàëè äîõîäèòè* (Ìàð-
êî Âîâ÷îê).

²ìåí-
íèé

Ä³ºñëîâî-çâ’ÿçêà 
+
³ìåííèê
ïðèêìåòíèê
÷èñë³âíèê
çàéìåííèê
ñëîâîñïîëó÷åííÿ

Áðàò – ³íæåíåð, à ÿ áóäó ë³êàðåì (Ãàç.).

Âîíà áóäå â÷èòåëüêîþ (Ì. Êîöþáèíñüêèé).
Ïîâ³òðÿ áóëî ïðîçîðå (Ïàíàñ Ìèðíèé).
À íàø ñïîðòñìåí áóâ äðóãèé (Ãàç.).
Êîæåí áóâ òàêèì ó äèòèíñòâ³ Ãàç.).
×îìó æ ôóòáîë ñòàâ òîá³ íå äî âïîäîáè? 
(Ãàç.).

* Ë³ò äîõjäèòè – äîðîñë³øàòè.
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Вправа 29. Беручи за зразок речення з таблиць до двох попередніх вправ, са-
мостійно складіть і запишіть п’ять-шість речень, підкресліть у них головні члени, 
усно поясніть, чим вони виражені.

Вправа 30. Перепишіть речення, поставте запитання до головних членів і відпо-
відно підкресліть їх. Усно поясніть, які вони за будовою і чим виражаються.

1. Ãóñòî-ïðåãóñòî âèñòóïàëè çîð³ íà íåá³ (². Íå÷óé-Ëåâèöü-
êèé). 2. ² ìàòè ïî÷àëà ãëàäèòè éîãî ãîë³âîíüêó (Ïàíàñ Ìèð-
íèé). 3. Ñì³ëå ñëîâî – òî íàø³ ãàðìàòè, Ñâ³òë³ â÷èíêè – òî 
íàø³ ìå÷³ (Ï. Ãðàáîâñüêèé). 4. Òè ÷îãî õèõîíüêè ñïðàâëÿºø? 
(Ì. Ñòåëüìàõ). 5. Ñ³ëü ñòàëà äîðîãà (Þ. ßíîâñüêèé). 6. Êîãî 
æ òè, ñèíó, ìàºø íà ïðèì³ò³? (². Íå÷óé-Ëåâèöüêèé). 7. ² ùî æ 
ÿ ìîæó âàì ó ò³ì ïîðàäèòè? (². Ôðàíêî). 8. Ðîçñòàºìîñü íàäîâ-
ãî ìè ç òîáîþ! (Ëåñÿ Óêðà¿íêà).

ÒÅÑÒÎÂ² ÇÀÂÄÀÍÍß

1. Ó ÿêîìó ðå÷åíí³ íåìàº ï³äìåòà?

À ß ëþáëþ ñâîº ñåëî.
Á Ëþáèø âóëèöþ ñâîãî äèòèíñòâà?
Â Íàø³ ïðè¿õàëè ç³ çìàãàíü!

Ã Äå äâîº, òðåò³é íå çàâæäè çàâàæàº.

2. Ó ÿêîìó ðå÷åíí³ (ðå÷åííÿõ) íåìàº ïðèñóäêà?

À ß ðîçóì³þñÿ íà êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàìàõ.
Á Äàâíî â÷óñÿ ñòîëÿðóâàòè.
Â Ñåëî. Ñèíÿ-ïðåñèíÿ ð³÷êà. Ìîº äèòèíñòâî.

Ã ×îì áè ³ ìåí³ íå ñïðîáóâàòè?

3. Ó ÿêîìó ðå÷åíí³ ï³äìåò âèðàæåíèé çàéìåííèêîì?

À Ñâ³òàíîê äðóãîãî æîâòíÿ íàñòàâ ï³çí³øå.
Á Ïåðøèé ìàâ ðîç³ãðàòè ì’ÿ÷.
Â Êîæåí õî÷å ñòàòè çíàìåíèòèì.
Ã. Õëîïåöü ïðèéøîâ ñþäè âäðóãå.

4. Ó ÿêîìó ðå÷åíí³ ï³äìåò âèðàæåíèé ³íô³í³òèâîì?

À Â³í ìð³ÿâ æèòè â ð³äíîìó ì³ñò³. 
Á Æèòè – Â³ò÷èçí³ ñëóæèòè.
Â Â³í íå ì³ã æèòè ç ö³ºþ íåïðàâäîþ.
Ã. Òàê, ÿ áóäó êð³çü ñëüîçè ñì³ÿòèñü.

 Вправа 31. Створіть по одному реченню (за 20 с.), назвіть підмет і при-
судок і поставте до них запитання. Вибуває той, хто не впорається за від-
ведений час.
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§ 5. ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Êð³ì ï³äìåòà ³ ïðèñóäêà â ðå÷åíí³ ìîæóòü áóòè ³ äðóãîðÿä-
í³ ÷ëåíè. Äî íèõ íàëåæàòü äîäàòîê, îçíà÷åííÿ òà îáñòàâèíà. 
Íàïðèêëàä: Ïóáë³êà âëàøòóâàëà îâàö³þ (Þ. ßíîâñüêèé). 
Òèõèé âå÷³ð ïîâ³ëüíî çàñèíàº (². Íå÷óé-Ëåâèöüêèé). ß ñèä³â 
ñåðåä ïîëÿ ³ ãëàäèâ êîëîñîê ïøåíèö³ (². Ôðàíêî)

Äîäàòêîì (complementul) íàçèâàºòüñÿ äðóãîðÿäíèé ÷ëåí 
ðå÷åííÿ, ÿêèé îçíà÷àº ïðåäìåò, íà ÿêèé ñïðÿìîâàíà ä³ÿ, ³ 
â³äïîâ³äàº íà çàïèòàííÿ çíàõ³äíîãî òà ³íøèõ íåïðÿìèõ â³ä-
ì³íê³â (êîãî? ùî? ÷îãî? êîìó? ÷îìó? êèì? ÷èì? íà êîìó? 
íà ÷îìó?). Íàïðèêëàä:

À ÿ ãîëîñíèì çàïîâ³òîì   (÷èì?)
íå âäàðþ ñõâèëüîâàíî ñâ³ò,   (ùî?)
ëèøå ñîíöþ, ³ íåáó, ³ êâ³òàì   (÷jìó?)
øëþ ñâ³é îñòàíí³é ïðèâ³ò.   (ùî?)

(Ñ. Áóäíèé)

 Вправа 32. Розгляньте таблицю і з’ясуйте, які відомості можна почерп-
нути з неї про значення додатка, його види та частини мови, якими він 
виражається. Випишіть словосполучення, в яких додатки виступають за-
лежними словами, поставте питання від головного до залежного слова.

Додаток та його вираження
Ìîæå 
áóòè

Äëÿ âèðàæåííÿ 
âèêîðèñòîâóþòüñÿ

Ïðèêëàäè

Î
ä
í
îñ

ë
³â

í
è
é

²ìåííèê Õîëîä ïî÷àâ ïðîéìàòè Êàðïà (². Íå÷óé-Ëå-
âèöüêèé).
À ïàðóáêè îáñòóïèëè õàòó (Ìàðêî Âîâ÷îê).
Êîçàêè, à çâè÷àþ íå çíàºòå (Ìàðêî Âîâ÷îê).

Çàéìåííèê Ìàð³÷êî, íå çâèíóâà÷óé ìåíå (²ðèíà Â³ëüäå). 

²íø³
÷àñòèíè
ìîâè

Ñòàðîãî íà÷å õòî âùèïíóâ (². Íå÷óé-Ëåâèöüêèé).
À ïî÷àëîñü óñå ç ìàëîãî (Þ. ßíîâñüêèé).
Óñ³ õîò³ëè ïîáà÷èòè íàðå÷åíó (Ãàç.)

Î
ä
í
îñ

ë
³â

í
è
é

³ 
áà

ãà
òî

ñë
³â

í
è
é

Ñêëàäåíà
âëàñíà íàçâà

Ãîñò³ ç Êàíàäè â÷îðà â³äâ³äàëè Õîòèíñüêó ôîð-
òåöþ (Ãàç.).
Äèâíèé ñîí ñíèâñÿ Çàõàðîâ³ Áåðêóòó (². Ôðàíêî).

Ñëîâîñïî-
ëó÷åííÿ

² ìè îäíà îäíó óñå æ çðîçóì³ºì… (Ëåñÿ Óêðà-
¿íêà).
Ó çàë³ ó÷í³ ïîáà÷èëè ä³â÷èíêó ç³ ñêðèïêîþ 
(Æóðí.).
Äâîõ âîðîí ³ ãàëîê òðüîõ îõîïèâ ïåðåïîëîõ… 
(Â. Äîâæèí).
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Îçíà÷åííÿì (atributul) íàçèâàºòüñÿ äðóãîðÿäíèé ÷ëåí 
ðå÷åííÿ, ÿêèé âèðàæàº îçíàêó ïðåäìåòà ³ â³äïîâ³äàº íà 
çàïèòàííÿ ÿêèé? ÷èé? êîòðèé? ñê³ëüêè? Íàïðèêëàä: Âå-
ëèêèìè î÷èìà çàçèðàëà í³÷ êð³çü â³êíà, à ¿¿ òüìà, ÷èìðàç 
÷îðí³øà, äîáèðàëàñÿ ïîâîë³, íåïîì³òíî äî ä³â÷èíè ... (Î. Êî-
áèëÿíñüêà).

 Вправа 33. Користуючись таблицею, з’ясуйте, якими частинами мови ви-
ражаються означення. Випишіть словосполучення, в яких означення ви-
ступають залежними словами, поставте запитання від головного слова.

Означення та його вираження
Ìîæå
áóòè

Äëÿ âèðàæåííÿ
âèêîðèñòîâóþòüñÿ Ïðèêëàäè

Îäíî-
ñë³âíå

Ïðèêìåòíèê

Çàéìåííèê

Ïîðÿäêîâèé
÷èñë³âíèê
²íø³ ÷àñòèíè 
ìîâè

Ó ãîëóáîìó íåá³ ëåò³ëà åñêàäðèëüÿ (Þ. ßíîâ-
ñüêèé).            
² áóëà ó íèõ êóðî÷êà ðzáà (Í. òâ.).
² êîëèñü â êðà¿í³ ò³é Áóâ íà òðîí³ öàð Ïëàê-
ñ³é (Â. Ñèìîíåíêî).
Êðàïëèíè ïåðø³ âäàðèëè îá øèáêó (Ë. Êîñ-
òåíêî).
Ïîòîìëåí³ òóðèñòè ââ³éøëè â ì³ñòå÷êî.
Ïåðåä³ ìíîþ ñâ³òèëèñÿ çëÿêàí³ î÷³ Íàòàëêè  
(Þ. ßíîâñüêèé).
Äóìêà êóïèòè ëèæ³ äóæå âñ³ì ñïîäîáàëàñÿ.

Áàãàòî-
ñë³âíå

Ñêëàäåí³
âëàñí³ íàçâè
Ñëîâîñïîëó÷åííÿ

«Ùåäðèé âå÷³ð» – àâòîá³îãðàô³÷íà ïîâ³ñòü 
Ìèõàéëà Ñòåëüìàõà (Ç ï³äðó÷í.).
Ìî¿ áàòüêè íå çíàòèìóòü äîë³ áåç õë³áà  
íàñóùíîãî.

×àñòî â îäíîìó ðå÷åíí³ ìîæå áóòè äåê³ëüêà äðóãîðÿäíèõ 
÷ëåí³â. Íàïðèêëàä: Ìàòè Áîæà, ÿ Òîá³ ñâî¿õ ä³òåé óðó÷àþ!.. 
(Ìàðêî Âîâ÷îê). Öåé ä³ì äëÿ ìåíå äîðîãèé ñïîãàäàìè ïðî 
ùàñëèâå äèòèíñòâî (Æóðí.).

Вправа 34. Перепишіть речення, підкресліть у них додатки та означення.

1. ² ìåíå â ñ³ì’¿ âåëèê³é, â ñ³ì’¿ âîëüí³é, íîâ³é, íå çàáóäüòå 
ïîì’ÿíóòè íåçëèì òèõèì ñëîâîì (Ò. Øåâ÷åíêî). 2. Ì’ÿêèé 
ïåðøèé õîëîä í³áè ïðîòâåðåçèâ Êàðïà (². Íå÷óé-Ëåâèöüêèé). 
3. Ñêîðáîòà ìàòåð³ ³ ñëüîçè íåìîâëÿòè, ³ çàäóìè áåçïîì³÷-
íî-êðèëàò³ øóêàþòü – íå çíàõîäÿòü áåðåã³â (Â. Ñèìîíåíêî). 
4. Çàáóäüìî âñå ó öþ ñâÿùåííó ìèòü (Ì. Â³íãðàíîâñüêèé). 
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5. Ãóñè – öå áóâ ïåðøèé ³ îáîâ’ÿçêîâèé åòàï íàøî¿ îñâ³òè 
(Îñòàï Âèøíÿ). 6. ß – ìîëîäèé íàùàäîê Ïðîìåòåÿ, ÿ – äóõ 
éîãî (Ñ. Áóäíèé). 7. Ñòðóíà íàéòîíøà îñåí³ ìåëîä³þ âåäå 
(À. Ñîäîìîðà). 

Îáñòàâèíîþ (complementul circumstanţial) íàçèâàºòüñÿ 
äðóãîðÿäíèé ÷ëåí ðå÷åííÿ, ÿêèé óêàçóº ÷àñ, ì³ñöå, ïðè÷èíó, 
ìåòó ³ ñïîñ³á ä³¿ ÷è ñòàíó òà ³íòåíñèâí³ñòü îçíàêè.

Îáñòàâèíè, ÿê ïðàâèëî, ïîÿñíþþòü ïðèñóäîê ³ â³äïîâ³-
äàþòü íà ïèòàííÿ êîëè? â³äêîëè? äîêè? äå? çâ³äêè? êóäè? 
÷îìó? íàâ³ùî? ÿê? òà ³íø³. 

Вправа 35. Прочитайте і перепишіть текст, підкресліть головні та другорядні 
члени речення. Поясніть, чому цей текст казковий.

Öÿ êàçêà íà á³ëèõ ëàïàõ
³äå óíî÷³ ïî äîðîç³, 
³ ì³ñÿöü òå÷å ïî õàòàõ, 
³ â êàçêè íà â³ÿõ ñëüîçè.

²äå âîíà é òèõî ïëà÷å:
Àíäð³éêà í³äå íå áà÷èòü.
×è ì³ã âæå Àíäð³éêî ñïàòè,
³ äå æ öÿ Àíäð³éêîâà õàòà?

(Ì. Â³íãðàíîâñüêèé)
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 Вправа 36. Розгляньте таблицю і з’ясуйте, які відомості містить вона про 
обставини і частини мови, якими вони виражаються. Випишіть словоспо-
лучення, в яких обставини виступають залежними словами, поставте за-
питання від головного слова. 

Вираження обставин

Óêàçóº íà… Äëÿ âèðàæåííÿ  
âèêîðèñòîâóþòüñÿ

Ïðèêëàäè

×àñ Ïðèñë³âíèê Ùîíî÷³ ñíÿòüñÿ ìåí³ ð³äí³ Êàðïàòè 
(Æóðí.).
Â³äòîä³ ñòàëà Îëåíà äîìà ñóìíà, ìîâ÷àç-
íà (Ì. Êîöþáèíñüêèé).

Ì³ñöå ²ìåííèê 
ç ïðèéìåííèêîì

Ïðèñë³âíèê

Ó êëóá³ ðåïåòèö³¿ çàòÿãóâàëèñÿ ìàëî íå 
äî ñâ³òàíêó (Ñ. ×îðíèé).

Ïðàâîðó÷ ³ ë³âîðó÷ ðîçêîøóâàëè âèøíåâ³ 
ñàäè (Æóðí.).
Çãîðè äîëèíàëî æóðàâëèíå «êðó-êðó» 
(Æóðí.).

Ïðè÷èíó Ïðèñë³âíèê

²ìåííèê 
ç ïðèéìåííèêîì

Çîïàëó ÿ çâ³âñÿ íà íîãè (Þ. Çáàíàöü-
êèé).

Ç ïîñ³âíîþ çàòðèìàëèñü ÷åðåç íåãîäó 
(Ãàç.).

Ìåòó ²ìåííèê 
ç ïðèéìåííèêîì

Íåîçíà÷åíà
ôîðìà ä³ºñëîâà

Ìè òðåíóâàëèñÿ çàäëÿ îìð³ÿíî¿ ïåðåìîãè 
(Æóðí.).
Ó÷í³ ïðè¿õàëè íà åêñêóðñ³þ (Ðîçì.).

Ãåîëîãè ñ³ëè á³ëÿ âîãíèùà âå÷åðÿòè 
(Ãàç.).

Ñïîñ³á ²ìåííèê

Ïðèñë³âíèê

Ñïîëó÷åííÿ ñë³â

ßëèíêà çàñÿÿëà âîãíÿìè.

Âàñèëü ïîøåïêè ðàäèâñÿ ç õëîïöÿìè ñâîº¿ 
êîìàíäè.

Í³õòî ç äîáðî¿ âîë³ çåìë³ íå äàñòü (Ì. Êî-
öþáèíñüêèé).
Òóðèñòè ðîçäèâëÿëèñÿ ôîðòåöþ çàö³êàâ-
ëåíèì ïîãëÿäîì (Ãàç.).

Ì³ðó Ïðèñë³âíèê

Ñïîëó÷åííÿ ñë³â

Ìåí³ çîâñ³ì íå áîëÿ÷å, äÿäüêó ë³êàðþ 
(Þ. ßíîâñüêèé).
Õòîñü îáåðåæíî òðè÷³ ïîñòóêàâ ó â³êíî 
(Þ. Çáàíàöüêèé).

Õâîð³ëà âîíà òèæí³â çî òðè (Ìàðêî 
Âîâ÷îê).
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ÒÅÑÒÎÂ² ÇÀÂÄÀÍÍß

1. Ó ÿêîìó ðå÷åíí³ íåîçíà÷åíà ôîðìà º äîäàòêîì?

À Óñ³ ëþäè íà çåìë³ ïðàãíóòü æèòè â ìèð³.
Á ² ã³ðêó ïðàâäó êîæåí ìóñèòü çíàòè.
Â Çà äîïîìîãó íà çáèðàíí³ âðîæàþ ÿáëóê ä³äóñü

îá³öÿâ õëîïöÿì â³äðåìîíòóâàòè âåëîñèïåä.
Ã Ñàøêî õîò³â ïåðåïëèâòè öå îçåðî.

2. Ó ÿêîìó ðå÷åíí³ çàéìåííèê º îçíà÷åííÿì?

À Ìóçè÷íèé âå÷³ð çàïàì’ÿòàâñÿ óñ³ì.
Á Óñ³ì ãóðòîì ìè çðóøèëè ç ì³ñöÿ òó áðèëó*.
Â Óñ³ì, ùî ìàºìî, ìè çàâäÿ÷óºì ñâî¿ì áàòüêàì.
Ã Òâîº «óñ³ì» ïîðà óæå ïîÿñíèòè ³ìåíàìè.

3. Ó ÿêîìó ðå÷åíí³ íåìàº îáñòàâèíè?

À Ìè ïî÷óâàëèñÿ äîáðå ñåðåä íîâèõ äðóç³â.
Á Äîáðå ðîáè, äîáðå é òîá³ áóäå.
Â Òâîº «äîáðå» ùîñü íå äóæå ïåðåêîíëèâå.
Ã Ìîëîêî ó íàøî¿ êîð³âêè íàäçâè÷àéíî äîáðå.

§ 6. РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ*

Îäíîð³äíèìè (omogene) íàçèâàþòüñÿ òàê³ ÷ëåíè ðå÷åííÿ, 
ÿê³ â³äïîâ³äàþòü íà òå ñàìå çàïèòàííÿ, ùî é ãîëîâí³ ÷è äðó-
ãîðÿäí³ ÷ëåíè ðå÷åííÿ. Íàïðèêëàä, ó ðå÷åíí³ Ïîëê ïðàöþ-
âàâ ð³âíî, ñïîê³éíî, ä³ëîâèòî (Î. Ãîí÷àð) – îáñòàâèíè ð³âíî, 
ñïîê³éíî, ä³ëîâèòî îäíîð³äí³, áî êîæíà ç íèõ çàëåæèòü â³ä 
ïðèñóäêà ïðàöþâàâ ³ â³äïîâ³äàº íà òå ñàìå çàïèòàííÿ: ÿê?

Îäíîð³äíèìè áóâàþòü ï³äìåòè, ïðèñóäêè, äîäàòêè, îçíà-
÷åííÿ, îáñòàâèíè. Âèìîâëÿþòüñÿ âîíè ç ³íòîíàö³ºþ ïåðåë³êó 
àáî ïðîòèñòàâëåííÿ. Íàïðèêëàä: Ðîçóì, ó÷åííÿ, ãðàìîòà – 
âåëèêà ñèëà (Ì. Êîöþáèíñüêèé). Ìîâî! Ïàõíåø ñîëîäêî õë³-
áîì, ³ äîáðîòîþ, ³ äóìêàìè (Ã. Ñâ³òëè÷íà).

Вправа 37. Уважно прочитайте, перепишіть текст, знайдіть однорідні члени ре-
чення, підкресліть їх відповідним чином і визначте, від якого члена речення вони 
залежать. Складіть схему залежності.

Çðàçîê: Ç ãëèáèí â³ê³â ³ ãîðäî, é âåëè÷àâî

âñòàº ëåãåíäàìè îâ³ÿíå ³ì’ÿ: é , ³ 

* Áðèëà – âåëèêèé áåçôîðìíèé øìàòîê êàìåíþ, çåìë³, ëüîäó ³ ò. ³í.
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Ìè äóìàºì ïðî âàñ. Â ïîãîæ³ ë³òí³ íî÷³,
â ìîðîçí³ ðàíêè ³ âå÷³ðí³é ÷àñ,
³ â ñâÿòà ãîì³íê³, ³ â äí³ ðîáî÷³
ìè äóìàºìî, ïðàâíóêè, ïðî âàñ.

Ìè äóìàºì ïðî âàñ – ³ òîìó íàø³ ðóêè
íå â’ÿíóòü á³ëÿ ïëóãà ³ ñòàíêà,
òîìó â ñåðöÿõ ó íàñ íå âèòîí÷åíà ìóêà,
à ðàä³ñòü ãîëîñèñòà ³ äçâ³íêà.

(Â. Ñèìîíåíêî)

Îäíîð³äí³ ÷ëåíè ðå÷åííÿ íå çàëåæàòü îäèí â³ä îäíîãî ³ 
ç’ºäíóþòüñÿ ì³æ ñîáîþ çà äîïîìîãîþ ³íòîíàö³¿ àáî ³íòîíàö³¿ 
òà â³äïîâ³äíèõ ñïîëó÷íèê³â. Ïîð³âí: 

Âèìîãà çâó÷àëà ñïîê³éíî, ïåðåêîíëèâî: , ;

Âèìîãà çâó÷àëà ñïîê³éíî ³ ïåðåêîíëèâî: ³ ;

Âèìîãà çâó÷àëà ñïîê³éíî, àëå ïåðåêîíëèâî: , àëå .
Íà ïèñüì³ ì³æ îäíîð³äíèìè ÷ëåíàìè ðå÷åííÿ ñòàâèòüñÿ êîìà:
à) ÿêùî âîíè ïîºäíóþòüñÿ ò³ëüêè ³íòîíàö³ºþ: Ä³â÷àòà íå

â³ðÿòü, ñì³þòüñÿ (Î. Ãîí÷àð): , ;
á) ÿêùî âîíè ïîºäíóþòüñÿ ñïîëó÷íèêàìè à, àëå, òà (=àëå), 

çàòå, ïðîòå, îäíàê: ß ïðèíåñó òîá³ ñâîþ íàä³þ, à ïîäàðóþ 

ðàä³ñòü ³ âåñíó: , à ;
â) ÿêùî âîíè ïîºäíóþòüñÿ ïîâòîðþâàíèìè ñïîëó÷íèêàìè 

³ … ³ (é … é), í³ … í³ (àí³ … àí³), òî … òî, ÷è … ÷è, àáî … àáî:  
² ñëüîçè, ³ êðèâäà, ³ ðàä³ñòü òàê çäàâèëè â ãðóäÿõ, ùî âîíà

ëåäâå çâîäèëà  äóõ (². Íå÷óé-Ëåâèöüêèé): ³ , ³ , ³ .
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Ì³æ îäíîð³äíèìè ÷ëåíàìè ðå÷åííÿ êîìà íå ñòàâèòüñÿ ïå-
ðåä ñïîëó÷íèêàìè ³ (é), òà (=³), âæèòèìè ëèøå îäèí ðàç:

Ìàêåäîí³º, ï³ñíÿ ìîÿ âîçâåëè÷èòü

ñòðàæäàííÿ òâî¿ ³ ñêîðáîòè (Ä. Ïàâëè÷êî): ³ .

Вправа 38. Перепишіть, визначте члени речення і підкресліть відповідним чи-
ном. Запишіть схему залежності однорідних головних і  другорядних членів пер-
шого речення. Усно поясніть написання коми між однорідними членами речення.

1. Ï³ñíÿ áóëà âåñåëîþ, ãðàéëèâîþ, àëå çàðàç â óñòàõ Ëþáàø³ 
âîíà çâó÷àëà ÿêîñü òîñêíî, æóðëèâî (Î. Ãîí÷àð). 2. Í³ çëîñò³, í³ 
â³ä÷àþ â ìåíå íå áóëî (². Ãðèøèí-Ãðèùóê). 3. ×îãî òè, Ìåëàø-
êî, ïëà÷åø? ×è æàëü òîá³ ñåëà, ÷è ìàòåð³, ÷è ÷îëîâ³êà? (². Íå-
÷óé-Ëåâèöüêèé). 4. Ñîíöå ðîñëî, ïàëàëî ³ òèõî ñïóñêàëîñü äîäîëó 
(Ì. Êîöþáèíñüêèé). 5. Æ³íî÷à ï³ñíÿ ñïîâ³ääþ öâ³ëà ïðî êîçàêà, 
ä³â÷èíó, ç³ëëÿ-ðóòó (Ã. Òàðàñþê). 6. Ëþáîâ ³ ëàñêà, íåíàâèñòü ³ 
ãí³â ñïàëàõóþòü â ðÿäêàõ, ÿê áëèñêàâèö³ (Â. Ñèìîíåíêî).

Ä. Äîáðîâîëüñüêèé. Ìîÿ Óêðà¿íà

Ïðè îäíîð³äíèõ ÷ëåíàõ ðå÷åííÿ ìîæóòü áóòè ñëîâà, ÿê³ 
óçàãàëüíåíî âèðàæàþòü ¿õ çíà÷åííÿ. Ó ðå÷åííÿõ ç óçàãàëü-
íþâàëüíèìè ñëîâàìè ñòàâèòüñÿ äâîêðàïêà àáî òèðå.

Äâîêðàïêà ñòàâèòüñÿ ï³ñëÿ óçàãàëüíþâàëüíîãî ñëîâà ïå-
ðåä îäíîð³äíèìè ÷ëåíàìè ðå÷åííÿ:

Ãîëîñ äóõà ÷óòè ñêð³çü:
ïî êóðíèõ õàòàõ ìóæèöüêèõ,
ïî âåðñòàòàõ ðåì³ñíèöüêèõ,
ïî ì³ñöÿõ íåäîë³ é ñë³ç (². Ôðàíêî).
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Òèðå ñòàâèòüñÿ ï³ñëÿ îäíîð³äíèõ ÷ëåí³â ðå÷åííÿ ïåðåä 
óçàãàëüíþâàëüíèì ñëîâîì:

Òåïëå ë³òî, ÿñí³ çîð³ –
âñå òèõåñåíüêî ñïëèâà (Ï. Ãðàáîâñüêèé).

Óçàãàëüíþâàëüí³ ñëîâà º òèìè æ ÷ëåíàìè ðå÷åííÿ, ùî é 
îäíîð³äí³ ÷ëåíè:

Â òåïëèé êðàé òîä³ äàëåêî
ïîëåòÿòü óñ³ ïòàøêè:
æóðàâë³, êà÷êè, ëåëåêè
³ ìàëåíüê³ ëàñò³âêè (Í. Çàá³ëà).

Óçàãàëüíþâàëüíèìè ñëîâàìè íàé÷àñò³øå âèñòóïàþòü çà-
éìåííèêè âåñü, í³õòî, í³ùî ó ð³çíèõ ôîðìàõ, ïðèñë³âíèêè 
ñêð³çü, óñþäè, çàâæäè, í³êîëè, í³äå, à òàêîæ äåÿê³ ³ìåííèêè 
òà ñïîëó÷åííÿ ñë³â.

Вправа 39. Перепишіть речення, знайдіть однорідні члени речення та узагаль-
нювальні слова, підкресліть їх відповідно до синтаксичної функції, яку вони ви-
конують. Усно поясніть використання двокрапки і тире при узагальнювальних 
словах і наявність чи відсутність коми при однорідних членах речення.

1. ß âñå ïîêèäàþ: ñàäî÷êè ðÿñí³, ³ òåìí³ ä³áðîâè, ³ íèâè 
ÿñí³, ç ñîáîþ íåñó ÿ ëèø ð³äí³ ï³ñí³ (Ëåñÿ Óêðà¿íêà). 2. Êîæåí 
êóùèê, ãîðáèê, äîëèíêà, êîæíà ñòåæèíêà – âñå öå áóëî éîìó 
çíàéîìå, ïðîìîâëÿëî äî íüîãî (Ì. Êîöþáèíñüêèé). 3. Âîíè âñ³-
ëÿêî ï³äñòóïàëè äî ²âàíà: ³ ùèð³ñòþ, ³ ïîñì³øêàìè, ³ æàðòàìè, 
³ íàïðàâäó (². Ôðàíêî). 4. Ó ùàñòÿ ëþäñüêîãî äâà ð³âíèõ º 
êðèëà: òðîÿíäè é âèíîãðàä, êðàñèâå ³ êîðèñíå (Ì. Ðèëüñüêèé). 
5. Ôåñòèâàëü í³êîãî íå çàëèøèâ áàéäóæèì: í³ øàíóâàëüíèê³â 
òàëàíòó Íàçàð³ÿ ßðåì÷óêà, í³ éîãî êðàÿí (Ãàç.).
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 Вправа 40. І. Складіть у класі невелике оповідання «Моя Батьківщина» з 
використанням однорідних членів речення за опорними словами: Бать-
ківщина, рідна земля, великі міста, Київ – столиця України, мальовничі 
села, ріки, гори Карпати, найвища вершина Говерла, працьовиті люди.

². Ãðèùåíêî. Ñîô³¿âñüêà ïëîùà

Ì. Øåòå. Ãîâåðëà

ІІ. Вдома запишіть складене оповідання, підкресліть однорідні члени речення, 
усно поясніть розділові знаки при них.
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ÒÅÑÒÎÂ² ÇÀÂÄÀÍÍß

1. Ó ÿêîìó ðå÷åíí³ íåïðàâèëüíî ïîñòàâëåíèé ðîçä³ëîâèé çíàê?
À. ×è òîá³ ñêð³çü òàê äîáðå áóäå, ÿê ó ìåíå, âíó÷êî?
Á. Çàâæäè áóäåìî äðóæèòè – â þíîñò³, çð³ëîñò³ é ó ñòàðîñò³.
Â. Î÷³, âóñòà, ïîçà, ãîëîñ – óñå ñâ³ä÷èëî, ùî öå áóâ æàðò.

Ã. Ìè ãîòîâ³ áóëè ¿é, íàø³é êîëåç³, ïðîáà÷èòè íåòåðïëÿ÷³ñòü.

2. Ó ÿêîìó ðå÷åíí³ ïîòð³áíî ïîñòàâèòè òèðå?
À. Í³õòî íå çàáóòèé, í³ùî íå çàáóòå.
Á. Éîãî í³ùî íå çìóñèòü çàáóòè äðóãà.
Â. Í³ íà äèâàí³, í³ ï³ä ñòîëîì, í³ çà øàôîþ í³äå êîøåíÿòè íå áóëî.
Ã. Òâî¿ óëþáëåí³ êíèãè óñ³ íà ì³ñö³.

3. Ó ÿêîìó ðå÷åíí³ ïðàâèëüíî ïîñòàâëåíà äâîêðàïêà?
À. Àí³ íåãîäà, àí³ ï³çí³é ÷àñ, àí³ â³äñòàíü: íå çóïèíèëè éîãî.
Á. Ó í³é áóëî âñå: ³ ðîçóì, ³ êðàñà, ³ ñêðîìí³ñòü.
Â. Ó äîì³: ñêð³çü çàïàíóâàëà òèøà.

Ã. Âåñü íåáîêðàé: ³ çåìëþ ³ ð³÷êó ñïîâèâ òóìàí.

4. Ó ÿêîìó ðÿäêó º ñëîâî, ÿêå íå áóâàº óçàãàëüíþâàëüíèì?
À. Âñå, ñêð³çü, í³õòî, âñþäè.
Á. Âåñü, çàâæäè, í³êîëè, íàâ³ùî.
Â. Âñ³, í³äå, í³ùî, óñþäè.

§ 7. РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ 
Вправа 41. Уважно прочитайте кожне речення, перепишіть вправу, знайдіть сло-
ва, що називають особу чи предмет, до якого звернена мова, і підкресліть їх.

1. Òàòó, ÷àñòóéòå ãîñòåé! (Ì. Ñòåëüìàõ). 2. Çàáóäü ìåíå, 
ïòàøêî, çàáóäü, íå æóðèñü (Ò. Øåâ÷åíêî). 3. Ìð³éíèöòâî! 
Æàãî ìîÿ! Æèâè! Â îêåàí³ ð³äíîãî íàðîäó â³äêðèâàé äóõîâí³ 
îñòðîâè! (Â. Ñèìîíåíêî). 4. Ïðèâ³ò òîá³, çåëåíà Áóêîâèíî, òâî-
¿ì õîðîøèì ãîðàì ³ ãàÿì (Â. Ñàì³éëåíêî).

Ñëîâî àáî ñïîëó÷åííÿ ñë³â, ùî íàçèâàþòü îñîáó ÷è ïðåäìåò, 
äî ÿêîãî çâåðíåíà ìîâà, íàçèâàºòüñÿ çâåðòàííÿì (adresare).

Çâåðòàííÿ áóâàþòü íåïîøèðåí³ (âèðàæåí³ îäíèì ñëîâîì) 
³ ïîøèðåí³ (âèðàæåí³ ñïîëó÷åííÿì ñë³â). Íàïðèêëàä: 1. ß 
òîá³, ñèíó, ùàñòÿ áàæàþ (Ðîçì.). 2. Íå î÷îðíþ òåáå, íå 
îñêâåðíþ, Âêðà¿íîíüêî, ìîÿ Äåðæàâî (Ã. Ãðàé). 3. Ñåðöå ìîº, 
çîðå ìîÿ, äå öå òè çîð³ëà? (Ò. Øåâ÷åíêî).

Â óñíîìó ìîâëåíí³ çâåðòàííÿ âèä³ëÿþòüñÿ ïàóçàìè, à íà 
ïèñüì³ – êîìàìè àáî çíàêîì îêëèêó. Íàïðèêëàä: 1. À ÷îãî 
òè, Âàñèëþ, îäâåðòàºøñÿ îä ìåíå? (Î. Äîâæåíêî). 2. Ñàøó-
íþ! Ï³äîæäè íà ìåíå, ï³äåì ðàçîì (Î. Äîí÷åíêî).
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Вправа 42. Уважно прочитайте текст вправи, знайдіть речення з поширеними і 
непоширеними звертаннями, перепишіть їх, підкресливши звертання. Усно ви-
значте, чим виражені звертання.

1. Äóìè ìî¿, äóìè ìî¿, ëèõî ìåí³ ç âàìè! (Ò. Øåâ÷åíêî). 
2. Ñåìåíå, äå òè òàì? (Î. Äîâæåíêî). 3. Ùî òè ðîáèø, íå-
ùàñíèé? (Þ. ßíîâñüêèé). 4. Ïèëüíóéòå, ëþäè äîáð³ é ùèð³. 
Íå ñï³òü, ó÷åí³ ³ æåíö³! (Â. Ñèìîíåíêî). 5. Ìóæàé, ïðåêðàñíà 
íàøà ìîâî, ñåðåä ïðåêðàñíèõ áðàòí³õ ìîâ, æèâè, íàðîäó â³ùå 
ñëîâî (Ì. Ðèëüñüêèé). 6. Ñêàæè ìåí³, äðóæå, òè í³÷îãî íå ïîì³-
òèâ? (Î. Äîâæåíêî). 7. Äî ïîáà÷åííÿ, äîðîãåíüêà (Î. Äîâæåí-
êî). 8. Ãåé, íîâ³ Êîëóìáè é Ìàãåëëàíè, íàïíåìî â³òðèëà íàøèõ 
ìð³é! (Â. Ñèìîíåíêî).

Вправа 43. Перепишіть речення, знайдіть у них звертання, підкресліть їх і по-
ставте потрібні розділові знаки.

1. Ñïè ìîÿ äèòèíî çîëîòà, ñïè ìîÿ òðèâîãî êàðîîêà (Ì. Â³í-
ãðàíîâñüêèé). 2. ß òåïåð ìð³þ ïðî Àðêòèêó Âàñèëþ Âàñèëüîâè-
÷ó (Î. Äîí÷åíêî). 3. Ïðèâ³òàé æå ìîÿ íåíüêî ìîÿ Óêðà¿íî ìî¿õ 
ä³òîê íåðîçóìíèõ, ÿê ñâîþ äèòèíó (Ò. Øåâ÷åíêî). 4. Çåìëå ð³ä-
íà Ìîçîê ì³é ñâ³òë³º, ³ äóøà í³æí³øîþ ñòàº, ÿê òâî¿ ñïîä³âàíêè ³ 
ìð³¿ ó æèòòÿ âïë³òàþòüñÿ ìîº (Â. Ñèìîíåíêî). 5. Óêðà¿íî Òè äëÿ 
ìåíå äèâî! (Â. Ñèìîíåíêî). 6. Ñèíè÷êî ñèíè÷êî à äå òâîÿ ñï³ä-
íè÷êà, ³ òè íà ìîðîç³ õîäèø â áîñ³é íîç³ (Ì. Â³íãðàíîâñüêèé).

 Вправа 44. Прочитайте байку Л. Глібова «Зозуля й Півень», знайдіть у 
ній звертання і подумайте, чи можливий був би текст цього твору без звер-
тань. Випишіть речення зі звертаннями і підкресліть непоширені звертан-
ня прямою лінією, а поширені – хвилястою.

– ßê òè ñï³âàºø, Ï³âíå, âåñåëåíüêî…
– À òè, Çîçóëåíüêî, òè, ç³ðîíüêî ìîÿ,
âèâîäèø ãàðíî òàê ³ æàë³áíåíüêî,
ùî ³íîä³ àæ ïëà÷ó ÿ…
ßê ò³ëüêè ùî ïî÷íåø ñï³âàòè,
íå õî÷åòüñÿ é ïøåíè÷åíüêè êëþâàòè, –
á³æèø â ñàäîê ìåðù³é…
– Òåáå ÿ ñëóõàëà á äîâ³êó, êóìå ì³é,
àáè õîò³â ñï³âàòè…
– À òè, ãîëóáîíüêî, òè, êðàëå÷êî ìîÿ,
ïîêè ñï³âàºø íà êàëèí³,
òî é âåñåëî ìåí³, ³ çàáóâàþ ÿ
ñâîþ íåäîëåíüêó, æèòòÿ ñâîº ïîãàíå
òà áåçòàëàííå.
..................................................
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Ñïàñèá³, áðàòèêó, çà äîáðåº ñë³âöå.
ßê íå êîõàòü òåáå çà ñå?
² òè âèñï³âóºø, íåíà÷å òà æàð-ïòèöÿ;
³ äàëåá³*, ùî òàê ïîøëþñÿ ÿ íà âñ³õ. –
Äå âçÿâñÿ Ãîðîáåöü, ïîñëóõàâ òðîõè ¿õ
 òà é êàæå:  Ãîä³ âàì áðåõàòè
òà îäíî äðóãîãî çí³÷åâ’ÿ** âèõâàëÿòè! –
Ïóðõíóâ òà é áóâ òàêèé.

Çà ùî æ, – õòî-íåáóäü ïîïèòàº, –
Çîçóëÿ Ï³âíÿ âèõâàëÿº?
Çà òå, ùî Ï³âåíü ãîäèòü ¿é
òà ïîòàêàòè*** äîáðå âì³º:
ðóêà, ÿê êàæóòü, ðóêó ìèº.

Вправа 45. Прочитайте речення. Зверніть увагу на звертання. Чим вони відріз-
няються від звертань до Миколи, Віри, мами і т. д.?

1. Ìîâî Äí³ïðà, ³ Êàðïàò, ³ Âåëèêîãî Ñòåïó! Õòî æ òàê çë³-
÷èâ! ßê ï³ñêó á³ëÿ ×îðíîãî ìîðÿ, ñò³ëüêè ïåðëèí (Ì. Äàíü-
êî). 2. Î ð³äíå ñëîâî! Î ìîâî ð³äíà! Ùî çà òàºìíà ó òîá³ ñèëà! 
(². Êðàùóê). 3. Ìîâî íàøà, áàòüê³â ³ ä³ä³â íàøèõ, ìîëèòâî 
íàøà äî ð³äíî¿ çåìë³. Òè ÿê ìàòè ð³äíà (Þ. Ãàâðèëþê). 4. Ð³ä-
íà ìîâî ìàòåðèíñüêà, òè – äóøà ìîãî íàðîäó (Ä. Êîíîíåíêî).

Вставні слова
Ó ðå÷åííÿõ ìîæóòü âæèâàòèñÿ ñëîâà, ÿê³ âèðàæàþòü 

ñòàâëåííÿ ìîâöÿ äî ïîâ³äîìëþâàíîãî (ðîçäóì, ñóìí³â, âïåâ-
íåí³ñòü, íåâïåâíåí³ñòü, çãîäó, íåçãîäó, ï³äòâåðäæåííÿ, ñòâåð-
äæåííÿ òà ³í.), âêàçóþòü àâòîðà ïîâ³äîìëþâàíîãî òîùî. Òàê³ 
ñëîâà íàçèâàþòüñÿ âñòàâíèìè (incidente). Íàïðèêëàä:

Âè ìåíå, î÷åâèäíî (ìîæå, éìîâ³ðíî), íå çðîçóì³ëè (íåâïåâ-
íåí³ñòü). Ä³â÷èíêà, áåçñóìí³âíî, íå î÷³êóâàëà öüîãî çàïè-
òàííÿ (âïåâíåí³ñòü). Ìè, ÿê çâè÷àéíî, ï³øëè ë³ñîâîþ ñòåæ-
êîþ (ñòâåðäæåííÿ). Òîá³, ãàäàþ, êðàùå ïî÷åêàòè (ðîçäóì). 
Ïîâîäüñÿ ç ³íøèìè, êàæóòü ëþäè, òàê, ÿê õî÷åø, ùîá âîíè 
ïîâîäèëèñÿ ç òîáîþ (àâòîðñòâî).

Âñòàâí³ ñëîâà ìîæóòü ñòîÿòè íà ïî÷àòêó ðå÷åííÿ àáî â 
ñåðåäèí³. Â³äîêðåìëþþòüñÿ âîíè êîìàìè.

×ëåíàìè ðå÷åííÿ âîíè íå º.

* Äàëåá³ – ïðàâäó êàæó÷è
** Çí³÷åâ’ÿ – áåçï³äñòàâíî.
*** Ïîòàêàòè – ïîòóðàòè (êàçàòè çàâæäè «òàê, òàê»).
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 Вправа 46. Прочитайте вголос вірш В. Івановича, знайдіть у ньому роз-
повідні, питальні й окличні речення, зацитуйте їх. Відшукайте в тексті 
однорідні члени речення і звертання, вставне слово. Запропонуйте свою 
назву для вірша. Чи добре робила бабуся?

Â³ä çîð³ ³ äî çîð³
õîäèòü áàáà ïî äâîð³.
Õîäèòü áàáà á³ëîðóêà,
ö³ëèé äåíü ãîäóº âíóêà.
² õî÷ âíó÷îê Êàçèìèð
äóæå ñõîæèé íà ïóçèð,
³ õî÷ â íüîãî ïîçâèñàëî
ìîëîäå ðîæåâå ñàëî,
ùå é ëàñêàâî ïðèìîâëÿº:
– Êàçè-ìèð-÷èê! Êàçè-ìèð!
Òè – íàäâ³ð, ³ ÿ – íàäâ³ð.
Òè – òóï, òóï, ³ ÿ – òóï, òóï…
À õòî áóäå ¿ñòè ñóï?
Îáãðèçè êðèëüöå ãóñÿ÷å…*

Ãëÿíü, ÿêèé ãîðîá÷èê ñêà÷å!
Âèäíî, ¿ñòè õî÷å äóæå,
àëå öå äëÿ íàñ áàéäóæå.
Ìè í³ êðèõòè íå äàìî,
ìè óñå ñàì³ ç’¿ìî!

§ 8. ПОНЯТТЯ ПРО СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ
Вправа 47. Уважно прочитайте речення, знайдіть головні члени та визначте 
кількість граматичних центрів у кожному реченні.

1. Êîíâåðò áóâ çàïå÷àòàíèé. 2. Ê³ìíàòà, â ÿêó ïîòðàïèâ Îëåã 
ç âåðàíäè, áóëà éîãî ð³äíèì øîñòèì êëàñîì. 3. Øêîëÿð äîáðå 
çíàâ, ùî êëàñ íå çàìèêàºòüñÿ ³ éîãî äâåð³ âåäóòü ó êîðèäîð 
(Î. Äîí÷åíêî).

ßêùî â ðå÷åíí³ îäíà ãðàìàòè÷íà îñíîâà (ï³äìåò ³ ïðèñó-
äîê), òî âîíî íàçèâàºòüñÿ ïðîñòèì (propoziţ³a simplă). ßêùî 
â îäíîìó ðå÷åíí³ º äâ³ ³ á³ëüøå ãðàìàòè÷í³ îñíîâè (äâà ð³çí³ 
ï³äìåòè ç ïðèñóäêàìè), îá’ºäíàí³ çì³ñòîì ³ ñï³ëüíîþ ³íòîíà-
ö³ºþ, òî âîíî íàçèâàºòüñÿ ñêëàäíèì (frază).

* Ë³ïàõ – ñôîðìîâàíà ïðèãîðùà ò³ñòà äëÿ âèï³êàííÿ ïàëÿíèö³.

Òà ìèíóëî ï³âãîäèíè,
çíîâó áàáèí ãîëîñ ëèíå:
– Êàçè-ìèð-÷èê! Êàçè-ìèð! –
Áàáà ¿æó â íüîãî ïõàº:
– Îñü òîá³ ñìåòàíà é ñèð,
ç ìàñëîì äîáðèé áóòåðáðîä…
Çàïèõàé ñêîð³øå â ðîò,
áî ñèäÿòü ÿêðàç ñüîãîäí³
ãîëóáè óñ³ ãîëîäí³,
àëå òè ñâîº ðîáè.
Êèø â³ä õëîïöÿ, ãîëóáè!
Ìè í³ êðèõòè íå äàìî,
ìè ñàì³ óñå ç’¿ìî!
Ãîæå öå, à ÷è íå ãîæå?
Âæå îíóê õîäèòü íå ìîæå,
ÿê ë³ïàõ* éîãî îáëè÷÷ÿ,
àëå áàáà çíîâó êëè÷å…
Òàê ùîäíÿ, âñÿêó ãîäèíó 
áàáà í³âå÷èòü äèòèíó.
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Вправа 48. Прочитайте речення. Усно визначте прості і складні речення за гра-
матичною основою кожного. Укажіть кількість граматичних основ і кількість про-
стих речень у кожному складному реченні.

1. Ñîíöå çàõîäèòü, ãîðè ÷îðí³þòü, ïòàøå÷êà òèõíå, ïîëå í³-
ì³º (Ò. Øåâ÷åíêî). 2. Â ×îðíîãîð³ ñîíöå ñõîäèòü, ×îðíîãîðà 
â ñâ³òë³ òîíå (Þ. Ôåäüêîâè÷). 3. ×åðåç äîù³, ëèñòîïàäè, ìî-
ðîçè êîòèòüñÿ êîëåñî â³÷íîãî âîçà (Ò. Ñåâåðíþê). 4. Çäàºòüñÿ, 
ùî çðîäó íåäîëÿ, ùî ãîðå òåáå íå çíàâàëî!.. (Ëåñÿ Óêðà¿íêà). 
5. Ðàç Íèìèäîð³ ïðèñíèëîñü, ùî âîíà æíå ç Ìèêîëîþ ïøåíè-
öþ íà âëàñíîìó ïîë³ (². Íå÷óé-Ëåâèöüêèé). 6. Çàéøëà í³÷, àëå 
ñåëî ùå íå ñïàëî (Ñ. Âàñèëü÷åíêî).

Ñêëàäí³ ðå÷åííÿ, ÷àñòèíè ÿêèõ ïîºäíàí³ ñïîëó÷íèêà-
ìè ÷è ñïîëó÷íèìè ñëîâàìè, íàçèâàþòüñÿ ñïîëó÷íèêîâèìè 
ñêëàäíèìè ðå÷åííÿìè (fraze conjuncţionale): Íå çíàâ ùå 
òîä³ Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, ç ÿêîþ çàÿâîþ ïðèéäå äî íüîãî Îëåã 
(Î. Äîí÷åíêî).

Ñêëàäí³ ðå÷åííÿ, ÷àñòèíè ÿêèõ ïîºäíàí³ ëèøå ³íòîíàö³ºþ, 
íàçèâàþòüñÿ áåçñïîëó÷íèêîâèìè ñêëàäíèìè ðå÷åííÿìè (fraze 
fără conjuncţii): 1. Ïðèãð³ëî ñîíå÷êî, ïðîñîõëà çåìëÿ ïîòÿãëà 
îðà÷à â ïîëå (Ì. Êîöþáèíñüêèé). 2. ²äóòü äóáè êóïàòèñÿ ó 
ìîðå, íàä ãîëîâàìè ï³äí³ìàþòü ðóêè… (Ä. Ïàâëè÷êî).

Ñêëàäí³ ðå÷åííÿ, ð³âíîïðàâí³ ÷àñòèíè ÿêèõ ïîºäíàí³ 
ñóðÿäíèìè ñïîëó÷íèêàìè ³(é), òà, à, àëå, çàòå, ïðîòå, îä-
íàê, àáî … àáî, í³ … í³, ÷è … ÷è òà äåÿêèìè ³íøèìè, íàçè-
âàþòüñÿ ñêëàäíîñóðÿäíèìè (propoziţii coordenate): Ñì³ëèâ³-
ø³ êèíóëèñü íà êîçàêà, òà ãîë³ðó÷ íåëåãêî áóëî éîãî âçÿòè 
(Ì. Êîöþáèíñüêèé).

Ñêëàäí³ ðå÷åííÿ, â ÿêèõ îäíå ðå÷åííÿ ï³äïîðÿäêîâóº ñîá³ 
³íøå ³ ïðèºäíóº éîãî çà äîïîìîãîþ ñïîëó÷íèê³â ï³äðÿäíî-
ñò³ ùî, ùîá, ÿê, ìîâ, íà÷å, ÿêáè… òà ñïîëó÷íèõ ñë³â õòî, 
ùî, ÿêèé, êîòðèé, ÷èé, ñê³ëüêè… ³ äå, çâ³äêè, êóäè, êîëè…, 
íàçèâàþòüñÿ ñêëàäíîï³äðÿäíèìè (propoziţii subordenate): ×è 
âèííà ãîëóáêà, ùî ãîëóáà ëþáèòü? (Ò. Øåâ÷åíêî). Â íàðîäó 
íåìàº ñêàðáó á³ëüøîãî, ÿê éîãî ìîâà (Þ. Ìóøêåòèê). Êîëè 
çóñòð³íåø äåñü çàáëóêàíå ð³äíå ñëîâî, äèòèíî ëþáà, äî õàò-
êè ñâîº¿ éîãî çàïðîñè (Ì. Ëó÷êàé).

Вправа 49. Прочитайте вправу, окремо випишіть складносурядні, складнопід-
рядні і складні безсполучникові речення. Зверніть увагу на підкреслені сполуч-
ники і сполучні слова та на розділові знаки, що стоять між простими реченнями 
в кожній групі.
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1. Îòî æ òàÿ ä³â÷èíîíüêà, ùî ñîííà áëóêàëà (Ò. Øåâ÷åíêî). 
2. Ïî îáëè÷÷þ ñåðæàíòà íå ìîæíà áóëî âãàäàòè – æàðòóº â³í 
÷è ãîâîðèòü ïðàâäó (Î. Ãîí÷àð). 3. Õî÷ íà ùàñòÿ æèòòÿ áàãàòå, 
àëå êîæíó ëþäèíó æäóòü ³ ïå÷àë³, ³ ñóì, ³ âòðàòè, ³ íå ìîæíà 
¿õ îáìèíóòü (Â. Ñèìîíåíêî). 4. Îé òà æ íàì ìàëî âèïàëî âåñíè: 
ïîïðîùàëèñü ìè â ïåðøó í³÷ â³éíè (Â. Êîëîä³é). 5. Õòî òè ³ õòî 
ïðèñëàâ òåáå ñþäè ç òàêîþ â³ñòêîþ? (². Ôðàíêî). 6. Ìè ñõîò³ëè 
òóò â ñ³é ñïðàâ³ ê³ëüêà ñë³â äî âàñ ñêàçàòè, òà ñï³âöÿì ñï³âàòè 
ëè÷èòü… (Ëåñÿ Óêðà¿íêà). 

§ 9. КОМА МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

Ì³æ ÷àñòèíàìè ñêëàäíîãî ðå÷åííÿ êîìà ñòàâèòüñÿ:
à) ó ñêëàäíîìó ñïîëó÷íèêîâîìó ðå÷åíí³, çîêðåìà ïåðåä ³, 

é, òà, à, àëå, ùî, ùîá, êîëè, ÿêèé, òîìó ùî òà ³íøèìè ñïî-
ëó÷íèêàìè: Ëîâèòèñÿ êîíèêàì íå õîò³ëîñÿ, ³ âîíè ñòðèáà-
ëè ñ³ðèì ñòåïîì íàââèïåðåäêè (Ì. Â³íãðàíîâñüêèé). 

Ñêëàäåí³ ñïîëó÷íèêè òîìó ùî, ÷åðåç òå ùî ³ ïîä³áí³ ïî-
÷èíàþòü ï³äðÿäíå ðå÷åííÿ: Ìè çàëèøèëèñÿ âäîìà, òîìó ùî 
áóëî âæå ï³çíî (Ðîçì.); îäíàê ³íòîíàö³éíî âîíè ÷àñîì ðîç÷ëå-
íîâóþòüñÿ, ³ òîä³ êîìà ïåðåíîñèòüñÿ ïåðåä ùî: Â³í ïðèéøîâ 
òîìó, ùî äàâ ñëîâî (Æóðí.). Ìîâà ³ ï³ñíÿ º íåâ³ä’ºìíèìè ðè-
ñàìè äóõîâíîãî îáëè÷÷ÿ íàðîäó òîìó, ùî öå äâà ð³âíîâåëèê³ 
çäîáóòêè òâîð÷îãî ãåí³ÿ (Ï. Ìîâ÷àí); 

á) ó ñêëàäíîìó áåçñïîëó÷íèêîâîìó ðå÷åíí³, êîëè âîíî ìàº 
â³äïîâ³äíó ³íòîíàö³þ ³ ì³æ éîãî ÷àñòèíàìè ìîæíà ïîñòàâèòè 
ºäíàëüíèé ñïîëó÷íèê ³: Äîù – öå íå ïðîñòî ô³çè÷íå ÿâèùå, 
âåñåëêà – íå çâè÷àéíèé ñïåêòð êîëüîð³â (Ï. Ìîâ÷àí).

Ì³æ ÷àñòèíàìè ðå÷åííÿ êîìà íå ñòàâèòüñÿ, ÿêùî â ñêëàä-
íîìó ðå÷åíí³ ç³ ñïîëó÷íèêàìè ³, é, òà (= ³) º ñï³ëüíå ïîâ-
íîçíà÷íå ñëîâî ÷è ñïîëó÷åííÿ ñë³â: Òîä³ âñå íàâêîëî çàìîâ-
êàëî ³ çàëèøàëàñÿ ò³ëüêè ìóçèêà (Æóðí.).

Вправа 50. Перепишіть речення, поставте потрібні розділові знаки, усно пояс-
ніть правила написання коми у простому і складному реченні.

1. Îé ìàò³íêî-ïàâà òåïåð ÿ ïðîïàëà áî âè ìåíå òóäè äàëè äå 
ÿ íå áóâàëà (Í. òâ.). 2. Â äåíü òàêèé íà çåìë³ ðîçöâ³òàº âåñíà 
³ òðåìòèòü îä ñîëîäêî¿ ìóêè (Â. Ñîñþðà). 3. Âîíè (ãîñò³) ñïðàâ-
ä³ âñêî÷èëè íà÷å çà íèìè ãíàëèñü âîâêè (Î. Äîí÷åíêî). 4. Ìà-
áóòü òîìó ùî ñåëî êîëî ð³÷êè áëèçüêî òàêå âñå ñâ³æå çåëåíå òà 
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ÿñêðàâå (Ìàðêî Âîâ÷îê). 5. Ïîì³æ âåðáàìè ³ âåðáîëîçàìè ÿ íà 
êîâçàíàõ ïîì÷àâ äî ò³º¿ Âåäìåæî¿ äîëèíè äå ïîá³ëÿ ì³ñòêà ñàìî-
ò³º õóò³ðåöü-îäíîõàòêà ³ äå ìè êîëèñü ³ç ä³äîì çíàõîäèëè ì³ñöÿ 
ç êàðàñÿìè… (Ì. Ñòåëüìàõ). 6. Íå ïîåò õòî çàáóâàº ïðî ñòðàø-
í³ íàðîäí³ ðàíè ùîá ñîá³ íà â³ëüí³ ðóêè çîëîò³ íàä³òü êàéäàíè 
(Ëåñÿ Óêðà¿íêà). 7. Â³ë ùîñü ïî÷àâ áóâ ãîâîðèòü òà ñóää³ ð³÷ 
éîãî ñïî÷àòêó ïåðåáèëè Áî â³í ñèòåíüêèé áóâ (ª. Ãðåá³íêà). 
8. Ï³øëà á â ñàäîê ïîïëàêàòè òàê äèâëÿòüñÿ ëþäè (Ò. Øåâ÷åíêî).

Вправа 51. Складіть і запишіть п’ять-шість складних речень, використовуючи, за 
вибором, сполучники і, а, щоб та сполучні слова хто, який, котрий, скільки, 
куди.

Вправа 52. Перекладіть українською мовою, зіставте типи речень перекладу й 
оригіналу, поясніть розділові знаки, підсумуйте роботу.

Din ziua când m-am întоros aici, în târguşorul nostru cel vechi, n-am 
stat o clipă. Am cutreierat în lung şi în lat locurile cunoscute, în care au 
rămаs vii pentru sufletul meu întâmplările copilărieі, – întâmplările lumi-
noase ale copilăriei aşa de îndepărtate (Ì. Ñàäîâÿíó).

§ 10. ПРЯМА МОВА. ДІАЛОГ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ 
В ПРЯМІЙ МОВІ І ДІАЛОЗІ

Ç³ñòàâòå äâà âàð³àíòè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî îäèí ³ òîé ñàìèé 
ôàêò ³ ç’ÿñóéòå, â ÿêîìó ç íèõ òî÷í³øå â³äòâîðåíî ïîä³¿, ñè-
òóàö³þ ³ äîñë³âíî çáåðåæåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íèõ:

² âàð³àíò

«Öå ïðàâäà?» – ãëÿíóâ
áàòüêî íà çàïå÷àëåíó
ìàò³ð (Ì. Ñòåëüìàõ).

²² âàð³àíò

Áàòüêî ãëÿíóâ íà çàïå÷àëå-
íó ìàò³ð ³ çàïèòàâ, ÷è öå 
ïðàâäà.

Ìîâëåííÿ ïåâíî¿ îñîáè, â³äòâîðåíå ç ïîâíèì äîòðèìàí-
íÿì çì³ñòó ³ ôîðìè, íàçèâàºòüñÿ ïðÿìîþ ìîâîþ (vorbirea 
directă) – ² âàð³àíò.

Ìîâëåííÿ ïåâíî¿ îñîáè, ïåðåêàçàíå ñâî¿ìè ñëîâàìè, íà-
çèâàºòüñÿ  íåïðÿìîþ ìîâîþ (vorbirea indirectă) – ²² âàð³àíò.

Ïîð³âí.:
«Ìèõàéëèêó, à â ñòåïàõ 
³ ñóíèöü íå áóäå?»

«Ìèõàéëèêó, à â ñòåïàõ ³ 
ñóíèöü íå áóäå?» – îõîïèâøè 
ðóêàìè êîë³íà, çàïèòàëà 
Ëþáà (Ì. Ñòåëüìàõ).
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Ñëîâà, ùî âêàçóþòü, êîìó íàëå- 
æèòü ïðÿìà ìîâà àáî ³ ÿê âîíà âè-
ãîëîøåíà, íàçèâàþòüñÿ ñëîâàìè 
àâòîðà (cuvintele autorului).

Íà ïèñüì³ ïðÿìà ìîâà ç îáîõ áî-
ê³â áåðåòüñÿ â ëàïêè. Ó ëàïêàõ ñòî-
ÿòü ³ çíàê ïèòàííÿ, çíàê îêëèêó òà 
òðè êðàïêè, ÿêèìè âîíà çàâåðøó-
ºòüñÿ. Çà ëàïêàìè ïèøóòü êðàïêó 
³ êîìó.

Вправа 53. Зіставте три варіанти прямої мови, зверніть увагу на місце слів авто-
ра у кожному варіанті; порівняйте розділові знаки.

Íàñ çàïèòàëè: 
«×îãî î÷³êóºòå 
â³ä ñï³ëêóâàííÿ?»

«×îãî î÷³êóºòå â³ä 
ñï³ëêóâàííÿ?» – çàïè-
òàëè íàñ (Ì. Âàéíî).

«×îãî, – çàïèòàëè 
íàñ, – î÷³êóºòå â³ä 
ñï³ëêóâàííÿ?»

1. ßêùî ñëîâà àâòîðà ñòîÿòü ïåðåä ïðÿìîþ ìîâîþ, òî ï³ñ-
ëÿ íèõ ñòàâèòüñÿ äâîêðàïêà: Òîä³ ÿ çíîâ äî áàòüêà: «Òàòó!».

2. ßêùî ñëîâà àâòîðà ñòîÿòü ï³ñëÿ ïðÿìî¿ ìîâè, òî:
à) ïåðåä ñëîâàìè àâòîðà ñòàâèòüñÿ êîìà é òèðå, êîëè ïðÿ-

ìà ìîâà ìàëà á çàê³í÷óâàòèñÿ êðàïêîþ, ïîð³âí.:
«Òà… òàêå ñêàæåòå». «Òà… òàêå ñêàæåòå», – çàñîðî-

ìèëàñü Ìàð’ÿíà (Ì. Ñòåëüìàõ).

á) ïåðåä íèìè ñòàâèòüñÿ ëèøå òèðå, êîëè â ïðÿì³é ìîâ³ 
ïåðåä çàêðèòèìè ëàïêàìè ñòî¿òü çíàê ïèòàííÿ, çíàê îêëèêó, 
òðè êðàïêè:

1) «À ùî æ áóëî?» – ïî÷óâñÿ ðàïòîì âèíóâàòèé ãîëîñ 
ä³äà (Î. Äîâæåíêî).

2) «Ïîñò³éòå, çàðàç!» – êðèêíóâ Õîìà (Ì. Êîöþáèí-
ñüêèé).

3) «Í³, òàòî÷êó…» – êàæó ÿ (Ì. Ñòåëüìàõ).

3. ßêùî ñëîâà àâòîðà ñòîÿòü ó ñåðåäèí³ ïðÿìî¿ ìîâè, òî:
à) âîíè ç îáîõ áîê³â âèä³ëÿþòüñÿ êîìîþ é òèðå, êîëè íà ì³ñ-

ö³ ðîçðèâó ïðÿìî¿ ìîâè íå ìàëî á áóòè í³ÿêîãî çíàêà àáî ìàëà 
á ñòîÿòè êîìà, êðàïêà ç êîìîþ, äâîêðàïêà ÷è òèðå, ïîð³âí.:

«Ñêàæåòå Ãàðêóø³, 
ùîá ìîþ ïàéêó âàì 
â³ääàâàâ…».

«Ñêàæåòå Ãàðêóø³, – çâåë³ëà Ãàííà, – 
ùîá ìîþ ïàéêó âàì â³ääàâàâ…»  
(Î. Ãîí÷àð).
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á) ïåðåä ñëîâàìè àâòîðà ñòàâëÿòüñÿ êîìà é òèðå, à ï³ñëÿ 
íèõ – êðàïêà é òèðå, êîëè íà ì³ñö³ ðîçðèâó ïðÿìî¿ ìîâè 
ìàëà á ñòîÿòè êðàïêà, ïîð³âí.:

«Ñîíöå õîäèòü äî íàñ 
íå â ãîñò³. Ñîíöå ç 
íàìè æèâå!».

«Ñîíöå õîäèòü äî íàñ íå â ãîñò³, – 
ïèñàâ Â. Ñèìîíåíêî. – Ñîíöå ç íàìè 
æèâå!». 

â) ïåðåä ñëîâàìè àâòîðà ñòàâèòüñÿ òèðå, à ï³ñëÿ íèõ – êðà-
ïêà é òèðå, êîëè íà ì³ñö³ ðîçðèâó ñòî¿òü çíàê ïèòàííÿ, çíàê 
îêëèêó ÷è òðè êðàïêè, ïîð³âí.:

«²äåÿ â Ñàøêà ×àéêè, 
Âàñèëþ Âàñèëüîâè÷ó! 
Ìè âèð³øèëè îðãàí³çó-
âàòè…».

«²äåÿ â Ñàøêà ×àéêè, Âàñèëþ Âà-
ñèëüîâè÷ó! – ïîñï³øàâ ðîçïîâ³ñòè 
ìåòêèé Îìåëüêî Íàã³ðíèé. – Ìè 
âèð³øèëè îðãàí³çóâàòè…» (Î. Äîí-
÷åíêî).

Вправа 54. Перепишіть, підкресліть слова автора, поставте потрібні розділові 
знаки. 

Çðàçîê: «ß âäÿ÷íèé ñòåæö³, ïî ÿê³é ³øîâ», – ñêàçàâ ñèí 
áàòüêîâ³. 

1. «ßêà òè ðîçê³øíà, çåìëå, äóìàëà Ìàëàíêà. Âåñåëî çàñ³-
âàòü òåáå õë³áîì ïðèêðàøàòü çåëîì çàêâ³ò÷àòü êâ³òàìè» (Ì. Êî-
öþáèíñüêèé). 2. «Âñòàâàé, ëåæèáîêî ñêàçàâ äîáðîäóøíî áàòüêî 
òà ðîçêàæè ùå ðàç…» (Î. Äîí÷åíêî). 3. «Í³, òóò ùîñü íå òå 
ñòîÿëà íà ñâîºìó Ãàííà. ß æ áà÷èëà, ÿêèìè âè ïîâåðòàëèñÿ ç³ 
ñòåïó…» (Î.  Ãîí÷àð). 4. «ßêáè ïî ïðàâä³ çàäóìàâñÿ Âàëåðèê 
òî í³êîìó îäíîìó íå ïîâèííî á óñå öå íàëåæàòè…» (Î. Ãîí÷àð). 
5. Äçâ³íêèì ãîëîñîì âîíà ïî÷àëà «Îé ëåò³ëà ãîðëèöÿ ÷åðåç 
ñàä…» (Î. Äîí÷åíêî).

Вправа 55. Прочитайте. Скажіть, як називається розмова двох чи кількох осіб, 
записана у такій формі.

– À òè äîòåïåð ÿêèì âèäîì ñïîðòó çàéìàëàñÿ?
– Ñïîðòèâíîþ ã³ìíàñòèêîþ.
– À ÷îìó ïîêèíóëà?
– Õî÷ó áóòè ó âàø³é êîìàíä³.

Öå ð³çíîâèä ïðÿìî¿ ìîâè, ÿêèé íàçèâàþòü ä³àëîãîì. Îòæå, 
ïðÿìó ìîâó ìîæíà ïåðåäàòè é ó âèãëÿä³ ä³àëîãó. Íàïðèêëàä: 

Ãàëèíà ïîâ³äîìèëà:
– Êíèãà äóæå ö³êàâà. Âàðòî, ùîá ¿¿ ïðî÷èòàëè âñ³.
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– ß âæå ÷èòàâ, – îçâàâñÿ Ïåòð³êà.
– Äàéòå ìåí³, – ïîïðîñèëà Äîð³öà, – ÿ òåæ õî÷ó ïðî÷èòàòè.
Ä³àëîãîì (dialog) íàçèâàºòüñÿ ïîâ’ÿçàíà çì³ñòîì ðîçìîâà 

äâîõ àáî ê³ëüêîõ îñ³á.
Êîæíå îêðåìå âèñëîâëþâàííÿ îñ³á, ùî áåðóòü ó÷àñòü ó 

ä³àëîç³, íàçèâàºòüñÿ ðåïë³êîþ (replică).
Êîæíà ðåïë³êà â ä³àëîç³ ïèøåòüñÿ ç íîâîãî ðÿäêà. Ïåðåä 

êîæíîþ ç ðåïë³ê ñòàâèòüñÿ òèðå. ßêùî ðåïë³êà ñóïðîâîäæó-
ºòüñÿ ñëîâàìè àâòîðà, òî ïåðåä íèìè ñòàâëÿòüñÿ ò³ ñàì³ ðîçä³-
ëîâ³ çíàêè, ùî é ïðè ïðÿì³é ìîâ³, àëå áåç ëàïîê. Íàïðèêëàä: 

– Òè áóâàëà íà ìîð³? – çàïèòàëà Îëÿ. 
– Í³, ïî¿äó öüîãî ë³òà, – â³äïîâ³ëà Ðîä³êà.
Çâ’ÿçíå ìîâëåííÿ îäí³º¿ îñîáè íàçèâàºòüñÿ ìîíîëîãîì 

(monolog).

Вправа 56. Читаючи текст у ролях, одночасно перекладайте його. У якій формі 
написаний цей текст?

– Monica, ia uită-te ce-am scris!
– Cum? Olguța, ai terminat deja de scris?!
– Uită-te!
– Aa! Numai atâta ai scris! Se liniști Monica. 
– Ce? Nu-ți place?
– Nu zic că nu!.. Dar mai bine scriu eu pentru tine.
– Nu vreau!.. Așa am vrut eu să scriu!

(Çà. ². Òåîäîðÿíó)

Вправа 57. Прочитайте усмішку. Речення з прямою мовою замініть діалогом. За-
пишіть.

Â²ÂÖ² ÏÅÊÀËÅ

ßêîñü áà÷èòü Òèíäàëå: ïî 
äîðîç³ éäå Ïåêàëå ç òîðáàìè 
÷åðåç ïëå÷å. ² ïèòàº éîãî: 

– Êóäè öå òè, áðàòå, 
éäåø? 

– Äî â³â÷àðí³ éäó, îâåöü 
ïîäî¿òè, áðèíçó çðîáèòè. 

– À áàãàòî îâåöü ìàºø?  
– Á³ëèõ – æîäíî¿, à ÷îð-

íèõ ùå ìåíøå.
(Ç í. òâ.).
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§ 11. СКЛАД СЛОВА
Вправа 58. Пригадайте, що називається складом слова. Поділіть слова на скла-
ди інтонацією.

Áîðîíћ, âîäà, âîëîãà, ãðåáëÿ, äàðóâàòè, äîñòàòîê, åêâàòîð, 
æîëóäü, êàì³íü, ëàã³äíèé, ìîæëèâ³ñòü, ñîí, äâà.

Вправа 59. Перепишіть слова, поділивши їх на склади. Усно аргументуйте ви-
значення кількості складів.

Àãðîíîì, íàâ÷àííÿ, áðèãàäèð, âåëîñèïåä, â³â÷àð, ãåîãðàô³ÿ, 
ãðàìàòèêà, ãð³ì, çåìëåì³ð, êîëîäà, êîëîññÿ, ìîëîòüáà, íàä³ÿ.

Ñêëàä, íà ÿêèé ïàäàº íàãîëîñ, íàçèâàºòüñÿ íàãîëîøåíèì 
(silabă accentuată).

Вправа 60. Пригадайте, який склад слова називається відкритим, а який закри-
тим. Поділіть слова на склади, підкресліть у них відкриті склади і проставте на-
голоси.

Àâòîð, àâòîðèòåò, àðêàí, á³ëèòè, áëèçåíüêî, âåëè÷èíà, â³ä-
á³ð, â³÷í³ñòü, âîëîä³òè, ãðîìàäÿíèí, äîðîãîâêàç.

Вправа 61. Перепишіть слова, позначаючи можливі варіанти їх поділу за прави-
лами переносу з одного рядка в інший. Підкресліть слова, які не можна розрива-
ти для переносу. Усно поясніть, чому.

Çðàçîê  ìîæëèâîãî ïåðåíîñó ïðèêìåòíèêà ìîëäîâñüêèé: 
ìîë-äîâñüêèé, ìîëäîâ-ñüêèé, ìîëäîâñü-êèé.

Áðàçèë³ÿ, åðà, îë³âåöü; áðîäæó, â³äæèòè, çàäçâîíèòè, íàä-
çåìíèé; âè¿çä, â’¿çäèòè, ³í’ºêö³ÿ, ñ³ì’ÿ; ãàéîê, ë³÷èëüíèê, 
ì³ëüéîí, ïðàöüîâèòèé; ÀÑÓ, ñòåï, ×ÀÅÑ; Äí³ïðî, îäåñüêèé, 
íîâîñåëèöüêèé, ñåñòðà.

§ 12. ВЖИВАННЯ ЗНАКА М’ЯКШЕННЯ (М’ЯКОГО ЗНАКА)  
ТА АПОСТРОФА

Çíàê ì’ÿêøåííÿ ïèøåòüñÿ Çíàê ì’ÿêøåííÿ íå ïèøåòüñÿ

1. Ï³ñëÿ ä, ò, ç, ñ, ö, ë, í, ùî ïîçíà÷àþòü 
ì’ÿê³ ïðèãîëîñí³ â ê³íö³ ñëîâà òà ñêëàäó 
ïåðåä áóêâàìè, ùî ïîçíà÷àþòü òâåðä³ ïðè-
ãîëîñí³ (êð³ì øèïëÿ÷èõ), â ñåðåäèí³ ñë³â: 
æîëóäü, ÷åñòü, êîëîäÿçü, â³ñü, ì³öü, ñ³ëü, òå-
ì³íü; áàòüêî, ÿáëóíüêà, ìîëîòüáà.

1. Ï³ñëÿ á, ï, â, ì, ô, æ, ÷, 
ø, ù, ð: â³ñ³ì, í³÷, êóù, Õàð-
ê³â, ìîðêâÿíèé (âèíÿòîê – 
Ãîðüêèé).
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Çíàê ì’ÿêøåííÿ ïèøåòüñÿ Çíàê ì’ÿêøåííÿ íå ïèøåòüñÿ

2. Ï³ñëÿ ì’ÿêèõ ïðèãîëîñíèõ ó ñåðåäèí³ 
ñêëàäó ïåðåä î: ëüîí, òðüîõ, ñüîãîäí³, äî 
íüîãî, äçüîá.

3. Ó ñëîâàõ ç ñóô³êñàìè: 
à) -çüê-, -ñüê-, -öüê-: çàïîð³çüêèé, çàêàð-

ïàòñüêèé, ÷åðí³âåöüêèé, îäåñüêèé;
á) -åíüê-, -îíüê-, -åñåíüê-, -³ñ³íüê-, -þñ³íüê-: 

÷åðâîíåíüêèé, ãîë³âîíüêà, äîáðåñåíüêèé, ñâ³-
æ³ñ³íüêèé, ìàëþñ³íüêèé.
4. Ï³ñëÿ ì’ÿêîãî ë ïåðåä íàñòóïíèì ïðèãî-
ëîñíèì: á³ëüøèé, ¿äàëüíÿ, ïàëü÷èê, ê³ëüöå, 
Ìèõàëü÷åíêî.

5. Ó ãðóïàõ -ëüê- òà -ëüö- ³ -ëü÷-, ÿêùî 
ì’ÿêèé çíàê óæèâàºòüñÿ ó ïî÷àòêîâ³é ôîð-
ì³ ñëîâà: Ãàëüêà – Ãàëüö³ – Ãàëü÷èí, äîíü-
êà – äîíüêè – äîíü÷èí, Âàñüêà – Âàñüö³ – 
Âàñü÷èí, íÿíüêà – íÿíüêè – íÿíü÷èí.
6. Ó ä³ºñë³âíèõ ôîðìàõ ä³éñíîãî òà íàêàçî-
âîãî ñïîñîá³â: ïèøóòü, áóäóºòüñÿ, çðîá³òü, 
ïîñàä³òü.

2. Â óêðà¿íñüêèõ ïð³çâè-
ùàõ ï³ñëÿ ä, í, ò ïåðåä ÷ 
ó ñóô³êñàõ -÷åíê(î), -÷óê, 
-÷èøèí: Ôåä÷åíêî, Ðàä÷óê, 
Ãðèí÷èøèí.
3. Ï³ñëÿ í ïåðåä æ, ÷, ø, ù 
òà ïåðåä ñóô³êñàìè -ñüê(èé), 
-ñòâ(î): ³íæåíåð, òîíøèé, 
ñåëÿíñòâî.
Âèíÿòîê: áðåíü÷àòè (áî 
áðåíüêàòè – áðåíüê³ò).
4. Ì³æ ïîäâîºíèìè (ïîäîâ-
æåíèìè) ïðèãîëîñíèìè:
çíàííÿ, âîëîññÿ, ç³ëëÿ, êà-
ì³ííÿ, ñ³ëëþ, ã³ëëÿ.
5. Ì³æ ì’ÿêèìè ïðèãîëîñ-
íèìè, êð³ì ï³ñëÿ ë: ï³ñíÿ, 
ñâÿòî, öâÿõ. 
Àëå: ñ³ëüñüêèé, ÷îðíèëüíèé.

Вправа 62. Випишіть слова у два стовпчики: у перший – зі знаком м’якшення, а 
в другий – без нього, поясніть написання.

×èòàëüíÿ, ñèëüíèé, êîâçêèé, â³éñüêî, Íàñòÿ, â’ÿçêèé, Ãàëü-
êà, âóçüêèé, áàòüêî, á³ëåíüêèé, ñì³ëèâ³ñòü, ï³÷, äâ³ð, õëîïåöü, 
ñèï, ðó÷åíüêà, Íàòàë÷èí, ñâÿòî, ñ³ëëþ, çàáóäüêî, äèâèòèñü, 
ìåíøèé, á³ë³ñ³íüêèé, ïî-óêðà¿íñüêè, öâÿõ, Âàñüêà, âîëîññÿ, 
ñåëÿíñòâî, çâ³ð, ïî-ìîëäîâñüêè, ñì³ºøñÿ, çíàííÿ, äèâèòèñü, 
ê³ëüöå.

Ðîçä³ëüíà âèìîâà òâåðäèõ ïðèãîëîñíèõ ç éîòîâàíèìè º, ¿, 
þ, ÿ íà ïèñüì³ ïîçíà÷àºòüñÿ àïîñòðîôîì.

 Вправа 63. Пригадайте правила написання апострофа і, розкриваючи 
дужки, запишіть слова за нормами українського правопису.

À(äþ)òàíò, áó(ðÿ)ê, áó(ðÿ)í, â³(ä¿)æäæàòè, â³äñ(âÿ)òêóâàòè, 
äð³(áÿ)çêîâèé, çäîðî(âÿ), (çÿ)âèòèñÿ, êà(ðº)ð, Êëè(ìþ)ê, êî-
ðî(âÿ)÷èé, (ìÿ)ñî, (ïÿ)òà, ñîëî(ìÿ)íèé, ò³(ìÿ).
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Àïîñòðîô ñòàâèòüñÿ Àïîñòðîô íå ñòàâèòüñÿ

Ïåðåä ÿ, þ, º, ¿:
1. Ï³ñëÿ ãóáíèõ á, ï, â, ì, ô: á’þòü, ï’ºñà, 
â’ÿíóòè, ï’ÿòü, ïàì’ÿòü, âåðô’þ, ñîëîâ’¿, 
îá’ºêò, ïðåì’ºð.
2. Ï³ñëÿ ð ó ê³íö³ ñêëàäó: áóð’ÿí, ç ìàò³ð’þ, 
êóð’ºð, ï³ð’ÿ.
3. Ï³ñëÿ óêðà¿íñüêèõ òà ³íøîìîâíèõ ïðå-
ô³êñ³â, ùî çàê³í÷óþòüñÿ íà ïðèãîëîñíèé: 
ï³ä’¿õàòè, ç’¿çä, áåç’ÿäåðíèé, ï³ä’ºäíàòè, 
îá’¿çä, àä’þòàíò, ³í’ºêö³ÿ.
4. Ï³ñëÿ ïåðøî¿ ÷àñòèíè ñêëàäíèõ ñë³â ïå-
ðåä ÿ: òðüîõ’ÿðóñíèé, äèò’ÿñëà, ï³â’ÿáëóêà.
5. Ï³ñëÿ ê ïåðåä ÿ ó âëàñíèõ íàçâàõ: Ëóê’ÿí, 
Ëóê’ÿí³âêà, Ëóê’ÿíåíêî, Ëóê’ÿí÷óê; òàêîæ 
ï³ñëÿ ê, õ ³ øèïëÿ÷èõ â ³øîìîâíèõ íàçâàõ: 
Ðåéê’ÿâ³ê, Õ’þñòîí.

1. Ï³ñëÿ ãóáíèõ á, ï, â, ì, 
ô, ÿêùî ïåðåä íèìè ñòî¿òü 
ùå îäèí ïðèãîëîñíèé, ùî 
íàëåæèòü äî êîðåíÿ (êð³ì 
ð): ñâÿòî, äçâÿêíóòè, öâÿõ, 
ìàâïÿ÷èé, ìîðêâÿíèé (àëå: 
âåðá’ÿ, ÷åðâ’ÿê, òîðô’ÿíèé). 
2. Ï³ñëÿ á, ï, â, ì, ô òà ð, 
ÿêùî ÿ, þ, º ïîçíà÷àþòü 
ì’ÿê³ñòü (íåìàº ðîçä³ëüíî¿ 
âèìîâè): áóðÿê, áóðÿ, áþä-
æåò, áþðî, áÿçü, Ìþíõåí, 
ïþðå, ôþçåëÿæ.

Вправа 64. Згрупуйте слова за наведеними у таблиці впр. 63 правилами напи-
сання апострофа. 

Áàð’ºð, áåç’ÿäåðíèé, ï’ºñà, áóð’ÿí, â’¿çä, â’þí, ³í’ºêö³ÿ, 
Ëóê’ÿí³âêà, ìèø’ÿê, Ìîíòåñê’º, ì’ÿêèé, äèò’ÿñëà, ï³â’ÿáëó-
êà, ï³ð’¿íà, ïî ïîäâ³ð’þ, Ðóæ’º, ñîëîâ’¿íèé, Ñòåô’þê, ñóá’ºêò, 
Õ’þç.

Вправа 65. Перепишіть, вставляючи, де треба, апостроф. 

1. Áåç êðàþ ð³äíîãî äóøà ùåìèòü, òðîÿíäè â..ÿíóòü, ìîâê-
íóòü ñîëîâ..¿ (Â. Ëó÷óê). 2. Íà ùîêàõ ç..ÿâèâñÿ ðóì..ÿíåöü, 
íàëèâàëîñÿ ñèëîþ ³ çäîðîâ..ÿì ò³ëî (². Öþïà). 3. Íå êèäàéñü 
õë³áîì, â³í ñâ..ÿòèé (Ì. Ðèëüñüêèé). 4. Í³êîëè ÿ íå çíàâ, ÿê 
òÿæêî æèòü áåç ñîëîâ..ÿ, ùî â ï³ñí³ àæ òðåìòèòü ò³ëüöåì ñâî¿ì 
ìàëåíüêèì ³ ãàð..ÿ÷èì (Ì. Ðèëüñüêèé).

§ 13. БУДОВА СЛОВА, ОРФОГРАМИ В КОРЕНЯХ СЛІВ, 
ОРФОГРАМИ В ПРЕФІКСАХ

Ñëîâî ñêëàäàºòüñÿ ç³ çíà÷óùèõ ÷àñòèí, äî ÿêèõ íàëåæàòü 
êîð³íü (rădăcină), ïðåô³êñ (prefix), ñóô³êñ (sufix) ³ ïîñòô³êñ 
(postfix) òà ³íø³ ìîðôåìè. Ïðè âèâ÷åíí³ áóäîâè ñëîâà íåîá-
õ³äíî âæèâàòè ³ òàê³ òåðì³íè, ÿê îñíîâà (temă) ³ çàê³í÷åííÿ 
(terminaţie), òâ³ðíà îñíîâà (temă derivatiwă).
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Вправа 66. Пригадайте, що називається основою і закінченням. Прочитайте 
уривок вірша В. Симоненка, випишіть з нього десять змінних слів, позначте в них 
основу і закінчення.

Çðàçîê: ëþä-è

Ëþäè – ïðåêðàñí³. Çåìëÿ – ìîâ êàçêà. 
Êðàùîãî ñîíöÿ í³äå íåìà. 
Çàãðóç ÿ ïî ñåðöå ó çåìëþ â’ÿçêî. 
Âîíà ìåíå öóïêî òðèìà.
² õî÷åòüñÿ áóòè äóæèì,
³ õî÷åòüñÿ òàê ëþáèòü,
ùîá íàâ³òü êàì³ííÿ áàéäóæå
çàõîò³ëî îæèòè ³ æèòü! 

Îñíîâà ñëîâà ìîæå çá³ãàòèñÿ ç éîãî êîðåíåì, íàïðèêëàä:(  (  (
ëþä- (ëþä-è), ðóê- (ðóê-à), ñòîðîí- (ñòîðîí-à). Îñíîâè, ÿê³ 

                

çá³ãàþòüñÿ ç êîðåíåì ñëîâà, íàçèâàþòü êîðåíåâèìè îñíîâàìè. 
Êîðåíåâ³ îñíîâè ïðîòèñòàâëÿþòüñÿ ïîõ³äíèì îñíîâàì: öå 

òàê³ îñíîâè, ÿê³ êð³ì êîðåíÿ ìàþòü ó ñâîºìó ñêëàä³ ùå é 
³íø³ çíà÷óù³ ÷àñòèíè ñëîâà, íàïðèêëàä:
                        (    

 ∧
                                           (  

  ∧ ∧
 

ë³ñîâ- (ë³ñ-îâ-èé),    â³â÷àðñòâ- (â³â÷-àð-ñòâ-î),
                                                               

                              (

  ∧
ïåðåõ³äí- (ïåðå-õ³ä-í-èé).

 

Вправа 67. Прочитайте речення, проаналізуйте будову виділених слів, позначте 
в них кожну значущу частину відповідними знаками.

Â ³íøîìó êóòêó ñïîðòèâíîãî çàëó, ïåðåâåðòàþ÷èñü íà ìà-
òàõ, ïî÷àëè ãðàòèñÿ ÿê³ñü ä³òè (Ãàç.).

Óâàãà! Íåçì³íí³ ñëîâà íå ïîä³ëÿþòüñÿ íà îñíîâó ³ çàê³í-
÷åííÿ.

Вправа 68. Поясніть (усно) значення підкреслених слів, згрупуйте споріднені 
слова за значенням коренів і випишіть їх окремо. Поясніть, чому ви згрупували 
слова саме так.

Ãàðíà ð³÷, ãëèáîêå ð³÷èùå, ç³áðàëèñÿ íà ðîêîâèíè, çðåêòèñÿ 
ïðåñòîëó, ö³ëèé ð³ê, íàð³êàòè íà ïîãîäó, íåâåëèêà ð³÷êà, ðå-
÷îâèé äîêàç, ð³êà æèòòÿ, ð³÷íèé çâ³ò, ðîçóìíà ð³÷, ñïàêóâàòè 
ðå÷³.
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Вправа 69. Перепишіть текст і підкресліть незмінні слова.

Ñîíöå õîäèëî íà íåá³ íèçüêî, àëå ùå äîáðå ïðèï³êàëî êîñèì 
ïðîì³ííÿì. Òèõèé â³òåð ëåäâå âîðóøèâñÿ. Íàä ïîëåì ìèãò³ëî 
ìàðåâî* (². Íå÷óé-Ëåâèöüêèé).

ß. Ñàâ÷èí. Çà ñåëîì

Вправа 70. Перепишіть слова, вставляючи пропущені букви. Позначте значущі 
частини слова. 

Áë..ñêó÷èé, âèí..ñåíèé, çàá..ðàòè, çàñ..ëèòè, çàñ..ëàòè, çàñ..ïàòè, 
ç..çóëÿ, êð..âàâèé, ì..íàñòèð, íàòðó..åíèé, îñâÿ..åííÿ, îñêàð..åííÿ.

Вправа 71. Пригадайте правила правопису префіксів без-, пре-, при-, прі-, пе-
репишіть слова і вставте пропущені букви.

Áå..ãîëîñèé, áå..êðîâíèé, áå..ïàëèé, áå..ñèëèé, áå..òóð-
áîòíèé, áå..ôîðìíèé, áå..ÿçèêèé; ïð..áàãàòèé, ïð..áåðåæíèé, 
ïð..á³ãòè.

Вправа 72. Від дієслів вести, нести та брати, рвати утворіть похідні за допо-
могою префіксів в-(у-), від-, з-, над-, під-, роз- чи вві-(уві-), віді-, зі-, наді-, піді-, 
розі-. Усно поясніть вибір префікса.

 Вправа 73. Пригадайте, за яких умов префікс з- змінюється на зі-, с-. 
Усно поясніть, чим зумовлений вибір префікса з-, зі-, с- при утворенні кож-
ного з наведених дієслів.

Çâåñòè, çíàéòè, çîðãàí³çóâàòè, çóì³òè; ç³áðàòè, ç³ãíàòè, ç³ð-
âàòè, ç³ñêî÷èòè; ñêàçàòè, ñïèòàòè, ñòåðòè, ñôîðìóâàòè, ñõè-
ëèòè.

* Ìfðåâî – òóò: ìèãîòëèâèé øàð òåïëîãî ïîâ³òðÿ á³ëÿ ïîâåðõí³ çåìë³; ñó-
õèé òóìàí.
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§ 14. БАГАТОЗНАЧНІСТЬ СЛІВ.  
ПРЯМЕ І ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

Ëåêñè÷íå çíà÷åííÿ ñëîâà ðîçêðèâàºòüñÿ ÷åðåç éîãî çâ’ÿ-
çîê ç ³íøèìè ñëîâàìè ó ñëîâîñïîëó÷åíí³, ðå÷åíí³ ÷è òåêñò³. 

Ó ìîâ³ áàãàòî ñë³â â ð³çíèõ ñëîâîñïîëó÷åííÿõ º íàçâàìè 
îäíîãî ïðåäìåòà, îçíàêè ÷è ä³¿. Íàïðèêëàä: àíòåíà, àïòåêà, 
áàãàò³òè, áàÿí, áäæîëà, áåçæóðíèé, áóðÿê, áóð’ÿí. ¯õ íàçè-
âàþòü îäíîçíà÷íèìè. Îäíàê çíà÷íî á³ëüøå ñë³â, ÿê³ ìàþòü 
ïî ê³ëüêà çíà÷åíü. ¯õ íàçèâàþòü áàãàòîçíà÷íèìè. Òàêèìè, 
íàïðèêëàä, º ä³ºñëîâà á³ãòè, âïàäàòè – âïàñòè òà ³íø³, 
ïîð³âí.: á³æèòü äèòèíà (øâèäêî ðóõàºòüñÿ), á³æèòü ð³êà 
(øâèäêî òå÷å); á³æàòü ðîêè (øâèäêî ìèíàþòü), á³æèòü ãëå-
÷èê (ïðîò³êàº); ñòðóìîê âïàäàº â ð³÷êó (âëèâàºòüñÿ), âïàäàº 
â ãí³â (ñåðäèòüñÿ), ãóñè íà îçåðî âïàëè (ñ³ëè)…

Вправа 74. Розгляньте словосполучення і з’ясуйте в них значення дієслова 
бити. Свої спостереження підтвердьте дієсловом-синонімом із довідки.

Áèòè ê³ë; áèòè îë³þ; áèòè ìàñëî; áèòè êîíåì; áèòè ôåðçÿ; 
áèòè â áàðàáàí; áèòè â ëèòàâðè; áèòè ôóíäàìåíò; áèòè ïîñóä; 
ãîäèííèê á’º; áèòè ëüîí; áèòè ç ãàðìàòè; áèòè çàéö³â; ïðîæåê-
òîð á’º; ôàðè á’þòü; õâèëÿ á’º.

Äîâ³äêà: âãàíÿòè (çàáèâàòè), âèãîòîâëÿòè, âèãðàâàòè, ãðàòè, 
çàäçâîíèòè, çàâäàâàòè øêîäè, çëèâàòè, ëþòóâàòè, ïîëþâàòè, 
ðóéíóâàòè, ñâ³òèòè, ñòð³ëÿòè, ò³ïћòè (î÷èùàòè â³ä íàñ³ííÿ), 
õëþïàòè.

Вправа 75. Прочитайте і розкрийте (усно) значення прикметників у словосполу-
ченнях. Окремо випишіть словосполучення з прикметниками, вжитими: а) в пря-
мому і б) переносному значенні.

Âàæêèé áàãàæ, âàæêèé øëÿõ, âàæêà çàäà÷à. Âåëèêà âòðà-
òà, âåëèêà ê³ìíàòà, âåëèêå ì³ñòî. Âèñîêèé àâòîðèòåò, âèñîê³ 
ãîðè, âèñîêà îö³íêà. Ãàðÿ÷à âîäà, ãàðÿ÷à ïîðà, ãàðÿ÷èé õà-
ðàêòåð. 

 Вправа 76. Прочитайте текст.

ÊÎÁÇÀÐ

Òàðàñ Øåâ÷åíêî... Òàêèé âåëèêèé, ùî áóòè á³ëüøèì íå ìîæ-
íà. ßê Óêðà¿íà. ßê ñâ³ò... Ð³ñ áåçð³äíèì ñèðîòîþ, à ñòàâ íàé-
ð³äí³øèì óñ³ì íàì ç ïîêîë³ííÿ ³ â ïîêîë³ííÿ. Áóâ êð³ïàêîì, à 
çàãîâîðèâ – ³ ïîêàçàâ øëÿõ äî ñâîáîäè... Â³í áåçñìåðòíèé, ÿê 
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ñàìå æèòòÿ, òîìó ñòàâ íàøîþ äîëåþ ³ çàïîâ³òîì. ² íà ñòîðîæ³ 
ïðàâäè, ëþáîâ³ ³ ÷åñò³ ñòî¿òü éîãî ñëîâî.

«Âñå éäå, âñå ìèíàº», – ñêàçàâ Âåëèêèé Êîáçàð. Àëå Òàðàñ 
Øåâ÷åíêî çàëèøàòèìåòüñÿ áåçñìåðòíèì, ïîêè æèâå Óêðà¿íà. 
²ì’ÿ ö³º¿ ëþäèíè º óîñîáëåííÿì íåïåðåáîðíî¿ âîë³, ñèëè äóõó, 
ïðîðî÷îãî äàðó. Ïîåòè÷íèé ñïàäîê Øåâ÷åíêà – öå ÷èñòå äæå-
ðåëî, ùî æèâèòü ö³ë³ ïîêîë³ííÿ. ² ñüîãîäí³ Êîáçàðåâ³ ³äåà-
ëè – Óêðà¿íà, Ìàòè, Âîëÿ, Ïðàâäà, Ëþáîâ – ñâÿùåíí³ äëÿ íàñ 
(Ç þâ³ëåéíîãî âèäàííÿ «Êîáçàðÿ» 2013 ð.).

Ïàì’ÿòíèê Êîáçàðåâ³ ó Õàðêîâ³

Дайте відповіді на запитання:
1. Чому Тарас Шевченко – безсмертний? 
2. Що уособлює ім’я цієї геніальної людини? 
3. На сторожі чого поставив Шевченко слово? 
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4. Які ідеали були у Шевченка? 
5. Що мав на увазі поет, коли писав:

Íó ùî, çäàâàëîñÿ á, ñëîâà?
Ñëîâà òà ãîëîñ, á³ëüø í³÷îãî.
À ñåðöå á’ºòüñÿ, îæèâà,
ÿê ¿õ ïî÷óº…

 

§ 15. СИНОНІМИ Й АНТОНІМИ
Вправа 77. Прочитайте речення, зверніть увагу на виділені слова, визначте, що 
в них спільного і чим вони відрізняються між собою.

Îëüãà Âàñèë³âíà ñïîê³éíî â³äðåàãóâàëà íà ïîâ³äîìëåííÿ, àëå 
ïî÷óòå íåïîêî¿òü ¿¿, òðèâîæèòü, ìó÷èòü, ãðèçå ³ ïå÷å äóøó 
(²ðèíà Â³ëüäå).

Ñëîâà, ÿê³ â³äð³çíÿþòüñÿ çâó÷àííÿì, àëå áëèçüê³ ñâî-
¿ì çíà÷åííÿì, íàçèâàþòüñÿ ñèíîí³ìàìè (sinonime): äîðîãà, 
øëÿõ, ïóòü, ãîñòèíåöü; ãàðíèé, âðîäëèâèé, êðàñèâèé, ïðèâàá-
ëèâèé; ãîâîðèòè, ðîçìîâëÿòè, áàëàêàòè.

Ñèíîí³ìè, ÿê ïðàâèëî, íàëåæàòü äî îäíî¿ ÷àñòèíè ìîâè, 
õî÷à ñèíîí³ìàìè äî îêðåìèõ ä³ºñë³â ìîæóòü áóòè ³ ôðàçåî-
ëîã³çìè: âòåêòè ³ íàêèâàòè ï’ÿòàìè; ïîìèëèòèñÿ ³ äàòè 
ìàõó; çíóùàòèñÿ ³ âîäó âèâàðèòè (ç êîãîñü).

Вправа 78. Розгляньте пари слів і визначте, що в них спільного і що відмінне. 

Âîäíî÷àñ – îäíî÷àñíî, áàðõàòíèé – îêñàìèòîâèé, àìí³ñòóâà-
òè – ïîìèëóâàòè, îïîëîíèê – ÷åðïàê, äîðîãà – àâòîñòðàäà.

Вправа 79. Пригадайте, як називаються слова, що мають протилежне значення, 
і знайдіть такі слова  у кожній групі.

Çðàçîê: âå÷³ð – ðàíîê.

1. Âå÷³ð, çåìëÿ, êðèâäà, íåáî, ïðàâäà, ðàä³ñòü, ðàíîê, ñïî-
ê³é, ñóì, òðèâîãà. 

2. Áëèçüêèé, âèñîêèé, âóçüêèé, ãëèáîêèé, äàëåêèé, êðóòèé, 
ì³ëêèé, ïîëîãèé, íèçüêèé, øèðîêèé.

3. Áóäóâàòè, çäîáóâàòè, çáèðàòè, êóïóâàòè, ïàì’ÿòàòè, ïðî-
äàâàòè, ðîçêèäàòè, ðóéíóâàòè, âòðà÷àòè, çàáóâàòè. 

Вправа 80. До поданих слів доберіть синоніми й антоніми (де вони можливі) 
і введіть їх у речення.

Äåíü, ìèð, ñïîê³é; âåñíÿíèé, âå÷³ðí³é, ëåãêîâàæíèé; ãîëîñ-
íî, çàâæäè, ñïîê³éíî; ãîâîðèòè, ïðàöþâàòè, ïðèãàäóâàòè.
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§ 16. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ

Ó ìîâ³ ÷èìàëî óñòàëåíèõ âèñëîâ³â ³ çâîðîò³â, òîáòî òàêèõ, 
ÿê³ íàðîä âèêîðèñòîâóº ó ãîòîâîìó âèãëÿä³, ïåðåäàº â³ä ïî-
êîë³ííÿ äî ïîêîë³ííÿ, çíàº ¿õ çíà÷åííÿ ³ ïîçà òåêñòîì. Öå 
ôðàçåîëîã³çìè (frazeologisme).

Ôðàçåîëîã³çìè ñêëàäàëèñÿ ïðîòÿãîì ñòîë³òü ³ ÿâëÿþòü ñî-
áîþ ÿñêðàâ³, äîòåïí³, âëó÷í³ âèñëîâè: óñ³ ðîçóìè ïî¿â – «ìóä-
ðèé»; ìàòè äîâãèé ÿçèê – «ãîâîðèòè çàéâå»; ï’ÿòàìè íàêè-
âàòè – «âòåêòè»; ïåêòè ðàêè – «ïî÷åðâîí³òè, çí³òèòèñü»; 
â³ääàòè ÷îëîì  – «âèÿâèòè øàíó».

Çíà÷åííÿ ôðàçåîëîã³çìó ìîæíà ïåðåäàòè îäíèì ñëîâîì 
(ÿçèêà ïðèêóñèòè – «çàìîâêíóòè»; á³ñèêè ïóñêàòè – «çà-
ãðàâàòè ç êèìñü, êîêåòóâàòè») àáî ñëîâîñïîëó÷åííÿì ³ íàâ³òü 
ö³ëèì îïèñîì (ïîáóâàòè íà êîí³ ³ ï³ä êîíåì – «ìàòè äîñâ³ä 
äîáðèé ³ ïîãàíèé»).

Äî ôðàçåîëîã³¿ ó øèðîêîìó çíà÷åíí³ ñëîâà çàðàõîâóþòü 
ïðèñë³â’ÿ ³ ïðèêàçêè (çãîäà ä³ì áóäóº, à íåçãîäà ðóéíóº), à 
òàêîæ ñêëàäí³ òåðì³íè (áàçåäîâà õâîðîáà, ³íôàðêò ì³îêàðäà, 
äçâ³íê³ ïðèãîëîñí³, õîëîäíà â³éíà ³ ïîä.)

Вправа 81. Спишіть речення, замінивши в них підкреслені слова фразеологізма-
ми з довідки. Зверніть увагу на правопис особових імен.

1. Ñüîãîäí³ Ïåòðèê óñòàâ äóæå ðàíî. 2. Ó÷èòåëü ïîõâà-
ëèâ Ìèêîëó çà â³äì³ííó ðîáîòó, àëå ïîðàäèâ íå çàçíàâàòèñÿ. 
3. Íàøà êîìàíäà øâèäêî çàáèëà ãîë ó âîðîòà Ðîä³îíà. 4. Êëàñ 
âèð³øèâ íå â³äñòàâàòè. 5. Íå ãîäèòüñÿ ²âàíîâ³, âæå äîðîñëîìó 
õëîïöåâ³, ïëàêàòè.

Äîâ³äêà. Îäíèì ìàõîì. Í³ ñâ³ò í³ çîðÿ. Íå çàäèðàòè íîñà. 
Íþí³ ðîçïóñêàòè. Íå ïàñòè çàäí³õ.

Вправа 82. Що означають ці вирази? Коли і для чого їх вживають?

1. ²íîä³ á’þòü Õîìó çà ßðåìèíó âèíó. 2. Âèéøîâ Þõèì ³ç 
âîäè ñóõèì. 3. Íà âîâêà íåñëàâà, à îâåöü ¿ñòü Ñàâà. 4. ßêèé 
Ñàâà, òàêà é ñëàâà. 5. ßê ïîñòåëèøñÿ, òàê ³ âèñïèøñÿ.

Вправа 83. Користуючись довідкою, з’ясуйте значення фразеологізмів:

Àõ³ëëåñîâà ï’ÿòà. Áðàòèñÿ çà ðîçóì. Âçÿòè ï³ä îáñòð³ë. Âåä-
ìåæà ïîñëóãà. Äèâèòèñÿ âîâêîì. Ï³òè âãîðó. Áóòè íà ñüîìîìó 
íåá³. Âàëîì âàëèòè. Áàáèíå ë³òî.
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ß. Æì³íêà. Áàáèíå ë³òî

Äîâ³äêà: Ðàä³òè, â³ä÷óâàòè íàäçâè÷àéíå çàäîâîëåííÿ. Âðàç-
ëèâå ì³ñöå, ñëàáà ëàíêà ÷îãîñü. Ñåðäèòèñÿ. Ïîë³ïøèòè ñâîº 
ñòàíîâèùå. Íåâäàëà äîïîìîãà, ÿêà ïåðåòâîðþºòüñÿ íà øêîäó. 
Ç’ÿâëÿòèñÿ, éòè ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³ ÷è âåëèêîþ ìàñîþ. Ïå-
ðåãëÿíóòè ñâîþ ïîâåä³íêó. Êðèòèêóâàòè. Ñóõ³ òåïë³ äí³ ðàííüî¿ 
îñåí³ ³ ïàâóòèííÿ, ùî ë³òàº â öþ ïîðó.

 Вправа 84. Ознайомтесь із матеріалами вправи і прочитайте їх уголос. 
Визначте, який запис має ознаки тексту, тобто об’єднує речення, що пов’я-
зані між собою за змістом і розкривають певну тему, а який є набором 
окремих речень і не виражає спільної думки.

1. Âåëèêèé ïîåò – öå îäíå, à âåëèêà ëþäèíà – öå ³íøå. Â³í 
áóâ ãåí³àëüíèé ñòèë³ñò, àëå ñòèëü éîãî æèòòÿ ÷àñòî øîêóº. Õòî 
âì³º êîï³þâàòè, òîé âì³º òâîðèòè. Â³ðóþ÷à ³ ìèñëÿ÷à ëþäèíà 
íå ìîæå íå äóìàòè. Ìè ç òîáîþ, íà÷å êâ³òè, ùî çðîñëè íà ÷ó-
æèí³ (²ç Ï. Ñîðîêè).

2. Îäèí ÷îëîâ³ê ¿õàâ ðàç ç³ ñâî¿ì ìàëèì ñèíîì. Íàäâîð³ áóëî 
äóæå äóøíî, äîðîãà âàæêà, êîí³ ñï³òí³ëè, à ñèíîê êàæå: «Òàòó, 
íå âèäèòå, ÿê íàø³ á³äí³ êîíèêè óòîìèëèñÿ, ñåðäåøí³? ×îìó æ 
áî ¿õ íå â³çüìåòå íà â³ç, àáè òðîõè ï³äâåçëèñü?» (Þ. Ôåäüêîâè÷).

 Вправа 85. Уважно прочитайте вірш В. Симоненка, визначте його тему, 
сформулюйте основну думку, підтвердьте зв’язок речень за змістом і їх 
логічну послідовність і відшукайте мовні засоби, якими підтверджується 
смислова і стилістична єдність цього тексту.

Ñê³ëüêè á íå ñóäèëîñÿ ñòðàæäàòè,
âñå îäíî áëàãîñëîâëþ çàâæäè
äåíü, êîëè ìåíå ðîäèëà ìàòè
äëÿ æèòòÿ, äëÿ ùàñòÿ, äëÿ á³äè.
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Äåíü, êîëè ìî¿ ìàëåíüê³ ãóáè
âïåðøå ãðóäè ìàìèí³ çíàéøëè,
äåíü, ùî ìåíå âïåðøå ïðèãîëóáèâ
ëàñêîþ ïðîì³ííÿ ³ç ³ìëè.

Ï. Áàñàíåöü. Ìàòåðèíñòâî

 Вправа 86. Прочитайте текст і дайте йому назву. Складіть простий план 
спочатку усно, а потім запишіть його.

Ñëîâî íàéòîíøå äîòîðêàºòüñÿ äî ñåðöÿ, âîíî ìîæå ñòàòè ³ 
í³æíîþ çàïàøíîþ êâ³òêîþ, ³ æèâîþ âîäîþ, ùî ïîâåðòàº â³ðó â 
äîáðî, ³ ãîñòðèì íîæåì, ³ ðîçæàðåíèì çàë³çîì, ³ áðóäîì. Ìóäðå 
³ äîáðå ñëîâî äàº ðàä³ñòü, íåðîçóìíå ³ çëå, íåîáäóìàíå ³ íåòàê-
òîâíå – ïðèíîñèòü á³äó.

Ñëîâîì ìîæíà âáèòè ³ îæèâèòè, ïîðàíèòè ³ âèë³êóâàòè, ïî-
ñ³ÿòè òðèâîãó é áåçíàä³þ ³ îäóõîòâîðèòè, ðîçñ³ÿòè ñóìí³â ³ çà-
ñìóòèòè, âèêëèêàòè ïîñì³øêó ³ ñëüîçó, ïîðîäèòè â³ðó â ëþäèíó 
³ çàðîíèòè íåâ³ðó, íàäèõíóòè íà ïðàöþ ³ ñêóâàòè ñèëè äóø³… 
Çëå, íåâäàëå, íåòàêòîâíå, ïðîñòî êàæó÷è, íåðîçóìíå ñëîâî 
ìîæå îáðàçèòè, ïðèãîëîìøèòè ëþäèíó (Â. Ñóõîìëèíñüêèé).

 Вправа 87. Прочитайте звернення до людини письменника середини ХІХ 
століття Федора Достоєвського.

«…Ëþá³òü âñ³ Áîæ³ ñòâîð³ííÿ, âåñü ñâ³ò ³ êîæíó ï³ùèíêó â 
íüîìó. Ëþá³òü êîæåí ëèñòîê, êîæåí ïðîì³í÷èê Áîæîãî ñâ³òëà. 
Ëþá³òü çâ³ð³â, ðîñëèíè – ëþá³òü óñå… ßêùî âè âñå ëþáèòå, âè 
ïîáà÷èòå òà¿íó, ùî ïðèõîâàíà âñþäè. Ïîì³òèâøè ¿¿, âè ç êîæ-
íèì ïðîæèòèì äíåì áóäåòå êðàùå ðîçóì³òè ¿¿. ² âðåøò³-ðåøò âè 
ïîëþáèòå âåñü ñâ³ò âñåîõîïíîþ ëþáîâ’þ».

Дайте відповіді на запитання:
1. Хто і що в цьому світі, на ваш погляд,  заслуговує найглибшої любові?
2. Яка людина здатна любити світ безкорисливо?
3. Чому кажуть, що як людина сприймає світ, така і душа в неї?
4. Які пестливі форми слів мама, тато, баба, дід ви знаєте?
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РО З Д І Л  I І

ÌÎÐÔÎËÎÃ²ß. ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß

Ðîçä³ë ìîâîçíàâñòâà, ùî çàéìàºòüñÿ âèâ÷åííÿì ñëîâà ÿê 
÷àñòèíè ìîâè, íàçèâàºòüñÿ ìîðôîëîã³ºþ (morfologie).

§ 17. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО ЧАСТИНИ МОВИ
Вправа 88. Прочитайте речення, знайдіть у ньому слова тих частин мови, які ви 
вже вивчали. Що ви знаєте про них з уроків молдовської мови?

Â ïîðèâàõ â³òðó ñåðöå çäîðîâ³º,
äçâ³íêèé ìîðîç æåíå ãàðÿ÷ó êðîâ, 
êð³çü õîëîäè ³äå â³äâàæíà ìð³ÿ
ïðî ïîäâèãè, ïðî ñëàâó, ïðî ëþáîâ.

(Ò. Ñåâåðíþê)

Ì. Ñàìîêèø. Á³é Ì. Êðèâîíîñà ç ß. Âèøíåâåöüêèì

 Вправа 89. Перегляньте запропонований ряд слів і поміркуйте над тим, 
на що в кожному окремому випадку треба звернути увагу, щоб не помили-
тися при визначенні частини мови.

Áàãàòî (áàãàòî ó÷í³â ³ áàãàòî ÷èòàòè); á³ã (øâèäêèé á³ã ³ øâèä-
êî á³ã); â³ç (â³ç ïøåíèöþ ³ íîâèé â³ç); ìàòè (ìîÿ ìàòè ³ ìàòè 
ìîæëèâ³ñòü); ìèëî (ìèëî óñì³õàòèñÿ ³ ïàõó÷å ìèëî); í³ñ (ðîçáèâ 
í³ñ ³ í³ñ ñóìêó); òåïëî (çáåðåãòè òåïëj ³ òtïëî ïðèâ³òàòè).

Ïðè ðîçï³çíàâàíí³ ÷àñòèí ìîâè íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè, 
ùî îçíà÷àº ñëîâî, ÿê âîíî ñïîëó÷àºòüñÿ ç ³íøèìè ñëîâàìè òà 
ÿêó ñèíòàêñè÷íó ðîëü âèêîíóº â ðå÷åíí³.
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Ãðóïè ñë³â, ÿê³ ìàþòü âëàñòèâ³ ò³ëüêè ¿ì ëåêñè÷íå çíà-
÷åííÿ, ìîðôîëîã³÷í³ îçíàêè ³ ñèíòàêñè÷íó ðîëü, íàçèâàþòü-
ñÿ ÷àñòèíàìè ìîâè (părţ³le de vorbire).

Óêðà¿íñüê³ ãðàìàòèêè âèä³ëÿþòü äåñÿòü ÷àñòèí ìîâè: 
³ìåííèê, ïðèêìåòíèê, ÷èñë³âíèê, çàéìåííèê, ä³ºñëîâî, 
ïðèñë³âíèê, ïðèéìåííèê, ñïîëó÷íèê, ÷àñòêó ³ âèãóê.

Ø³ñòü ÷àñòèí ìîâè îá’ºäíóþòü ñëîâà, ùî íàçèâàþòü ïðåä-
ìåòè, ä³¿ ³ ñòàíè, îçíàêè òà ³íø³ ïîíÿòòÿ ìîâíî¿ ä³éñíîñò³. 
Öå ñëîâà, ÿê³ ìàþòü ëåêñè÷íå çíà÷åííÿ, êîæíå ç íèõ ìàº 
ñâî¿ ãðàìàòè÷í³ îçíàêè, âèêîíóº ïåâíó ñèíòàêñè÷íó ðîëü. Ö³ 
÷àñòèíè ìîâè íàçèâàþòüñÿ ñàìîñò³éíèìè, ïîâíîçíà÷íèìè. 
Äî ïîâíîçíà÷íèõ íàëåæàòü ³ìåííèê, ïðèêìåòíèê, ÷èñë³â-
íèê, çàéìåííèê, ä³ºñëîâî ³ ïðèñë³âíèê.

Ïðè âèçíà÷åíí³ ÷àñòèí ìîâè áåðåòüñÿ äî óâàãè íå ëåêñè÷-
íå çíà÷åííÿ êîæíîãî îêðåìîãî ñëîâà, à òå, ùî º ñï³ëüíèì 
äëÿ òèñÿ÷ ñë³â ïåâíî¿ ÷àñòèíè ìîâè. Äëÿ ³ìåííèêà – öå íàç-
âà ïðåäìåòà, àáî ïðåäìåòí³ñòü; äëÿ ïðèêìåòíèêà – öå íàçâà 
îçíàêè ïðåäìåòà; äëÿ ä³ºñëîâà – öå íàçâà ä³¿ àáî ñòàíó. Óçà-
ãàëüíåíå çíà÷åííÿ êîæíî¿ ïîâíîçíà÷íî¿ ÷àñòèíè ìîâè âñòà-
íîâëþºìî òàêîæ çà ïèòàííÿìè.

Ïîâíîçíà÷íèì ÷àñòèíàì ìîâè ïðîòèñòàâëÿþòüñÿ òðè íå-
ïîâíîçíà÷í³, äî ÿêèõ íàëåæàòü ïðèéìåííèê, ñïîëó÷íèê ³ 
÷àñòêà. Íåïîâíîçíà÷í³ ÷àñòèíè ìîâè íå ìàþòü ëåêñè÷íîãî 
çíà÷åííÿ, ñàìîñò³éíèõ ãðàìàòè÷íèõ îçíàê ³ íå âèêîíóþòü 
ñàìîñò³éíî æîäíî¿ ñèíòàêñè÷íî¿ ðîë³ â ðå÷åíí³. Âîíè ò³ëüêè 
îáñëóãîâóþòü ïîâíîçíà÷í³ ÷àñòèíè ìîâè, òîìó ¿õ ùå íàçèâà-
þòü ñëóæáîâèìè.

Çì³íí³
÷àñòèíè
ìîâè 

Íåçì³íí³
÷àñòèíè
ìîâè 

²ìåííèê
Ïðèêìåòíèê
×èñë³âíèê
Çàéìåííèê

Ä³ºñëîâî

Ïðèñë³âíèê

Ïðèéìåííèê
Ñïîëó÷íèê
×àñòêà
Âèãóê

Õòî? Ùî?
ßêèé? ×èé?
Ñê³ëüêè? Êîòðèé?
Õòî? Ùî? ßêèé?
×èé? Ñê³ëüêè?
Ùî ðîáèòè?
Ùî ðîáèòü?

Äå? Êîëè?
×îìó? ßê?

–
–
–
–

Áàòüêî, ãîðà.
Âåñåëèé, äóáîâèé, Îëèí.
Áàãàòî, äâà, òðîº, òðåò³é.
Òè, ùî, òàêèé, ì³é, ñâ³é, 
ñò³ëüêè.
Ïèñàòè, ÷èòàòè, ïèøå, ñà-
äèòü.

Òóò, çàâòðà, çîñë³ïó, òèõî.

Áåç, â, â³ä, äî, ç.
², à, àëå, áî, ùîá.
Àâæåæ, åãå, íåâæå? á (áè)
Àé, îõ-îõ-îõ, îãî!
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Ïîâíîçíà÷í³ (ñàìîñò³éí³) ÷àñòèíè ìîâè â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä 
íåïîâíîçíà÷íèõ (ñëóæáîâèõ) òèì, ùî äî ïåðøèõ ìîæíà ïî-
ñòàâèòè çàïèòàííÿ, à äî äðóãèõ çàïèòàííÿ íå ñòàâëÿòü.

Âèãóê ÿê ÷àñòèíà ìîâè ñòî¿òü îêðåìî, áî ñëîâà, ÿê³ â³í 
îá’ºäíóº, íå ìàþòü îçíàê í³ ñàìîñò³éíèõ, í³ ñëóæáîâèõ ÷à-
ñòèí ìîâè.

Вправа 90. Ознайомтесь із текстом і випишіть з нього окремо іменники, прикмет-
ники, числівники, займенники, дієслова та прислівники. Усно аргументуйте на-
лежність слова до тієї чи іншої частини мови. До кожного повнозначного слова 
поставте запитання.

Ðîìàí íàðîäèâñÿ áäæîëÿðåì. Â³í – ñòåïîâèê, çíàº òàºìíó 
áäæîëèíó ìîâó. Àáè âè ò³ëüêè ïîáà÷èëè éîãî ñåðåä âóëèê³â! 
Â³í íåïîêâàïîì, óðî÷èñòî ï³äõîäèòü äî îäíîãî, äî äðóãîãî âóëè-
êà, âñëóõàºòüñÿ… Ç ñàìîãî ðàíêó ñòî¿òü íà ïàñ³ö³ òðóäîâèé ãóë, 
í³áè àæ ðàä³ñíèé, ÿê ìóçèêà äîáðîáóòó ³ çëàãîäè (Çà Î. Ãîí-
÷àðîì).

Вправа 91. Перепишіть речення, знайдіть і підкресліть службові слова, усно по-
ясніть, чому вони службові.

Ïàì’ÿòàþ, âèøí³ äîñï³âàëè,
íàëèâàëèñü ñîíöåì ó ñàäó.
Íà ïðîùàííÿ òè ìåí³ ñêàçàëà:
«Äå á íå áóâ, à ÿ òåáå çíàéäó…». 

(Â. Ñîñþðà)

 Вправа 92. Підготуйте твір-роздум про вчинки людей на основі особи-
стих спостережень (роздуми можуть бути схвальними або ж мати харак-
тер аргументованого осуду).
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 Вправа 93. Прочитайте вголос оповідання О. Буценя й перекажіть його 
зміст. Наскільки правдоподібна ситуація відтворена в ньому? Знайдіть у 
тексті слова, які дають підставу одному з хлопців назвати дівчинку чепуру-
хою. Яке речення заперечує це?

ÍÀ ÂÓËÈÖ²

²äå ä³â÷èíêà äî øêîëè. Áàíòèêè ÷è-
ñòåíüê³, ïëàòòÿ÷êî âèïðàñóâàíå, ÷åðåâè-
êè áëèùàòü. Ïîðÿä ç íåþ ìàìà, íåñå ¿é 
ïîðòôåëü. À ïîçàäó äâîº õëîïö³â ³äóòü, 
ðîçìîâëÿþòü.

Îäèí êàæå:
– Äèâèñü, ÿêà ÷åïóðíà ä³â÷èíêà. Àæ 

ãëÿíóòè ëþáî. ×åïóðóõà!
À äðóãèé éîìó â³äïîâ³äàº:
– ² çîâñ³ì íå ÷åïóðóõà âîíà.
– Öå ÷îìó? – çäèâóâàâñÿ ïåðøèé. – Âîíà æ îí ÿêà ÷èñòåíüêà.
– À òîìó, ùî âñå çà íå¿ ðîáèòü ìàìà. Íàâ³òü ïîðòôåëü ¿é äî 

øêîëè íîñèòü, ÿ ùîäíÿ áà÷ó. Ë³íèâ³ îõàéíèìè íå áóâàþòü.
Òàê öå ÷è íå òàê?

Поведіть дискусію про порушену автором проблему.

 Вправа 94. Знайдіть у тексті до попередньої вправи прикметники і чис-
лівники, випишіть їх і поясніть, за якими ознаками ви їх розмежували.

²ÌÅÍÍÈÊ

§ 18. ІМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ: ЗНАЧЕННЯ,  
ГРАМАТИЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Вправа 95. Перепишіть речення, знайдіть іменники, впишіть їх у подану табли-
цю, заповнюючи графи за зразком.

Ôîðìà 
â ðå÷åíí³

Â³äïîâ³äàº 
íà çàïèòàííÿ

Ïî÷àòêîâà 
ôîðìà (Í. â)

Çíà÷åííÿ

ëåêñè÷íå ÷àñòèíîìîâíå

ñàäó ÷îãî? ñàä ïëîùà çåìë³ 
ç ôðóêòîâèìè 

äåðåâàìè

ïðåäìåò

Ùàñëèâà ïðàâåäíà ëþäèíà, ùî â ðàäîñò³ é ãîð³ áóäóº ñëîâî 
ð³äíî¿ çåìë³. 

²ìåííèê (substantiv) – öå ÷àñòèíà ìîâè, ùî îçíà÷àº íàçâó 
ïðåäìåòà ³ â³äïîâ³äàº íà çàïèòàííÿ õòî? ùî?
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Ó ãðàìàòèö³ ïðåäìåòîì íàçèâàºòüñÿ óñå òå, äî ÷îãî ìîæíà 
ïîñòàâèòè çàïèòàííÿ õòî öå? àáî ùî öå? Íàïðèêëàä: ÷îëîâ³ê, 
³íæåíåð, õîëîä, ñîðîêà, ì³ñò, çåðíî, â³äâàãà, ãð³ì, ëèñòîíî-
øà, ð³ê.

²ìåííèêè áóâàþòü ÷îëîâ³÷îãî (â³í), æ³íî÷îãî (âîíà) ³ ñå-
ðåäíüîãî (âîíî) ðîäó, çì³íþþòüñÿ âîíè çà â³äì³íêàìè é ÷èñ-
ëàìè.

Вправа 96. Скільки відмінків в українській мові, а скільки їх у мові молдовській? 
Назвіть відмінки обох мов і запитання до них.

Вправа 97. Ознайомтесь із реченнями, випишіть іменники і письмово визначте 
їх морфологічні ознаки та синтаксичну роль. Аналіз зробіть за такою схемою:

Ôîðìà
â ðå÷åíí³

Ïî÷àòêîâà 
ôîðìà

Âëàñíà ÷è 
çàãàëüíà 

íàçâà

²ñòîòà 
÷è 

íå³ñòîòà

Ð³ä ×èñëî Â³äì³íîê Ñèíòàê-
ñè÷íà 
ðîëü

ñîíöÿ ñîíöå çàã. í. íå³ñòîòà ñ. îäí. Ð. äîäàòîê

1. Ìè ëîâèëè ñîíöÿ òåïë³ ïðîì³íö³, ùîá âîíè ìåäîâî ñòèãëè 
ó ðóö³ (Â. Êðèùåíêî). 2. Äå ìàòè ïîñ³º, òàì ñòåëèòüñÿ ëàñêà, 
äå ìàòè ïîñàäèòü, òàì ñõîäèòü äîáðî (Â. Êðèùåíêî). 3. Ó÷îðà â 
ëóç³ ïàññÿ á³ëèé ê³íü ïîì³æ ïðîì³ííÿ, ëàñò³âîê ³ êâ³ò³â (ª. Ãó-
öàëî).

²ìåííèêè áóâàþòü çàãàëüí³ òà âëàñí³ (òîáòî âëàñí³ ³ çà-
ãàëüí³ íàçâè). Âîíè íàçèâàþòü ³ñòîòè ³ íå³ñòîòè, ìàþòü ãðà-
ìàòè÷í³ çíà÷åííÿ ðîäó, çì³íþþòüñÿ çà ÷èñëàìè ³ â³äì³íêà-
ìè, ó ðå÷åíí³ âèñòóïàþòü ï³äìåòàìè, äîäàòêàìè òà ³íøèìè 
÷ëåíàìè ðå÷åííÿ.

Ó ð³çíèõ ìîâàõ ³ìåííèêè íàé÷àñò³øå â³äð³çíÿþòüñÿ çíà-
÷åííÿì ðîäó, ê³ëüê³ñòþ â³äì³íêîâèõ ôîðì òà ¿õ ôóíêö³é.

Вправа 98. Перекладіть (письмово) текст українською мовою, підкресліть імен-
ники та усно визначте їх рід в обох мовах.

Aș zice că era harnică și silitoare ca o furnică mama, dar nu știu ce fac 
furnicile acolo în furnicarul lor iarna, pe când mama iarna întreagă torcea, 
țesea, cosea, cârpea, iar de cu primăvară și până toamna târziu basmaua ei 
albă, căci purta basma albă, zbura ca o pasăre – ba e în casă, ba e afară, ba 
se întorcea în amurg, albind ușor pe o dungă de deal, în seninul serii; alerga, 
pentru că avea, cum zicea ea, copii, și azi, gândindu-mă la pasărea cea albă 
a copilăriei mele, nu pot spune că am văzut-o măcar o singură dată, măcar o 
singură clipă, stând pe-o ramură, lângă cuibul său (². Äðóöå).
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§ 19. ВЛАСНІ Й ЗАГАЛЬНІ ІМЕННИКИ
Ó ïàðàõ ñë³â ãîðà Ãîâåðëà, ì³ñòî Êèøèí³â, ñåëî Çàäóáð³â-

êà, ó÷èòåëü Ïîïîâè÷ ëåãêî âèä³ëÿþòüñÿ ³ìåííèêè ãîðà, ì³ñòî, 
ñåëî, ó÷èòåëü, ùî º çàãàëüíèìè íàçâàìè, òà ³ìåííèêè Ãîâåðëà, 
Êèøèí³â, Çàäóáð³âêà, Ïîïîâè÷, ùî º âëàñíèìè íàçâàìè.

Çàãàëüí³ ³ìåííèêè (substantivålå cîmunå) – öå óçàãàëüíåí³ 
íàéìåíóâàííÿ ïðåäìåò³â, çîêðåìà íàçâ ëþäåé, òâàðèí, êî-
ìàõ, ãåîãðàô³÷íèõ îá’ºêò³â, ðå÷åé, ÿâèù òîùî, íàïðèêëàä: 
áðàò, ìàòè, ëåâ, áäæîëà, âåðøèíà, äæåðåëî, îçåðî, ïëàòòÿ, 
ïîñóõà, ñïåêà, ñïîñòåðåæåííÿ.

Âëàñí³ ³ìåííèêè (âëàñí³ íàçâè) (substantivålå propri³) – öå 
³íäèâ³äóàëüí³ íàçâè îêðåìèõ ëþäåé, êëè÷êè òâàðèí, íàçâè ãå-
îãðàô³÷íèõ îá’ºêò³â, êîíêðåòíèõ ïðåäìåò³â, ºäèíèõ ó ñâîºìó 
ðîä³ ÿâèù, ïîä³é, íàïðèêëàä: Àíòîíåíêî, Âàñèëü Áîðèñþê, 
Âîðîíèé, Ëàñêà, Ïðèï’ÿòü, Õìåëüíè÷÷èíà, Êè¿â, Ñó÷àâà.

Вправа 99. Розгляньте схему, зверніть увагу на можливе групування власних 
назв і письмово або усно доповніть кожну групу своїми прикладами.

Âëàñí³ 
³ìåííèêè 
îõîïëþþòü

îñîáîâ³ ³ìåíà:
³ìåíà ïî áàòüêîâ³:
ïð³çâèùà:
ïñåâäîí³ìè:
³ìåíà ì³ôîëîã³÷íèõ ³ñòîò:
êëè÷êè òâàðèí:
ïåðñîíàæ³ áàéîê, êàçîê:
íàçâè ì³ñò ³ ñ³ë:
íàçâè ã³ð:
íàçâè âîäíèõ îá’ºêò³â:
íàçâè êðà¿í ³ òåðèòîð³é:
íàçâè óñòàíîâ ³ çàêëàä³â:
íàçâè îðãàí³çàö³é:
íàçâè ñâÿò:
íàçâè êíèã, òâîð³â ë³òå-
ðàòóðè, ìèñòåöòâà:
íàçâè ñïîðóä, çàâîä³â:
íàçâè ãàçåò ³ æóðíàë³â:

íàçâè íåáåñíèõ ò³ë:

Àäàì, ²îíåë, Ðîä³êà
Àðòåìîâè÷, Ì³ð÷îâè÷
Àíòîíåíêî, Áîæåíêî
Ëåñÿ Óêðà¿íêà, Åì³íåñêó
Çåâñ, Àíòåé, Äàæáîã
Áóëàíèé, Ç³ðêà, Ðÿáêî
Ä³ä Ìîðîç, Âîâê, Ëèñèöÿ
Íîâîñåëèöÿ, ×îï, Îäåñà
Àëüïè, Êàðïàòè, Ãîâåðëà
Äí³ñòåð, Ïðóò, Ñ³ðåò
Àâñòð³ÿ, Áóêîâèíà, Ñèá³ð 
«Àðòåê», «Âåñåëêà»
Ðàäà Áåçïåêè, ÎÎÍ, ÂÎÎÇ
Âåëèêäåíü, Ð³çäâî, Òð³éöÿ
«Êîáçàð», «Åíå¿äà»,
«Ëó÷àôåð»
Çàïîð³æñòàëü, ×åðí³âö³ë³ñ
«Ãîëîñ Óêðà¿íè», «Äçâ³í»,
«Ëàñò³âêà»
Âåíåðà, Çåìëÿ, Ñîíöå

Âëàñí³ íàçâè â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä çàãàëüíèõ íå ëèøå òèì, 
ùî âîíè âèä³ëÿþòü îêðåìèé ïðåäìåò ç-ïîì³æ ðÿäó ïîä³áíèõ, 
à é íàïèñàííÿì, ïîð³âí.: âóëêàí ³ Åòíà, ì³ñòî ³ Îäåñà, îçåðî 
³ Áàëàòîí, îñòð³â ³ ¥ðåíëàíä³ÿ, ïåðåâàë ³ Í³ì÷è÷, ïðîòîêà 
³ Äàðäàíåëëè, òå÷³ÿ ³ Ãîëüôñòð³ì.
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Ó ñêëàäåíèõ (áàãàòîñë³âíèõ) âëàñíèõ íàçâàõ ñëîâà íà 
îçíà÷åííÿ ðîäîâèõ ïîíÿòü ïèøóòüñÿ ç ìàëî¿ áóêâè, íàïðèê-
ëàä: Àçîâñüêå ìîðå, Àïåíí³íñüêèé ï³âîñòð³â, Çåëåíèé ìèñ, 
Êàâêàçüêèé õðåáåò, Êè¿âñüêà îáëàñòü, Îäåñüêèé íàö³îíàëü-
íèé åêîíîì³÷íèé óí³âåðñèòåò. 

Íàçâè òâîð³â, êíèã, æóðíàë³â, êàðòèí, ê³íîô³ëüì³â, âè-
ñòàâ, çàâîä³â, ôàáðèê, êîðàáë³â ïèøóòüñÿ ç âåëèêî¿ ë³òåðè ³ 
áåðóòüñÿ â ëàïêè, íàïðèêëàä: ïîâ³ñòü «Çåìëÿ», ðîìàí «Ñî-
áîð», äðàìà «Óêðàäåíå ùàñòÿ», ê³íîô³ëüì «Àâàòàð», âè-
ñòàâà «Íàòàëêà Ïîëòàâêà», æóðíàë «Ëàñò³âêà», çàâîä 
«Ãðàí³ò», ïàðîïëàâ «Ãðóç³ÿ», ìàãàçèí «Äèòÿ÷èé ñâ³ò».

Вправа 100. Перепишіть текст, однослівні власні іменники підкресліть прямою 
лінією, а складені власні назви – хвилястою. Усно поясніть їх правопис.

Ãîëîâíèé ïðèç ì³æíàðîäíîãî òåàòðàëüíîãî ôåñòèâàëþ «Á³ëà 
âåæà», ùî â³äáóâñÿ ó Áðåñò³, âèáîðîâ Âîëèíñüêèé îáëàñíèé òå-
àòð ëÿëüîê. Ñåðåä ñöåí³÷íèõ ðîá³ò êîëåêòèâ³â ³ç Á³ëîðóñ³, Ðî-
ñ³¿, Ïîëüù³, Í³ìå÷÷èíè âèñòàâà ëóöüêèõ ëÿëüêàð³â «Íà ²âàíà 
Êóïàëà» (ï’ºñà ßðîñëàâà Ñòåëüìàõà çà òâîðîì Ìèêîëè Ãîãîëÿ) 
âèçíàíà ñóâîðèì æóð³ íàéêðàùîþ (Ãàç.).

 Вправа 101. Користуючись словником (зокрема з інтернету), запишіть 
власні назви українською мовою.

Algeria, Bucureşti, Calea-Lactee, Calea-robilor, Canalul Panama, Ca-
pul Bunei Speranţe, Carul-Mare, Chişinău, Danemarca, Elveţia, Golful Per-
sic, Insulele Bermude, Londra, Maroc, Oceanul Îngheţat de Nord, Orientul 
Apropiat, Peninsula Bаlcanică, Porţile de Fier.

Óñ³ ³ìåííèêè ïîä³ëÿþòüñÿ ùå íà äâ³ ãðóïè – íàçâè ³ñòîò 
³ íàçâè íå³ñòîò. Íàçâè ³ñòîò â³äïîâ³äàþòü íà çàïèòàííÿ õòî? 
Íàçâè íå³ñòîò – íà çàïèòàííÿ ùî? Íàïðèêëàä: õòî? – àâòîð, 
áðàò, âî¿í, ãîëóá, äèòÿ, ìàòè; ùî? – á³áë³îòåêà, áóêâà, â³-
êíî, ãîñïîäàðñòâî, ÿáëóíÿ, ãðèá, äâåð³, çàçäðîù³. 

Вправа 102. Прочитайте текст. Окремо випишіть назви істот і назви неістот. Усно 
поясніть написання іменників з малої і великої літери.

Øåâ÷åíêî çðîáèâ äëÿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè òå, ùî Ïóø-
ê³í äëÿ ðîñ³éñüêî¿, Ãåòå äëÿ í³ìåöüêî¿, Øåêñï³ð äëÿ àíãë³é-
ñüêî¿. Í³, á³ëüøå. Â³í ï³äí³ñ óêðà¿íñüêå ïèñüìåíñòâî äî ð³âíÿ 
çàãàëüíîëþäñüêèõ ³äåàë³â. Øåâ÷åíêî – îäíå ç íàéá³ëüøèõ ïðàâ 
Óêðà¿íè íà ì³æíàðîäíó ïîâàãó. Ó öüîìó ïðàâ³ íåìàº æîäíîãî 
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îáðàçëèâîãî ñëîâà äëÿ ³íøèõ íàö³é. Âîíî âñå íàïèñàíå ëþáîâ’þ 
äî âñ³õ íàðîä³â, äî âñ³õ ëþäåé íà çåìë³… (Ä. Ïàâëè÷êî).

Íàçâè ³ñòîò ³ íå³ñòîò ðîçð³çíÿþòüñÿ ôîðìàìè çíàõ³äíîãî 
â³äì³íêà: â íàçâàõ ³ñòîò âîíè ñï³ëüí³ ç ðîäîâèì â³äì³íêîì, à 
â íàçâàõ íå³ñòîò – ³ç íàçèâíèì, íàïðèêëàä: 

Í. õòî? áðàò ùî? ñò³ë
Ð. êîãî? áðàò-à ÷îãî? ñòîë-à
Çí. êîãî? áðàò-à ùî? ñò³ë

Вправа 103. Від іменників першої або другої групи утворіть форми знахідного 
відмінка однини. Назви істот підкресліть.

1. Àâòîð, àâòîáóñ, áàçàð, áðèãàäèð, ã³ñòü, ãð³ì, ñåëî, äîãîâ³ð, 
ç³ëëÿ, ³ì’ÿ, êëåí, ìàòè, ì’ÿ÷.

2. Àâàíòþðà, àâòîðêà, àêòðèñà, êðèëî, ä³òâîðà, äåòàëü, åïî-
õà, æ³íêà, çäðàâíèöÿ, êàëèíà, ìàìà.

Вправа 104. Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Назви істот під-
кресліть однією лінією, а назви неістот – двома.

IN PĂDURE

Aici era o pădure. Pădurea aceasta era mare şi frumoasă. Primavarа şi 
varа pădurea era verde. Toamna frunzele cădeau. Iarna copacii nu aveau 
frunze. Zăpadа acoperea copacii. Varа în pădure mai creşteau ciuperci, 
fragi, mure şi flori. În pădure trăiau şi multe animale: vulpea, lupul, veve-
riţа, iepurele şi altele (A. Ñàäåöüêà).

Ñ. Ï³âòîðàê. Ïðîë³ñêè ³ ðÿñò öâ³òóòü
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§ 20. РІД ІМЕННИКІВ
Óñ³ ³ìåííèêè, ùî ìàþòü ôîðìó îäíèíè, íàëåæàòü äî îä-

íîãî ç òðüîõ ðîä³â: ÷îëîâ³÷îãî, æ³íî÷îãî ÷è ñåðåäíüîãî.
Äî ÷îëîâ³÷îãî ðîäó (genul masculin) íàëåæàòü ³ìåííèêè, ç 

ÿêèìè ìîæíà ñïîëó÷èòè ñëîâà â³í, öåé ÷è îäèí, íàïðèêëàä: 
ä³äóñü, á³ëü, õëîïåöü, ãîëîñ, äåíü, äóá, äóåò.

Äî æ³íî÷îãî ðîäó (genul fem³nin) íàëåæàòü ³ìåííèêè, ç ÿêè-
ìè ìîæíà ñïîëó÷èòè ñëîâà âîíà, öÿ ÷è îäíà, íàïðèêëàä: ìàòè, 
áóðÿ, øêîëà, âîëÿ, òðîÿíäà, ä³â÷èíà, äîðîãà, äðóæáà.

Äî ñåðåäíüîãî ðîäó (genul neutru) íàëåæàòü ³ìåííèêè, ç 
ÿêèìè ìîæíà ñïîëó÷èòè ñëîâà âîíî, öå ÷è îäíå, íàïðèêëàä: 
áàãàòñòâî, ñëîâî, ïîëå, ³ì’ÿ, â÷åííÿ, ãîðå, äèòÿ, ä³â÷à.

²ìåííèêè, ùî âæèâàþòüñÿ ò³ëüêè ó ìíîæèí³, íå ìàþòü 
çíà÷åííÿ ðîäó, íàïðèêëàä: âèëà*, ãðàáë³*, äâåð³, íîæèö³.

Вправа 105. Прочитайте текст, знайдіть у ньому іменники й поясніть наявність 
чи відсутність у них значення роду, визначте рід, якщо слово його має.

ßê ëþáèëà ìàòè ðîáèòè ³ â ãîðîä³, ³ â ïîë³, ³ â ëóç³ ³ òèõî 
âò³øàòèñÿ çðîáëåíèì! Âîíà, ÿê ñâÿòà, î÷³êóâàëà ñàä³ííÿ, êîñî-
âèö³, æíèâ; âîíà ëþáèëà, ùîá ñíîïè** áóëè ãàðíèìè, ÿê ä³òè, à 
ïîëóê³ïêè*** ñòîÿëè íà÷å ïàðóáêè – ïëå÷å â ïëå÷å. ² äóæå ïîëþá-
ëÿëà â æíèâà ï³ñëÿ ïðàö³ ëÿãòè íà â³ç ³ äèâèòèñü íà çîð³, íà 
×óìàöüêèé Øëÿõ, íà Ñòîæàðè ³ íà îòîé Â³ç, ùî íàðîäèâñÿ ³ç 
ä³âî÷èõ ñëüîçèí (Çà Ì. Ñòåëüìàõîì).

Вправа 106. Перекладіть словосполучення українською мовою і визначте рід 
іменників. Порівняйте рід іменників в обох мовах.

Aс de cusut, bancă comercială, cheie franceză, clopot de biserică, iluzie 
optică, lucru de mână, om de vază, ordine de zi, şoareсе-de-câmp, viaţă 
paşnică.

Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ äåÿê³ ³ìåííèêè, ùî îçíà÷àþòü íàçâè 
ëþäåé, ìîæóòü áóòè ÿê ÷îëîâ³÷îãî, òàê ³ æ³íî÷îãî ðîäó, 
íàïðèêëàä: Õëîï÷èê öåé – êðóãëèé ñèðîòà. ß ñèðîòà 
îñòàëàñü. ¯õ íàçèâàþòü ³ìåííèêàìè ñï³ëüíîãî ðîäó (gen 
comun).

×îëîâ³÷èé ÷è æ³íî÷èé ð³ä òàêèõ ³ìåííèê³â çóìîâëåíèé 
ñòàòòþ íàçâàíî¿ îñîáè. Âèçíà÷àºìî ð³ä çà ôîðìîþ çàëåæíèõ 

* Âèëà, ãðàáë³ – ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ çíàðÿääÿ ïðàö³.
** Ñí³ï – çâ’ÿçàíèé îáåðåìîê çð³çàíèõ ñòåáåë õë³áíèõ çëàê³â.
*** Ïîëóê³ïîê – 30 ñíîï³â ñêîøåíîãî àáî çæàòîãî õë³áà.
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â³ä ³ìåííèêà ïðèêìåòíèê³â, ÷èñë³âíèê³â, çàéìåííèê³â ³ äåÿ-
êèõ ä³ºñë³â, óæèòèõ â îäíèí³, ïîð³âí.: 

çâè÷àéíèé áàç³êà ³ çâè÷àéíà áàç³êà;
òèïîâèé çàäàâàêà ³ òèïîâà çàäàâàêà;
ùå îäèí íåâäàõà ³ ùå îäíà íåâäàõà;
öåé íåïîñèäà ³ öÿ íåïîñèäà;
ï³øîâ á³äîëàõà ³ ï³øëà á³äîëàõà.
Çà ñòàòòþ âèçíà÷àºìî ð³ä íåçì³íþâàíèõ ³íøîìîâíèõ ³ìåí-

íèê³â – íàçâ îñ³á, ÿê-îò: ëåä³ (æ. ð.), äîííà (æ. ð.), ôðàó 
(æ. ð.), ìàäàì (æ. ð.), ãåð (÷. ð.), ðåôåð³ (÷. ð.), ëîðä (÷. ð.), 
³íêîãí³òî (÷. àáî æ. ð.).

Ð³ä íåçì³íþâàíèõ  íàçâ òâàðèí, çîêðåìà ïòàõ³â,  – ÷îëîâ³-
÷èé: øèìïàíçå, êîë³áð³, ïîí³, êåíãóðó, ôëàì³íãî.

Íàçâè ïðåäìåò³â, ó òîìó ÷èñë³ ñòðàâ, – ñåðåäíüîãî ðîäó: 
ñàð³, êàøíå, êàøïî, ñóôëå, îë³â’º.

Ð³ä âëàñíèõ ãåîãðàô³÷íèõ íàçâ âñòàíîâëþºìî çà ðîäîì çà-
ãàëüíî¿ äî íèõ íàçâè: Òá³ë³ñ³ (ñ. ð., áî ì³ñòî), Ì³ññóð³ (æ. ð., 
áî ð³êà), Êîíãî (æ. ð., áî êðà¿íà).

Вправа 107. Перепишіть вправу, додаючи до слів можливі закінчення. Усно по-
ясніть, від чого залежить рід підкреслених іменників і як ви його визначили. Знай-
діть у словнику молдовські відповідники підкреслених слів.

1. Äâà ÷îáîòè ïàðà: ö… âèñêî÷êà, à ò… çàá³ÿêà. 2. Âàñüêî 
ñïðàâæ… çàäàâàêà. 3. Íåëåãêî æèâåòüñÿ ñòàð… êàë³ö³. 4. ßê… 
òè ïóñòîìåëÿ … 5. ßê…ñü ðîçáèøàêà íàëÿêà… äèòèíó. 6. Íå 
ìîæíà, ñèíó, áóòè òàê… ðîççÿâîþ.

Вправа 108. Складіть зі словами листоноша, плакса, сусіда по два речення 
так, щоб кожне слово в одному випадку було іменником чоловічого роду, а в ін-
шому – жіночого.

Вправа 109. Перекладіть українською мовою іменники alice de vânătoare, 
durere, înregistrare, pojar, Siberia, stepă, şal, şampon, tul. Зверніть увагу на рід 
перекладених слів. Чи збігається форма роду цих слів в обох мовах?

Вправа 110. Перепишіть речення, вставляючи пропущені букви, щоб можна 
було визначити рід відповідних іменників (виконуйте з допомогою словника).

1. Â³ä÷óâàþ ñèëüí… á³ëü ó ñóãëîáàõ. 2. Ó ìåíå º é ³íø… çà-
ïèñ ï³ñí³. 3. Ä³òè ïåðåõâîð³ëè ñâèíêîþ ³ êîð… 4. À äàë³ áóäå 
íà¿æäæåí… ïóòü. 5. Çà ðîÿë… áóëà â÷èòåëüêà. 6. Çà Ñèá³ð… 
ñîíöå ñõîäèòü. 7. Íàä ñòåï… ïðîíåñëàñü ÷îðíà áóðÿ. 8. Ìåí³ 
ïîäîáàºòüñÿ á³ë… øàëü. 9. Òè ÿê… øàìïóí… êîðèñòóºøñÿ? 
10. Ìåí³ âèñòà÷èòü ³ ï’ÿòè ìåòð³â òþë… .
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§ 21. ЧИСЛО ІМЕННИКІВ

Á³ëüø³ñòü ³ìåííèê³â – öå íàçâè ïðåäìåò³â, ÿê³ ìîæíà ïî-
ðàõóâàòè. Íàïðèêëàä: îäèí áóäèíîê, äâ³ äîðîãè, òðè äåðåâà, 
äåñÿòü ñë³â.

Ôîðìè ³ìåííèê³â, ÿêèõ âîíè íàáóâàþòü ó ñïîëó÷åíí³ ç³ 
ñëîâàìè îäèí àáî îäíà ÷è îäíå (îäíî), íàçèâàþòüñÿ îäíèíîþ 
(singular), à ôîðìè, ÿêèõ âîíè íàáóâàþòü ó ñïîëó÷åíí³ ç³ ñëî-
âàìè äâà (äâ³), òðè ³ ò. ä., íàçèâàþòüñÿ ìíîæèíîþ (plural), 
ïîð³âí.: îäèí áóäèíîê ³ äâà, òðè áóäèíêè; îäíà äîðîãà ³ äâ³, 
òðè äîðîãè; îäíå äåðåâî ³ äâà, òðè äåðåâà.

Â ³ìåííèêàõ, ÿê³ ìàþòü îáèäâ³ ôîðìè ÷èñëà, îäíèíà îçíà-
÷àº îäèí ïðåäìåò, à ìíîæèíà – äâà ³ á³ëüøå.

 Вправа 111. Складіть розповідь (5–6 речень) про своє місто чи село, вжи-
ваючи іменники у формі однини та множини.

Вправа 112. Перепишіть текст, знайдіть іменники і визначте їх число. Іменники у 
формі однини підкресліть прямою лінією, а у формі множини – хвилястою.

Äî âå÷îðà ñêóëüïòîð âñòèã ³ â³äïî÷èòè, ³ íàêèäà-
òè ê³ëüêà åñê³ç³â ç õëîï÷àê³â, ÿêèõ â³í áà÷èâ á³ëÿ êîíòî-
ðè, ³ ïîõîäèòè ç ãîëîâîþ àðò³ë³ ïî ãîñïîäàðñòâó. Âîíè ïî-
áóâàëè íà ôåðìàõ, ó êóçí³, íà åëåêòðîñòàíö³¿. ×óòêà ïðî 
ñêóëüïòîðà âæå âñòèãëà îáëåò³òè ñåëî, ³ ñêð³çü, äå á â³í íå 
ç’ÿâëÿâñÿ, éîãî çóñòð³÷àëè ïðèâ³òíî é ëþá’ÿçíî. Íà ôåðì³ ùå-
áåòëèâ³ äîÿðêè âëàøòóâàëè éîìó ñïðàâæí³é äîïèò, æâàâî ö³-
êàâëÿ÷èñü, êîãî â³í óæå âèë³ïèâ íà ñâîºìó â³êó… (Î. Ãîí÷àð).

Çàëåæíî â³ä ôîðì ÷èñëà â³äì³íþâàí³ ³ìåííèêè ïîä³ëÿþòü-
ñÿ íà òðè ãðóïè.

Äî ïåðøî¿ ãðóïè íàëåæàòü ³ìåííèêè, ÿê³ ìàþòü ôîðìè 
îäíèíè ³ ôîðìè ìíîæèíè. Íàïð.: øêîëà – øêîëè, äåðåâî – 
äåðåâà, ó÷bòåëü – ó÷èòåës, ëàí – ëàíb, ìàøbíà – ìàøbíè, 
ñåëj – ñåëà. ¯õ ó ìîâ³ ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü.

Äî äðóãî¿ ãðóïè íàëåæàòü ³ìåííèêè òèïó ä³òâîðà, äîáðî-
òà, ñîâ³ñòü, êèñåíü, íàñ³ííÿ, Ëüâ³â, ÿê³ ìàþòü ëèøå ôîðìè 
îäíèíè. ¯õ íàçèâàþòü îäíèííèìè ³ìåííèêàìè (singularia 
tantum).

Äî òðåòüî¿ ãðóïè íàëåæàòü ³ìåííèêè òèïó âçàºìèíè, ãðàá-
ë³, ñîëîäîù³, Êàðïàòè, ÿê³ ìàþòü ëèøå ôîðìó ìíîæèíè. ¯õ 
íàçèâàþòü ìíîæèííèìè ³ìåííèêàìè (pluralia tantum).
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Вправа 113. Розгляньте схему, зверніть увагу на можливе групування однинних і 
множинних іменників. Усно чи письмово доповніть кожну групу своїми прикладами.

Îäíèíí³
³ìåííèêè

çá³ðí³ ³ìåííèêè:
íàçâè ðå÷îâèíè:
íàçâè ä³é, ïðîöåñ³â:
íàçâè ïî÷óòò³â:
íàçâè ðèñ ëþäèíè:
íàçâè ðèñ íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó:
íàçâè íåäóã:
íàçâè ïðîì³æê³â ÷àñó:
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ íàçâè:
íàçâè ñïàäùèíè:
âëàñí³ ãåîãðàô³÷í³ íàçâè:

áàäèëëÿ, ê³ííîòà, ìîëîäü
â³ñê, âîâíà, çîëîòî, ìîëîêî
âàð³ííÿ, çèì³âëÿ, ìîëîòüáà
ãí³â, ãîðå, æàëü, îáóðåííÿ
áëàãîðîäñòâî, äîáðîòà
á³ëèçíà, ñèíü, òåì³íü
á³ëîêð³â’ÿ, â³ñïà, ãëóõîòà
íàäâå÷³ð’ÿ, ïðîâåñ³íü
äåìîêðàò³ÿ, ïðîãðåñ
áfòüê³âùèíà, ä³äbçíà
Óêðà¿íà, Îäåñà, Äí³ñòåð

Ìíîæèíí³
³ìåííèêè

íàçâè êîíêðåòíèõ ïðåäìåò³â:
çá³ðí³ íàçâè îñîáèñòèõ ðå÷åé:
íàçâè ðå÷îâèíè:
çâè÷àºâî-îáðÿäîâ³ íàçâè:
íàçâè ïðîì³æê³â ÷àñó:
ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷í³ íàçâè:
íàçâè ïî÷óòò³â:
âëàñí³ ãåîãðàô³÷í³ íàçâè:

âèëà, äâåð³, íîæèö³
ìàíàòêè, ïîæèòêè
âåðøêè, âèñ³âêè, ìàêàðîíè
â³äâ³äèíè, âõîäèíè, îãëÿäèíè
æíèâà, êàí³êóëè, ñâzòêè
ãðîø³, êîøòè, ðåñóðñè
âåñåëîù³, çàâèäêè, ðàäîù³
Áàëêàíè, Í³äåðëàíäè, ßññè

Вправа 114. Прочитайте текст, знайдіть іменники і випишіть їх, розподіливши на 
три групи: а) такі, що мають форми однини і множини; б) такі, що мають тільки 
форму однини (однинні) і в) такі, що мають тільки форму множини (множинні). Чи 
не зосталась якась група без прикладів?

…Òèì ÷àñîì áàãàòîìó áðàòîâ³ àæ äèâíî, ÷îìó ²âàí ñüîãîäí³ 
íå ïðèéøîâ äî íüîãî ðîáèòè, õî÷ â³í ïëàòèâ éîìó ëèøå íàï³â-
ãíèëîþ ñîëîìîþ. Áàãà÷ âèéøîâ íàäâ³ð, áà÷èòü, ùî ç äèìàðÿ 
áðàòîâî¿ õèæêè* êóðèòüñÿ, ³ íå ìîæå ñîá³ óÿâèòè, çâ³äêè áðàò 
âçÿâ äðîâ àáî ñîëîìè. Ö³êàâ³ñòü óçÿëà ãîðó. Òàêèé ëþòèé, ãð³ç-
íèé ñòóïèâ ó õàòó, ãðþêíóâ äâåðèìà ³ âæå êðè÷àòè õîò³â. Àëå ç 
äèâà íå ì³ã ñëîâà ïðîìîâèòè. Â³í ïîáà÷èâ, ùî âñ³ âåñåë³, áîðù 
¿äÿòü, ó õàò³ òåïëî.

Á³äíèé áðàò çàáóâ óñ³ êðèâäè, çàïîä³ÿí³ áàãàòèì áðàòîì, 
³ ãîñòèííî çàïðîñèâ éîãî äî ñòîëó. Òîé ñ³â, ïî÷àâ ¿ñòè, à ñàì 
óëåñëèâî ãîâîðèòü, ÿêèé â³í ðàäèé, ùî ñ³ì’ÿ áðàòà ³ ñèòà, ³ 
â òåïë³ ñèäèòü. Àëå éîãî ìó÷èëà äóìêà, çâ³äêè âñå öå âçÿëî-
ñÿ. Á³äíèé áðàò ïîõâàëèâñÿ, ùî â íüîãî º ÷àð³âíèé ïðóòèê 
(Í. òâ.).

* Õèæêà – äóæå á³äíà õàòà.
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Óâàãà! ×èñëî ³ìåííèê³â òèïó âîëîä³ííÿ, áàæàííÿ, çíàí-
íÿ, ÿê³ â íàçèâíîìó ³ çíàõ³äíîìó â³äì³íêàõ îäíèíè ³ ìíî-
æèíè ìàþòü çàê³í÷åííÿ -ÿ, âèçíà÷àºòüñÿ ò³ëüêè ó òåêñò³, 
ïîð³âí.: ñâîº âîëîä³ííÿ ³ ñâî¿ âîëîä³ííÿ, ìîº çíàííÿ ³ ìî¿ 
çíàííÿ, òàêå áàæàííÿ ³ òàê³ áàæàííÿ.

§ 22. ЗМІНА ІМЕННИКІВ ЗА ВІДМІНКАМИ

Ó ñïîëó÷åíí³ ç ³íøèìè ñëîâàìè á³ëüø³ñòü ³ìåííèê³â çì³íþº 
ñâîþ ôîðìó. Íàïðèêëàä: ìîÿ ñåñòð-à, çàïèòàòè ó ñåñòð-è, 
ïîäàðóâàòè ñåñòð-³, ïîêëèêàòè ñåñòð-ó, éòè ç ñåñòð-îþ, ãî-
âîðèòè ïðè ñåñòð-³, äîðîãà ñtñòð-î; ïëà÷å íåìîâë-ÿ, ï³ä³éòè 
äî íåìîâëÿò-è, äàòè íåìîâëÿò-³, ïåðåïîâèòè íåìîâë-ÿ, ¿õà-
òè ç íåìîâë-ÿì, ïîáà÷èòè ó íåìîâëÿò-³ òîùî.

Ôîðìà ³ìåííèêà, ÿêà âèðàæàº éîãî â³äíîøåííÿ äî ³íøèõ 
ñë³â ó ñëîâîñïîëó÷åíí³ ³ ðå÷åíí³, íàçèâàºòüñÿ â³äì³íêîì 
(caz).

Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ ñ³ì â³äì³íê³â: íàçèâíèé, ðîäîâèé, äà-
âàëüíèé, çíàõ³äíèé, îðóäíèé, ì³ñöåâèé ³ êëè÷íèé. Çà ø³ñòüìà 
ç íèõ çàêð³ïèëèñÿ òèïîâ³ ôîðìè çàïèòàíü õòî? ùî?

Íàçèâíèé õòî?  ùî?
Ðîäîâèé êîãî? ÷îãî?
Äàâàëüíèé êîìó? ÷îìó?
Çíàõ³äíèé êîãî? ùî?
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Îðóäíèé êèì? ÷èì?
Ì³ñöåâèé íà êîìó? íà ÷îìó?
Äî êëè÷íîãî â³äì³íêà íå ñòàâèìî çàïèòàííÿ, îñê³ëüêè â³í 

íå äàº â³äïîâ³ä³, à ñëóæèòü ôîðìîþ çâåðòàííÿ äî ñï³âðîçìîâ-
íèêà: ä³äóñþ, ²âàíå, ìàìî, ìàòóñþ, ñåñòðè÷êî. 

Çì³íà ³ìåííèê³â çà â³äì³íêàìè íàçèâàºòüñÿ â³äì³íþâàí-
íÿì (declinare).

Íàçèâíèé â³äì³íîê ³ìåííèê³â íàçèâàºòüñÿ ïðÿìèì (direct), 
óñ³ ³íø³ – íåïðÿìèìè (indirectå).

Íàçèâíèé â³äì³íîê º ïî÷àòêîâîþ ôîðìîþ ³ìåííèêà.
Äëÿ ³ìåííèê³â, ùî ìàþòü îäíèíó ³ ìíîæèíó, ïî÷àòêîâîþ 

º ôîðìà íàçèâíîãî â³äì³íêà îäíèíè. 
Äëÿ ³ìåííèê³â, ùî ìàþòü ëèøå ìíîæèíó, ïî÷àòêîâîþ º 

ôîðìà íàçèâíîãî â³äì³íêà ìíîæèíè.

Вправа 115. Прочитайте текст і запропонуйте до нього заголовок. Випишіть 
іменники, визначте їх рід, число і відмінок.

Íàøà ìîâíà òðàäèö³ÿ ñÿãàº äàëåêèõ, äîêíÿæèõ, ÷àñ³â. Ó ïå-
ð³îä äåðæàâè Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ íàøå ñëîâî ñÿãíóëî äåðæàâíîãî 
òâîðåííÿ. Âîíî çáàãà÷óâàëîñÿ ³íøèìè ìîâàìè, çáàãà÷óâàëî ¿õ. 
Éîãî ðîçâèòêó íå ìîãëè çàøêîäèòè êíÿæ³ óñîáèö³, ôåîäàëüíà 
ðîçäð³áëåí³ñòü ³ íàâ³òü áàãàòîâ³êîâå ìîíãîëî-òàòàðñüêå ³ãî. Ã³ä-
íå ïîäèâó, ùî éîãî íå ñòÿëà øàáëÿ, ùî éîãî íå çàòîïòàëè â áî-
ëîòî ê³íñüê³ êîïèòà, ùî âîíî íå ðîçâ³ÿëîñÿ ó âèõîð³ íàâàëüíèõ 
îðä, à çàëèøèëîñÿ ñ³ëëþ çåìë³ é íàðîäó (Á. Õàð÷óê).

Вправа 116. Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Іменники – назви 
істот підкресліть прямою лінією, а назви неістот – хвилястою. Перекажіть зміст 
тексту українською мовою.

Familia Moromete se întorsese mai devreme de la câmp. Când ajunse-
seră acasă, Paraschiv, cel mai mare dintre copii se dăduse jos din căruţă, 
lăsase pe alţii să deshame şi să dea jos uneltele, iar el întinsese pe prispă o 
haină veche şi se culcase. La fel făcuse şi al doilea fiu, Nilă. Al treilea băiat, 
Achim, se furişase în grajdul cailor, se trântise în iesle să nu-l mai găsească 
nimeni, iar cele două fete, Tita şi Ilinca, plecaseră repede la gârlă să se scal-
de. Rămas singur în mijlocul bătăturii, Moromete, tatăl, trăsese căruţa sub 
umbra mare a celor doi salcâmi (Ì. Ïðåäà).

Вправа 117. Пригадайте, що називається звертанням. Прочитайте вірш В.Симо-
ненка. Знайдіть іменники-звертання та сполучення слів – звертання, в яких є 
іменник, визначте число і відмінок цих іменників.
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Áåðåçè, â ñí³ãó çàí³ì³ë³,
³í³é íà â³òàõ ñë³çüìè,
ïðî ùî âè ìð³ºòå, á³ë³?
– Ïðî ñîíöå ìð³ºìî ìè…

Äóáè â êðèæàí³é êîëü÷óç³, 
îäÿãíóò³ â ñèâ³ øîâêè,
ïðî ùî çàìèñëèëèñü, äðóç³?
– Ïðî ñîíöå íàø³ äóìêè…

Ñåðöå, íåäàâíî êâîëå,
ìóêî ìîÿ ìàëà,
÷îìó ùåìèø, ÿê í³êîëè?
– Õî÷ó ¿¿ òåïëà…

Â³òðè ³ç ìîðîçÿíèì øïàðîì,
êóäè âàñ íåñóòü ÷îðòè,
÷îãî ãàëàñóºòå çîðîì?
– Õî÷åìî ñîíöå çíàéòè…

Î÷³, íàïîâíåí³ ãîðåì,
î÷³ ñóìí³ ìî¿,
÷îìó âè áëóêàºòå çîðîì?
– Õî÷åì ïîáà÷èòü ¿¿…

Ðîçóìå ì³é áàéäóæèé,
âèðó÷ ìåíå õî÷ òè –
íàä ÷èì òè äóìàºø, äðóæå?
– Õî÷ó íàä³þ çíàéòè…

À. ×àð³íà. Çèìîâèé ïåéçàæ

Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ º ³ìåííèêè, ÿê³ ó ñïîëó÷åíí³ ç ³íøè-
ìè ñëîâàìè íå çì³íþþòü ñâîº¿ ôîðìè. Íàïðèêëàä: áóäóºòüñÿ 
äåïî, ï³ä’¿õàâ äî äåïî, íàëåæèòü äåïî, îáãîðîäèëè äåïî, ïåð-
øèé êâàðòàë çà äåïî, ïðàöþþ â äåïî.

²ìåííèêè, ÿê³ ó ñïîëó÷åíí³ ç ³íøèìè ñëîâàìè íå çì³íþ-
þòü ñâîº¿ ôîðìè, íàçèâàþòüñÿ íåçì³íþâàíèìè (neflexibile). 

Äî íåçì³íþâàíèõ ³ìåííèê³â â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ íàëåæàòü: 
1. Æ³íî÷³ ïð³çâèùà íà ïðèãîëîñíèé òà íà -î: Áîðèñþê (Ãàí-

íà), Âëàñåíêî (²ðèíà), Ïàâëþê (Îëüãà), Ñí³æêî (Ìàð³ÿ).
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2. Ñêëàäíîñêîðî÷åí³ ñëîâà (àáðåâ³àòóðè), óòâîðåí³ ç ïî-
÷àòêîâèõ áóêâ: ÀÅÑ (àòîìíà åëåêòðîñòàíö³ÿ), ÎÎÍ (Îð-
ãàí³çàö³ÿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é), ÓÒÍ (Óêðà¿íñüê³ òåëåâ³ç³éí³ 
íîâèíè).

3. Âëàñí³ ³ çàãàëüí³ ³ìåííèêè ³íøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ ç 
îñíîâîþ íà -à/-ÿ, -å/-º, -³/-¿, -î, -ó/-þ: àìïëóà, Äþìà, Çîëÿ, 
àòàøå, Áåðàíæå, Ìîíòåñê’º, àë³á³, â³çàâ³, Àíåãðî¿, áþðî, Ìà-
ðîêêî, Åì³íåñêó, ³íòåðâ’þ*. 

Â³äì³íîê ³ ÷èñëî íåçì³íþâàíèõ ³ìåííèê³â ìîæíà âèçíà÷è-
òè â êîíòåêñò³:  Îäíå â³ëüíå ì³ñöå º â ï’ÿòîìó êóïå (êóïå – 
ì³ñöåâèé â³äì³íîê îäíèíè). Ðîæåâèõ ôëàì³íãî (ðîäîâèé â³ä-
ì³íîê ìíîæèíè) ìàéæå íå çàëèøèëîñü.

Вправа 118. Знайдіть і випишіть незмінювані іменники.

Àâòî, ÀÒÑ, Áàáåíêî (Ãàííà), áîðîøíî, Âèííè÷óê (Âàñèëü), 
Ãåéíå (Ãåíð³õ), äðàæå, æóð³, ²ñòðàò³é (Îëüãà), êàøíå, êåíãó-
ðó, Í³êàðàãóà, ïàí³, ïàííî, ïîí³, Ïîïåñêó, ÑØÀ, òèðå, ×ÀÅÑ, 
²îíóö, Àëåêñàíäð³, ïîðò, ñêëî.

ÒÅÑÒÎÂ² ÇÀÂÄÀÍÍß

1. Ó ÿêîìó ðÿäêó âñ³ ³ìåííèêè îäíèíí³?

À Äîëîòî, ô³çèêà, äåðåâî, çíàííÿ, á³é
Á Ñàëî, ìàòåìàòèêà, ïåðåìîãà, ì³ñöå, ì³ñÿöü 
Â Çîëîòî, áîòàí³êà, â³÷í³ñòü, ãîðà, ÷àñ
Ã Ìîëîêî, àñï³ðèí, õ³ì³ÿ, ùàñòÿ, ÷åñòü

2. Ó ÿêîìó ðÿäêó âñ³ ³ìåííèêè ìíîæèíí³?

À Í³ãò³, óðîêè, âàðòîñò³, ïóñòîù³, êó÷åð³
Á Íîæèö³, ë³íîù³, ùèïö³, çàçäðîù³, ñîëîäîù³ 
Â Íàðöèñè, îãëÿäè, äèñêè, äâåð³, äèïëîìàòè
Ã Íàä³¿, ìîâè, ö³ííîñò³, ïàðòè, äð³æäæ³

3. Ó ÿêîìó ðÿäêó º íåçì³íþâàí³ ³ìåííèêè?

À Ñîíöå, àâòîñòðàäà, áþëåòåíü, øîâê, ç³ð
Á Â³êîíöå, ³íòåðåñ, ð³÷êà, ðóøíèê, îë³ÿ
Â Äîáðî, øîñå, Øåâ÷óê, ³íòåðâ’þ, ëèñòîê
Ã Ðàä³ñòü, â³ääàí³ñòü, â³äì³íîê, ðÿä, ïàí³

* Íå çðîçóì³ë³ âàì ñëîâà çíàéä³òü ó ñëîâíèêó àáî ïîïðîñ³òü ó÷èòåëÿ ïîÿñ-
íèòè ¿õ çíà÷åííÿ.
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§ 23. ОСОБЛИВОСТІ ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ, 
ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ ТІЛЬКИ У МНОЖИНІ

 Вправа 119. Знайдіть на карті України чи вашої області 10 множинних 
власних назв і запишіть їх.

²ìåííèêè, ùî âæèâàþòüñÿ ò³ëüêè ó ìíîæèí³, ó íàçèâíîìó 
â³äì³íêó ìàþòü çàê³í÷åííÿ -à (âèë-à), -ÿ (â³íö-ÿ), -è (ñàí-è), 
-³ (íîæèö-³), -¿ (Òóðáà-¿). Ö³ çàê³í÷åííÿ º òàêîæ ó ôîðìàõ 
çíàõ³äíîãî ³ êëè÷íîãî â³äì³íê³â.

Â³äì³íþþòüñÿ ìíîæèíí³ ³ìåííèêè çà òàêèìè çðàçêàìè:

Í. âèë-à çáîð-è ãðîø-³ äâåð-³ ä³ò-è ñàí-è

Ð. âèë çáîð-³â ãðîø-åé äâåð-åé ä³ò-åé ñàí-åé

Ä. âèë-àì çáîð-àì ãðîø-àì äâåð-ÿì ä³ò-ÿì ñàí-ÿì

Çí. âèë-à çáîð-è ãðîø-³ äâåð-³ ä³òåé ñàí-è

Îð. âèë-àìè çáîð-àìè ãð³ø-ìè
ãðîø-èìà

äâåð-ìè
äâåð-èìà

ä³òü-ìè ñàíü-ìè
ñàí-ÿìè

Ì. (íà)
âèë-àõ

(íà)
çáîð-àõ

(ïðè)
ãðîø-àõ

(íà)
äâåð-ÿõ

(ó) ä³ò-ÿõ (íà)
ñàí-ÿõ

Êë âèë-à çáîð-è ãðîø-³ äâåð-³ ä³ò-è ñàí-è

Äëÿ çàö³êàâëåíèõ ïîäàºìî êîìåíòàð³.
Ó ðîäîâîìó â³äì³íêó ìíîæèíí³ ³ìåííèêè ìàþòü òðè ãðó-

ïè çàê³í÷åíü:
à) íóëüîâå çàê³í÷åííÿ ìàþòü óñ³ ³ìåííèêè íà -à (-ÿ) òà 

÷àñòèíà ³ìåííèê³â íà -è, -³, íàïðèêëàä: âèë, âîð³ò, äâåðöÿò, 
äðîâåöü, âèñ³âîê, âõîäèí, êàí³êóë, ðîêîâèí; Àëüï, Áàëêàí, 
Ëóáåí, Ñóì, ßññ; ì’ÿñíèöü, íîæèöü;

á) çàê³í÷åííÿ -³â(-¿â) ìàº á³ëüø³ñòü ³ìåííèê³â íà -è, -³, 
íàïðèêëàä: âèáîð³â, ãîí³â, íàéì³â, îêóëÿð³â, ñõîä³â, ô³íàíñ³â; 
ãîðäîù³â, çàçäðîù³â, êë³ù³â, ëàñîù³â, ïóñòîù³â, ñîëîäîù³â; 
Áåñêèä³â, Äàðäàíåëë³â, Ï³ðåíå¿â, Ðàä³âö³â, Øèïèíö³â;

â) çàê³í÷åííÿ -åé çàñâ³ä÷åíå â ðîäîâîìó â³äì³íêó ³ìåííè-
ê³â ãðîø³, äâåð³, ä³òè ³ ïîä³áíèõ, íàïðèêëàä: ãðîøåé, äâåðåé, 
ä³òåé, ëþäåé, ãóñåé, êóðåé, ñàíåé òîùî.

Â îðóäíîìó â³äì³íêó ìíîæèíí³ ³ìåííèêè ìàþòü ïåðåâàæ-
íî çàê³í÷åííÿ -àìè (-ÿìè), íàïðèêëàä: âèáîðàìè, â³íöÿìè, 
Àëüïàìè, Áåñêèäàìè, Âàøê³âöÿìè, Çàë³ùèêàìè òîùî. Ó íå-
âåëèê³é ãðóï³ ìíîæèííèõ ³ìåííèê³â îðóäíèé â³äì³íîê ìàº 
çàê³í÷åííÿ -ìè, íàïðèêëàä: ãðóäüìè, ãóñüìè, ä³òüìè, êóðìè, 
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ëþäüìè, ñàíüìè. ²ìåííèêè ãðîø³, äâåð³ â îðóäíîìó â³äì³íêó 
ìàþòü ïàðàëåëüí³ çàê³í÷åííÿ -èìà, -ìè, ïîð³âí.: ãðîøèìà ³ 
ãð³øìè òà äâåðèìà ³ äâåðìè. Çàê³í÷åííÿ -àìè, -ìè òà -ÿìè, 
-ìè ìàþòü ³ìåííèêè âîðîòà ³ ñàíè, ïîð³âí.: âîðîòàìè ³ âî-
ð³òüìè òà ñàíÿìè ³ ñàíüìè.

Вправа 120. Провідміняйте іменники вечорниці, входини і пустощі, складіть з 
ними (у будь-якій відмінковій формі) три речення і запишіть їх.

Вправа 121. Перепишіть речення, розкривши дужки: слова, подані в дужках, запи-
шіть у потрібному відмінку. Підкресліть іменники, які вживаються тільки у множині.

1. Íàø³ àëüï³í³ñòè ò³ëüêè-íî ïîâåðíóëèñü ç (Ã³ìàëà¿). 2. Ä³â-
÷àòêà äîáðå âì³þòü êîðèñòóâàòèñÿ (íîæèö³). 3. Áàòüêî ç ìàò³ð’þ 
ñòîÿëè â (ñ³íè*) ³ ïðî ùîñü ãîâîðèëè. 4. Â³ä ïîðîãà äî (ñõîäè) 
áóëî äâà ìåòðè. 5. Óí³âåðñèòåò ó (×åðí³âö³) çàñíîâàíèé 1875 ð.

Вправа 122. Розгляньте схему, зверніть увагу на групування іменників за зна-
ченням. Усно доповніть кожну групу іменників двома-трьома своїми прикладами.

²ìåííèêè 
º íàçâàìè
ïðåäìåòíîñò³,
ó òîìó ÷èñë³

ëþäåé:
òâàðèí:
ðîñëèí:
ïðåäìåò³â:
ì³ñöåâîñò³:
ðå÷îâèíè:
óñòàíîâ, çàêëàä³â:
áóä³âåëü, ñïîðóä:
÷àñîâèõ ïîíÿòü:
ÿâèù ïðèðîäè:
³ãîð ³ òàíö³â:
íàóê: 
ïðîäóêò³â:
ïî÷óòò³â:
äóøåâíèõ ÿêîñòåé:
ä³é, ïðîöåñ³â:

áàòüêî, áîëãàðèí
á³ëêà, â³âöÿ, ãîëóá
á³á, áóê, áóðÿê, ãðèá
âåñëî, âèëà, ãâèíò
áåðåã, ãîðà, ãîðá
àçîò, áåòîí, â³ñê
áàíê, á³áë³îòåêà, êëóá
âîêçàë, ãàðàæ, ãðåáëÿ
áåðåçåíü, âåñíà, âå÷³ð
áëèñêàâêà, âèõîð, â³òåð
áàñêåòáîë, ãîïàê
áîòàí³êà, ãåîãðàô³ÿ, ô³çèêà
ìåä, ñèð, õë³á
á³ëü, ã³äí³ñòü, ãí³â
áëàãîðîäñòâî, â³äâàãà 
á³ã, áîðîòüáà, âèõ³ä

§ 24. ТИПИ ВІДМІН ІМЕННИКІВ

²ìåííèêè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ïîä³ëÿþòüñÿ íà ÷îòèðè â³ä-
ì³íè.

Äî ïåðøî¿ â³äì³íè íàëåæàòü ³ìåííèêè æ³íî÷îãî, ÷îëîâ³÷îãî 
³ ñï³ëüíîãî ðîäó ³ç çàê³í÷åííÿì -à, -ÿ: âàãà, Ìèêîëà, ñèðîòà.

Äî äðóãî¿ â³äì³íè íàëåæàòü ³ìåííèêè ÷îëîâ³÷îãî ðîäó ç íó-
ëüîâèì çàê³í÷åííÿì òà -î ³ ñåðåäíüîãî ðîäó ³ç çàê³í÷åííÿì -î, 

* Ñ³íè – íåæèëà ÷àñòèíà ñåëÿíñüêî¿ õàòè, ç ÿêî¿ áóâ âõ³ä äî êóõí³ ³ ê³ìíàòè.
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-å, -ÿ, êð³ì òèõ, ùî â íåïðÿìèõ â³äì³íêàõ ïðèéìàþòü ñóô³êñè 
-àò, -ÿò, -åí: ãðèá, äåíü, äÿäüêî, Äìèòðî; ñåëî, ñåðöå, âåñ³ëëÿ 
(àëå íå: äèòÿ – áî äèòÿòè; ïëåì’ÿ – áî ïëåìåí³).

Äî òðåòüî¿ â³äì³íè íàëåæàòü ³ìåííèêè æ³íî÷îãî ðîäó ç 
íóëüîâèì çàê³í÷åííÿì òà ³ìåííèê ìàòè: â³ñü, í³÷, ðàä³ñòü, 
ñ³ëü.

Äî ÷åòâåðòî¿ â³äì³íè íàëåæàòü ³ìåííèêè ñåðåäíüîãî ðîäó íà 
-à, -ÿ, ÿê³ ïðè â³äì³íþâàíí³ ïðèéìàþòü ñóô³êñè -àò, -ÿò, -åí: 
çàé÷à – çàé÷àòè; îðëÿ – îðëÿòè; ³ì’ÿ – ³ìåí³; ëîøà – ëîøàòè.

Вправа 123. Використовуючи таблицю відмін іменників, визначте, до якої відмі-
ни належать подані слова, і випишіть їх за відмінами у чотири колонки. Іменники, 
які не належать до жодної з відмін, випишіть окремо.

Â³äì³íà
Ð³ä

³ìåííèê³â
Çàê³í÷åííÿ ó Í. â. 

îäíèíè
Ïðèêëàäè

I Æ³íî÷èé
×îëîâ³÷èé
Ñï³ëüíèé

-à, -ÿ äîðîãà, çàäà÷à, ë³ë³ÿ
âîºâîäà, Ëóêà, òåñëÿ
çàäàâàêà, íåâäàõà, ïëàêñà

II ×îëîâ³÷èé

Ñåðåäí³é

–
-î
-î
-å
-ÿ

âå÷³ð, æóðíàë, çâè÷àé, ñòîðîæ
áàòüêî, äÿäüêî, Äí³ïðî, Ïàâëî
â³êíî, äæåðåëî, ìîðîçèâî, ñàëî
ïëå÷å, ñîíöå, ñåðåäîâèùå
âóã³ëëÿ, çíàðÿääÿ, ëèñòÿ

III Æ³íî÷èé –
-è

â³äñòàíü, ëþáîâ, çóñòð³÷, ñîâ³ñòü
ìàòè, ï³÷, âåðô

IV Ñåðåäí³é -à
-ÿ

(ÿêùî ïðè â³äì³-
íþâàíí³ ç’ÿâëÿ-
þòüñÿ ñóô³êñè 
-àò-, -ÿò-, -åí-)

âåäìåæà, ä³â÷à, êîë³ùà
ìàëÿ, íåìîâëÿ, ïòàøåíÿ
ïëåì’ÿ, ñ³ì’ÿ, ò³ì’ÿ

Áàòüêî, çáðîÿð, ³ì’ÿ, ÑØÀ, ïàìîðîçü, îêóëÿðè, êîçåíÿ, 
Ìèêîëà, äåïî, ñ³ëü, ë³êàð, êóð÷à, ïàëüíå, ðîçê³ø, íàâ÷àííÿ, 
æóð³, âîâ÷åíÿ, ãðàáë³, ì³äü, ïîäîðîæ, ïëîùà, ïëÿæ, ×åðêàñè, 
ñåðöå, ïàëÿíèöÿ, öóöåíÿ, ñèðîòà, ÷åðãîâèé, õëîï÷åíÿ, ñåëî, 
ìîðå. 

Çà ê³íöåâèìè ïðèãîëîñíèìè îñíîâè òà çà íàáîðîì â³äì³í-
êîâèõ çàê³í÷åíü ³ìåííèêè ² ³ ²² â³äì³í ïîä³ëÿþòüñÿ íà òðè 
ãðóïè: òâåðäó, ì’ÿêó ³ ì³øàíó.

Ì³øàíîþ òðåòþ ãðóïó íàçèâàþòü òîìó, ùî â îäíèõ â³äì³í-
êàõ ³ìåííèêè ö³º¿ ãðóïè ìàþòü çàê³í÷åííÿ ³ìåííèê³â òâåðäî¿ 
ãðóïè, à â ³íøèõ – ì’ÿêî¿, ïîð³âí.:
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Â³ä-
ì³íîê

Îäíèíà Ìíîæèíà

Òâåðäà
ãðóïà

Ì³øàíà
ãðóïà

Ì’ÿêà
ãðóïà

Òâåðäà
ãðóïà

Ì³øàíà
ãðóïà

Ì’ÿêà
ãðóïà

Í.
Ð.
Ä.
Çí.
Îð.
Ì.
Êë.

äîðîã-à
äîðîã-è
äîðîç-³
äîðîã-ó
äîðîã-îþ
(íà) äîðîç-³
äîðîã-î 

ìåæ-à
ìåæ-³
ìåæ-³
ìåæ-ó
ìåæ-åþ
(íà) ìåæ-³
ìåæ-å

äîë-ÿ
äîë-³
äîë-³
äîë-þ
äîë-åþ
äîë-³
äîë-å

äîðîã-è
äîð³ã
äîðîã-àì
äîðîã-è
äîðîã-àìè
(íà) äîðîã-àõ
äîðîã-è

ìåæ-³
ìåæ
ìåæ-àì
ìåæ-³
ìåæ-àìè
ìåæ-àõ
ìåæ-³

äîë-³
äîëü
äîë-ÿì
äîë-³
äîë-ÿìè
äîë-ÿõ
äîë-³

Вправа 124. Розгляньте схему поділу іменників I та II відмін на групи. Усно до-
повніть кожну із груп кількома прикладами. Особливу увагу зверніть на групи 
іменників II відміни.

Â³äì³íà, 
ãðóïà

Îñíîâí³ îçíàêè Ï ð è ê ë à ä è

I

Òâåðäà ²ìåííèêè íà -à ï³ñëÿ òâåðäèõ 
ïðèãîëîñíèõ (êð³ì øèïëÿ÷èõ)

äîáà, çëèâà, ñïðàãà

Ì’ÿêà ²ìåííèêè íà -ÿ ï³ñëÿ ì’ÿêèõ 
ïðèãîëîñíèõ

çåìëÿ, ï³ñíÿ, ïîåç³ÿ

Ì³øàíà ²ìåííèêè íà -à ï³ñëÿ øèïëÿ-
÷èõ ïðèãîëîñíèõ

âåæà, âòå÷à, äóøà, ãóùà

II

Òâåðäà

²ìåííèêè ÷. ³ ñ. ð. íà -î: 
²ìåííèêè ÷. ð. íà òâåðäèé 
ïðèãîëîñíèé (êð³ì øèïëÿ÷èõ)
²ìåííèêè íà -åð, -³ð, -îð, -óð 
òà íà -àð, -èð, -ÿð ç ïîñò³éíèì 
íàãîëîñîì íà îñíîâ³

äÿäüêî, Ïåòðî, ñâ³òèëî

ïëóã, ñòåï, õë³áîðîá
áîêñåð, ïàï³ð, âèõîð,
àáàæóð, áàçàð, áðèãàäèð,
ñòîëÿð

Ì’ÿêà

²ìåííèêè ÷. ð. íà ì’ÿêèé ïðè-
ãîëîñíèé
²ìåííèêè íà -àð, -èð ç íàãîëî-
ñîì, ùî ïåðåõîäèòü íà çàê³í-
÷åííÿ
²ìåííèêè ñ. ð. íà -å ï³ñëÿ ïðè-
ãîëîñíèõ (êð³ì øèïëÿ÷èõ)
²ìåííèêè ñ. ð. íà -ÿ

áóêîâèíåöü, äåíü, çâè÷àé

â³â÷àð – â³â÷àðÿ, 
êîáçàð – êîáçàðÿ, 
ïóõèð –  ïóõèðÿ
ì³ñöå, ïîëå, ñåðöå

çóñèëëÿ, ëèñòÿ, ðîçäîð³ææÿ

Ì³øàíà

²ìåííèêè ÷. ð. íà øèïëÿ÷èé 
ïðèãîëîñíèé
²ìåííèêè íà -ÿð ç íàãîëîñîì, 
ùî ïåðåõîäèòü íà çàê³í÷åííÿ
²ìåííèêè ñ. ð. íà -å ï³ñëÿ øè-
ïëÿ÷èõ

âàíòàæ, êëþ÷, êíèø, êóù

ãàçåòÿð – ãàçåòÿðà,
êàìåíÿð –  êàìåíÿðà

ïëå÷å, â³÷å, ëîæå

Вправа 125. Перепишіть текст, підкресліть іменники і, відтворюючи усно почат-
кову форму, визначте, до якої відміни і групи вони належать.
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ÂÄß×Í²ÑÒÜ

Ç ïåðøî¿ õâèëèíè æèòòÿ ñõèëÿþòüñÿ íàä íàìè îáëè÷÷ÿ ìà-
òåð³â. Ó òðèâîç³ é ëþáîâ³, â çàìèëóâàíí³ é íàä³¿ âäèâëÿþòüñÿ 
ìàòåð³ ó ñâî¿õ ä³òåé, ñïîä³âàþ÷èñü ³ ïðàãíó÷è ùàñòÿ äëÿ íèõ. 
Óñ³ì ñâî¿ì æèòòÿì ³ ïðàöåþ, ïðèêëàäîì ³ âèõîâàííÿì óòâåð-
äæóþòü ó íàñ ðèñè ëþäÿíîñò³ é äîáðà. Çàêðèâàþòü ãðóäüìè, 
íàâ³òü ö³íîþ âëàñíîãî æèòòÿ, â³ä óñÿêîãî ëèõà.

Ìàòåðѕ… Óñå æèòòÿ äèâëÿòüñÿ âîíè íàì óñë³ä, âèðÿäèâøè 
ó ëþäè. Áàæàþòü íàì óñï³õ³â ³ ùàñòÿ. Ñïîä³âàþòüñÿ â³ä ñâî¿õ 
ä³òåé íàéâèùèõ äóõîâíèõ çëåò³â, áî é â îñòàííþ õâèëèíó äó-
ìàþòü ïðî òå, ùîá ä³òè ¿õí³ æèëè ã³äíî ñåðåä ëþäåé ³ òâîðèëè 
äîáðî íà ñâî¿é çåìë³ (Çà Î. Ñèçîíåíêîì).

Â. Ñàãîÿí. Äîäîìó

Вправа 126. Перекладіть українською мовою. Визначте відміну кожного іменни-
ка у перекладі.

Eu sunt cuminte.
N-am s-o întâlnesc pe Cotoroanţa…
– Ce cauţi în pădure, mă?
– M-a trimis mama să culeg о poală* de bureţi, nene Oarţă.
– Dar cu surcelele astea ce este?
– Să facem foc, să fierbem o ală cu bureţi (Ç. Ñòàíêó).

 Вправа 127. Учні записують у зошити слова (наприклад, батько, зошит, 
курча, кішка, Іван, море, любов, орля, піч, Ілля, плече, мати, ім’я). Учитель 
пропонує впродовж відведеного для всіх учнів часу визначити і позначити 
над кожним словом римською цифрою відміну. Виграє той, хто швидше 
правильно виконає завдання.

* Poală – ïîë, ïîäѕë; surcåà – òðѕñêà, õìèç. 
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§ 25. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ І ВІДМІНИ

Â³ä-
ì³íîê

Òâåðäà ãðóïà Ì’ÿêà ãðóïà
Ì³øàíà 
ãðóïà

Îäíèíà
Í. âåðá-à Ãàëèí-à çåìë-ÿ ë³í³-ÿ äóø-à
Ð. âåðá-b Ãàëèí-è çåìë-s ë³í³-¿ äóø-s
Ä. âåðá-³ Ãàëèí-³ çåìë-³ ë³í³-¿ äóø-³
Çí. âåðá-ó Ãàëèí-ó çåìë-þ ë³í³-þ äóø-ó
Îð. âåðá-îþ Ãàëèí-îþ çåìë-åþ ë³í³-ºþ äóø-åþ
Ì. (íà) âåðá-³ (ïðè) Ãàëèí-³ (íà) çåìë-³ (íà) ë³í³-¿ (íà) äóø-³
Êë. âtðá-j Ãàëèí-î çåìë-å ë³í³-º äўø-t

Ìíîæèíà
Í. âtðá-è Ãàëèí-è çtìë-³ ë³í³-¿ äўø-³
Ð. âåðá Ãàëèí çåìåëü ë³í³é äóø
Ä. âåðá-àì Ãàëèí-àì çåìë-ÿì ë³í³-ÿì äóø-àì
Çí. âåðá-è Ãàëèí çåìë-³ ë³í³-¿ äóø-³
Îð. âåðá-àìè Ãàëèí-àìè çåìë-ÿìè ë³í³-ÿìè äóø-àìè
Ì. (íà) âåðá-àõ (ïðè) Ãàëèí-àõ (íà) çåìë-ÿõ ë³í³-ÿõ (íà) äóø-àõ
Êë. âtðá-è Ãàëèí-è çtìë-³ ë³í³-¿ äўø-³

 1. Ó ôîðìàõ äàâàëüíîãî ³ ì³ñöåâîãî â³äì³íê³â îäíèíè ê³í-
öåâ³ ïðèãîëîñí³ îñíîâè ã, ê, õ çì³íþþòüñÿ íà ç, ö, ñ, íàïðèê-
ëàä: äîðîãà – äîðîç³ ³ íà äîðîç³; àïòåêà – àïòåö³ ³ â àïòåö³, 
âsëüõà* – â³ëüñ³ ³ íà â³ëüñ³, ñòð³õà** – ñòð³ñ³ ³ â ñòð³ñ³.

2. Ïåñòëèâ³ âàð³àíòè îñîáîâèõ ³ìåí íà -ÿ ó êëè÷íîìó â³ä-
ì³íêó îäíèíè ìàþòü çàê³í÷åííÿ -þ, íàïðèêëàä: Âàë-þ – â³ä 
Âàëÿ (Âàëåíòèíà), Âàñ-þ – â³ä Âàñÿ (Âàñèëü ÷è Âàñèëèíà), 
Ãàííóñ-þ – â³ä Ãàííóñÿ (Ãàííà), Îëþí-þ – â³ä Îëþíÿ (Îëüãà).

3. Ó ðîäîâîìó â³äì³íêó ìíîæèíè ³ìåííèêè ² â³äì³íè, ÿê 
ïðàâèëî, íå ìàþòü çàê³í÷åííÿ, òî÷í³øå, ó íèõ íóëüîâå çàê³í-
÷åííÿ. Ïîð³âí.: âïðàâà ³ âïðàâ, ìàìà ³ ìàì, íàä³ÿ ³ íàä³é, 
ôàáðèêà ³ ôàáðèê, õàòà ³ õàò. Ïðè öüîìó î, îñîáëèâî ó ñëî-
âàõ ç ðóõîìèì íàãîëîñîì, äóæå ÷àñòî ïåðåõîäèòü â ³, íàïðèê-
ëàä: ãîðà – ã³ð, äîáà – ä³á, êîñà – ê³ñ, íîãà – í³ã, áîðîäà – áî-
ð³ä, ãîëîâà – ãîë³â, îñîáà – îñ³á, ðîáîòà – ðîá³ò, ÿãîäà – ÿã³ä. 
Ó äåÿêèõ äàâí³õ óêðà¿íñüêèõ ñëîâàõ öüîãî ïåðåõîäó íåìàº: 
âîäà – âîä, îñà – îñ, ïðîáà – ïðîá, ñîâà – ñîâ. Â³äñóòí³é öåé 
ïåðåõ³ä ó ñëîâàõ ³íøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ: äîçà – äîç, ìîäà – 
ìîä, íîðìà – íîðì, ðîòà – ðîò.

* Â³ëüõà – ëèñòÿíå äåðåâî àáî êóù ðîäèíè áåðåçîâèõ.
** Ñòð³õà – ïîêð³âëÿ áóä³âë³, ïåðåâàæíî ñîëîì’ÿíà.
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Ëèøå ³ìåííèêè æ³íî÷îãî ðîäó ñ³ì’ÿ, ñòàòòÿ, ìèøà, ñâè-
íÿ ìàþòü ó ðîäîâîìó â³äì³íêó ìíîæèíè çàê³í÷åííÿ -åé: ñ³-
ìåé, ñòàòåé, ìèøåé, ñâèíåé. À ³ìåííèêè ÷îëîâ³÷îãî ðîäó 
ñóääÿ òà ñòàðîñòà (ó âåñ³ëüíîìó îáðÿä³) ìàþòü çàê³í÷åííÿ 
-³â: ñóää³â, ñòàðîñòsâ. ²ìåííèê ñï³ëüíîãî ðîäó ñòàðîñòà (êå-
ð³âíà îñîáà) ìàº ÷èñòó îñíîâó – ñòàðîñò.

Вправа 128. Прочитайте текст, знайдіть у ньому іменники та усно визначте їх 
відміну. Випишіть іменники І відміни, визначте їх число, відмінок і групу.

Ìàéæå äâà äí³ ó ïîò³ ÷îëà ìè ç õëîïöÿìè ïðèâîäèëè äî ëàäó 
ñâîþ ê³ìíàòó. ² òàê ¿¿ ïðèáðàëè, ÿê ä³â÷èíà õàòó ïåðåä ïðè-
õîäîì ñòàðîñò³â ÷è ì³ñüêà âëàäà âóëèöþ ì³ñòà, ïî êîòð³é ìàº 
ïðîõîäèòè ïàðàä ÷è ïðî¿æäæàòè ÿêåñü çàêîðäîííå ïðåäñòàâíè-
öòâî. Äî áëèñêó íàòåðëè ïàðêåòíó ï³äëîãó, ïî÷åïèëè íà â³êíî 
ô³ðàíêó. Ùîá íå îáòèðàëàñÿ ñò³íà á³ëÿ ë³æêà, ïîïðèáèâàëè êè-
ëèìêè, ïðîñòåëèëè â ïðîõîäàõ äîð³æêè, ïî÷åïèëè íà âèäíîìó 
ì³ñö³ êàëåíäàð ç åêçîòè÷íèì ïåéçàæåì ³ êîï³þ êàðòèíè ²âàíà 
Êðàìñüêîãî «Íåçíàéîìêà» (Çà ß. Âèøèâàíèì).

Вправа 129. Запишіть іменники у формах давального, орудного і місцевого від-
мінків однини та родового відмінка множини. Які закінчення іменників потребу-
ють пояснення?

Àëåÿ, á³áë³îòåêà, á³äîëàõà, âåæà, âàãà, äîðîãà, êðèíèöÿ, ìå-
ëîä³ÿ, ñóääÿ, òðèâîãà. 

Вправа 130. Перекладіть іменники і запишіть їх українською мовою у початковій 
формі, у формах орудного і місцевого відмінків однини та родового множини. З 
трьома іменниками складіть і запишіть речення.

Bucurie, cină, măr (arbore), odaie, pază, podea, speranţă, suflet, tavan, turn.
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§ 26. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ІІ ВІДМІНИ

Вправа 131. Визначте, в якому рядку не всі іменники належать до ІІ відміни. 
Чому?

Àâòîð, á³áë³îòåêàð, ãàðàæ, äîðîãîâêàç.
Áóêîâèíåöü, â³òåðåöü, ì³ñöå, çíàííÿ.
Á³ãóí, â³â÷àð, ñåëî, ñëîíåíÿ.

Вправа 132. Уважно прочитайте таблицю, запишіть з її допомогою короткий кон-
спект: 1) до II відміни належать іменники… 2) до м’якої групи належать імен-
ники… 3) до твердої групи належать іменники… 4) до мішаної групи належать 
іменники… 5) особлива увага до таких відмінкових форм…

Â³äì³-
íîê

Òâåðäà ãðóïà

Îäíèíà

Í.
Ð.
Ä.

Çí.
Îð.
Ì.

Êë.

ñò³ë
ñòîë-à
ñòîë-îâ³
ñòîë-ó
ñò³ë
ñòîë-îì
(â) ñòîë-³
(ïî) ñòîë-ó
ñòîë-å

ë³ñ
ë³ñ-ó
ë³ñ-îâ³
ë³ñ-ó
ë³ñ
ë³ñ-îì
(â)ë³ñ-³
(ïî) ë³ñ-ó
ë³ñ-å

êàñèð
êàñèð-à
êàñèð-îâ³
êàñèð-ó
êàñèð-à
êàñèð-îì
(íà) êàñèð-îâ³
(ïî) êàñèð-ó
êàñèð-å

áàòüê-î
áàòüê-à
áàòüê-îâ³
áàòüê-ó
áàòüê-à
áàòüê-îì
(íà) áàòüê-îâ³
(ïî) áàòüê-ó
áàòüê-ó

â³êí-î
â³êí-à
â³êí-ó

â³êí-î
â³êí-îì
(íà) â³êí-³
(ïî) â³êí-ó
â³êí-î

Ìíîæèíà

Í.
Ð.
Ä.
Çí.
Îð.
Ì.
Êë.

còîë-è
ñòîë-³â
ñòîë-àì
còîë-è
còîë-àìè
(ó) còîë-àõ
còîë-è

ë³ñ-è
ë³ñ-³â
ë³ñ-àì
ë³ñ-è
ë³ñ-àìè
(íà) ë³ñ-àõ
ë³ñ-è

êàñèð-è
êàñèð-³â
êàñèð-àì
êàñèð-³â
êàñèð-àìè
(íà) êàñèð-àõ
êàñèð-è

áàòüê-è
áàòüê-³â
áàòüê-àì
áàòüê-³â 
áàòüê-àìè
(íà) áàòüê-àõ
áàòüê-è

â³êí-à
â³êîí
â³êí-àì
â³êí-à
â³êí-àìè
(íà) â³êí-àõ
â³êí-à

Â³äì³-
íîê

Ì’ÿêà ãðóïà

Îäíèíà

Í.
Ð.
Ä.

Çí.
Îð.
Ì.

Êë.

ãàé
ãà-þ 
ãà-ºâ³ ³
ãà-þ 
ãàé
ãà-ºì
(â) ãà-¿ 
(ïî) ãà-þ
ãà-þ

êîâàëü
êîâàë-ÿ 
êîâàë-åâ³ ³
êîâàë-þ
êîâàë-ÿ
êîâàë-åì
(â) êîâàë-åâ³
(ïî) êîâàë-þ
êîâàë-þ

êîáçàð
êîáçàð-ÿ
êîáçàð-åâ³
êîáçàð-þ
êîáçàð-ÿ 
êîáçàð-åì
(â) êîáçàð-åâ³
(ïî) êîáçàð-þ
êîáçàð-þ

ïîë-å 
ïîë-ÿ
ïîë-þ

ïîë-å
ïîë-åì
(â) ïîë-³
(ïî) ïîë-þ
ïîë-å

çíàíí-ÿ
çíàíí-ÿ
çíàíí-þ

çíàíí-ÿ
çíàíí-ÿì
(â) çíàíí-³
(ïî) çíàíí-þ
çíàíí-ÿ
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Ìíîæèíà

Í.
Ð.
Ä.
Çí.
Îð.
Ì.
Êë.

ãà-¿ 
ãà-¿â 
ãà-ÿì 
ãà-¿ 
ãà-ÿìè 
(ïî) ãà-ÿõ 
ãà-¿

êîâàë-³ 
êîâàë-³â 
êîâàë-ÿì 
êîâàë-³â 
êîâàë-ÿìè 
(íà) êîâàë-ÿõ 
êîâàë-³

êîáçàð-³ 
êîáçàð-³â 
êîáçàð-ÿì 
êîáçàð-³â 
êîáçàð-ÿìè 
(íà) êîáçàð-ÿõ
êîáçàð-³

ïîë-ÿ 
ïîë-³â 
ïîë-ÿì 
ïîë-ÿ 
ïîë-ÿìè 
(íà) ïîë-ÿõ
ïîë-ÿ

çíàíí-ÿ
çíàíü
çíàííÿì
çíàíí-ÿ
çíàíí-ÿìè
(íà) çíàíí-ÿõ
çíàíí-ÿ

Â³äì³-
íîê

Ì³øàíà ãðóïà

Îäíèíà

Í.
Ð.
Ä.

Çí.
Îð.
Ì.

Êë.

äîù
äîù-ó 
äîù-åâ³ 
äîùó
äîù
äîù-åì 
(íà) äîù-³
(ïî) äîù-ó
äîù-ó

÷èòà÷
÷èòà÷-à 
÷èòà÷-åâ³ 
÷èòà÷-ó 
÷èòà÷-à 
÷èòà÷-åì 
(íà) ÷èòà÷-åâ³
(íà) ÷èòà÷-ó/³ 
÷èòà÷-ó

ï³ñíÿð
ï³ñíÿð-à 
ï³ñíÿð-åâ³
ï³ñíÿð-ó 
ï³ñíÿð-à 
ï³ñíÿð-åì 
(íà) ï³ñíÿð-åâ³
(íà) ï³ñíÿð-ó/³
ï³ñíÿð-å

ïð³çâèù-å
ïð³çâèù-à
ïð³çâèù-ó

ïð³çâèù-å
ïð³çâèù-åì
(íà) ïð³çâèù-³
(ó) ïð³çâèù-ó
ïð³çâèù-å

Ìíîæèíà

Í.
Ð.
Ä.
Çí.
Îð.
Ì.
Êë.

äîù-³ 
äîù-³â 
äîù-àì 
äîù-³ 
äîù-àìè
(íà) äîù-àõ
äîù-³

÷èòà÷-³ 
÷èòà÷-³â 
÷èòà÷-àì 
÷èòà÷-³â 
÷èòà÷-àìè 
(íà) ÷èòà÷-àõ 
÷èòà÷-³

ï³ñíÿð-³ 
ï³ñíÿð-³â 
ï³ñíÿð-àì 
ï³ñíÿð-³â 
ï³ñíÿð-àìè 
(íà) ï³ñíÿð-àõ 
ï³ñíÿð-³

ïð³çâèù-à
ïð³çâèù
ïð³çâèù-àì
ïð³çâèù-à
ïð³çâèù-àìè
(íà) ïð³çâèù-àõ
ïð³çâèù-à

Вправа 133. Наведіть по три приклади іменників ІІ відміни кожної групи і запи-
шіть їх.

Паралельні закінчення іменників  II відміни
Ó ðîäîâîìó â³äì³íêó îäíèíè ³ìåííèêè ²² â³äì³íè ìà-

þòü çàê³í÷åííÿ -à, -ÿ òà -ó, -þ. Öå çóìîâëåíî ¿õ ãðàìàòè÷-
íèìè îçíàêàìè, ëåêñè÷íèì çíà÷åííÿì ³ ì³ñöåì íàãîëîñó. 
Íàïðèêëàä: áðàò – áðàò-à, êîâàëü – êîâàë-ÿ, ñàä – ñàä-ó, 
ãàé – ãà-þ.

²ìåííèêè ñåðåäíüîãî ðîäó çàâæäè ìàþòü ó ðîäîâîìó â³ä-
ì³íêó îäíèíè ò³ëüêè çàê³í÷åííÿ -à, -ÿ, íàïðèêëàä: âåñëî – 
âåñë-à, ïëå÷å – ïëå÷-à, äåðåâöå – äåðåâö-ÿ, æèòòÿ – æèòò-ÿ, 
ìîðå – ìîð-ÿ.
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Â ³ìåííèêàõ ÷îëîâ³÷îãî ðîäó â ðîäîâîìó â³äì³íêó îäíèíè 
íàÿâí³ñòü çàê³í÷åííÿ -à, -ÿ ÷è -ó, -þ âèçíà÷àºòüñÿ ¿õ ëåêñè÷-
íèì çíà÷åííÿì ³ ì³ñöåì íàãîëîñó.

 Вправа 134. Розгляньте таблицю, зверніть увагу на групи іменників, які 
мають у родовому відмінку закінчення -а, -я та -у, -ю, й усно доповніть 
кожну з них своїми прикладами. Хто більше?

Закінчення іменників  II відміни у родовому відмінку

Çàê³í÷åííÿ
-à, -ÿ ìàþòü

Ïðèêëàäè Çàê³í÷åííÿ
-ó, -þ ìàþòü

Ïðèêëàäè

Íàçâè
ëþäåé

áðàò-à, îðà÷-à, 
ó÷èòåë-ÿ, Ãðèãîð³-ÿ

Íàçâè ðå÷îâè-
íè, ìàòåð³àëó

áåíçèí-ó, âîñê-ó, 
ìåä-ó, ï³ñê-ó

Íàçâè
òâàðèí

ãîëóá-à, ìîðæ-à, 
çàéö-ÿ, Ìóð÷èê-à, 

Çá³ðí³ íàçâè àëüìàíàõ-ó, àòëàñ-ó, 
êîëåêòèâ-ó, õîð-ó

Íàçâè
äåðåâ, ãðèá³â

áóê-à, ãðàá-à,
ãðèá-à, ãðóçä-ÿ

Íàçâè çàêëà-
ä³â, óñòàíîâ

â³éñüêêîìàò-ó, 
êëóá-ó, ³íñòèòóò-ó

Íàçâè
ì³ñò ³ ñ³ë

Êèºâ-à, Êèøèíåâ-à, 
Ëüâîâ-à, Äðîãîáè÷-à,
Òåðíîïîë-ÿ

Ïðîñòîðîâ³
íàçâè

ãà-þ, ëóã-ó, ìàéäàí-ó, 
ñòåï-ó, êðà-þ

Íàçâè
ïðåäìåò³â

ãîäèííèê-à,
êëþ÷-à, àâòîáóñ-à

Íàçâè êóù³â ³ 
òðàâ’ÿíèñòèõ 
ðîñëèí

à´ðóñ-ó, áóçê-ó, 
æàñìèí-ó, ãîðîõ-ó, 
áàðâ³íê-ó

Íàçâè ì³ð àð-à, ãðàì-à, ìåòð-à, 
äí-ÿ, ì³ñÿö-ÿ

Íàçâè ä³é, ïðî-
öåñ³â, ñòàí³â, 
ôîðìàö³é

á³ã-ó, çàíåïàä-ó,
ðîçâèòê-ó,
ôåîäàë³çì-ó

Íàçâè
ãðîøåé

ëå-ÿ, äîëàð-à, 
ãðîø-à

Íàçâè
ïî÷óòò³â

áîë-þ, â³ä÷à-þ, ãí³â-ó, 
æàë-þ, ñîðîì-ó

Íàóêîâ³
òåðì³íè

àòîì-à, åêâàòîð-à, 
ðîìá-à, ïðèñóäê-à

Íàçâè ÿâèù
ïðèðîäè

â³òð-ó, ìîðîç-ó, 
äîù-ó, âîãí-þ, ³íå-þ

 Вправа 135. З допомогою вчителя і за словником знайдіть молдовські 
відповідники іменників, значення яких вам не відоме. Запишіть подані 
іменники у формі родового відмінка однини. Користуючись попередньою 
таблицею, аргументуйте вибір закінчення. 

Àâòîìîá³ëü, àíòîí³ì, àïòåêàð, áåòîí, Â³äåíü, âîâê, ãåêòàð, 
äóêàò, äþéì, äÿòåë, æàõ, çà¿çä, êàï³òàë³çì, ê³ëîìåòð, êîì³òåò, 
ëèìàí, ë³òàê, ìîëîò, îìîí³ì, îïåíüîê, ï³äîñè÷íèê, Ôàñò³â, õî-
ëîä, øèë³íã, Þð³é, ÿâ³ð. 

Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ âèá³ð çàê³í÷åííÿ ³ìåííèêà çàëåæèòü 
íå ëèøå â³ä çíà÷åííÿ, à é â³ä ì³ñöÿ íàãîëîñó. Çàê³í÷åííÿ -ó, 
-þ ìàþòü íàçâè ð³÷îê, îçåð, ã³ð, êðà¿í òà ³íøèõ òåðèòîð³é, 
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ÿêùî íàãîëîñ ó íèõ ïîñò³éíî çáåð³ãàºòüñÿ íà îñíîâ³, íàïðèê-
ëàä: Áóã – Áóãó, Äîí – Äîíó, Äóíàé – Äóíàþ; Áàéêàëó, Áàëà-
òîíó, Ñâèòÿçþ, Àðàðàòó, Åëüáðeñó, Ïàì³ðó; Ê³ïðó; Àëæèðó, 
ªãèïòó, ²ðàêó, Äîíáàñó, Ñèá³ðó; Êðèìó. Àëå íàçâè ð³÷îê ç 
íàãîëîñîì, ÿêèé ïåðåõîäèòü íà çàê³í÷åííÿ, ìàþòü çàê³í÷åí-
íÿ -à, -ÿ, íàïðèêëàä: Äí³ñòåð – Äí³ñòðà, Ïðóò – Ïðóòà, 
²ðòèø – ²ðòèøà, Äîíåöü – Ä³íöÿ, ²íãóëåöü – ²íãóëüöÿ.

Òàê ñàìî çàê³í÷åííÿ -ó, -þ ìàþòü íàçâè áóä³âåëü, ñïîðóä, 
ïðèì³ùåíü òà ¿õ ÷àñòèí ç ïîñò³éíèì íàãîëîñîì íà îñíîâ³, 
íàïðèêëàä: áóäèíêó, âîêçàëó, äàõó, çàëó, êîðèäîðó; êàíàëó, 
ñàðàþ òà ³í. Àëå â íàçâàõ ç íàãîëîñîì íà çàê³í÷åíí³ ïèøåìî 
-à, -ÿ, íàïðèêëàä: â³òðÿê – â³òðÿêà, ìëèí – ìëèíà, õë³â – 
õë³âà, ãàðàæ – ãàðàæà.

Ó äåÿêèõ ³ìåííèêàõ çàê³í÷åííÿ -à, -ÿ òà -ó, -þ â ðîäîâî-
ìó â³äì³íêó îäíèíè ñëóæàòü äëÿ ðîçð³çíåííÿ ¿õ çíà÷åííÿ. 
Íàïðèêëàä: àëìàç – àëìàçà (îêðåìèé êðèñòàë; ³íñòðóìåíò) 
³ àëìàç – àëìàçó (ì³íåðàë); àïàðàò – àïàðàòà (ïðèñòð³é) 
³ àïàðàò – àïàðàòó (óñòàíîâà, ñóêóïí³ñòü ñëóæáîâö³â); áó-
ðÿê – áóðÿêà (îäíà ðîñëèíà, îäèí êîð³íü) ³ áóðÿê – áóðÿêó 
(óðîæàé); Àìóð – Àìóðà (ì³ô³÷íà ³ñòîòà) ³ Àìóð – Àìóðó (ð³÷-
êà); áàë – áàëà (îäèíèöÿ âèì³ðþâàííÿ) ³  áàë – áàëó (òàíöþ-
âàëüíå ñâÿòî).

Äåÿê³ ïàðàëåëüí³ ôîðìè ðîäîâîãî â³äì³íêà îäíèíè íå ðîç-
ð³çíÿþòüñÿ çà çíà÷åííÿì: äâîðà – äâîðó, ìîñòà – ìîñòó, ïàð-
êàíà – ïàðêàíó, ïëîòà – ïëîòó, ñòîëà – ñòîëó.

 Вправа 136. Розгляньте форми родового відмінка однини загальних і 
власних назв, поясніть вибір закінчення. Зверніть увагу на значення імен-
ників з паралельними закінченнями (за потреби зверніться до орфогра-
фічного словника).

1. Àêòà – àêòó, áëîêà – áëîêó, áóôåòà – áóôåòó, ãðàäóñà, 
çàìêћ – çћìêó, êàìåíÿ – êàìåíþ, êëèíà – êëèíó, ëèñòîïàäà – 
ëèñ òîïàäó, ïîÿñà – ïîÿñó, ñîíÿøíèêà – ñîíÿøíèêó.

2. Àëæèðà – Àëæèðó, Áàëõàøà – Áàëõàøó, Âàíêóâåðà – 
Âàíêóâåðó, Ã³áðàëòàðà – Ã³áðàëòàðó, Äí³ïðà, Çáðó÷à, Ëþêñåì-
áóðãà – Ëþêñåìáóðãó, Ðèìà – Ðèìó, Òóí³ñà – Òóí³ñó.

Ó äàâàëüíîìó â³äì³íêó îäíèíè ³ìåííèêè ²² â³äì³íè ìàþòü 
çàê³í÷åííÿ -îâ³, -åâ³, -ºâ³ òà -ó, -þ.

Á³ëüø³ñòü ³ìåííèê³â ñåðåäíüîãî ðîäó â äàâàëüíîìó â³äì³í-
êó îäíèíè ìàº çàê³í÷åííÿ -ó, -þ. Íàïðèêëàä: âåñëó, âèäîâè-
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ùó, ãîðþ, çàâäàííþ. Ïàðàëåëüí³ çàê³í÷åííÿ -îâ³, -ó ìîæóòü 
ìàòè ëèøå íàçâè ìàëèõ ³ñòîò ³ç ñóô³êñîì -ê-. Íàïðèêëàä: 
äèòÿòêîâ³ ³ äèòÿòêó, çâ³ðÿòêîâ³ ³ çâ³ðÿòêó, íåìîâëÿòêîâ³ 
³ íåìîâëÿòêó. 

²ìåííèêè ÷îëîâ³÷îãî ðîäó â äàâàëüíîìó â³äì³íêó îäíèíè 
ìîæóòü ìàòè ïàðàëåëüí³ çàê³í÷åííÿ -îâ³, -åâ³, -ºâ³ òà -ó, -þ. 
Íàïðèêëàä: áðàòîâ³ ³ áðàòó, â³òðîâ³ ³ â³òðó, ãàçåòÿðåâ³ ³ ãà-
çåòÿðó, çáèðà÷åâ³ ³ çáèðà÷ó, êîíåâ³ ³ êîíþ, Ñåðã³ºâ³ ³ Ñåðã³þ.

 Вправа 137. Розкрийте дужки і запишіть залежні іменники у формі да-
вального відмінка однини. Усно поясніть вибір закінчення. 

Â³ääàòè (òîâàðèø), â³ðèòè (ïîâ³äîìëåííÿ), äîïîìàãàòè (ë³-
êàð), äîðó÷èòè (ó÷åíü), çàïîá³ãòè (ëèõî), çàïðîïîíóâàòè (êîëåê-
òèâ), çàóâàæèòè (âîä³é), íàëåæàòè (ì³ñòî), ïîðàäèòè (â³äâ³äó-
âà÷), ïðîïîíóâàòè (÷èòà÷).

ßêùî ïîðÿä òðåáà ïîñòàâèòè ó äàâàëüíîìó â³äì³íêó äâà 
àáî òðè ³ìåííèêè ÷îëîâ³÷îãî ðîäó, òî äëÿ óíèêíåííÿ îäíîìà-
í³òíîñò³ çàê³í÷åíü ïåðøèé ñë³ä âæèâàòè ³ç çàê³í÷åííÿì -îâ³ 
(-åâ³, -ºâ³), à ïîäàëüø³ ³ç çàê³í÷åííÿì -ó (-þ). Íàïðèêëàä: ïà-
íîâ³ äèðåêòîðó, Âàñèëåâ³ Îëåêñ³éîâè÷ó, ²âàíîâ³ Ãðèãîðîâè÷ó 
Ìàêñèì’þêó. 

Вправа 138. Запишіть запропоновані прізвища, імена і по батькові в давальному 
відмінку. Котрі прізвища не змінюються і чому?

1. Àðòåìåíêî Ïåòðî Âàñèëüîâè÷. 2. Ãîëîâêî ²ðèíà Êîñòÿíòè-
í³âíà. 3. Ïîïîâè÷ Âàñèëü Ïåòðîâè÷. 4. Ðîìàíèøèí Ñåðã³é Þð³-
éîâè÷. 5. Îðåë Ãàííà Äìèòð³âíà. 6. Êðàâåöü Îëüãà Ñåðã³¿âíà.

Ó íàçèâíîìó â³äì³íêó ìíîæèíè ³ìåííèêè ²² â³äì³íè ìà-
þòü çàê³í÷åííÿ -è, -³, -¿ òà -à, -ÿ.

Çàê³í÷åííÿ -è, -³, -¿ ìàþòü ³ìåííèêè ÷îëîâ³÷îãî ðîäó. Íà-
ïðèêëàä: áðàòè, áðèãàäèðè, ãåêòàðè; â³äâ³äóâà÷³, àâòîìîá³-
ë³, á³éö³, âîä³¿.

Çàê³í÷åííÿ -à, -ÿ ìàþòü ³ìåííèêè ñåðåäíüîãî ðîäó. Íà-
ïðèêëàä: âåñëà, â³êíà; âîãíèùà; ïî÷óòòÿ, ïðèñë³â’ÿ. 

Ó ðîäîâîìó â³äì³íêó ìíîæèíè ³ìåííèêè ²² â³äì³íè ìàþòü 
çàê³í÷åííÿ -³â, -¿â, íóëüîâå çàê³í÷åííÿ òà çàê³í÷åííÿ -åé. 

Çàê³í÷åííÿ -³â, -¿â ìàþòü ³ìåííèêè ÷îëîâ³÷îãî ðîäó òà ÷à-
ñòèíà ³ìåííèê³â ñåðåäíüîãî ðîäó íà -å, -ÿ. Íàïðèêëàä: áðà-
ò³â, âîä³¿â, ìîð³â, ïî÷óòò³â, ïðèñë³â’¿â. 
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Çàê³í÷åííÿ -åé ìàþòü ëèøå äåÿê³ ³ìåííèêè ÷îëîâ³÷îãî ³ 
ñåðåäíüîãî ðîäó. Íàïðèêëàä: ãîñòåé, êîíåé, î÷åé, ïëå÷åé.

²ìåííèêè ÷îëîâ³÷îãî ðîäó íà -àíèí, -ÿíèí, -èí òèïó ãàëè-
÷àíèí, êèÿíèí, áîëãàðèí, ÿê³ ó ôîðì³ ìíîæèíè âòðà÷àþòü 
-èí, ìàþòü íóëüîâå çàê³í÷åííÿ, íàïðèêëàä: ãàëè÷àí, êèÿí, 
áîëãàð.

Íóëüîâå çàê³í÷åííÿ ìàþòü òàêîæ ³ìåííèêè ñåðåäíüîãî 
ðîäó íà -î òà á³ëüø³ñòü ³ìåííèê³â íà -å, -ÿ, à òàêîæ ³ìåííèêè 
÷îëîâ³÷îãî ðîäó, ùî âòðà÷àþòü ó ôîðì³ ìíîæèíè -èí. Íàïðè-
êëàä: áîëîòî – áîë³ò, â³êíî – â³êîí; âîãíèùå – âîãíèù, ïð³çâè-
ùå – ïð³çâèù, ì³ñöå – ì³ñöü; âåñ³ëëÿ – âåñ³ëü, çíàííÿ – çíàíü. 
îáëè÷÷ÿ – îáëè÷ òà ãðîìàäÿíèí – ãðîìàäÿí, ñåëÿíèí – ñåëÿí.

Â ³ìåííèêàõ ñåðåäíüîãî ðîäó ç îñíîâîþ íà äâà ïðèãîëîñ-
í³ ïåðåä íóëüîâèì çàê³í÷åííÿì ì³æ ïðèãîëîñíèìè ç’ÿâëÿ-
þòüñÿ âñòàâí³ ãîëîñí³ î, å, íàïðèêëàä: â³êíî – â³êîí, çåð-
íî – çåðåí.

Вправа 139. Утворіть і запишіть від першої групи іменників форми називного від-
мінка множини, а від другої – форми родового відмінка множини.

1. Áîãàòèð, áàãà÷, ãàçåòÿð, ãàé, ëåêòîð, ë³êàð, ìàëÿð, ñåëÿ-
íèí, ñòîðîæ, ó÷èòåëü, ÷åõ.

2. Àïåëüñèí, áàãàò³é, ãàðàæ, äðóêàð, ëüâ³â’ÿíèí, ìå÷, ïî-
äâ³ð’ÿ, ïðèÿòåëü, ðîñ³ÿíèí, ðó÷àé, ñ³äëî, ñòàä³îí.

Ó ì³ñöåâîìó â³äì³íêó ³ìåííèêè ²² â³äì³íè íåð³äêî ìàþòü 
ïàðàëåëüí³ çàê³í÷åííÿ, âèêîðèñòàííÿ ÿêèõ äî ïåâíî¿ ì³ðè 
çóìîâëþºòüñÿ ïðèéìåííèêàìè, ïîð³âí.: ó ë³ñ-³ – ïî ë³ñ-ó, ó 
ìîð-³ – ïî ìîð-þ, ó ïîë-³ – ïî ïîë-þ, ïî ãàþ – ó ãà¿, íà êîâà-
ëåâ³ – íà êîâàëþ.

§ 27. ВІДМІНЮВАННЯ І ПРАВОПИС ІМЕННИКІВ  
ІІІ ВІДМІНИ

²ìåííèêè ²²² â³äì³íè ìàþòü îñíîâè, ùî çàê³í÷óþòüñÿ 
íà òâåðäèé àáî íà ì’ÿêèé ïðèãîëîñíèé: ëþáîâ, âåëè÷, í³÷, 
ðîçê³ø, ð³÷, ò³íü, ñ³ëü, â³ñòü, â³ääàí³ñòü. Àëå öå íå ïîçíà-
÷àºòüñÿ íà ¿õ â³äì³íþâàíí³: âîíè ìàþòü ñòðóíêó ñèñòåìó 
â³äì³íþâàííÿ.
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Приклади відмінювання іменників ІІІ відміни

Â³äì³íîê Îäíèíà

Í.
Ð.
Ä.
Çí.
Îð.
Ì.
Êë.

â³äïîâ³äü
â³äïîâ³ä-³
â³äïîâ³ä-³
â³äïîâ³äü
â³äïîâ³ää-þ
(ó) â³äïîâ³ä-³
â³äïîâ³ä-å

çóñòð³÷
çóñòð³÷-³
çóñòð³÷-³
çóñòð³÷
çóñòð³÷÷-þ
(ïðè) çóñòð³÷-³
çóñòð³÷-å

ê³ñòü
êîñò-³
êîñò-³
ê³ñòü
ê³ñò-þ
(íà) êîñò-³
êîñò-å

ìàò-è
ìàò-åð-³
ìàò-åð-³
ìàò³ð
ìàò-³ð’-þ 
(ïðè) ìàò-åð-³
ìàò-è

Â³äì³íîê Ìíîæèíà

Í.
Ð.
Ä.
Çí.
Îð.
Ì.
Êë.

â³äïîâ³ä-³
â³äïîâ³ä-åé
â³äïîâ³ä-ÿì
â³äïîâ³ä-³
â³äïîâ³ä-ÿìè
(ó) â³äïîâ³ä-ÿõ
â³äïîâ³ä-³

çóñòð³÷-³
çóñòð³÷-åé
çóñòð³÷-àì
çóñòð³÷-³
çóñòð³÷-àìè
(ïðè) çóñòð³÷-àõ
çóñòð³÷-³

êîñò-³
êîñò-åé
êîñò-ÿì
êîñò-³
êîñò-ÿìè
(íà) êîñò-ÿõ
êîñò-³

ìàò-åð-³
ìàò-åð-³â
ìàò-åð-ÿì
ìàò-åð-³â
ìàò-åð-ÿìè
(ïðè) ìàò-åð-ÿõ
ìàò-åð-³

Вправа 140.  Прочитайте текст, знайдіть у ньому іменники і визначте їх відміни. 
Іменники ІІІ відміни випишіть у початковій формі і тій, в якій вони вжиті у тексті, 
визначте їх відмінок.

Ó öþ ìèòü ó áàòüêîâèõ î÷àõ ÿ ïîáà÷èâ çàæóðó é òåïë³íü ³ ç 
âäÿ÷í³ñòþ ïðèãîðíóâñÿ äî éîãî ãðóäåé. Ç õàòè ó ñâÿòêîâ³é õóñò-
ö³ âèéøëà ìàòè, íà ¿¿ îáëè÷÷³ óëÿãëèñü óðî÷èñò³ñòü, çëàãîäà é 
î÷³êóâàííÿ êàçêè. Òàòî ïîãëÿíóâ ó çàñí³æåíó äàëå÷³íü ³ òèõî 
ïîêëèêàâ Ä³äà Ìîðîçà.

Âå÷³ð çàñ³âàº çîð³, à ï³ä íîãàìè ãîëóáà ò³íü áàâèòüñÿ ç³ ñí³-
ãîì. Íàâêîëî òàê òèõî, ùî ÷óòíî, ÿê ó ã³ëë³ âîðóøàòüñÿ çîð³ é 
îáòðóøóþòü ñð³áíó ïàìîðîçü. Çàòðåìò³â ì³é ãîëîñ â³ä ðàäîñò³ ³ 
âäÿ÷íîñò³ (Çà Ì. Ñòåëüìàõîì).

Ó íàçèâíîìó ³ çíàõ³äíîìó â³äì³íêàõ á³ëüø³ñòü ³ìåííèê³â 
²²² â³äì³íè çàê³í÷óºòüñÿ íà ì’ÿêèé àáî òâåðäèé ïðèãîëîñ-
íèé: â³ðí³ñòü, â³ñü, ãàëóçü, ì³öü, îñ³íü, ñ³ëü; âåðô, êðîâ, ð³÷. Â 
³ìåííèêó ìàòè ó çíàõ³äíîìó â³äì³íêó â îñíîâ³ ç’ÿâëÿºòüñÿ 
ñóô³êñ -³ð – ìàò³ð.

Óñ³ ³ìåííèêè ²²² â³äì³íè ó ðîäîâîìó, äàâàëüíîìó ³ ì³ñ-
öåâîìó â³äì³íêàõ îäíèíè ìàþòü çàê³í÷åííÿ -³: â³ðíîñò-³, 
îñ-³, ãàëóç-³, ìîö-³, îñåí-³, ñîë-³, âåðô-³, êðîâ-³, ðå÷-³. Ïðè öüî-
ìó ³ çàêðèòîãî ñêëàäó ÷åðãóþòüñÿ ç î, å ó ñêëàä³ â³äêðèòî-
ìó, íàïðèêëàä: â³ðí³ñòü – â³ðíîñò³, â³ñü – îñ³, ì³öü – ìîö³, 
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ñ³ëü – ñîë³, îñ³íü – îñåí³, ð³÷ – ðå÷³, ïîð³âí. ùå ìàòè: ìà-
ò³ð – ìàòåð³.

Â îðóäíîìó â³äì³íêó îäíèíè ³ìåííèêè ²²² â³äì³íè ìàþòü 
çàê³í÷åííÿ -þ, ïåðåä ÿêèì â³äáóâàºòüñÿ ïîäîâæåííÿ ì’ÿêèõ 
³ øèïëÿ÷èõ ïðèãîëîñíèõ, íàïðèêëàä: â³äïîâ³äü – â³äïîâ³ää-þ, 
ãàëóçü – ãàëóçç-þ, ìåäàëü – ìåäàëë-þ, îñ³íü – îñ³íí-þ, â³ñü – 
â³ññ-þ, ì³öü – ì³öö-þ, í³÷ – í³÷÷-þ, òóø – òóøø-þ. 

Íå â³äáóâàºòüñÿ ïîäîâæåííÿ, ÿêùî îñíîâà çàê³í÷óºòü-
ñÿ çá³ãîì ïðèãîëîñíèõ, à òàêîæ ãóáíèì ïðèãîëîñíèì òà ð, 
íàïðèêëàä: âäÿ÷í³ñòü – âäÿ÷í³ñòþ, ïîâ³ñòü – ïîâ³ñòþ, ëþ-
áîâ – ëþáîâ’þ. Ï³ñëÿ ãóáíèõ ïðèãîëîñíèõ òà ð ïåðåä çàê³í-
÷åííÿì -þ ñòàâèòüñÿ àïîñòðîô: êðîâ – êðîâ’þ, ëþáîâ – ëþ-
áîâ’þ, ìàòè – ìàò³ð’þ.

Ô. Êðè÷åâñüêèé. Ìàòè

Êëè÷íèé â³äì³íîê ³ìåííèê³â ²²² â³äì³íè ìàº çàê³í÷åííÿ -å, 
íàïðèêëàä: â³ðíîñò-å, â³ñò-å, ëþáîâ-å, ìîëîäîñò-å, ðàäîñò-å. 

²ìåííèê ìàòè ó êëè÷íîìó â³äì³íêó ìàº òàêå æ çàê³í÷åí-
íÿ, ÿê ³ â íàçèâíîìó: ìàò-è.

Ó ôîðì³ íàçèâíîãî â³äì³íêà ìíîæèíè ³ìåííèêè ²²² â³ä-
ì³íè ìàþòü çàê³í÷åííÿ -³, íàïðèêëàä: àðò³ë-³, â³äïîâ³ä-³, ìå-
äàë-³, íî÷-³, àëå ìíîæèíó ìàþòü, ÿê ïðàâèëî, ò³ ³ìåííèêè, 
ÿê³ ñïîëó÷àþòüñÿ ç ê³ëüê³ñíèìè ÷èñë³âíèêàìè, íàïðèêëàä: 
äâ³ áàíäåðîë³, òðè çóñòð³÷³, ÷îòèðè äîïîâ³ä³.

Íå ìàþòü ôîðì ìíîæèíè íàçâè äåðæàâ, òåðèòîð³é, ð³ê, 
ì³ñò: Á³ëîðóñü, Âîëèíü, Ïðèï’ÿòü, Êóáàíü. Ôîðì ìíîæèíè íå 
ìàþòü òàêîæ ñëîâà, ÿê³ º íàçâàìè ðèñ ëþäèíè, îñîáëèâîñòåé 
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ïðèðîäè ³ ñóñï³ëüñòâà: àêóðàòí³ñòü, áóäåíí³ñòü, âàðò³ñòü, 
âåëè÷, ãîñïîäàðí³ñòü, çàêîíí³ñòü, ë³ñèñò³ñòü.

Ó ðîäîâîìó â³äì³íêó ìíîæèíè â ³ìåííèêàõ ²²² â³äì³íè 
ç’ÿâëÿºòüñÿ çàê³í÷åííÿ -åé: áàíäåðîë-åé, ãàíòåë-åé, äàë-åé, 
ìèò-åé, ò³í-åé, ôîðåë-åé. ²ìåííèê ìàòè âæèâàºòüñÿ ³ç çàê³í-
÷åííÿì -³â: ìàòåð-³â.

Äàâàëüíèé â³äì³íîê ìíîæèíè ìàº çàê³í÷åííÿ -ÿì, à ï³ñëÿ 
øèïëÿ÷èõ -àì: ãàëóç-ÿì, äåòàë-ÿì, çóñòð³÷-àì, ðå÷-àì.

Â îðóäíîìó â³äì³íêó ìíîæèíè ç’ÿâëÿºòüñÿ çàê³í÷åííÿ 
-ÿìè, à ï³ñëÿ øèïëÿ÷èõ -àìè: àêâàðåë-ÿìè, â³äïîâ³ä-ÿìè, çó-
ñòð³÷-àìè, íî÷-àìè, ïîäîðîæ-àìè.

Ì³ñöåâèé â³äì³íîê ìíîæèíè ³ìåííèê³â ²²² â³äì³íè ìàº çà-
ê³í÷åííÿ -ÿõ, -àõ: (â) àðò³ë-ÿõ, (íà) ãàñòðîë-ÿõ, (ïðè) çó-
ñòð³÷-àõ, (ïî) íî÷-àõ.

Ó êëè÷íîìó â³äì³íêó ìíîæèíè ³ìåííèê³â ö³º¿ â³äì³íè 
òàê³ æ çàê³í÷åííÿ, ÿê ³ â íàçèâíîìó: àêâàðåë-³, äàë-³, ìèò-³, 
îïîâ³ä-³, çóñòð³÷-³, ìàòåð-s.

Вправа 141. Іменники ІІІ відміни запишіть у дві колонки: у першу – ті, що мають 
форми однини і множини, а в другу – ті, що мають лише форму однини.

Àêâàðåëü, áàéäóæ³ñòü, ãàëóçü, ä³àãîíàëü, ºäí³ñòü, æîðñòî-
ê³ñòü, çåëåíü, ³íâàë³äí³ñòü, êàðóñåëü, ëàíü, ìîäåëü, íàî÷í³ñòü, 
îáëàñòü, ïîâ³ñòü, Ïðèï’ÿòü (ð³êà), ðîëü, ñ³òü, Ñëó÷ (ð³êà), óáî-
ã³ñòü, ôîðìàëüí³ñòü, ÷óéí³ñòü, øàëü. 

Вправа 142. Розділіть іменники на дві групи: ті, що мають форму однини і мно-
жини, і ті, що мають лише форму однини. Письмово провідміняйте по два імен-
ники кожної з груп.

Í³÷, ãóñ³íü, íåíàâèñòü, ì³äü, ìîëîäü, ïîì³÷, ëþáîâ, ö³ëü, 
øèíåëü, ÿê³ñòü, â³ääàí³ñòü, ïîäîðîæ, ðàä³ñòü, ï³÷, îáëàñòü, ñâ³-
äîì³ñòü, ìîëîäü.

§ 28. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ІV ВІДМІНИ

Вправа 143. Випишіть іменники середнього роду , які належать до ІІ і ІV відмін. 
Поясніть, як ви їх розпізнали.

Àíãåë, àíãåëÿ, àíãåëÿòêî; á³ëêà, á³ë÷åíÿ, á³ë÷åíÿòêî; âåä-
ì³äü, âåäìåäèöÿ, âåäìåæà, âåäìåæàòêî; âíóê, âíó÷êà, âíó÷à, 
âíó÷àòêî, âíó÷åíÿ, âíó÷åíÿòêî; ãîðîáåöü, ãîðîá÷èõà, ãîðîáåíÿ, 
ãîðîáåíÿòêî; ìàëÿ, ìàëÿòêî.
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Вправа 144. До іменників І чи ІІ відмін доберіть і запишіть спільнокореневі імен-
ники ІV відміни.

Çðàçîê: òèãð – òèãðåíÿ.

Áàðñ, âíóê, âîâê, ãàëêà, æàáà, çàºöü, ³íäèê, ¿æàê, êîçà, 
êð³ëü, ëåâ, ëåëåêà, ëèñ, ëîñü, ìèøà, íîãà, îêî, îðåë, ïòàõ, ðèñü, 
ñëîí, ñîðîêà.

Приклади відмінювання іменників ІV відміни
Â³äì³íîê Îäíèíà

Í.
Ð.
Ä.
Çí.
Îð.
Ì.
Êë.

âåäìåæ-à
âåäìåæ-àò -è
âåäìåæ-àò-³
âåäìåæ-à
âåäìåæ-àì
(íà) âåäìåæ-àò-³
âåäìåæ-à

çàé÷åí-ÿ
çàé÷åí-ÿò-è
çàé÷åí-ÿò-³
çàé÷åí-ÿ
çàé÷åí-ÿì
(íà) çàé÷åí-ÿò-³
çàé÷åí-ÿ

³ì’ÿ
³ì-åí-³, ³ì’-ÿ 
³ìåí-³
³ì’-ÿ
³ì’-ÿì, ³ì-åí-åì
(íà) ³ì-åí-³
³ì’-ÿ

Ìíîæèíà
Í.
Ð.
Ä.
Çí.

Îð.
Ì.
Êë.

âåäìåæ-àò-à
âåäìåæ-àò
âåäìåæ-àò-àì
âåäìåæ-àò
âåäìåæ-àò-à
âåäìåæ-àò-àìè
(íà) âåäìåæ-àò-àõ
âåäìåæ-àò-à

çàé÷åí-ÿò-à
çàé÷åí-ÿò
çàé÷åí-ÿò-àì
çàé÷åí-ÿò
çàé÷åí-ÿò-à
çàé÷åí-ÿò-àìè
(íà) çàé÷åí-ÿò-àõ
çàé÷åí-ÿò-à

³ì-åí-à 
³ì-åí
³ì-åí-àì
³ì-åí-à

³ì-åí-àìè
(íà) ³ì-åí-àõ
³ì-åí-à

Íàçèâíèé, çíàõ³äíèé ³ êëè÷íèé â³äì³íêè îäíèíè ³ìåííè-
ê³â ²V â³äì³íè ï³ñëÿ æ, ÷, ø, ù ìàþòü çàê³í÷åííÿ -à, ï³ñ-
ëÿ ³íøèõ ïðèãîëîñíèõ – çàê³í÷åííÿ -ÿ, íàïðèêëàä: êóð÷-à, 
ëîø-à, êîë³ù-à òà ãàë÷åí-ÿ, ãîðîáåí-ÿ, çàé÷åí-ÿ, íåìîâë-ÿ, ³ì’-ÿ, 
ïëåì’-ÿ, ò³ì’-ÿ*.

Ó ðîäîâîìó â³äì³íêó îäíèíè ³ìåííèê³â ö³º¿ â³äì³íè ï³ñ-
ëÿ ñóô³êñ³â -àò-, -ÿò- âèñòóïàº çàê³í÷åííÿ -è, à ï³ñëÿ ñó-
ô³êñà -åí- – çàê³í÷åííÿ -³, íàïðèêëàä: âíó÷-àò-è, ä³â÷-àò-è, 
íåìîâë-ÿò-è, îðë-ÿò-è, ïëåì-åí-³. Â ³ìåííèêàõ, ÿê³ ïðè 
â³äì³íþâàíí³ ìàþòü ñóô³êñ -åí-, ôîðìà ðîäîâîãî â³äì³íêà 
îäíèíè ìîæå òàêîæ áóòè îäíàêîâîþ ç íàçèâíèì, ïîð³âí.: 
³ì’-ÿ: ³ì-åí-³ òà ³ì’ÿ.

Äàâàëüíèé ³ ì³ñöåâèé â³äì³íêè îäíèíè â óñ³õ ³ìåííèêàõ 
ö³º¿ â³äì³íè ìàþòü çàê³í÷åííÿ -³, íàïðèêëàä: âíó÷-àò-³ – 

* Ò³ì’ÿ – czeȿtetul copului.
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(íà) âíó÷-àò-³, ä³â÷-àò-³ – (íà) ä³â÷-àò-³, íåìîâë-ÿò-³ – (íà) 
íåìîâë-ÿò-³, îðë-ÿò-³ – (íà) îðë-ÿò-³, ³ì-åí-³ – (íà) ³ì-åí-³.

Â îðóäíîìó â³äì³íêó îäíèíè ³ìåííèêè ²V â³äì³íè âòðà÷à-
þòü ñóô³êñè -àò-, -ÿò-, -åí- ïåðåä çàê³í÷åííÿìè -àì, -ÿì, íà-
ïðèêëàä: âíó÷-àì, ä³â÷-àì, íåìîâë-ÿì, îðë-ÿì, ³ì’-ÿì. Îäíàê 
³ìåííèêè òèïó ³ì’ÿ ìîæóòü çáåð³ãàòè ñóô³êñ -åí- ³ ìàòè ïàðà-
ëåëüí³ ôîðìè ³ç çàê³í÷åííÿì -åì, íàïðèêëàä: ³ì’-ÿì é ³ì-åí-
åì, ïëåì’-ÿì ³ ïëåì-åí-åì, ò³ì’-ÿì ³ ò³ì-åí-åì.

Ó ôîðìàõ ìíîæèíè ³ìåííèêè ²V â³äì³íè çáåð³ãàþòü õà-
ðàêòåðí³ äëÿ íèõ ñóô³êñè -àò-, -ÿò-, -åí- â óñ³õ â³äì³íêàõ. 
Â³äì³íêîâ³ çàê³í÷åííÿ òàê³ æ, ÿê ³ â ³ìåííèêàõ ñåðåäíüîãî 
ðîäó ²² â³äì³íè íà -î, ïîð³âí.:

Í.
Ð.
Ä.
Çí.
Îð.
Ì.
Êë.

ñåë-à
ñ³ë
ñåë-àì
ñåë-à
ñåë-àìè 
(íà) ñåë-àõ 
ñåë-à

âíó÷-àò-à 
âíó÷-àò 
âíó÷-àò-àì 
âíó÷-àò
âíó÷-àò-àìè 
(íà) âíó÷-àò-àõ
âíó÷-àò-à

îðë-ÿò-à 
îðë-ÿò 
îðë-ÿò-àì 
îðë-ÿò 
îðë-ÿò-àìè 
îðë-ÿò-àõ 
îðë-ÿò-à

³ì-åí-à
³ì-åí
³ì-åí-àì
³ì-åí-à
³ì-åí-àìè
³ì-åí-àõ
³ì-åí-à

Ó çíàõ³äíîìó â³äì³íêó ìíîæèíè çàê³í÷åííÿ ³ìåííèê³â ²V 
â³äì³íè çàëåæèòü â³ä ¿õ çíà÷åííÿ:

à) íàçâè ëþäåé ìàþòü ôîðìó, ñï³ëüíó ç ðîäîâèì â³äì³íêîì, 
íàïðèêëàä: áà÷ó ìàëÿò, îãëÿíóâ íåìîâëÿò, çàïèòàâ õëîï’ÿò;

á) íàçâè òâàðèí ìîæóòü ìàòè ôîðìè, ñï³ëüí³ ÿê ç íàçèâ-
íèì, òàê ³ ç ðîäîâèì â³äì³íêîì, ïîð³âí.: äîãëÿäàþ ãóñåíÿò-à 
³ äîãëÿäàþ ãóñåíÿò, ïàñó òåëÿò-à ³ ïàñó òåëÿò, íàïóâàþ 
ÿãíÿòà ³ íàïóâàþ ÿãíÿò;

â) íàçâè íå³ñòîò ìàþòü ôîðìó, ñï³ëüíó ç íàçèâíèì â³äì³í-
êîì ìíîæèíè, íàïðèêëàä: çàïèñóþ ³ìåíà, çáèðàþ êîë³ùàòà, 
ïðîñòÿãàº ðó÷åíÿòà.

Вправа 145. Прочитайте речення, знайдіть у них іменники і визначте відміну 
кожного. Випишіть іменники ІV відміни у засвідченій та початковій формах. Чи є 
тут іменник, що має форму лише множини?

Çðàç îê: ãîëóá’ÿòà – ãîëóá’ÿ.

1. Ïðèë³òàéòå, ñèçîêðèë³ ìî¿ ãîëóá’ÿòà (Ò. Øåâ÷åíêî). 
2. Ìóñèëà çóïèíèòèñü: òå ä³â÷à âèëåò³ëî çà ìíîþ ó ñàìîìó ñâå-
òð³ (²ðèíà Â³ëüäå). 3. ² çíîâó çàñï³âàëè ñàíêè, ³ ñïðîñîííÿ ç³òõ-
íóëà, çàòüîõêàëà êðèãà íà ñòàâó, ³ çàãóêàëî á³ëÿ ãðóäåé ìàòå-
ð³ äèòÿ (Ì. Ñòåëüìàõ). 4. Òàê áàãàòî ïîä³é, ³ìåí, âðàæåíü ³ 
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ïåðåæèâàíü ñïëåëîñü çà òèõ äåñÿòü ðîê³â (²ðèíà Â³ëüäå). 5. Ó 
êóòî÷êó, äå ñïàâ Ìèêîëêà, æèëè ¿æà÷îê, á³ë÷åíÿ, ëÿêëèâà 
êóð³ïêà, à ÷åðåç äåíü ç’ÿâèëîñÿ ïîò³øíå ÷óáàòå øïà÷åíÿ (Çà 
Þ. Çáàíàöüêèì). 6. ß ïàñ ÿãíÿòà çà ñåëîì (Ò. Øåâ÷åíêî).

 Вправа 146. Продовжіть речення. 

1. Äî ² â³äì³íè íàëåæàòü ³ìåííèêè æ³íî÷îãî ðîäó… òà ÷î-
ëîâ³÷îãî ðîäó… Äî ²² â³äì³íè íàëåæàòü ³ìåííèêè ÷îëîâ³÷îãî 
ðîäó… ñåðåäíüîãî ðîäó… êð³ì… ²ìåííèêè ç öèìè ñóô³êñàìè â 
íåïðÿìèõ â³äì³íêàõ íàëåæàòü äî… 2. Ð³ä ³ â³äì³íîê íåçì³íþ-
âàíèõ ³ìåííèê³â âèçíà÷àþòü çà… 3. Ïàðàëåëüí³ â³äì³íêîâ³ çà-
ê³í÷åííÿ â Ð. â. îäíèíè ìàþòü ³ìåííèêè… â³äì³íè…, ó Ð. â. 
ìí. – ³ìåííèêè… 4. Íå ìàþòü ôîðìè ìíîæèíè ³ìåííèêè… 
5. Äî îäíèííèõ íàëåæàòü ³ìåííèêè, ÿê³ º íàçâàìè… 6. Äî ìíî-
æèííèõ íàëåæàòü ³ìåííèêè, ÿê³ º íàçâàìè…

ÒÅÑÒÎÂ² ÇÀÂÄÀÍÍß

1. Ñïèø³òü ³ìåííèêè ³ íàâïðîòè êîæíîãî ïîçíà÷òå â³äì³íó (², ²², ²²² ÷è ²V).

äîëÿ
äàëü
Äàíèëî
Àóð³êà
Àóðåë
çíàííÿ
æèòòÿ
ïîëóì’ÿ
çâ³ðåíÿ
ïëåì’ÿ
ìàòè

2. Ñïèø³òü ³ìåííèêè ² òà ²² â³äì³í ³ íàâïðîòè êîæíîãî ïîçíà÷òå ãðóïó,  
äî ÿêî¿ â³í íàëåæèòü: òâåðäó (ò.), ì’ÿêó (ì.) ÷è ì³øàíó (ì³ø.).

÷îá³ò
ï³àí³ñò
õëîï’ÿ
ñêðèïàëü
ñëîâî
êîëîññÿ
ïîäîðîæ
ìåæà
ìð³ÿ
þí³ñòü
ä³â÷à
ìîðå
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3. Ó ÿêîìó ðÿäêó âñ³ â³äì³íêîâ³ ôîðìè ³ìåííèê³â ïðàâèëüí³?

À Ð.  Àâòîðà, ð³÷êè, ãâ³çäêó, Äîíáàñà.
Á Ä.  Áðàòó, ìàòåð³, òîâàðèøåâ³, æèòòþ.
Â Îð.  Ñíîì, òó÷îþ, Äí³ñòðîì, òåëÿì.
Ã Çí.  Ñåñòðó, øêîëó, Òàìàðà, ãóñåíÿ.

4. Ó ÿêîìó ðÿäêó âñ³ ³ìåííèêè ìîæóòü ìàòè ãðàìàòè÷í³ ôîðìè îäíèíè 
³ ìíîæèíè?

À Êíèæêà, äîëÿ, á³é, ãð³õ, ëåâåíÿ.
Á Âîëÿ, ñì³õ, êîòèê, ãîðá, çíàííÿ.
Â Âîëîñîê, ðîçê³ø, Ïàðèæ, â³ðà, ùèð³ñòü.
Ã Ïîâ³ñòü, ìèòî, çàáàãàíêà, Êàïð³, ÷³òê³ñòü.

5. Ó ÿêîìó ðÿäêó âñ³ ³ìåííèêè îäíîãî ðîäó?

À Ñóääÿ, ñòàðîñòà, æóð³, ãàâàíü, ïîðò.
Á Ñ³ëü, ³íòåðâ’þ, çàïèñ, ù³÷êà, ÿâ³ð.
Â Íàñèï, á³ëü, ñòåï, òóð, ïîðòüº.
Ã Áþðî, ìåð, ïàðòåð, ÷³òê³ñòü, êîíôåðàíñüº.

§ 29. ОСНОВНІ СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ. 
НАЙЧАСТІШЕ ВЖИВАНІ СУФІКСИ. ЇХ ПРАВОПИС

Ìîâà ïîñò³éíî ïîïîâíþºòüñÿ íîâèìè ñëîâàìè. Îñíîâíèì 
äæåðåëîì ¿¿ çáàãà÷åííÿ º ñëîâîòâ³ð (derivarea).

 Вправа 147. Розминка. Визначте будову слова, попередньо пригадав-
ши, що таке основа, корінь, суфікс, префікс, закінчення.

Вправа 148. Ознайомтесь із текстом, знайдіть іменники, випишіть їх і зробіть 
розбір за будовою.

Çðàçîê: äîíå÷ê à .

Ã. Àôàíàñüºâà. Ñîíÿ÷íèé äåíü

( ∧
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Õìàðêè ñüîãîäí³ ïóñòóâàëè íà îçåðí³é ãëàä³í³, ïåðåëèâàìè 
ð³çíîêîë³ð’ÿ âò³êàëè â³ä â³òåðöÿ, ùî íàïîñ³âñÿ ¿õ íàçäîãíàòè, 
â³äáëèñêàìè õîâàëèñÿ íà ìîºìó îáëè÷÷³. Öå áóëî ë³òî.

Вправа 149. Розгляньте схему, пригадайте способи творення слів, які ви вивчали.

Ñïîñîáè
òâîðåííÿ
³ìåííèê³â

ïðåô³êñàëüíèé:
ñóô³êñàëüíèé:
ïðåô³êñàëüíî-
ñóô³êñàëüíèé:
áåçàô³êñíèé:
ñëîâîñêëàäàííÿ:
îñíîâîñêëàäàííÿ:
ñêîðî÷åííÿ:
ïåðåõ³ä ³íøèõ
÷àñòèí ìîâè
â ³ìåííèêè:
çðîùåííÿ
ñëîâîñïîëó÷åíü:
ïåðåîñìèñëåííÿ:

àíòèðå÷îâèíà, ïàãîðá, ïðàä³ä
àïòåêàð, áëèçüê³ñòü, â³äâ³äóâà÷, òð³éêà

â³äëþäîê, íàäãðîáîê, ïàñèíîê
âè¿çä, çàïèñ, çåëåíü, ëþòü, ñèíü
áîðò³íæåíåð, çàë³çîáåòîí, ê³íîçàë
àòîìîõ³ä, â³ëüíîäóì, äîùîì³ð
ÀÅÑ, â³éñüêêîì, îáëë³êàðíÿ 
áóëî÷íà (â³ä÷èíåíà), áóëüéîííà (ïîðÿä), 
ìèíóëå ³ ñó÷àñíå (ìѕñòà), õâîðèé 
(ó ë³êàðí³) 
âåðòèõâ³ñò, ãîðèöâ³ò, ïðîéäèñâ³ò,
ïåðåêîòèïîëå
Áîñòîí (ì³ñòî) – áîñòîí (òêàíèíà); 
Áðàóí³íã (ïð³çâèùå) – áðàóí³íã (çáðîÿ); 
ãðàá (äåðåâî) – Ãðàá (ïð³çâèùå)

Вправа 150. Запишіть іменники, в дужках зазначте спосіб творення.

Çðàç îê: ñàìîñêèä (îñíîâîñêëàäàííÿ).

Áåçëþäüêî, áàâîâíÿð, â³éñüêêîð, ãåíåðàë-ïîëêîâíèê, äîðî-
ãîâêàç, ç³ðâèãîëîâà, êâàðòèðàíò, ëàíêîâà, ë³ñîñòåï, Ìèðãîðîä, 
ìîëîäèé ³ ìîëîäà, íåäîëÿ, Ïàëèâîäà, ïàíàìà (ïîð³âí. Ïàíàìà), 
ïåðåääåíü, ïåðåïèñ, ÑÍ²Ä.

Íàé÷àñò³øå ³ìåííèêè òâîðÿòüñÿ ñóô³êñàëüíèì ñïîñîáîì. 
Ïðè öüîìó ñóô³êñ ìîæå íàäàâàòè ïîõ³äíîìó ñëîâó íîâîãî 
ëåêñè÷íîãî çíà÷åííÿ àáî æ äîëó÷àòè äî íàÿâíîãî çíà÷åííÿ 
íîâèé â³äò³íîê, ïîð³âí.: ãðèá (ðîñëèíà) ³ ãðèáíèê (ëþäèíà – 
çáèðà÷ ãðèá³â) òà ãðèá (ðîñëèíà) ³ ãðèáî÷îê (íåâåëèêèé ãðèá).

Ç íîâèì ëåêñè÷íèì çíà÷åííÿì ³ìåííèêè òâîðÿòüñÿ: 

à) â³ä ³ìåííèêîâèõ îñíîâ çà äîïîìîãîþ ñóô³êñ³â -àê (-ÿê), 
-àíåöü (-ÿíåöü), -àíèí (-ÿíèí), -àíò (-ÿíò), -àð (-ÿð), -àò, -à÷, 
-åöü (-ºöü), -èçì (-³çì), -èð (-³ð), -èñò (-³ñò) òà ³íøèõ. Íàïðè-
êëàä: äèâî – äèâàê, äîáðî – äîáðÿê, Àôðèêà – àôðèêàíåöü, 
Ãàëè÷ – ãàëè÷àíèí, àäðåñà – àäðåñàíò, âóñà – âóñàíü, àïòå-
êà – àïòåêàð, áàâîâíà – áàâîâíÿð, äèðåêòîð – äèðåêòîðàò, 
Áóêîâèíà – áóêîâèíåöü, àâàíãàðä – àâàíãàðäèçì, ãîðjä – ãî-
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ðîäèíà, áóðÿê – áóðÿ÷èííÿ, áàíäóðà – áàíäóðèñò, àâòîð – àâ-
òîðñòâî;

á) â³ä ä³ºñë³âíèõ îñíîâ çà äîïîìîãîþ ñóô³êñ³â -à÷, -àíí(ÿ), 
-åíí(ÿ), -³íí(ÿ), -ê(à), -á(à), -òåëü, -ë(î), -óí òà ³íøèõ. Íà-
ïðèêëàä: ãëÿä³òè – ãëÿäà÷, áàæàòè – áàæàííÿ, âêëþ÷èòè – 
âêëþ÷åííÿ, âîëîä³òè – âîëîä³ííÿ, âèêðóòèòè – âèêðóòêà, 
ãàíèòè – ãàíüáà, âèõîâàòè – âèõîâàòåëü, ìèòè – ìèëî, á³ã-
òè – á³ãóí, âàðèòè – âàðèâî;

â) â³ä ïðèêìåòíèêîâèõ îñíîâ çà äîïîìîãîþ ñóô³êñ³â -³ñòü, 
-îò(à), -èí(à), -èçí(à), -³íü òà ³íøèõ. Íàïðèêëàä: á³äíèé – 
á³äí³ñòü, ãëóõèé – ãëóõîòà, âèñîêèé – âèñî÷èíà, á³ëèé – á³-
ëèçíà, ãëèáîêèé – ãëèáî÷³íü, äàâí³é – äàâíèíà, ãîðäèé – 
ãîðäîù³, äîðîãèé – äîðîæíå÷à.

 Вправа 151.  Прочитайте вірш М. Вінграновського. Знайдіть іменники з 
суфіксами і скажіть, у чому їх незвичайність. Який настрій створюють ці 
іменники? Чому зажурилися старі скеля і дуб?

Ó ëàñò³âêè – ëàñòîâåíÿòêî,
ó øîâêîâèö³ – øîâêîâåíÿòêî, 
â ãàþ ó ñòåæêè – ñòåæåíÿòêî, 
ó õìàðè â íåá³ – õìàðåíÿòêî, 
â çîð³ íàä ñàäîì – çîðåíÿòêî
âæå íàðîäèëîñÿ.
Ëèø çàæóðèëèñÿ
ñòàðåçíà ñêåëÿ íàä óðâèùåì
òà äóáà âñîõëå ñòîâáóðèùå.

Вправа 152. Поділіть слова на три групи похідних: а) від іменників, б) від дієслів, 
в) від прикметників. У кожному слові виділіть твірну основу і суфікс за таким зраз-
ком: автомобіліст: автомобіль + -іст; висота: вис- + -от(а).

Àâòîìîá³ë³ñò, âèñîòà, â³äâ³äóâà÷, êóðñàíò, ëåãê³ñòü, ë³ñíèê, 
ìèñëåííÿ, íîâèçíà, íîñ³ííÿ, îõîðîíåöü, ïàðèæàíèí, ðåñïóáë³-
êàíåöü, ðèòì³÷í³ñòü, òåïë³íü, õèòðóí, ÷åðåäíèê*.

Вправа 153. Пригадайте правила написання и, і, ї в словах іншомовного похо-
дження. Перепишіть іменники, вставляючи пропущену букву (и, і, ї). У сумнівних 
випадках зверніться до орфографічного словника.

Àðõ³â..ñò, àðõà..çì, àòëåò..çì, âîëåéáîë..ñò, ã³ìíàç..ñò,  
äèíàì..ê, êàñ..ð, ìàøèí..ñò, íàòóðàë..ñò, ïàðàøóò..çì, ïðîçà..ê, 
ñîë..ñò, òðàã..çì, òðàêòîð..ñò, ô³ç..ê, õ³ì..ê, øàõ..ñò, øàøê..ñò.

* ×åðåäíbê – òîé, õòî âèïàñàº ÷åðåäó (êîð³â).
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Â³äò³íê³â çäð³áí³ëîñò³ ³ ïåñòëèâîñò³ çíà÷åííþ ³ìåííèê³â 
íàäàþòü ñóô³êñè -åíüê-, -îíüê-, -åöü, -èê, -îê, -ê-, -óíü, -óñü, à 
çãðóá³ëîñò³ ³ çá³ëüøåíîñò³ – ñóô³êñè -èñüê-, -èù-. Íàïðèêëàä: 
äîëÿ – äîëåíüêà, êîçàê – êîçà÷åíüêî, áðàò – áðàòèê, õàòà – 
õàòèíà, äîðîãà – äîð³æêà, ãîëóáåíÿ – ãîëóáåíÿòêî, ì³ñò – 
ì³ñòîê, áäæîëà – áäæ³ëîíüêà, ä³ä – ä³äóñü, ìàòè – ìàòóñÿ, 
äåðåâî – äåðåâöå, âîâê – âîâ÷èñüêî, äóá – äóáèùå.

²íîä³ äî îñíîâè òîãî ñàìîãî ³ìåííèêà ìîæóòü ïðèºäíóâà-
òèñÿ ê³ëüêà ñóô³êñ³â, ÿê³ âíîñÿòü ð³çí³ äîäàòêîâ³ â³äò³íêè 
çíà÷åííÿ – â³ä ïîçèòèâíèõ àæ äî íåãàòèâíèõ, ïîð³âí.: õëî-
ïåöü – õëîï÷èê, õëîï÷åíÿ òà õëîï÷èñüêî, ä³â÷èíà – ä³â÷èíêà, 
ä³â÷èíîíüêà òà ä³â÷èíèñüêî.

Вправа 154. Ознайомтесь із похідними від іменників лице, ніс, нога, рука та ніж, 
бас, брат і усно з’ясуйте, яких додаткових відтінків значення надають їм суфікси.

Ëè÷êî, ëè÷åíüêî; íîñèê, íîñèùå, íîñþðà; í³æêà, íîæå-
íÿ, íîæèñüêî, íîæèùå; ðó÷êà, ðó÷åíüêà, ðó÷èñüêî, ðó÷èùå; 
íîæèê, íîæèùå, íîæàêà; áàñîê, áàñèê, áàñèñüêî, áàñèùå; áðà-
òèê, áðàò÷èê, áðàòóíü, áðàòóñü.

Вправа 155. Складіть і запишіть по одному реченню з іменниками, утвореними 
за допомогою суфіксів -ист, -іст, -изм, -ізм, -ств(о), -цтв(о). Визначте, від яких 
частин мови утворились ці іменники.

Вправа 156. Випишіть з ваших улюблених казок суфіксальні утворення іменни-
ків і поясніть, іменниками з якими суфіксами називає народ персонажів казок.

Вправа 157. Запишіть слова разом, окремо або через дефіс (користуючись, за 
потреби, орфографічним словником). Усно поясніть їх написання.

Àâòî/ìàøèíà, àâòî/ìîòî/ãóðòîê, àòîìî/õ³ä, áàòüêî/ìàòè, 
âåðòî/ë³ò, â³öå/ïðåçèäåíò, âîäî/ñõîâèùå, ãàçî/ïðîâ³ä, ãåíå-
ðàë/ ïîëêîâíèê, äâàäöÿòè/ð³÷÷ÿ, åëåêòðî/äðèëü, åëåêòðî/
ñòàíö³ÿ, çåìëå/òðóñ, ³íæåíåð/òåõíîëîã, ê³ëîâàò/ãîäèíà, êî-
çèð/ä³âêà, êðàº/çíàâñòâî, ë³êàð/ñòîìàòîëîã, ì³í³/ñï³äíèöÿ, 
ì³íî/ìåò, íàï³â/ñîí, Íåïèé/âîäà, íîñî/ð³ã, ï³â/Àç³¿, ï³â/ì³ñÿ-
öÿ, ï³â/Íîâîñåëèö³, ï³â/ÿáëóêà, ïëàòòÿ/êîñòþì, ï’ÿòè/äåíêà, 
Ñâÿò/âå÷³ð, ÷àð/ç³ëëÿ.

 Вправа 158.  Вграє той, хто за відведений учителем час пригадає най-
більше складних іменників і пояснить їх правопис. Наприклад: лісопарк, 
автостанція, телефон-автомат, тепловоз та ін.
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§ 30. НАПИСАННЯ І ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ
Вправа 159. Розкрийте ініціали і запишіть при кожному прізвищі ім’я та ім’я по 
батькові відомих вам українських письменників.

Ãë³áîâ Ë.²., Êîáèëÿíñüêà Î.Þ., Ãîí÷àð Î.Ò., Ôðàíêî ².ß., 
Äîâæåíêî Î.Ï., Òè÷èíà Ï.Ã., Êîñà÷ Ë.Ï. (Ëåñÿ Óêðà¿íêà).

Î.Þ. Êîáèëÿíñüêà ².ß. Ôðàíêî Î.Ò. Ãîí÷àð

×îëîâ³÷³ ³ìåíà ïî áàòüêîâ³ òâîðÿòüñÿ çà äîïîìîãîþ ñóô³ê-
ñà -îâè÷, à æ³íî÷³ – çà äîïîìîãîþ ñóô³êñà -³âí(à).

²ì’ÿ áàòüêà ×îëîâ³÷å ³ì’ÿ ïî áàòüêîâ³ Æ³íî÷å ³ì’ÿ ïî áàòüêîâ³

Ì³ð÷à
Àíòîí
Äàíèëî
Âàñèëü
Äàð³é
²ãîð
Äðàãîø

Ì³ð÷îâè÷
Àíòîíîâè÷
Äàíèëîâè÷
Âàñèëüîâè÷
Äàð³éîâè÷
²ãîðîâè÷
Äðàãîøîâè÷

Ì³ð÷³âíà
Àíòîí³âíà
Äàíèë³âíà
Âàñèë³âíà
Äàð³¿âíà
²ãîð³âíà
Äðàãîø³âíà

Ó æ³íî÷èõ ³ìåíàõ ïî áàòüêîâ³ ñóô³êñ -¿âí(à) ïèøåìî ó òèõ 
âèïàäêàõ, êîëè òâ³ðíà îñíîâà òàêîãî ³ìåí³ ìàº ê³íöåâèé é, 
íàïðèêëàä: Äàð³é + -³âíà – Äàð³¿âíà, Ç³íîâ³é + -³âíà – Ç³íî-
â³¿âíà.

Â³ä ³ìåí ²ëëÿ, Êóçüìà, Ëóêà, Ñàâà, Õîìà, ßê³â ÷îëîâ³÷³ 
³ìåíà ïî áàòüêîâ³ òàê³: ²ëë³÷, Êóçüìè÷, Ëóêè÷, Ñàâè÷, Õî-
ìè÷, ßêîâè÷ òà æ³íî÷³ ²ëë³âíà, Êóçüì³âíà, Ëóê³âíà, Ñàâ³âíà, 
Õîì³âíà, ßê³âíà.

²ìåíàìè ïî áàòüêîâ³ â³ä Ãðèãîð³é ³ Ìèêîëà º â³äïîâ³äíî 
Ãðèãîðîâè÷, Ãðèãîð³âíà òà Ìèêîëàéîâè÷, Ìèêîëà¿âíà.
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Вправа 160. Утворіть від кожного другого імені ім’я по батькові, поєднайте пер-
ше ім’я з утвореним іменем по батькові і запишіть ці особові назви.

1. Âàëåð³é/Ïåòðî. 2. Âàñèëü/Ôåä³ð. 3. Â’ÿ÷åñëàâ/Õîìà. 4. Ãðè-
ãîð³é/Äìèòðî. 5. Òðîÿí/²ëëÿ. 6. Ðàäèñëàâ/Ôëîð³àí. 7. Àëëà/
Ãðèãîð³é. 8. ªâãåí³ÿ/Ñåìåí. 9. Ë³ë³ÿ/Êîðí³é. 10. Îëüãà/Ñòåïàí. 
11. Ñâ³òëàíà/Äåì’ÿí.

×îëîâ³÷³ ³ æ³íî÷³ ³ìåíà òà ³ìåíà ïî áàòüêîâ³ â³äì³íþþòü-
ñÿ, ÿê ³ìåííèêè â³äïîâ³äíî¿ â³äì³íè òà ãðóïè: Ìàð³ÿ Ïåòð³â-
íà – ÿê ³ìåííèêè ² â³äì³íè; Ïåòðî Äìèòðîâè÷ – ÿê ³ìåííè-
êè ²² â³äì³íè.

Зразки відмінювання імен та імен по батькові
²ìåíà ²ìåíà òà ³ìåíà ïî áàòüêîâ³

Æ
³í

î
÷

³

Í.
Ð.
Ä.
Çí.
Îð.
Ì.
Êë.

Ãàëèíà
Ãàëèíè
Ãàëèí³
Ãàëèíó
Ãàëèíîþ
ïðè Ãàëèí³
Ãàëèíî

Îðèñÿ
Îðèñ³
Îðèñ³
Îðèñþ
Îðèñåþ
ïðè Îðèñ³
Îðèñþ

Ñ³ëüâ³ÿ
Ñ³ëüâ³¿
Ñ³ëüâ³¿
Ñ³ëüâ³þ
Ñ³ëüâ³ºþ
ïðè Ñ³ëüâ³¿
Ñ³ëüâ³º

Ëþáîâ
Ëþáîâ³
Ëþáîâ³
Ëþáîâ
Ëþáîâ’þ
ïðè Ëþáîâ³
Ëþáîâå

Àíòîí³âíà
Àíòîí³âíè
Àíòîí³âí³
Àíòîí³âíó
Àíòîí³âíîþ
Àíòîí³âí³
Àíòîí³âíî

×
î

ë
î

â
³÷

³

Í.
Ð.
Ä.

Çí.
Îð.
Ì.

Êë.

Áîðèñ
Áîðèñà
Áîðèñîâ³,
Áîðèñó
Áîðèñà
Áîðèñîì
(ïðè)
Áîðèñîâ³
Áîðèñå

Âàñèëü
Âàñèëÿ
Âàñèëåâ³,
Âàñèëþ
Âàñèëÿ
Âàñèëåì
(ïðè)
Âàñèëåâ³
Âàñèëþ

²ãîð
²ãîðÿ
²ãîðåâ³,
²ãîðþ
²ãîðÿ
²ãîðåì
(ïðè)
²ãîðåâ³
²ãîðþ

Â³òàë³é
Â³òàë³ÿ
Â³òàë³ºâ³,
Â³òàë³þ
Â³òàë³ÿ
Â³òàë³ºì
(ïðè)
Â³òàë³ºâ³
Â³òàë³þ

Ñåðã³éîâè÷
Ñåðã³éîâè÷à
Ñåðã³éîâè÷ó,
Ñåðã³éîâè÷åâ³
Ñåðã³éîâè÷à
Ñåðã³éîâè÷åì
Ñåðã³éîâè÷åâ³

Ñåðã³éîâè÷ó

Óâàãà! Çàïàì’ÿòàéòå çàê³í÷åííÿ æ³íî÷èõ ³ìåí ïî áàòüêî-
â³ ó Ä. ³ Ì. â³äì³íêàõ!

Вправа 161. Доберіть два жіночі і два чоловічі імені та імені по батькові ваших 
однокласників, запишіть їх у формі родового, давального, орудного і кличного 
відмінків.

Вправа 162. Провідміняйте імена і прізвища молдовських письменників. Які з 
цих прізвищ в українській мові не змінюються? Як ви це встановили? 

Çàìô³ð Àðáîðå-Ðàëë³, Ãåîðãå Àñàê³, Éîñèô Âàðòè÷àí, ²îí 
Âàòàìàíó, Ãðèãîð³é Â³ºðó, Áîãäàí-Ïåòðè÷åéêó Ãàøäåó, ²ñààê 
Ãðåêóë, Àëåêñàíäðó Õèøäåó.
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Вправа 163. Розкажіть українською мовою (8–10 реченнями) про життя і твор-
чість одного із названих вище письменників. Якими словами ви замінювали ім’я і 
прізвище, щоб уникати їх повтору у наступному реченні?

Вправа 164. Перепишіть речення. Слова, подані в дужках, поставте у потрібно-
му відмінку.

1. Ïåðåä âõîäîì äî ê³íîòåàòðó ìè çóñòð³ëè 
(â÷èòåëüêà Ãëîð³ÿ Ñåðã³¿âíà Øåâ÷óê). 2. Ó÷í³ 
íàøîãî êëàñó íàä³ñëàëè â³òàííÿ ç äíåì íà-
ðîäæåííÿ (íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè Ãíàòþê 
Äìèòðî Ìèõàéëîâè÷). 3. Äîáðå âàì æèâåòüñÿ, 
(²îíåë Ãåîðã³éîâè÷), á³ëÿ ð³÷êè, áî ìîæíà ³ 
âèêóïàòèñü, ³ ðèáêè ïîëîâèòè. 4. Íà (íàøà 
ñóñ³äêà Àóðîðà Ôëîð³âíà) áóëà íîâà ñóêíÿ.

§ 31. ІМЕННИКОВІ ПРЕФІКСИ

Ïðåô³êñàëüíèì ñïîñîáîì òâîðÿòüñÿ ñëîâà ò³º¿ ñàìî¿ ÷à-
ñòèíè ìîâè, òîáòî â³ä ³ìåííèê³â òâîðÿòüñÿ ³ìåííèêè, â³ä 
ïðèêìåòíèê³â – ïðèêìåòíèêè, â³ä ä³ºñë³â – ä³ºñëîâà. Íàïðè-
êëàä: áåçëàä – áåç- + ëàä; â³äãóê – â³ä- + ãóê; íåâîëÿ – íå- + 
âîëÿ; çàìàëèé – çà- + ìàëèé; íåâèñîêèé – íå- + âèñîêèé; ïðå-
äîáðèé – ïðå- + äîáðèé; âïèñàòè – â- + ïèñàòè; äîïèñàòè – 
äî- + ïèñàòè.

Äëÿ òâîðåííÿ ³ìåííèê³â ïðåô³êñàëüíèì ñïîñîáîì â óêðà-
¿íñüê³é ìîâ³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðåô³êñè áåç-, íå-, íà-, ïå-
ðåä-, ï³ñëÿ-, ïðà-; ³íøîìîâí³: àíòè-, êîíòð-, ñóïåð- òà ³í. Íà-
ïðèêëàä: ðîçëàä, íåùàñòÿ, ïåðåäïëàòà, ï³ñëÿìîâà, ïðàä³ä, 
àíòèò³ëî, êîíòðàäì³ðàë, ñóïåððàêåòà.

Ïðåô³êñè â³öå-, åêñ-, îáåð-, óíòåð- ç ³ìåííèêàìè ïèøóòü-
ñÿ ÷åðåç äåô³ñ, íàïðèêëàä: â³öå-ãóáåðíàòîð, åêñ-ì³í³ñòð, 
îáåð-ëåéòåíàíò, óíòåð-îô³öåð.

Вправа 165. Перепишіть іменники, визначте спосіб і засіб їх творення.

Çðàçîê: àíòèðå÷îâèíà – àíòè  + ðå÷îâèíà (ïðåô³êñàëüíèé).

Â³öå-êîíñóë, åêñ-ãîëîâà, êîíòðóäàð, ïàãîðá, ïåðåääåíü, ï³ñëÿ-
ïëàòà, ïðàâíóê, ñóáïðîäóêò, ñóïåðç³ðêà, ï³ñëÿñëîâî, ïåðåäìîâà.

Вправа 166. Запишіть іменники і поряд з кожним у дужках зазначте спосіб творення.

Àíòèâ³ðóñ, áåçá³ëåòíèê, áåçâ³ñòü, âèñòóï, äîáðîòà, äîùîì³ð, 
çàäâ³ðîê, ³ííîâàö³ÿ, êîíòðíàñòóï, ëþäèíî-äåíü, íåâèäèìêà, 

Äìèòðî Ãíàòþê
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íåñìàê, ïàâîäîê, ïàäîëèñò, ïåðåääåíü, ïðàâíóê, ïðè¿çä, ïðè-
ñ³ëîê, ñóïóòíèê, ñóáïðîäóêò, ñóïåðîáãîðòêà, ñóïåð’ÿõòà, òîí-
íî-ê³ëîìåòð, óëüòðàâ³ðóñ.

§ 32. НАПИСАННЯ НЕ З ІМЕННИКАМИ

Óìîâè íàïèñàííÿ Ïðèêëàäè

Ð
à

ç
î

ì

1. ßêùî ñëîâî áåç íå íå âæèâà-
ºòüñÿ.

2. ßêùî íå º ïðåô³êñîì, ÿêèé 
òâîðèòü ³ìåííèê ç ïðîòèëåæíèì 
çíà÷åííÿì, ³ öåé ³ìåííèê ìîæíà 
çàì³íèòè ñèíîí³ìîì áåç íå.

3. ßêùî íå º ñêëàäîâîþ ÷àñòè-
íîþ ïðåô³êñà íåäî-.

Íåá³æ, íåáîðàê, íåâ³ñòêà, íåäóãà, 
íåíàâèñòü, íåóê
Íåâ³ðà (ñóìí³â), íåâîëÿ (ðàáñòâî), 
íåäðóã (âîðîã), íåëàä (áåçïîðÿäîê), 
íåñëàâà (ãàíüáà), íåñìàê (áåç-
ñìàê), íåÿâêà (ïðîãóë)
Íåäîá³ð, íåäîêð³â’ÿ, íåäîë³ê, íåäî-
îïëà òà, íåäîð³ä

Î
ê

ð
å
ì

î

1. ßêùî â ðå÷åíí³ ÷è øèðøîìó 
òåêñò³ º ïðîòèñòàâëåííÿ.

2. ßêùî íå çàïåðå÷óº çì³ñò âèðàæå-
íîãî ³ìåííîþ ÷àñòèíîþ ïðèñóäêà.

3. ßêùî íå ñòî¿òü ïåðåä ñïîëó-
÷åííÿì ïðèéìåííèêà ç ³ìåííè-
êîì.

Íå â³ðà, à â³ðí³ñòü ïîòð³áíà  
äðóçÿì.
Ç³ âñüîãî âèäíî, ùî â³í íå äðóã òîá³.

Íå äî âïîäîáè, íå äî ëàäó, íå äî 
ðå÷³, íå äî ñìàêó, íå äî æàðò³â, íå 
äî ñì³õó

Вправа 167. Запишіть речення, розкривши дужки. Усно поясніть написання не з 
іменниками.

1. Äî íàñ ïðèõîäèâ (íå)á³æ – ìîãî ñòàðøîãî áðàòà ñèí. 
2. Çàâòðà ÷åêàéòå (íå)ãîäè. 3. ² öüîãî ðîêó (íå)âðîæàé íà îã³ð-
êè. 4. Ìè éøëè (íå)äîðîãîþ: ñòåæêîþ áëèæ÷å. 5. (Íå)ïðàâäîþ 
ñâ³ò ïðîéäåø, à íàçàä íå âåðíåøñÿ. 6. (Íå)âì³ííÿ ïðàöþâàòè – 
öå ïðèêð³ñòü, à (íå)áàæàííÿ – öå ëèõî (Í. òâ.). 7. (Íå)áàæàííÿ 
ïðàöþâàòè, à ñàìà ïðàöÿ äàº ðåçóëüòàòè. 8. Ó ë³æå÷êó ëåæèòü 
(íå)ìîâëÿ.

Вправа 168. Розподіліть іменники на дві групи. До першої випишіть ті, в яких не-, 
недо- – префікс, а до другої ті, в яких не – складова частина кореня.

Íåáåñà, íåá³æ÷èê, íåáîðàê, íåâ³ä, íåâ³ñòêà, íåä³ëÿ, íåäîâ³-
ðà, íåäîãëÿä, íåäîðå÷í³ñòü, íåóê, íåäóãà, íåæèòü, íåëþä, íåíà-
âèñòü, íåïðàâäà, íåïðèòîìí³ñòü, íåõëþé.

Вправа 169. Перепишіть речення, розкриваючи дужки.

1. Â÷åííÿ – ñâ³ò, à (íå)â÷åííÿ – òüìà (Í. òâ.). 2. (Íå) 
ïòàøêà, (íå)êîìàøêà, à ë³òàº (Í. òâ.). 3. (Íå)êðàñà êðàñèòü, 
à ðîçóì (Í. òâ.). 4. ßê (íå)êîâàëü, òî ³ ä³ëà íå ïîãàíü (Í. òâ.). 
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5. Ñëîâî (íå)ñòð³ëà, à ðàíèòü ãëèáøå (Í. òâ.). 6. (Íå)çíàéêî íà 
ïå÷³ ëåæèòü, à çíàéêî ïî äîðîç³ á³æèòü (Í. òâ.). 7. Ïîíàä ïîëåì 
³äå, (íå)ïîêîñè êëàäå, (íå)ïîêîñè êëàäå – ãîðè (Ò. Øåâ÷åíêî).

§ 33. НАПИСАННЯ МОЛДОВСЬКИХ ВЛАСНИХ НАЗВ  
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Ïðè íàïèñàíí³ ìîëäîâñüêèõ âëàñíèõ íàçâ óêðà¿íñüêîþ 
ìîâîþ âðàõîâóºìî ¿õ ãðàìàòè÷í³ îñîáëèâîñò³ òà îñîáëèâîñò³ 
ìîëäîâñüêî¿ ãðàô³êè.

Á³ëüø³ñòü ïðèãîëîñíèõ ìîëäîâñüêîãî àëôàâ³òó ìàº îäíî-
çâó÷í³ â³äïîâ³äíèêè â óêðà¿íñüê³é ãðàô³ö³, ïîð³âí.: Balan ³ 
Áàëàí, Maramureş ³ Ìàðàìóðåø, Rotopan ³ Ðîòîïàí.

Ëèøå ñ òà g ïåðåä å òà ³ ÷èòàþòüñÿ â³äïîâ³äíî ÿê ÷ òà äæ, 
à ïåðåä ³íøèìè ãîëîñíèìè òà ïðèãîëîñíèìè – ÿê óêðà¿í-
ñüê³ ê òà ´, ïîð³âí.: Cezar – ×åçàð, Cioban – ×îáàí, Gelaz – 
Äæåëàç, Giurgiu – Äæóðäæó ³ Calafat – Êaëàôàò, Cocorean – 
Êîêîðÿí, Dragoş – Äðà´îø, Gărgăun – ¥àð´àóí.

Ó áóêâîñïîëó÷åííÿõ che, chi, ghe, ghi áóêâà h âèêî-
ðèñòîâóºòüñÿ ò³ëüêè äëÿ çáåðåæåííÿ çâó÷àííÿ c ³ g ïåðåä 
å òà ³, òîìó ìîëäîâñüêîìó ch â óêðà¿íñüê³é ãðàô³ö³ â³äïîâ³-
äàº ê, à gh – ´, íàïðèêëàä: Chelar – Êåëàð, Chiriţa – Ê³ð³öà, 
Gheorghiţă – ¥åîð´³öà.

Ïîäâîºí³ ïðèãîëîñí³ ó ïð³çâèùàõ çáåð³ãàþòüñÿ, ïîð³âí.: 
Negruzzi ³ Íå´ðóöö³, Pann ³ Ïàíí, Pillat ³ Ï³ëëàò. 

Ó â³äîìèõ îñîáîâèõ ³ìåíàõ òà ïð³çâèùàõ ³ ïåðåäàºòüñÿ 
ì’ÿêî, ïîð³âí.: Emil – Åì³ëü, Eminesñu –Åì³íåñêó, Vieru – Â³ºðó.

Молдовські голосні, які самостійно або в сполученні  
з приголосними утворюють склад, та їх відповідники  

в українській мові

à – à
à – ³ÿ
Ă – à
Å – å
Å – º
² – ³
² – ¿
Â – è
Î – î
U – y

Ana
Maria
Brătescu
Argeş
Ilie
Bicaz
Brăila
Bârlad
Apostol
Mureş

Aííà
Ìàð³ÿ
Áðàòåñêó
Aðäæåø
²ë³º 
Á³êàç
Áðà¿ëà
Áèðëàä
Àïîñòîë
Ìóðåø

Arad
Oltenia
Călăraş
Enescu
Nicolae
Ignătescu
Mihail
Brânduşa
Popescu
Tudor

Àðàä
Îëòåí³ÿ
Êàëàðàø
Åíåñêó
Í³êîëàº
²ãíàòåñêó
Ì³õà¿ë
Áðèíäóøà
Ïîïåñêó 
Òóäîð

Avram
Zaharia
Ghiţă
Petroşeni
Procop³e
Iliuţ
Ca³́ro
Câmpulung
Toma
Tutunaru

Àâðàì 
Çàõàð³ÿ
¥³öà 
Ïåòðîøåíè
Ïðîêîïîº
²ë³óö
Êà¿ð
Êèìïóëóí´
Òîìà 
Òóòóíàðó
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Ìîëäîâñüêîìó -³, ÿêèì ïîçíà÷àºòüñÿ íàçèâíèé â³äì³íîê 
ìíîæèííèõ ãåîãðàô³÷íèõ íàçâ, â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ â³äïîâ³äàº 
çàê³í÷åííÿ -è, ïîð³âí.: Focşani – Ôîêøàíè, Piteşti – Ï³òåøòè. 
ßêùî æ óêðà¿íñüêà ìîâà çàñâî¿ëà íàçâó ó ôîðì³ îäíèíè, òî çà-
ê³í÷åííÿ â³äñóòíº, ïîð³âí.: Galaţi – ¥àëàö, Călarăşi – Êàëàðàø. 

 Найбільш уживані молдовські поєднання голосних  
з напівголосними (двозвуки) та їх відповідники  

в українській мові
à³ – é
å³ – åé
î³ – îé
u³ – óé
àu – â
u – åâ

åu – ºâ 
³u – ³â
åà – ÿ
åà – à
eo – o
ia – ÿ
ie – º
io – éî
iu – þ
oa – î

Başcai
Andrei
Anegroi
Ţugui
Aurel
Bacău

Eudochia
Jiu
Negrea
Mircea
George
Ialomiţa
Miroieni
Craiova
Iulia
Broască

Áàøêàé
Àíäðåé
Àíå´ðîé
Öóãóé
Àóðåë
Áàêåâ

ªâäîê³ÿ
Æ³â
Íå´ðÿ
Ì³ð÷à
Äæîðäæå
ßëîì³öà
Ìèðîºíè
Êðàéîâà
Þë³ÿ
Áðîñêà

Haitoş
Maftei
Dorohoi
Vaslui
Aurora
Buzău

Eusebiu
Sibiu
Oradea
Opreşean
Georgeni
Octavian
Ploieşti
Ioniţoi
Albaă-Iulia
Mioara

Ãàéòîø
Ìàôòåé
Äîðîãîé
Âàñëóé
Àâðîðà 
Áóçåâ

ªâñåá³ÿ 
Ñèá³â
Îðàäÿ
Îïðåøàí
Äæîðäæåíè
Îêòàâ’ÿí
Ïëîºøòè
Éîí³öîé
Àëáà-Þë³ÿ
Ì³îðà

Mihai
Negrei
Voineşti
Vătui
Gauca
àëå:
Chişinău
Eugenia
Vasiliu
Sadoveanu
Tulcea

Poiana

Iosif

Timişoara

Ì³õàé 
Íå´ðåé
Âîéíåøòè
Âàòóé
¥àâêà

Êèøèí³â
ªâäæåí³ÿ
Âàñèë³â
Ñàäîâ’ÿíó
Òóë÷à

Ïîÿíà

Éîñèô

Òèì³øîðà

Ìîëäîâñüê³ îñîáîâ³ ³ìåíà òà ¿õ âàð³àíòè, ÿê³ ìàþòü â 
óêðà¿í ñüê³é ìîâ³ òàê³ æ â³äïîâ³äíèêè, ðåêîìåíäóºòüñÿ ïèñà-
òè ÿê ¿õ óêðà¿íñüê³ â³äïîâ³äíèêè. Íàïðèêëàä: Calin – Êàëèí, 
Cazimir – Êàçèìèð, Costin – Êîñòèí, Iuliu – Þë³é, Manuil – 
Ìàíó¿ë, Marin – Ìàðèí, Martin – Ìàðòèí, Miron – Ìèðîí, 
Severin – Ñåâåðèí òà ³í.

Ó ïð³çâèùåâèõ ñóô³êñàõ -èê, -è÷, -îâè÷ ïèøåìî è, íà-
ïðèêëàä: Çîòèê – Zotic, Ëþòèê – Lutic, Ìàëèê – Malic, 
Êàòðè÷ – Catrici, Ñëàâè÷ – Slavici, Ãðèãîðîâè÷ – Grigorovici, 
Ïîïîâè÷ – Popovici.

Вправа 170. Запишіть молдовські і румунські імена, прізвища та псевдоніми 
українською мовою.

Tudor Arghezi, Ion Brătescu-Voineşti, Ion Luca Caragiale, Gheorghe 
Ciobotaru, Emil Codrescu, Ion Creangă, Maria Cristescu, Mihai Eminescu, 
Tudor Fodor, Vasile Frunză, Ion Ghică, Eudochia Manoil, Costache Ne-
gruzzi, Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu.
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Вправа 171. Записуючи імена і прізвища українською мовою, виділіть в окремі 
групи: а) особові назви І відміни; б) особові назви ІІ відміни; в) особові назви, які 
не належать до жодної з відмін. Усно поясніть, чому ви так поділили ці особові 
назви.

Ana, Anegroi, Aurora, Barbu, Bălcescu, Bȃrsan, Bodea, Bostan, Bu-
cătar, Cămilar, Delavrancea, Dumitru, Gala, Galaction, George, Ghiţă, 
Goga, Liliana, Mărioara, Olga, Petrache, Stancu, Vrȃncioaia, Zaharia, 
Zinici.
Вправа 172. Запишіть географічні назви Молдови українською мовою. Підкре-
сліть букви, які в молдовській мові мають інше звукове значення. Які труднощі 
трапилися в написанні?

Chişinǒu, Tiraspol, Călăraşi, Hinceşti, Bălţi, Glodeni, Ocniţa, Briceni, 
Lăpuşna, Slobodia, Leora, Camrat, Sofia, Ribniţa, Grigoriopol, Dubăsări, 
Camenca, Soroca, Raşcani, Orhei, Floreşti. 
Вправа 173. Знайдіть в інтернеті карту Одеської області і запишіть, через які на-
селені пункти пролягає автострада (чи залізниця) від вашого села (містечка) до 
Одеси. Чи є серед цих назв слова незмінювані?

Вправа 174. Запишіть географічні назви по-молдовськи.

²çìà¿ë, Ê³ë³ÿ, Ðåí³, Òàòàðáóíàðè, Ñàðàò, Êîìèø³âêà, Óòêî-
íîñ³âêà, Íîâîïîêð³âêà, Ïðèîçåðíå, Ëèìàíñüêå, Ïëàâíèñüêå, 
Íîâîñ³ëüñüêå, Ì³íÿéë³âêà, Ñòàðîñ³ëëÿ, Áîëãðàä.
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§ 34. РОЗБІР ІМЕННИКА ЯК ЧАСТИНИ МОВИ

Послідовність розбору
1. Ñëîâî â ðå÷åíí³.
2. ×àñòèíà ìîâè.
3. Ïî÷àòêîâà ôîðìà ³ìåííèêà (íàçèâíèé â³äì³íîê îäíèíè).
4. Âëàñíà ÷è çàãàëüíà íàçâà.
5. ²ñòîòà ÷è íå³ñòîòà.
6. Ð³ä.
7. ×èñëî (ìàº îäíèíó ³ ìíîæèíó ÷è ëèøå îäíó ç ôîðì).
8. Â³äì³íîê.
9. Â³äì³íà, ãðóïà (³ìåííèêè I ³ II â³äì³í).
10. Ñèíòàêñè÷íà ðîëü.
11. Âèìîâà òà íàïèñàííÿ.

Зразки розбору
Êèðèëî ïðîñòÿã ðóêó äëÿ ïðèâ³òàííÿ.
Çðàçîê óñíîãî ðîçáîðó
Êèðèëî – ³ìåííèê, ïî÷àòêîâà ôîðìà – Êèðèëî, âëàñíà íàçâà, 

³ñòîòà, ÷îëîâ³÷èé ð³ä, íàçèâíèé â³äì³íîê, îäíèíà, ²² â³äì³íà, 
òâåðäà ãðóïà, ó ðå÷åíí³ âèêîíóº ðîëü ï³äìåòà, ïèøåòüñÿ ç âå-
ëèêî¿ áóêâè.

Çðàçîê ïèñüìîâîãî ðîçáîðó
Êèðèëî – ³ìåí., ïî÷. ôîðìà – Êèðèëî, âë. íàçâà, ³ñòîòà, ÷. ð., 

îäí., Í. â., ²² â³äì³íà, òâ. ãð., ï³äìåò, ïèøåòüñÿ ç âåëèêî¿ áóêâè.

Вправа 175. Перепишіть речення, підкресліть іменники і розберіть кожен як 
частину мови.

1. ²îíåë áóâ ÷åìï³îíîì ì³ñòà ç ðåãá³. 2. Ó ìîº â³êíî ùîðàíêó 
çàãëÿäàëè ñèíè÷êè. 3. Ñïîê³éíèì òîíîì áàòüêî çðîáèâ çàóâà-
æåííÿ, ùîá ìè íå ðîçìîâëÿëè çà ñí³äàíêîì.

§ 35. ПЕРЕКЛАД ТЕКСТУ
Вправа 176. Перекладіть текст українською мовою і з’ясуйте, які іменники і чому 
перекладаються прикметниками.

În lagărul de la Lvov am stat şase săptămâni. Toţi deportaţii* su-
fereau de foame, dar noi nu sufeream mai mult decât ceilalţi. Ca şi la 
Cernăuţi, pentru nouă suflete primeam trei porţii de mâncare. Hrana din 
lagăr era sărăcăciosă**: crupe de orz, peşte sărat din butoi, pâine uscată. 

* Deportat – çàñëћíåöü. 
* Sărăcăcios – á³äíèé, óáîãèé.
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Din când în când se mai dădea şi câte o bucăţică de zahăr. După ce ne 
potoleam cât de cât foame*, noi, cei mici, ne aminteam de zilele fericite 
de acasă, de dealul pe care ne dădeam iarna cu sania la vale... (². Ïî-
ïåñêó, ². Êîçüìåé).

Вправа 177. У перекладеному тексті впр. 176 знайдіть іменники, усно зробіть їх 
розбір. Порівняйте рід і відмінок іменників в обох мовах. Зверніть увагу на поря-
док слів у перекладі.

 Вправа 178. Прочитайте текст спочатку мовчки, а потім – уголос. Вислов-
те свою думку про особливості тексту: це роздум, опис чи розповідь, який 
настрій створює текст. Спробуйте написати подібний текст. 

Óæå ïî÷àëî ñâ³òàòè. Äåñü â³ä áåðåãà ñõîïèâñÿ ëåãåíüêèé 
â³òåðåöü ³ í³áè äìóõíóâ íà Äí³ïðî. Áåðåãè é âåðáè òåæ í³áè 
ïîïðîêèäàëèñü ³ äèõíóëè íà âîäó. Ïî âîä³ ï³øëè äð³áíåíüê³ 
õâèëüêè, çàêîëèâàëèñü ëåäâå ïîì³òíî é çàõèòàëèñü, íåìîâ ô³î-
ëåòîâå òà çîëîòèñòå ñêëî.

Ïîçàä ÷îâíà ùå ÷îðí³ëà âîäà, ÷îðí³ëî íà ï³âíî÷³ íåáî. Ïîïå-
ðåä ÷îâíà ÿñí³ëà ì³ñÿ÷íà í³÷ ó âñ³é ñâî¿é êðàñ³, à çáîêó çàéìàâ-
ñÿ ÷åðâíåâèé ðàíîê.

² íåáî, ³ çåìëÿ, ³ Äí³ïðî çäàâàëèñü âåëåòåíñüêîþ êàðòèíîþ, 
äå íà òåìíîìó ïîë³ áóëà íàìàëüîâàíà ÿñíà ì³ñÿ÷íà í³÷ ³ ïîðÿä 
ç íåþ – ðàíí³é ðàíîê ç çîðåþ òà âðàí³øí³ìè ñóò³íêàìè (Çà 
². Íå÷óºì-Ëåâèöüêèì).

Ì. Áóðà÷åê. Ðåâå òà ñòîãíå Äí³ïð øèðîêèé

* A potol³ foameà – âòàìóâàòè ãîëîä.
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Вправа 179. Складіть простий план переказу тексту впр. 178 і напишіть переказ.

ÇÀÂÄÀÍÍß ÄËß Ï²ÄÑÓÌÊÎÂÎÃÎ ÒÅÌÀÒÈ×ÍÎÃÎ 
ÊÎÍÒÐÎËÞ ÇÍÀÍÜ

 Вправа 180.  Працюємо у восьми парах упродовж відведеного учите-
лем часу: 1) перша пара наводить 10 прикладів іменників – назв предме-
тів; 2) друга пара – 10 прикладів іменників – назв істот; 3) третя пара – 
10 прикладів, що можуть мати форми однини і множини; 4) четверта 
пара – 10 іменників – географічних назв; 5) п’ята пара – 10 іменників – 
імен; 6) шоста пара – 10 іменників – прізвищ; 7) сьома пара – 5 множин-
них і 5 однинних іменників; 8) восьма пара – 10 незмінюваних іменників. 
Перемагає пара, яка вклалася в час і не допустила жодної (або лише 
одну) помилки.

 Вправа 181. Прочитайте іменники.

Ò Ì Ö

Î Ê

È Ë Î

 Вправа 182. Перший гравець називає іменник, а кожен наступний – імен-
ник, який починається з останньої букви попереднього слова. Той, хто 
довго думає, вибуває з гри. Перемагає ряд, в якому вибуло з гри наймен-
ше гравців.

 Вправа 183. Умовне внутрішнє коло (5–6 гравців) називають іменники 
(12 або 24) у формі будь-якого відмінка, а гравці зовнішнього кола (2–3) 
називають цю відмінкову форму. Кожна правильна відповідь  – півбала 
(якщо слів 24) або один бал (якщо слів 12). Оцінку отримують всі учні – 
гравці зовнішнього кола.

 Вправа 184. Продовжте речення. Учитель зачитує фрагмент речення з 
іменником і ряд оцінних слів, потім почергово називає трьох учнів, які 
добирають з цього ряду оцінне слово до іменника. Учні класу, заслухав-
ши три варіанти повного речення, голосуванням визначають найкращий. 
Переможець отримує один бал, який буде доданий до підсумкової оцінки 
за урок.

Íàïðèêëàä: Çà ïîâîðîòîì âèäí³âñÿ … ë³ñ (òåìíèé, ñòàðèé, 
ìîëîäèé, çàëèòèé ñîíöåì).

Ñ ² À Ü

Í Ò Ñ

À Ð Í Ò
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ÒÅÑÒÎÂ² ÇÀÂÄÀÍÍß

1. Ó ÿêîìó ðÿäêó âñ³ ñëîâà – ³ìåííèêè?
À Ðàä³ñòü, çàâäàííÿ, ñóìíî, ðóõ, ïåðøèé. 
Á Ä³éñí³ñòü, ïðèðîäà, ðóõ, ÷îëî, ãîðä³ñòü.
Â Âò³õà, ãîðäèíÿ, ñåìåðî, Âåíåðà, òë³òè.
Ã Çìàãàííÿ, áà÷åííÿ, ÷åñíî, ïðàâäà, ò³íü.
Ä Ïðîì³ííÿ, òåðï³ííÿ, ãîðäî, ïðàâèé, ì³öíèé.

2. Ó ÿêîìó â³äì³íêó ³ìåííèêè âæèâàþòüñÿ ò³ëüêè ç ïðèéìåííèêîì?
1) ó ðîäîâîìó,
2) ó äàâàëüíîìó,
3) ó ì³ñöåâîìó,
4) ó êëè÷íîìó,
5) ó çíàõ³äíîìó.

3. Ó ÿêîìó ðÿäêó äîïóùåíî ïîìèëêó â Îð. â. îäíèíè ³ìåííèê³â
² â³äì³íè?
À Òðîÿíäîþ, ïðàöåþ, Â³ðîþ, ë³êàðíåþ, ñóìîþ.
Á Ñ³ì’ºþ, êðèíèöåþ, ñòàòòåþ, ñòàðîñòîþ, äîëîíåþ.
Â Ê³ìíàòîþ, ë³òåðîþ, ²ëëåþ, ð³ëëåþ, ïðîäóêö³ºþ.
Ã Çåìëåþ, ï³äëîãîþ, òèøîþ, êíèæêîþ, äîëåþ.

4. Ó ÿêîìó ðÿäêó º ³ìåííèêè, ÿê³ íå íàëåæàòü äî æîäíî¿ â³äì³íè?
À Ãåîð´³öà, øâèäê³ñòü, äîðîãà, ð³âí³ñòü, ïîëå.
Á Äàñêåëåñêî, íàâ÷àííÿ, ÷åñòü, ä³ì, îðëÿ.
Â Â³êíî, äåïî, âîëÿ, ïóñòîù³, ÑØÀ, Ïîïåñêó.

5. Äî âñ³õ ³ìåííèê³â ÿêîãî ðÿäêà ìîæíà äîäàòè ñëîâî ñëóõíÿíèé?
À Ãðèá, îë³âåöü, Ïåòð³êà, ëèñòîê, ãð³õ.
Á Ó÷åíü, Ìóð÷èê, Ìèøêî, ïàïóãà.
Â Ïåíü, ãîð³õ, ²ëàð÷èê, ãîëóá, çðàçîê.

6. Ó ÿêèõ â³äì³íêîâèõ ôîðìàõ ³ìåííèêà íîãà äîïóùåíà ïîìèëêà?

Í. íîãà, Ð. íîãè, Ä. íîã³, Çí. íîãó, Îð. íîãîþ, Ì. íà íîã³, Êë. íîãà.
7. ßê³ ïðèãîëîñí³  îñíîâè ³ìåííèê³â çì³íþþòüñÿ íà ³íø³ ïðèãîëîñí³ 

ïðè óòâîðåíí³ ôîðì Ä. ³ Ì. â³äì³íê³â?
8. ²ìåííèêè ÿêî¿ â³äì³íè ìàþòü òâåðäó ³ ì’ÿêó ãðóïè?
9. Âèïèø³òü ³ìåííèêè, ÿê³ ó ð³çíèõ òåêñòàõ ìîæóòü ìàòè ôîðìè 

³ ÷îëîâ³÷îãî, ³ æ³íî÷îãî ðîäó.

 Ëèñòîíîøà, Âàëÿ, Îëÿ, ñòàðîñòà, íîøà, âåðõîâîäà, âîäà, ñóääÿ, Ñàøà.

10. Âèïèø³òü ³ìåííèêè ²V â³äì³íè.

 Âîëîññÿ, çàâäàííÿ, ëåâåíÿ, òåëÿ, óçë³ññÿ, óçá³÷÷ÿ, ³ì’ÿ.

11. Âèïèø³òü ³ìåííèê ²²² â³äì³íè.

 Á³ëü, á³é, ñ³ëü, Àíäð³é, áóðåâ³é, ì³ëü, ì³ñÿöü.

12. Âèïèø³òü ³ìåííèêè, ÿê³ ìàþòü òàêîæ ôîðìó îäíèíè.

 Äâåð³, â³êíà, ñàíè, íîãè, âóõà, äðîâà.
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ÏÐÈÊÌÅÒÍÈÊ

§ 36. ПРИКМЕТНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ:  
ЗНАЧЕННЯ І ГРАМАТИЧНІ ОЗНАКИ

Вправа 185. Прочитайте та порівняйте два описи ромашки і дайте аргументова-
ну відповідь на такі запитання:

1. У якому з описів виразніше, яскравіше описано рослину?
2. Якою частиною мови є слова, що дали можливість зробити цей опис різнобіч-
нішим? 
3. До якого стилю мовлення належить кожен опис?

Ðîìàøêà – ð³ä ðîñëèí 
ðîäèíè cêëàäíîöâ³òíèõ. 
Îäíî- ³ äâîð³÷í³ òðàâè 
ç äóæå ðîçãàëóæåíèìè 
ñòåáëàìè ³ ï³ð÷àñòèìè 
ëèñòêàìè. Ïë³ä – ñ³ì’ÿí-
êà. Ðîñòóòü ÿê áóð’ÿíè 
íà â³äêðèòèõ ì³ñöÿõ (Ç 
åíöè êëîïåä³¿).

Íà âèñîêîìó ã³íêîìó ñòåáåëüö³ 
ðîñëà ëóãîâà öàðèöÿ – ðîìàøêà. 
Öå, ìàáóòü, áóëà íàéïðåêðàñí³øà â 
ñâ³ò³ êâ³òêà: ð³âíà, âèñîêà, ç ñóìíî 
ïîõèëåíîþ íàá³ê ÿñêðàâî-æîâòîþ, 
â á³ëèõ í³æíèõ ïðîçîðèõ ïåëþñòî÷-
êàõ ãîë³âêîþ, ùå é çâåðõó ïðèêðà-
øåíà äð³áíîþ, ÿê â³ñòðÿ ãîëêè, íà-
ñ³÷êîþ (Ã. Òþòþííèê).

  
 À. ²çâîëåíñüêà. Ðîìàøêîâå ïîëå

Ïðèêìåòíèê (adjectivul) – öå ÷àñòèíà ìîâè, ÿêà âèðàæàº 
îçíàêó ïðåäìåòà ³ â³äïîâ³äàº íà çàïèòàííÿ ÿêèé? ÿêà? ÿêå? 
÷èé? ÷èÿ? ÷èº?

Ïîíÿòòÿ îçíàêè ïðåäìåòà äóæå øèðîêå. Öå âñåá³÷íà õà-
ðàêòåðèñòèêà íàçâ ëþäåé, òâàðèí, ðîñëèí, êîíêðåòíèõ ïðåä-
ìåò³â ³ àáñòðàêòíèõ ïîíÿòü. Íàïðèêëàä: â³äîìèé äîñë³äíèê, 
âîðîíèé ê³íü, äèêèé ãîëóá, êðèñëàòà ÿáëóíÿ, ìàëèíîâèé ñ³ê, 
ìàòåìàòè÷íà ôîðìóëà, íåïîâòîðíà çóñòð³÷, ö³êàâå çàíÿòòÿ.
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Вправа 186. До іменників доберіть прикметники. Утворені словосполучення за-
пишіть. 

Òðàâà, àêòîð, øêîëà, ñåñòðà, ÿáëóêî, áîðîøíî, ðó÷êà, âåð-
øèíà, ì’ÿ÷, äîéíà, ñò³ë, ôóòáîë³ñò, ïîåò.

Ïðèêìåòíèêè çì³íþþòüñÿ çà ðîäàìè, ÷èñëàìè ³ â³äì³íêà-
ìè. ̄ õ ð³ä, ÷èñëî ³ â³äì³íîê çàâæäè çàëåæàòü â³ä ³ìåííèê³â, ç
 

ÿêèìè âîíè óçãîäæóþòüñÿ. Íàïðèêëàä: ìóäðèé ó÷èòåëü,
 

 
 

 
 

 
 

 

ìóäðà ïîðàäà, ìóäðå ñëîâî ³ ìóäð³ â÷èòåë³, ìóäð³ ïîðàäè,
 

 

ìóäð³ ñëîâà. Ð³ä ïðèêìåòíèê³â âèçíà÷àºìî â îäíèí³, ïîð³âí.: 
á³ëèé ñí³ã, á³ëà õàòà, á³ëå ïîëîòíî ³ á³ë³: ñí³ãè, õàòè, ïî-
ëîòíà.

Ó ðå÷åíí³ ïðèêìåòíèêè áóâàþòü îçíà÷åííÿì, ð³äøå – 
³ìåííîþ ÷àñòèíîþ ñêëàäåíîãî ïðèñóäêà.

Вправа 187. І. Спишіть речення, підкресліть прикметники разом з іменниками, 
від яких вони залежать. Усно визначте рід, число і відмінок іменників та при-
кметників.

1. Á³ëÿ øêîëè â³í ïîì³òèâ âèñîêîãî ðóñÿâîãî ÷îëîâ³êà ó 
õóòðÿí³é øàïö³ (². Ñâ³òëè÷íèé). 2. ßêàñü ò³íü ó òîìó ñÿéâ³ 
ç’ÿâèëàñü, ëåãêà, áëàêèòíà, ïðîçîðà ³ òàêà íåâèðàçíà, ÿê ìð³ÿ 
(Ëåñÿ Óêðà¿íêà). 3. Ñîíöå çîâñ³ì ÷åðâîíèì ñòàëî, âåëèêèì ³ 
êðóãëèì (Þ. ßíîâñüêèé). 4. Îäÿãíè ìåíå â í³÷, îäÿãíè ìåíå â 
õìàðè ñèí³ ³ äèõíè íàä³ ìíîþ ëåãêèì ëåáåäèíèì êðèëîì. Õàé 
íàâ³þòüñÿ ñíè, òåïë³ ñíè ëåáåäèí³, ³ ñïîëîõà ¿õ ì³ñÿöü òóãèì 
ÿñåíîâèì âåñëîì (². Äðà÷). 

ІІ. Визначте, в якій синтаксичній ролі виступають прикметники в першому і тре-
тьому реченнях.

Вправа 188. Перепишіть текст, заповнюючи прогалини прикметниками, дібрани-
ми із довідки і поставленими у потрібних роді, числі і відмінку. Знайдіть речення 
з прямою мовою.

Êîæíà … ãîñïîäèíÿ äáàéëèâî äîãëÿäàëà ñâîº … æèòëî. 
«Áåç … ãîñïîäàðÿ äâ³ð, à áåç … ãîñïîäèí³ õàòà ïëà÷å», – êàæå … 
ïðèñë³â’ÿ. Ó õàò³ çàâæäè áóëî ÷èñòî, âèá³ëåíî, ðîçìàëüîâàíî … 
ãëèíîþ, îçäîáëåíî, óòèêàíî êâ³òêàìè, … òðàâàìè.

Äîâ³äêà: óêðà¿íñüêèé, çàòèøíèé, äáàéëèâèé, êîëüîðîâèé, 
íàðîäíèé, ïàõó÷èé, õîðîøèé.
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 Вправа 189. І. Прочитайте текст спочатку мовчки, а потім – уголос.

Áóâ òèõèé îñ³íí³é ðàíîê. Êàòåðèíà ²âàí³âíà ïîâåëà ó÷í³â 
ñâîãî êëàñó â ïîëå. Âèñîêî â íåá³ ëåò³â êëþ÷ ïåðåë³òíèõ ïòàõ³â. 
Âîíè òèõî êóðëèêàëè, ³ â³ä öüîãî â ñòåïó áóëî ñóìíî.

Ó÷èòåëüêà ñêàçàëà ä³òÿì:
– Ñüîãîäí³ ìè áóäåìî â÷èòèñÿ ðîçïîâ³äàòè ïðî îñ³ííº íåáî. 

Õàé êîæåí ç âàñ äîáåðå äëÿ öüîãî ãàðí³ ³ òî÷í³ ñëîâà. 
Ä³òè ïðèòèõëè, äèâèëèñÿ â íåáî ³ äóìàëè. ×åðåç õâèëèíó âñ³ 

çàãîâîðèëè: «Íåáî ñèíº-ñèíº… Íåáî ãîëóáå… Íåáî ÷èñòå…» ² âñå. 
Çíîâó ïîâòîðþâàëè îäí³ ³ ò³ æ ñëîâà «ñèíº», «ãîëóáå», «÷èñòå».

Çáîêó ñòîÿëà ìàëåíüêà ä³â÷èíêà Â³îð³êà, ³ Êàòåðèíà ²âàí³â-
íà çàïèòàëà:

– À òè, Â³îð³÷êî, ÷îìó ìîâ÷èø?
– ß õî÷ó ñêàçàòè ñâîº ñëîâî. 
– ßêå æ òâîº ñëîâî ïðî íåáî?
– Íåáî ëàñêàâå… – òèõî ñêàçàëà ä³â÷èíêà.
Ä³òè ïðèòèõëè. Âîíè ðàïòîì ïîáà÷èëè â íåá³ òå, ÷îãî íå 

áà÷èëè äîñ³: «Íåáî ñóìíå… Íåáî òðèâîæíå… Íåáî çàæóðåíå… 
Íåáî õîëîäíå…» (Çà Â. Ñóõîìëèíñüêèì).

ІІ. Доберіть до тексту назву. Дайте відповіді на такі запитання:
1. ßê çâàëè â÷èòåëüêó ³ ÿêèé, íà âàøó äóìêó, ïðåäìåò âîíà âè-

êëàäàëà ó øêîë³?
2. ×îìó â÷èòåëüêà âèéøëà ç³ ñâî¿ìè ó÷íÿìè ó ïîëå âèêîíóâàòè 

çàâäàííÿ ³ ÷è íå áóëî âîíî íàäòî ñêëàäíèì?
3. ×è áóëà ä³â÷èíêà Â³îð³êà ó÷åíèöåþ?

À. Ìàíàéëî. Çîëîòà îñ³íü ó Êàðïàòàõ
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4. Íà ÿêó îçíàêó îñ³ííüîãî íåáà ó÷í³ ñïî÷àòêó çâåðíóëè óâàãó?
5. ßêå âðàæåííÿ íà ó÷í³â êëàñó ñïðàâèëà â³äïîâ³äü ä³â÷èíêè Â³-

îð³êè?
6. À ÿêèì áà÷èòå íåáî âè, øåñòèêëàñíèêè?

ІІІ. Випишіть з тексту слова, які називають ознаки неба (поля, лісу і под.), і добе-
ріть до них, якщо це можливо, прикметники з протилежним значенням.

§ 37. ЯКІСНІ, ВІДНОСНІ  
ТА ПРИСВІЙНІ ПРИКМЕТНИКИ

Çà çíà÷åííÿì, ãðàìàòè÷íèìè îçíàêàìè òà îñîáëèâîñòÿìè áó-
äîâè ïðèêìåòíèêè ïîä³ëÿþòüñÿ íà ÿê³ñí³, â³äíîñí³ ³ ïðèñâ³éí³.

ßê³ñí³ ïðèêìåòíèêè (adjectivele calitative) âèä³ëÿþòüñÿ â 
îêðåìèé ðîçðÿä (de adjectivele clasă) òèì, ùî âîíè:

à) âèðà-
æàþòü 
îçíàêè

êîëüîðó:
ñìàêó:
çàïàõó:
ðîçì³ðó:
â³êó: 
ôîðìè:
õàðàêòåðó:
äîòèêó:
çäîðîâ’ÿ:
òà ³íø³:

á³ëèé, ãîëóáèé, æîâòèé
ã³ðêèé, êèñëèé, ñìà÷íèé
àðîìàòíèé, çàïàøíèé, ïàõó÷èé
âåëèêèé, âóçüêèé, äîâãèé
äàâí³é, ìîëîäèé, ï³çí³é
êóëÿñòèé, êðóãëèé, ïîõèëèé
âåñåëèé, ãîðäèé, ëàã³äíèé
ëåãêèé, ìîêðèé, òåïëèé
çäîðîâèé, êâîëèé, íåäóæèé
ð³äíèé, ñóìíèé, óñï³øíèé

á) ö³ îçíàêè ìîæóòü áóòè âèðàæåí³ á³ëüøîþ ÷è ìåíøîþ ì³-
ðîþ,  ïîð³âí.: á³ëèé ïàï³ð, á³ë³øèé ïàï³ð ³ íàéá³ë³øèé ïàï³ð;

â) ÷àñòèíà ç íèõ (÷îëîâ³÷îãî ðîäó) ìàº êîðîòêó ôîðìó, íà-
ïðèêëàä: ãîòîâèé ³ ãîòîâ, äð³áíèé ³ äð³áåí, çåëåíèé ³ çåëåí, 
ïîâíèé ³ ïîâåí, ïåâíèé ³ ïåâåí;

ã) ó íàðîäí³é ï³ñí³ òà â ïîåç³¿ âîíè ìàþòü äëÿ æ³íî÷îãî 
³ ñåðåäíüîãî ðîäó ³ ôîðì ìíîæèíè ùå é íåñòÿãíåí³ ôîðìè: 
ñèíÿÿ, çåëåíåº, çåëåí³¿, ìîëîäàÿ, ìîëîäåº, ìîëîä³¿. Ö³ ôîðìè 
íàçèâàþòü ïîâíèìè íåñòÿãíåíèìè. Íàïðèêëàä: çåëåíà ä³á-
ðîâà ³ çåëåíàÿ ä³áðîâà.

Вправа 190. Прочитайте прикметники. З виділеними словами складіть речення. 
У чому особливість виділених форм прикметників?.

Ðàíí³é, êîðîòêèé, ñîëîäêèé, ñ³ðèé, äóõìÿíèé, ñòàðèé, 
îâàëüíèé, âïåðòèé, ì’ÿêåíüêèé, âòîìëåíèé, âàæëèâ³øèé, ð³ä-
í³øà – íàéð³äí³øà, ðàäèé – ðàä, çäîðîâèé  – çäîðîâ, ð³äíà – 
ð³äíàÿ – ð³äíåº  – ð³äí³¿.
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Â³äíîñí³ ïðèêìåòíèêè (adjective rålative) âèä³ëÿþòüñÿ â 
îêðåìèé ðîçðÿä òèì, ùî âîíè âèðàæàþòü ñòàë³ îçíàêè:

à) çà 
â³äíî-
øåí-
íÿì 
äî:

ìàòåð³àëó:
÷àñó:
ì³ñöÿ:
íàö³îíàëüíîñò³:
âèì³ðó:
óñòàíîâ:
îðãàí³çàö³é:
íàóêîâèõ ïîíÿòü:
ä³é:

áåðåçîâèé ïàðêåò, âîâíÿíà òêàíèíà
âåñíÿíèé äîù, âå÷³ðíÿ ïîðà
âóëè÷íèé ðóõ, ëóãîâà òðàâà, ì³ñüêèé øóì
ïîëüñüêà ìîâà, ÷åñüê³ ñòóäåíòè
ãîäèííèé ïåðåïî÷èíîê, ð³÷íèé çâ³ò
ìåäè÷íèé ïóíêò, íàâ÷àëüíèé çàêëàä
øê³ëüíå ïîäâ³ð’ÿ, òåàòðàëüíà ñöåíà
á³îëîã³÷íèé ãóðòîê, ô³çè÷íèé çàêîí
áóä³âåëüíà áðèãàäà, âèõîâíèé çàõ³ä

á) ö³ ïðèêìåòíèêè º ïîõ³äíèìè, óòâîðåíèìè â³ä ³ìåííè-
ê³â, ä³ºñë³â ³ ïðèñë³âíèê³â, ïîð³âí.: âåðáîâèé ³ âåðáà, çáèðàëü-
íèé ³ çáèðàòè, êîëèøí³é  ³ êîëèñü.

Â³äíîñí³ ïðèêìåòíèêè òàê ñàìî, ÿê ³ ÿê³ñí³, â³äïîâ³äàþòü 
íà çàïèòàííÿ ÿêèé? ÿêà? ÿêå? ÿê³?

Вправа 191. Наведіть 10 словосполучень з прикладами відносних прикметників 
і в дужках зазначте, від якого слова утворився кожен прикметник.

Çðàçîê: äåðåâ’ÿíèé ñò³ë (äåðåâî).

Ïðèñâ³éí³ ïðèêìåòíèêè (adjectivele posesive) âèðàæàþòü 
îçíàêó íàëåæíîñò³ ïðåäìåòà ëþäèí³, òâàðèí³, â³ä íàçâ ÿêèõ 
âîíè òâîðÿòüñÿ, íàïðèêëàä: áàòüêî – áàòüê³â ìîòîöèêë, 
Ìèêîëà – Ìèêîëèíà êíèæêà, ñåñòðà – ñåñòðèí ïîðòôåëü, 
Çàé÷èê – Çàé÷èêîâà õàòêà.

Ïðèñâ³éí³ ïðèêìåòíèêè â³äïîâ³äàþòü íà çàïèòàííÿ ÷èé? 
÷èÿ? ÷èº? ÷è¿? Âîíè òâîðÿòüñÿ â³ä ³ìåííèê³â ² â³äì³íè çà 
äîïîìîãîþ ñóô³êñà -èí/-³í(-¿í) ³ â³ä ³ìåííèê³â ²² â³äì³íè 
çà äîïîìîãîþ ñóô³êñà -³â/-îâ- àáî ¿õ âàð³àíò³â. Íàïðèêëàä: 
Ãàííèí, äîíü÷èí, Ëó÷³¿í; ä³ä³â (ìóíäèð) ³ ä³äîâà íàãîðîäà, 
Âàñèë³â (ìîòîöèêë) ³ Âàñèëåâà (äà÷à), ²ëàð³¿â (êîìï’þòåð) ³ 
²ëàð³ºâà (êíèæêà).

Вправа 192. Випишіть окремо якісні, відносні та присвійні прикметники. Усно 
складіть по одному реченню з прикметниками всіх трьох розрядів. 

Áðàò³â, Âàëèí, âîâ÷èé, ãàðíèé, ãàðÿ÷èé, ãóñÿ÷èé, äåðåâ’ÿ-
íèé, äèòÿ÷èé, æ³íî÷èé, çðó÷íèé, êèñëèé, ëàã³äíèé, ìîðêâÿ-
íèé, Îëåã³â, ïîê³ðíèé, ïðÿìèé, ñì³ëèâèé, ñí³ãîâèé, ñüîãîäí³ø-
í³é, òâåðäèé, ô³îëåòîâèé.
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Вправа 193. І. Прочитайте речення, знайдіть і випишіть прикметники, визначте 
розряд і вкажіть, які з них повні нестягнені, повні стягнені чи короткі.

Çðàçîê: äîáðàÿ – ÿê³ñíèé, ïîâíèé, íåñòÿãíåíèé.

1. Òå÷å âîäà â ñèíº ìîðå, òà íå âèò³êàº (Ò. Øåâ÷åíêî). 2. Çà-
ãðàëî, çàï³íèëîñü ñèíºº ìîðå, ³ áóéí³¿ â³òðè ïî ìîðþ øóìëÿòü, 
³ õâèëÿ ãóëÿº, ìîâ ÷îðí³¿ ãîðè, îäíà çà äðóãîþ á³æàòü (ª. Ãðå-
á³íêà). 3. Ïëèâå ÷îâåí âîäè ïîâåí (Í. òâ.). 4. Áëàãîñëîâåí òîé 
äåíü ³ ÷àñ, êîëè ïðîñëàëàñü êèëèìàìè çåìëÿ, ÿêó ñõîäèâ Òàðàñ 
ìàëèìè áîñèìè íîãàìè (Ì. Ðèëüñüêèé). 5. Í³÷ òåìíà ëþäåé 
âñ³õ ïîòîìëåíèõ ñêðèëà ï³ä ÷îðí³ øèðîê³¿ êðèëà (Ëåñÿ Óêðà-
¿íêà). 

ІІ. Зробіть синтаксичний розбір першого речення цієї вправи.

Ó ñëîâîñïîëó÷åííÿõ ïðèêìåòíèêè ìîæóòü çì³íþâàòè ñâîº 
çíà÷åííÿ ³ ïåðåõîäèòè ç îäíîãî ðîçðÿäó â ³íøèé.

Íàïðèêëàä, ó ñëîâîñïîëó÷åíí³ êðèøòàëåâèé ïîñóä ïðè-
êìåòíèê êðèøòàëåâèé âèðàæàº îçíàêó çà â³äíîøåííÿì äî 
ìàòåð³àëó ³ íàëåæèòü äî ðîçðÿäó â³äíîñíèõ. Àëå ó ñëîâîñïî-
ëó÷åíí³ êðèøòàëåâà âîäà â³í íàáóâàº íîâîãî çíà÷åííÿ, ÿêå 
ñòàâèòü éîãî â îäèí ðÿä ç ïðèêìåòíèêàìè ïðîçîðèé, ÷èñòèé 
³ ïåðåâîäèòü äî ðîçðÿäó ÿê³ñíèõ, ïîð³âí.: êðèøòàëåâà âîäà ³ 
ïðîçîðà âîäà, ÷èñòà âîäà.

Ïîä³áíèõ çì³í ìîæå çàçíàòè ïåðâ³ñíå çíà÷åííÿ ³ áà-
ãàòüîõ ³íøèõ ïðèêìåòíèê³â. Ïîð³âí.: ìàìèíà õóñòêà ³ 
ìàìèíà ëàñêà (ùèðà, íåï³äðîáíà), êóðÿ÷èé ñë³ä ³ êóðÿ÷à 
ïàì’ÿòü (êîðîòêà ïàì’ÿòü, ïàì'ÿòü ëþäèíè, ÿêà øâèäêî 
ùîñü çàáóâàº).

Òàê ç’ÿâèëèñÿ ïðîì³æí³ ðîçðÿäè â³äíîñíî-ÿê³ñíèõ, ïðè-
ñâ³éíî-ÿê³ñíèõ ³ ïðèñâ³éíî-â³äíîñíèõ ïðèêìåò íèê³â.

Вправа 194. Поясніть (усно) значення словосполучень і з’ясуйте, яке значення – 
пряме чи переносне – мають у них прикметники. Визначте розряд прикметників. 
З виділеними словами складіть і запишіть чотири речення.

Áàðàíÿ÷å ì’ÿñî, áàðàíÿ÷èé ðîçóì; áåðåçîâà äîøêà, áåðåçî-
âà êàøà; âîâ÷èé àïåòèò, âîâ÷èé ïîãëÿä, âîâ÷èé ñë³ä; ãóñÿ÷èé 
ïóõ, ãóñÿ÷à øê³ðà; çàÿ÷èé ñê³ê*, çàÿ÷à ãóáà, çàÿ÷à øàïêà; êðî-
êîäèëÿ÷à ñóìêà, êðîêîäèëÿ÷³ ñëüîçè; ëèñÿ÷èé êîì³ð, ëèñÿ÷èé 
ïîãëÿä, ëèñÿ÷à íîðà; ñîáà÷èé ãàâê³ò – ñîáà÷èé õîëîä; çîëîòèé 
ïåðñòåíü – çîëîòèé õàðàêòåð.

* Ñê³ê – ñòðèáîê.
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Вправа 195. Випишіть у стовпчик виділені словосполучення, до кожного через 
тире напишіть можливу паралельну форму.

Çðàçîê: ãîðà âèñîêàÿ – ãîðà âèñîêà; ïîâåí âîäè – ïîâíèé 
âîäè.

1. ² øóìèòü, ³ ãóäå, äð³áåí äîùèê ³äå (Í. òâ.). 2. Ä³ëîì 
³ñòèííèì ÿ äîâåäó íàðîäó, ùî ãîäåí* ³ìåí³ íàðîäíîãî ñëóãè 
(Ì. Áàæàí). 3. ² øèðîêóþ äîëèíó, ³ âèñîêóþ ìîãèëó, ³ âå÷³ð-
íþþ ãîäèíó, ³ ùî ñíèëîñü-ãîâîðèëîñü – íå çàáóäó ÿ (Ò. Øåâ÷åí-
êî). 4. Ñèí áóâ ïåâåí, ùî áàòüêî éîãî çðîçóì³º. 5. À çà ë³ñîì – 
ïîëÿ øèðîê³¿, õë³áà ñòèãë³¿.

§ 38. ВИКОРИСТАННЯ В МОВЛЕННІ  
ПРИКМЕТНИКІВ-СИНОНІМІВ. 

ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ У ЗАКІНЧЕННЯХ ПРИКМЕТНИКІВ
 Вправа 196. Пригадайте визначення поняття «синонім» і з’ясуйте, що 
спільного в лексичному значенні прикметників апетитний, смачний, спо-
кусливий. Утворіть словосполучення з цими прикметниками, підібравши 
доречні іменники.

 Вправа 197.  Доберіть до прикметників іменники, утворіть зі словосполу-
ченнями речення та визначте, яку відмінність у значенні виявляє кожен із 
синонімів.

Àâòîðèòåòíèé, âïëèâîâèé; ïîâàæíèé, ïðåñòèæíèé.

 Вправа 198.  Розподіліть словосполучення у два стовпчики за прикмет-
никами, вжитими у: а) прямому і б) переносному значенні (можна зверну-
тися до тлумачного словника).

Çðàçîê: à) çîëîòèé ãîäèííèê; á) çîëîòèé õàðàêòåð.

Çîëîòèé ãîäèííèê, çîëîòèé õàðàêòåð, çîëîò³ ðóêè, çîëîòà 
îñ³íü, çîëîò³ ñåðåæêè, çîëîòà ïøåíèöÿ, çîëîò³ ãîðè, çîëîòèé 
â³ê; òâåðäèé ìåòàë, òâåðäå ñëîâî, òâåðäà ö³íà, òâåðäà äîìîâëå-
í³ñòü, òâåðäèé ñïëàâ, òâåðäà âîëÿ.

 Вправа 199.  Відшукайте з-поміж словосполучень такі, в яких прикмет-
ники вжиті в переносному значенні, випишіть їх в один стовпчик. Знайдіть 
для кожного такого словосполучення синонімічне з прикметником у пря-
мому значенні.

Çðàçîê: ã³ðêà äîëÿ – íåùàñëèâà äîëÿ.

1. Ã³ðêèé ïîëèí, ã³ðêà äîëÿ, ã³ðêèé çàðîá³òîê, ã³ðêèé õë³á, 
ã³ðêå ñëîâî, ã³ðê³ ñëüîçè, ã³ðêèé ñèðîòà. 2. Äîâãà ïàëèöÿ, äîâãà 

* Ãîäåí – ã³äíèé, âàðòèé.
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äîðîãà, äîâãà ðîçìîâà. 3. Çåëåíèé êîë³ð, çåëåí³ àáðèêîñè, çåëåíå 
îáëè÷÷ÿ, çåëåí³ äóìêè. 4. Çàë³çí³ âèëà, çàë³çí³ ðóêè, çàë³çíà âîëÿ.

 Вправа 200.  Прочитайте виразно текст, зверніть увагу на слова, які пись-
менник використав для опису зовнішнього вигляду дівчини. Випишіть при-
кметники у засвідченій текстом і початковій формах і зверніть увагу на їх 
правопис.

Ëàâð³í ñòîÿâ ï³ä âåðáîþ íåäàëåêî â³ä 
ä³â÷èíè é äèâèâñÿ íà íå¿. Ñîíöå ãðàëî íà 
÷åðâîíîìó íàìèñò³, íà ðóì’ÿíèõ ùîêàõ. 
Ìåëàøêà áóëà íåâåëèêà íà çð³ñò, àëå ð³â-
íà, ÿê ñòðóíà, ãíó÷êà, ÿê òîïîëÿ, ãàðíà, 
ÿê ÷åðâîíà êàëèíà, äîâãîîáðàçà, ïîâíî-
âèäà, ç òîíêèì íîñèêîì. Ùîêè ÷åðâî-
í³ëè, ÿê ÷åðâîíîáîê³ ÿáëóêà, ãóáè áóëè 
ïîâí³ òà ÷åðâîí³, ÿê êàëèíà. Íà ÷èñòîìó 
ëîá³ áóëè í³áè íàìàëüîâàí³ âåñåë³ òîíê³ 
÷îðí³ áðîâè, ãóñò³-ïðåãóñò³, ÿê øîâê (Çà 
². Íå÷óºì-Ëåâèöüêèì).

 Вправа 201.  Опишіть зовнішній вигляд когось із друзів або рідних.

§ 39. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ. 
СПОСОБИ ТВОРЕННЯ СТУПЕНІВ ПОРІВНЯННЯ

 Вправа 202.  Пригадайте вивчене на уроках молдовської мови про сту-
пені порівняння прикметників та їх творення. Прочитайте словосполучен-
ня, зіставте їх і з’ясуйте, чим вони відрізняються. 

Áàãàòèé óðîæàé, áàãàòøèé óðîæàé, íàéáàãàòøèé óðîæàé.

Ôîðìè ÿê³ñíèõ ïðèêìåòíèê³â, ùî îçíà÷àþòü ð³çíó ì³ðó 
âèÿâó îçíàêè, íàçèâàþòüñÿ ñòóïåíÿìè ïîð³âíÿííÿ (gradele 
de comparaţiå).

Ðîçð³çíÿþòüñÿ äâà ñòóïåí³ ïîð³âíÿííÿ ïðèêìåòíèê³â: âè-
ùèé (comparativ) ³ íàéâèùèé (superlativ).

Âèùèé ñòóï³íü ïîð³âíÿííÿ ïîêàçóº, ùî â îäíîìó ïðåäìå-
ò³ ïåâíî¿ ÿê³ñíî¿ îçíàêè á³ëüøå, í³æ â ³íøîìó. Íàïðèêëàä: 
Ìåëàí³ÿ âèÿâèëàñü ñïðèòí³øîþ çà ñêóëüïòîðà (Î. Ãîí÷àð).

Âèùèé ñòóï³íü ìàº ïðîñòó ³ ñêëàäåíó ôîðìè (formà simplă 
şi compusă).

Ì. Ðà÷êîâ. Óêðà¿íñüêà 
ä³â÷èíà



111

Творення способів порівняння

Ôîðìà
Â³ä ÷îãî 

óòâîðþºòüñÿ
Çàñîáè

 òâîðåííÿ

Çì³íè 
íà ñòèêó 
îñíîâè 

³ ñóô³êñà

Ïðèêëàäè

Ï

Ð

Î

Ñ

Ò

À

Ñ
Ê
Ë
À
Ä
Å
Í
À

Çâè÷àéíà 
ôîðìà 
ïðèêìåòíè-
ê³â

ñóô³êñ -³ø- áåç çì³í á³ëèé – á³ë³øèé, 
çðó÷íèé – çðó÷í³øèé, 
êèñëèé – êèñë³øèé, 
ì³öíèé – ì³öí³øèé

ñóô³êñ -ø- âòðàòà ñóô³ê-
ñ³â -ê-, -åê-, 
-îê- ïåðåä ñó-
ô³êñîì -ø- 
ê³íö. îñí. ñ + 
ø = æ÷

ã, æ, ç îñíîâè 
+ ø = æ÷

äàëåêèé – äàëüøèé, 
øèðîêèé – øèðøèé, 
êîðîòêèé – êîðîòøèé, 
âèñîêèé – âèñ+ø+èé – 
âèø÷èé = âèùèé,
äîðîãèé: äîðîã+ø+èé= 
äîðîæ÷èé,
âóçüêèé – âóçüê+ø+èé – 
âóçüøèé = âóæ÷èé

ñóô³êñ -ø- 
òà -³ø-

ãëàäêèé: ãëàäøèé 
³ ãëàäê³øèé,
ñòàðèé: ñòàðøèé 
³ ñòàð³øèé,
òîâñòèé: òîâùèé 
³ òîâñò³øèé

íîâà îñíîâà ç 
ñóô³êñîì -ø-

âåëèêèé – á³ëüøèé, 
ãàðíèé – êðàùèé, 
ïîãàíèé – ã³ðøèé

Ò³ëüêè 
çâè÷àéíà 
ôîðìà óñ³õ 
ÿê³ñíèõ 
ïðèêìåòíè-
ê³â

+ ñëîâà
á³ëüø, ìåíø 
(ïåðåä ïðè-
êìåòíèêîì)

àâòîðèòåòíèé –
á³ëüø àâòîðèòåòíèé, 
äîñòóïíèé – ìåíø 
äîñòóïíèé, çä³áíèé – 
á³ëüø çä³áíèé, 
ñìà÷íèé – á³ëüø 
ñìà÷íèé, ãîðäèé – 
ìåíø ãîðäèé

Вправа 203. І. Утворіть просту форму вищого ступеня прикметників, запишіть 
їх у два стовпчики: з суфіксом -іщ- та із суфіксом -щ-. Прокоментуйте фонетичні 
зміни, якими супроводжується творення простої форми вищого ступеня.

Áëèçüêèé, âàæêèé, âåëè÷íèé, âðîäëèâèé, âóçüêèé, ãëèáî-
êèé, ãîëîâíèé, ãðîì³çäêèé, ëåãêèé, ìîëîäèé, ïîòóæíèé.

ІІ. Утворіть (усно) складені форми ступенів порівняння цих прикметників. З’ясуй-
те, чи правильно виконав  це завдання ваш сусід  по парті.
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Íàéâèùèé ñòóï³íü òåæ ìàº ïðîñòó ³ ñêëàäåíó ôîðìè. 
Ïðîñòà ôîðìà íàéâèùîãî ñòóïåíÿ óòâîðþºòüñÿ äîäàâàí-

íÿì ïðåô³êñà íàé- äî ïðîñòî¿ ôîðìè âèùîãî ñòóïåíÿ, ïîð³âí.: 
á³ëèé – á³ë³øèé ³ íàéá³ë³øèé, äóæèé – äóæ÷èé ³ íàéäóæ÷èé, 
ìàëèé – ìåíøèé ³ íàéìåíøèé.

Ñêëàäåíà ôîðìà íàéâèùîãî ñòóïåíÿ óòâîðþºòüñÿ äîäàâàí-
íÿì ïðåô³êñà íàé- äî ñë³â á³ëüø ÷è ìåíø ñêëàäåíî¿ ôîðìè 
âèùîãî ñòóïåíÿ, ïîð³âí.: äîñòóïíèé – á³ëüø äîñòóïíèé ³ 
íàéá³ëüø äîñòóïíèé òà ìåíø äîñòóïíèé ³ íàéìåíø äîñòóï-
íèé, äîö³ëüíèé – á³ëüø äîö³ëüíèé ³ íàéá³ëüø äîö³ëüíèé òà 
ìåíø äîö³ëüíèé ³ íàéìåíø äîö³ëüíèé.

Вправа 204. Прочитайте речення, випишіть якісні прикметники, визначте їх сту-
пінь порівняння і форму та вкажіть, котрі з них зазнали фонетичних змін і які ці 
зміни.

1. Êðàùà çà âñ³õ íà çåìë³ º ëèøå Áàòüê³âùèíà ìîÿ (À. Ìà-
ëèøêî). 2. Äëÿ ìåíå íàéñâÿò³øà íàãîðîäà – ïîòð³áíèì áóòü, 
êðàñî ìîÿ, òîá³ (Â. Ñèìîíåíêî). 3. Ðîçìîâè ñòàâàëè á³ëüø 
ð³çíîáàðâí³ é ðîçðîñòàëèñü (Ì. Êîöþáèíñüêèé). 4. Ó íàéòÿæ-
÷ó äëÿ íàðîäó ïîðó íàïåðåä âèõîäèëè æ³íêè (Ð. ²âàíè÷óê). 
5. Òî ñïðàâä³ áóâ íàéá³ëüø çðó÷íèé ÷àñ äëÿ ïðîâåäåííÿ ãðî-
øîâî¿ ðåôîðìè (Ãàç.). 6. Êóäè âè ë³òàëè, äðóç³ ìî¿ íàéùèð³-
ø³? (Îñòàï Âèøíÿ). 7. Çåìëå ð³äíà! Ìîçîê ì³é ñâ³òë³º, ³ äóøà 
í³æí³øîþ ñòàº, ÿê òâî¿ ñïîä³âàíêè ³ ìð³¿ ó æèòòÿ âïë³òàþòüñÿ 
ìîº (Â. Ñèìîíåíêî).

Вправа 205. Від прикметників утворіть просту і складену форми найвищого сту-
пеня, зверніть увагу на правопис виділених слів у формі вищого ступеня. З обо-
ма формами найвищого ступеня прикметника швидкий складіть речення.

Áàãàòèé, âóçüêèé, äîâãèé, íèçüêèé, ñîëîäêèé, ñòàðèé, òîí-
êèé, òÿæêèé, øâèäêèé, øèðîêèé.

Вправа 206. Перекладіть текст українською мовою, підкресліть прикметники і зі-
ставте утворення ступенів порівняння в обох мовах.

Raluca îl îmbrăţişează pe cel mai mic dintre feciori...
– Aista-i şalul cel turcesс, pe care l-am moştenit încă de la bunicа mea... 

Îţi dau cel mai scump lucru, pe care îl am cu mine.
– Apoi se apropie de ceilalţi feciori.
– Vino şi tu, Şerbane, la mămuca, să te sărute!.. Şi să ai grijă de ceilalţi, 

că eşti cel mai mare... (Ì. Ïðåïåë³öà).



113

Â³ä äåÿêèõ ÿê³ñíèõ ïðèêìåòíèê³â ñòóïåí³ ïîð³âíÿííÿ íå 
òâîðÿòüñÿ, çîêðåìà â³ä íàçâ àáñîëþòíèõ îçíàê (ìåðòâèé, í³-
ìèé), íàçâ ìàñòåé òâàðèí (ïîïåëÿñòèé, ÷àëèé), íàçâ êîëüî-
ð³â, ùî óòâîðèëèñÿ çà ïîä³áí³ñòþ äî ïðåäìåò³â (ìàëèíîâèé, 
áóçêîâèé, àïåëüñèíîâèé) òà ³í.

Вправа 207. Розгляньте групи якісних прикметників, які не мають ступенів порів-
няння, й усно або письмово доповніть кожну групу словами з довідки.

Íå ìàþòü
ñòóïåí³â
ïîð³âíÿííÿ

íàçâè àáñîëþòíèõ îçíàê:
íàçâè ìàñòåé òâàðèí:
íîâ³ø³ íàçâè êîëüîð³â çà
êîëüîðîì ïðåäìåò³â:
ïðèêìåòíèêè ç ñóô³êñàìè -àâ- 
(-ÿâ), -óâàò-, -åçí-, -åíí-, -óù-:
ïðèêìåòíèêè ç ñóô³êñàìè 
åìîö³éíî¿ îçíàêè -åíüê-, 
-åñåíüê-, -³ñ³íüê-:
ïðèêìåòíèêè ç ïðåô³êñàìè çà-, 
íàä-, íå-, ïðà-, ïðå-, óëüòðà-:
ñêëàäí³ ÿê³ñí³ ïðèêìåòíèêè:

áîñèé, ãîëèé, ìåðòâèé
áóëàíèé, âîðîíèé

áóðÿ÷êîâèé, âèøíåâèé 
æîâòàâèé, âåëè÷åçíèé,
çäîðîâåííèé

á³ëåíüêèé, ìàëåñåíüêèé,
íîâ³ñ³íüêèé
çàâåëèêèé, íàäì³ðíèé,
íåâèë³êîâíèé
á³ëîñí³æíèé, áë³äî-ðîæåâèé,
êàðîîêèé

Äîâ³äêà: áàãàòþùèé, âèñîêîàâòîðèòåòíèé, âîãíåííèé, âó-
çüêóâàòèé, ãîð³õîâèé, äîâãîíîãèé, äð³áí³ñ³íüêèé, çàì³æíÿ, 
çëþùà, çîçóëÿñòèé, êîðîòêóâàòèé, ìàëèíîâèé, íàäïîòóæíèé, 
íåáàãàòèé, íåâáëàãàííèé, íåâïèííèé, íîâ³ñ³íüêèé, ïðàäàâí³é, 
ïðåäâ³÷íèé, ñàëàòîâèé, ñòðàøåííèé, ô³îëåòîâèé.
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Óâàãà! Ïðèêìåòíèêè ç ñóô³êñàìè -óâàò-, -þâàò- âèðàæà-
þòü íåïîâíó îçíàêó, íàïðèêëàä: äîâãóâàòèé (òðîõè äîâãèé), 
ñèíþâàòèé (ç â³äò³íêîì ñèíüîãî, àëå íå ñèí³é). Ïðèêìåòíè-
êè ç ñóô³êñàìè -åçí-, -åíí- âèðàæàþòü ïåðåá³ëüøåííÿ îçíà-
êè: ñòàðåçíèé (äóæå ñòàðèé), òîâñòåííèé (äóæå òîâñòèé).

 Вправа 208. Уважно прочитайте текст, випишіть прикметники, виберіть 
з-поміж них якісні та запишіть у простій формі вищого ступеня, поставте 
наголоси.

Áàãàòî áà÷èâ ÿ ãàðíèõ ëþäåé, àëå 
òàêèõ, ÿê áàòüêî, íå áà÷èâ. Ãîëîâà â 
íüîãî áóëà òåìíîâîëîñà, âåëèêà ³ âåëè-
ê³ ðîçóìí³ ñ³ð³ î÷³, ò³ëüêè â íèõ áóëî 
ïîâíî ñìóòêó: ãí³òèëè òÿæê³ êàéäàíè 
íåïèñüìåííîñò³ ³ íåñâîáîäè. Âåñü ÷àñ ó 
ïîëîí³ ñóìíîãî ³ â òîé æå ÷àñ ç ÿêîþñü 
âèñîêîþ êóëüòóðîþ äóìîê ³ ïî÷óòò³â.

ßê âïðàâíî ðîáèâ, ÿêèé áóâ äó-
æèé ³ ÷èñòèé! Âîëîññÿ áëèñêó÷å, õâè-
ëÿñòå, ðóêè øèðîê³, ùåäð³.

Ç íüîãî ìîæíà áóëî ïèñàòè ëèöà-
ð³â, áîã³â, àïîñòîë³â, âåëèêèõ ó÷åíèõ 
÷è ñ³ÿ÷³â, – â³í ãîäèâñÿ íà âñå (Çà 
Î. Äîâæåíêîì). 

Вправа 209. Утворіть від прикметників просту і складену форми вищого ступеня. 
Від яких прикметників краще (милозвучніше) творити складені формі? Чому?

Âäóìëèâèé, âåñåëèé, âèñîêèé, ãîëîñíèé, ãí³òþ÷èé, ãîñòðèé, 
äð³ìó÷èé, äðóæíèé, æâàâèé, êðèêëèâèé, ëþòèé, ìîëîäèé, 
ìóäðèé, íèçüêèé, ïàëêèé, ðóäèé, ñâ³æèé, øê³äëèâèé.

 Вправа 210.  Перепишіть слова, поставте наголоси. Від яких прикметни-
ків краще (милозвучніше) творити складені форми?

Áóðõëèâ³øèé, â’ÿçê³øèé, ãóìàíí³øèé, äîð³äí³øèé, äàëü-
øèé, äð³áí³øèé, çâó÷í³øèé, êì³òëèâ³øèé, ì³öí³øèé, íîâ³øèé, 
ðîäþ÷³øèé, ñâàðëèâ³øèé, ñóõ³øèé, òðèâîæí³øèé, òÿìó÷³øèé.

Ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ïîìèëêàì ïðè âæèâàíí³ ôîðì âèùî-
ãî ³ íàéâèùîãî ñòóïåí³â ïîð³âíÿííÿ ÿê³ñíèõ ïðèêìåòíèê³â 
íåîáõ³äíî çâåðíóòè óâàãó íà òàêå: 

Â. Òðîï³í³í. 
Êàðìàëþê
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1. Âæèâàííÿ çàéìåííèêà ñàìèé ó ñïîëó÷åíí³ ç³ çâè÷àé-
íèì ïðèêìåòíèêîì ÷è ç ïðîñòîþ ôîðìîþ âèùîãî àáî íàé-
âèùîãî ñòóïåí³â ïîð³âíÿííÿ òèïó ñàìèé áëèçüêèé – ñàìèé 
áëèæ÷èé – ñàìèé íàéáëèæ÷èé º ãðóáîþ ïîìèëêîþ.

2. Ïîºäíàííÿ ñë³â á³ëüø ³ ìåíø ç ïðîñòîþ ôîðìîþ âèùîãî 
ñòóïåíÿ ïîð³âíÿííÿ, à íå ç³ çâè÷àéíîþ ôîðìîþ ïðèêìåòíèêà 
òåæ º ãðóáîþ ïîìèëêîþ. Íåïðàâèëüíî: á³ëüø óñï³øí³øèé, 
íàéá³ëüø óñï³øí³øèé. Ïðàâèëüíî: á³ëüø óñï³øíèé, íàéá³ëüø 
óñï³øíèé.

 Вправа 211.  Випишіть з тексту якісні прикметники й утворіть від них усі 
можливі форми вищого і найвищого ступенів порівняння.

Ä³ä Ñåìåí áóâ âèñîêèé ³ õóäèé, ìàâ äîâãå ñèâå âîëîññÿ ³ 
á³ëó áîðîäó. Â³í ëþáèâ ÿñêðàâå ñîíöå ³ ïàõíóâ òåïëîþ çåìëåþ 
(Çà Î. Äîâæåíêîì).

§ 40. ПРИКМЕТНИКИ ТВЕРДОЇ ТА М’ЯКОЇ ГРУП*,  
ЇХ ВІДМІНЮВАННЯ 

Вправа 212. Пригадайте, на які запитання відповідають прикметники лагідний
(лагідний голос, лагідна пісня, лагідне слово) та мамин (мамин голос, мамина 
пісня, мамине слово) у називному і непрямих відмінках однини й множини і 
чому. Ставлячи питання, провідміняйте словосполучення лагідна пісня і ма-
мин голос.

Â³äì³íþâàííÿ ïðèêìåòíèê³â çàëåæèòü â³ä òîãî, òâåðäèì 
÷è ì’ÿêèì º ê³íöåâèé ïðèãîëîñíèé îñíîâè.

Вправа 213. Попарно випишіть прикметники, виділіть основу і закінчення, зістав-
те їх у межах кожної пари і з’ясуйте, чи залежить закінчення прикметника  від 
твердості чи м’якості кінцевого приголосного основи.

Âåñåëèé ïîãëÿä – âå÷³ðí³é êîíöåðò, â³äîìîãî äîñë³äíèêà – 
ñèíüîãî íåáà, âåëè÷íà ïîñòàòü – â÷îðàøíÿ ðîçìîâà, âïåâíå-
íî¿ õîäè – äàâíüî¿ äðóæáè, äàëåêå ñåëî – ñèíº íåáî, çåëåíîãî 
ïîëÿ – áåçêðàéîãî ìîðÿ.

Çà õàðàêòåðîì ê³íöåâîãî ïðèãîëîñíîãî îñíîâè ³ â³äïîâ³ä-
íèìè â³äì³íêîâèìè çàê³í÷åííÿìè ïðèêìåòíèêè ïîä³ëÿþòüñÿ 
íà äâ³ ãðóïè – òâåðäó ³ ì’ÿêó (tare şi moale).

Äî òâåðäî¿ ãðóïè íàëåæàòü ÿê³ñí³, â³äíîñí³ ³ ïðèñâ³éí³ 
ïðèêìåòíèêè ç îñíîâîþ íà òâåðäèé ïðèãîëîñíèé ³ çàê³í÷åí-

* Ó ìîëäîâñüê³é ìîâ³ ö³ ãðóïè ïðèêìåòíèê³â íå ðîçð³çíÿþòü.
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íÿì -èé àáî ç íóëüîâèì çàê³í÷åííÿì ó ïî÷àòêîâ³é ôîðì³. 
Íàïðèêëàä: âåñåëèé, âóçüêèé, äîâãèé, äóæ÷èé, çàë³çíèé, 
êàì’ÿíèé, ìàòåðèí , Ìèêîëèí , ìóëÿð³â , Îëåã³â .

Äî ì’ÿêî¿ ãðóïè íàëåæàòü ÿê³ñí³ é â³äíîñí³ ïðèêìåòíèêè 
ç îñíîâîþ íà ì’ÿêèé ïðèãîëîñíèé ³ çàê³í÷åííÿì -³é (-¿é) ó 
ïî÷àòêîâ³é ôîðì³. Íàïðèêëàä: áóäí³é, äàâí³é, áåçêðà¿é, ë³ò-
í³é, ðàí³øí³é, ñïðàâæí³é, äîâãîâ³¿é, òóòåøí³é.

 Вправа 214.  Виділяючи закінчення, провідміняйте словосполучення те-
плий літній день, тепла літня година, тепле літнє сонце і з’ясуйте, 
в яких відмінках однини прикметники твердої і м’якої груп розрізняються 
характером кінцевих приголосних основи і закінченнями, а в яких – лише 
твердістю чи м’якістю кінцевих приголосних основи.

Вправа 215. Уважно прочитайте таблицю. Прикметники, виділені у таблиці 
жирним шрифтом, поєднайте з відповідними іменниками і провідміняйте (учи-
тель визначає трьох учнів для виконання трьох варіантів: 1) з прикметниками 
чоловічого роду, 2) з прикметниками жіночого роду і 3) з прикметниками серед-
нього роду). По завершенні роботи призначені учителем учні зачитують роботу, 
учитель узагальнює.

Система відмінкових закінчень прикметників

Ð³ä
Ïðèêìåò-

íèê

Â ³äì ³íîê

Í. Ð. Ä. Çí. Îð. Ì.

Îäíèíà

×îë. äîáðèé
ìàìèí
äàâí³é
áåçêðà¿é

-èé
–
-³é
-¿é

-îãî -îìó -îãî/-èé
-èì
-èì
-³ì
-¿ì

-îìó/

-³ì
-³ì
-³ì
-¿ì

Æ³í. äîáðà
ìàìèíà
äàâíÿ
áåçêðàÿ

-à
-à
-ÿ
-ÿ

-î¿
-³é
-³é
-³é
-¿é

-ó
-ó
-þ
-þ

-îþ
-³é
-³é
-³é
-¿é

Ñåð. äîáðå
ìàìèíå
äàâíº
áåçêðàº

-å
-å
-º
-º

-îãî -îìó
-å
-å
-º
-º

-èì
-èì
-³ì
-¿ì

-îìó/

-³ì
-³ì
-³ì
-¿ì

Ìíîæèíà

Ðîäó
íåìàº

äîáð³
ìàìèí³
äàâí³
áåçêðà¿

-³
-³
-³
-¿

-èõ
-èõ
-³õ
-¿õ

-èì
-èì
-³ì
-¿ì

-³/-èõ
-³/-èõ
-³/-³õ
-¿/-¿õ

-èìè
-èìè
-³ìè
-¿ìè

-èõ
-èõ
-³õ
-¿õ
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Вправа 216. Перепишіть текст, підкресліть прикметники твердої групи прямою 
лінією, а м’якої – хвилястою. Усно відтворіть початкову форму (називний відмінок 
однини чоловічого роду), визначте розряд (якісні, відносні чи присвійні), рід (в 
однині), число та відмінок.

Äåíü áóâ áëèñêó÷èé, ë³òí³é. Òðàïëÿëèñü ìàëåíüê³ îçåðà, ùî 
ãðàëè ëóñêîþ ³ òð³ïîò³ëè, ÿê ñð³áíà ðèáà, êèíóòà ç ð³÷êè íà íà-
áåðåæíó òðàâó. Àáî âåëèê³ – ç ìóðîì ñèíüîãî î÷åðåòó, ç á³ëèì 
îáëè÷÷ÿì âîäÿíèõ ë³ë³é, ç áàãíèñòèìè áåðåãàìè, ÷îðíèìè ³ 
áëèñêó÷èìè, ÿê ìîêð³ ñïèíè ã³ïîïîòàì³â, ç òåïëèì äóõîì âîäè 
³ íàìóëó (Ì. Êîöþáèíñüêèé).

À. Åðäåë³. Îçåðî

Вправа 217. Прочитайте й визначте, до якого стилю мовлення належить текст. 
Висновок аргументуйте. Випишіть прикметники, визначте їх розряд і відмінок.

Äåðæàâíîþ ìîâîþ â Óêðà¿í³ º óêðà¿íñüêà ìîâà. 
Äåðæàâà çàáåçïå÷óº âñåá³÷íèé ðîçâèòîê ³ ôóíêö³îíóâàííÿ 

óêðà¿íñüêî¿ ìîâè â óñ³õ ñôåðàõ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ íà âñ³é òåðè-
òîð³¿ Óêðà¿íè.
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Â Óêðà¿í³ ãàðàíòóºòüñÿ â³ëüíèé ðîçâèòîê, âèêîðèñòàííÿ ³ çà-
õèñò ðîñ³éñüêî¿, ³íøèõ ìîâ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí Óêðà¿íè.

Äåðæàâà ñïðèÿº âèâ÷åííþ ìîâ ì³æíàðîäíîãî ñï³ëêóâàííÿ.
Çàñòîñóâàííÿ ìîâ â Óêðà¿í³ ãàðàíòóºòüñÿ Êîíñòèòóö³-

ºþ Óêðà¿íè òà âèçíà÷àºòüñÿ çàêîíîì (Ñò. 10 Êîíñòèòóö³¿ 
Óêðà¿íè).

ÒÅÑÒÎÂ² ÇÀÂÄÀÍÍß

1. Ó ÿêîìó ðÿäêó âñ³ ïðèêìåòíèêè – â³äíîñí³?   

À Ñîëîíèé, ì³ñüêèé, ñëàâíèé, äîâãèé.
Á Ñòåïîâèé, çàë³çíèé, â÷îðàøí³é, øê³ëüíèé. 
Â Ãîðäèé, ñëàâíèé, äóáîâèé, äåííèé.
Ã Óñï³øíèé, õîðîáðèé, ÷åðâîíèé, ë³ñîâèé.

2. Ïðèêìåòíèêè ÿêîãî ðÿäêà íå óòâîðþþòü ñòóïåí³â ïîð³âíÿííÿ?

À Ìîëîäèé, çåëåíèé, óñï³øíèé, âåëèêèé.      
Á Äîáðèé, æîâòèé, ã³ðêèé, äîâãèé.
Â Ñë³ïèé, ãí³äèé, âèñî÷åííèé, ìàëèíîâèé. 
Ã Âïåâíåíèé, ãîðäèé, âèñîêèé, âàæêèé.

3. Ó ÿêîìó ðÿäêó º ïðèêìåòíèê ó íåïðàâèëüí³é ôîðì³ ñòóïåíÿ 
ïîð³âíÿííÿ?

À Äîáð³øèé, êðàùèé, íàéãó÷í³øèé.
Á Çíà÷íî ë³ïøèé, äóæå äîâãèé, äîðîñë³øèé.
Â Íàéìèë³øèé, ñàìèé äîðîãèé, íàéá³ëüø äîö³ëüí³øèé.
Ã Ñîëîäøèé, íàéäåøåâøèé, òðîøêè ìîëîäøèé.

4. ßêèì ïðèêìåòíèêîì ìîæíà îö³íèòè â³äïîâ³äü ó÷íÿ?

Áåçäîãàííà, õèòðà, äîö³ëüíà, ñóìíà, ÷åðñòâà.

5. Çíàéä³òü äâà ñëîâà, ÿêèìè õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîãîäà.
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6. Ïîâåä³òü ä³àëîã (óñíî àáî ñêëàä³òü ïèñüìîâî) ïðî ï³äñóìîê ñïîðòèâ-
íîãî çìàãàííÿ, â ÿêîìó âè áðàëè ó÷àñòü àáî ÿêèé áà÷èëè ïî òåëå-
áà÷åííþ, âæèâàþ÷è îö³íí³ ïðèêìåòíèêè: óñï³øíèé, íåâäàëèé, ïå-
ðåäáà÷åíèé, óïåâíåíèé, òðåíîâàíèé, çàñìó÷åíèé, ðàä³ñíèé. ßêèé ùå 
ïðèêìåòíèê âàì çíàäîáèâñÿ?
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§ 41. СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ
Вправа 218. Пригадайте відомі вам способи творення слів в українській мові 
(працюємо за методом АБВ…). Визначте, як утворені подані нижче прикметники.

Àâòîìîá³ëüíèé (ðóõ), âîñêîâà (ô³ãóðà), ã³ðñüêèé (ïîò³ê), çî-
ðÿíå (íåáî), çàäîâã³ (ðóêàâè), íåâåñåëèé (æàðò), ñèíüî-çåëåíå 
(îçåðî).

Íîâèìè ïðèêìåòíèêàìè ìîâà ïîïîâíþºòüñÿ çàâäÿêè ñïî-
ñîáàì òâîðåííÿ ñë³â, ÿê³ çãðóïîâàí³ ó òàáëèö³. 

Ñïîñîáè
òâîðåííÿ

Áàçîâ³ ñëîâà 
(â³ä ÷îãî óòâîðåí³) Ïðèêëàäè ïîõ³äíèõ ñë³â

Ïðåô³ê-
ñàëüíèé

äîâãèé
âåñåëèé 
äîáðèé

çà+äîâãèé
íå+âåñåëèé
ïðå+äîáðèé

çàäîâãèé
íåâåñåëèé
ïðåäîáðèé

Ñóô³ê-
ñàëüíèé

àâòîìîá³ëü

â³ñê
çîðÿ
ðóñèé

àâòîìîá³ëü+í(èé)

âîñê+îâ(èé)
çîð+ÿí(èé)
ðóñ+ÿâ(èé)

àâòîìîá³ëüíèé

âîñêîâèé
çîðÿíèé
ðóñÿâèé

Ïðåô³êñàëüíî-
ñóô³êñàëüíèé

çà ãîðîþ 
çà ìîðåì 
ï³ä ´ðóíòîì

çà+ã³ð+í(èé)
çà+ìîð+ñüê(èé)
ï³ä+´ðóíò+îâ(èé)

çàã³ðíèé
çàìîðñüêèé
ï³ä´ðóíòîâèé

Ñêëàäàííÿ á³ëèé ³ çåëåíèé
òåìíèé ³ ÷åðâîíèé
á³ëèé ³ á³ëèé
Á³ëà Öåðêâà

á³ë+î+çåëåíèé
òåìí+î+÷åðâîíèé
á³ëèé + á³ëèé 
á³ë+î+öåðê³â+ñüê(èé)

á³ëî-çåëåíèé
òåìíî-÷åðâîíèé
á³ëèé-á³ëèé
á³ëîöåðê³âñüêèé

Ïåðåõ³ä ó
ïðèêìåòíèêè
³íøèõ ÷àñòèí
ìîâè àáî ¿õ 
îñîáëèâèõ 
ôîðì

çàãîð³òè
çàõîïèòè
çáóäèòè

çàãîð³ëèé
çàõîïëåíèé
çáóäæåíèé

Çðîùåííÿ âèùå çãàäàíèé
äàâíî ìèíóëèé
íîâî çáóäîâàíèé

âèùåçãàäàíèé
äàâíîìèíóëèé
íîâîçáóäîâàíèé

Óâàãà! Íàé÷àñò³øå ïðèêìåòíèêè òâîðÿòüñÿ ñóô³êñàëü-
íèì ñïîñîáîì â³ä ³ìåííèê³â, ä³ºñë³â, ïðèêìåòíèê³â òà ³íøèõ 
÷àñòèí ìîâè. 
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Вправа 219. Наведіть по одному своєму прикладу на кожен спосіб творення 
прикметників.

Вправа 220. Прочитайте текст, випишіть із нього прикметники і, користуючись 
таблицею, визначте, від чого вони утворені і яким способом.

Áàãàòî âñÿêèõ çâè÷íèõ ³ íåçâè÷íèõ ïîä³é, òèïîâèõ ³ íåòè-
ïîâèõ, íàâ³òü íàäçâè÷àéíèõ ïðèãîä òðàïëÿëîñÿ ç ìî¿ì áàòü-
êîì ó æèòò³.

Îäíå, ùî â áàòüêà áóëî íåêðàñèâå, – öå îäÿã. Íó òàêèé 
íîñèâ îäÿã íåãàðíèé, òàêèé áåçáàðâíèé, óáîãèé! Íåíà÷å íå-
ëþäè çóõâàë³, àáè çíåâàæèòè îáðàç ëþäèíè, àíòè÷íó ñòàòóþ 
óêðèëè áðóäíèì ëàõì³òòÿì. ² âñå îäíî áóâ êðàñèâèé!.. ² êîëè 
ïîêèíóòèé óñ³ìà íà ñâ³ò³ ñòîÿâ íà ìàéäàíàõ áåçïðèòóëüíèé 
ó ôàøèñòñüê³é íåâîë³, â³í ³ òîä³ áóâ ïðåêðàñíèé (Çà Î. Äîâ-
æåíêîì).

Вправа 221. Складіть і запишіть п’ять речень, використавши у кожному по два 
прикметники. Чи були якісь труднощі?

Â³òðÿíèé, çèìîâèé, êîðîòêèé, ëàïàòèé, ëèæíèé, ìîðîçíèé, 
ðàä³ñíèé, ðÿñíèé, ñîíÿ÷íèé, õìàðíèé.

§ 42. ТВОРЕННЯ ВІДНОСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

Äëÿ òâîðåííÿ â³äíîñíèõ ïðèêìåòíèê³â â³ä ³ìåííèê³â íàé-
÷àñò³øå âèêîðèñòîâóþòüñÿ ñóô³êñè -àí-, -í-, -îâ-, -ñüê- òà ¿õ 
ôîíåòè÷í³ âàð³àíòè:

êðèãà  êðèã-+-àí(èé)  êðèæàíèé
êàðòîïëÿ  êàðòîïë-+-ÿí(èé)  êàðòîïëÿíèé
ì³äü  ì³ä-+-í(èé)  ì³äíèé
ë³ñ   ë³ñ-+-îâ(èé)  ë³ñîâèé
îâî÷  îâî÷-+-åâ(èé)  îâî÷åâèé
ìîðå  ìîð-+-ñüê(èé)  ìîðñüêèé
êóïåöü  êóïåö-+-öüê(èé)  êóïåöüêèé
êèðãèç  êèðãèç-+-çüê(èé)  êèðãèçüêèé
áàòüêî  áàòüê-+-³âñüê(èé)  áàòüê³âñüêèé

Вправа 222. Від іменників утворіть відносні прикметники за допомогою суфіксів 
-ан-, -ян-, -н-, -ов-, -ев-, -ськ-, -зьк-, -цьк-, -івськ- і запишіть. У яких словах від-
булися зміни звуків?

Áàíê, áëÿõà, ãðóøà, äðîâà, êðîïèâà, ñåëî, ìîðÿê, ì’ÿòà, ïî-
÷àòîê, ñòåï, ñâèíåöü, ñèëà, öåãëà, ÿð.
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Вправа 223. Доберіть до кожного відносного прикметника іменник, з яким він міг 
би вживатися, і запишіть словосполученням.

Çðàçîê: áóêîâå äåðåâî.

Áóêîâèé, âèøíåâèé, ãðå÷àíèé, äîðîæí³é, êîðìîâèé, ìî-
ëî÷íèé, ïåðåë³òíèé, ð³÷êîâèé, ðó÷íèé, òðàâíåâèé, ôðîíòîâèé, 
õâîéíèé, ÿëèíîâèé.

Â³äíîñí³ ïðèêìåòíèêè îñîáëèâî àêòèâíî òâîðÿòüñÿ çà äî-
ïîìîãîþ ñóô³êñ³â -ñüê-, -çüê-, -öüê- â³ä ð³çíèõ çàãàëüíèõ íàçâ 
ëþäåé, íàçâ íàñåëåíèõ ïóíêò³â òà ³íøèõ ãåîãðàô³÷íèõ îá’ºê-
ò³â, íàïðèêëàä: â÷èòåëüñüêèé, äèðåêòîðñüêèé, êîìïîçèòîð-
ñüêèé, êîñìîíàâòñüêèé, ïèñüìåííèöüêèé, ñîëäàòñüêèé, òó-
ðåöüêèé, ôðàíöóçüêèé, ìîëäîâñüêèé, ã³ìàëàéñüêèé.

Ïðè öüîìó íåîáõ³äíî ïàì’ÿòàòè òàêå:
à) ñóô³êñ -ñüê- ó ñïîëó÷åíí³ ç ê³íöåâèì ïðèãîëîñíèì òâ³ð-

íî¿ îñíîâè ê, ÷, ö çì³íþºòüñÿ íà -öüê-: ãðåê – ãðåöüêèé, ÷è-
òà÷ – ÷èòàöüêèé, êðàâåöü – êðàâåöüêèé;

á) ñóô³êñ -ñüê- ïðè ñïîëó÷åíí³ ç ê³íöåâèìè ïðèãîëîñíèìè 
òâ³ðíî¿ îñíîâè ã, æ, ç çì³íþºòüñÿ íà -çüê-: Óñòþã – óñòþçü-
êèé, Ïàðèæ – ïàðèçüêèé, êèðãèç – êèðãèçüêèé;

â) ñóô³êñ -ñüê- ïðè ñïîëó÷åíí³ ç ê³íöåâèì ïðèãîëîñíèì 
òâ³ðíî¿ îñíîâè õ, ø, ñ çáåð³ãàº ñâ³é çâóêîâèé ñêëàä: Êàðà-
áàõ – êàðàáàñüêèé, Îäåñà – îäåñüêèé, Ãðåö³ÿ – ãðåöüêèé.

Óâàãà! Âèíÿòêè: áàñêè (íàðîä) – áàñêñüêèé, òþðêè – 
òþðêñüêèé, êàçàõè – êàçàõñüêèé, Ìåêêà – ìåêêñüêèé, Ëà-
Ìàíø – ëà-ìàíøñüêèé, Öþðèõ – öþðèõñüêèé.

Îäåñà. Ïàì’ÿòíèê çàñíîâíèêó ì³ñòà  
äþêó äå Ð³øåëüº. Ñêóëüïòîð ². Ìàðòîñ
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Вправа 224. Від власних назв утворіть відносні прикметники з допомогою суфік-
сів -ськ-, -цьк-, -зьк-.

Áàí÷åíè, Ãåðöà, Ñòîðîæèíåöü, Çáàðàæ, Ãëèáîêà, Ìèêîëà¿â, 
Íîâîñåëèöÿ, Ïîä³ëëÿ, Òðóñêàâåöü, Óíãåíè.

Ïðè òâîðåíí³ â³äíîñíèõ ïðèêìåòíèê³â çà äîïîìîãîþ ñó-
ô³êñ³â -ñüê-, -öüê-, -çüê- â³ä íàçâ íàñåëåíèõ ïóíêò³â íà -³âê(à), 
-îâê(à) ê³íöåâèé ïðèãîëîñíèé ê òâ³ðíî¿ îñíîâè íå âæèâàºòü-
ñÿ, ïîð³âí.: Àíäð³¿â-ê-à ³ àíäð³¿âñüêèé, Áîãäàí³â-ê-à – áîãäà-
í³âñüêèé, Ñåðã³¿âêà – ñåðã³¿âñüêèé.

Вправа 225. За допомогою суфіксів -ськ-, -зьк-, -цьк- утворіть і запишіть віднос-
ні прикметники від загальних (1) і власних (2) назв, зверніть увагу на їх правопис 
і виділіть суфікс.

1. Àïòåêàð, áîãàòèð, â³â÷àð, âîëîõ, ó÷èòåëü, ãàãàóç; ãðåê, 
êðàâåöü, ìàòðîñ, òêà÷, ôðàíöóç; ãîðà, ìîðå, ì³ñòî, ñåëî; ãðîìà-
äà, ³íñòèòóò.

2. Áóã, Áó÷à÷, Â³ííèöÿ, Âîëíîâàõà, Ãàëè÷, Äîíåöü, Äóíàé, 
²çìà¿ë, Êàâêàç, Êàëóø, Ëåéïöèã, Ïàðèæ, Ïðàãà, ßññè.

§ 43. ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

ßê³ñí³ ïðèêìåòíèêè òâîðÿòüñÿ ñóô³êñàëüíèì ñïîñîáîì â³ä 
îñíîâ ³ìåííèê³â, ä³ºñë³â ³ ïðèêìåòíèê³â.

Â³ä îñíîâ ³ìåííèê³â ³ ä³ºñë³â çà äîïîìîãîþ ñóô³êñ³â òâî-
ðÿòüñÿ ïðèêìåòíèêè, ÿê³ çàâæäè ìàþòü íîâå ëåêñè÷íå çíà-
÷åííÿ, ïîð³âí.: â³ðà ³ â³ðíèé, ãîëîâà ³ ãîëîâàòèé, âðàçèòè ³ 
âðàçëèâèé. Â óòâîðåííÿõ â³ä ïðèêìåòíèê³â ñóô³êñè ò³ëüêè 
äîäàþòü íîâèé â³äò³íîê, ïîð³âí.: á³ëèé ³ á³ëåíüêèé, á³ëåñåíü-
êèé, á³ë³ñ³íüêèé, á³ëóâàòèé, òîâñòèé – òîâñòåííèé.

Вправа 226. Розгляньте словосполучення і з’ясуйте, від чого (від іменників, від 
дієслів чи від прикметників) утворилися прикметники. Твірне слово запишіть у 
дужках.

Çðàçîê: ð³äíåñåíüêå (ïðèêì. ð³äíèé) äèòÿ; êðèëàòèé (³ìåí. 
êðèëî) ã³ñòü.

Âèáàãëèâà ä³â÷èíà, ìàëþñ³íüêå äèòÿ, ãí³òþ÷à òèøà, ãðåáå-
íèñòèé ï³âåíü, äàëå÷åíüêà äîðîãà, äçüîáàòèé ãîëóá, æîâòåíüêà 
êóëüáàáêà, æóðëèâà ï³ñíÿ, êðèëàòèé ã³ñòü, ì³öíèé ë³ä, ïðÿì³-
ñ³íüêà äîðîãà, ñòðàøíà ïîä³ÿ, ñòðàøíóâàòèé ô³ëüì, õîëîäíþ-
÷èé â³òåð.
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§ 44. ТВОРЕННЯ ВІДІМЕННИКОВИХ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

Â³ä ³ìåííèêîâèõ îñíîâ ÿê³ñí³ ïðèêìåòíèêè òâîðÿòüñÿ çà 
äîïîìîãîþ ñóô³êñ³â -í-, -ê-, -àò-, -èñò-, íàïðèêëàä:

á³äà  á³ä - +-í(èé)  á³äíèé
äçâ³í  äçâ³í-+-ê(èé)  äçâ³íêèé
áîðîäà  áîðîä-+-àò(èé)  áîðîäàòèé
ïëÿìà  ïëÿì-+-èñò(èé)  ïëÿìèñòèé.

Вправа 227. Визначте, від якого іменника і за допомогою якого суфікса утворені 
прикметники. Запишіть прикметник та іменник поряд.

Çðàçîê: áàðâ- + -èñò- èé – áàðâà.

Áàðâèñòèé, áîëîòèñòèé, áðóäíèé, âóõàòèé, ãîëîñèñòèé, ãî-
íîðèñòèé, ãîðáàòèé, ãðèâàòèé, äèâíèé, çåìëèñòèé, ì³öíèé, íî-
ãàòèé, ïàçóðèñòèé.

Вправа 228. Від іменників утворіть і запишіть якісні прикметники, виділивши су-
фікс. Підкресліть слова, в яких відбулися звукові зміни. З двома словами (за 
власним вибором) утворіть речення.

Çðàçîê: àáñóðä – àáñóðä-í-èé.

Àáñóðä, àâòîðèòåò, ãîëîñ, ãîíîð, ãóê, çãîäà, çãóáà, ñì³õ, ãà-
ì³ð, êðàïëÿ,  êóëüòóðà.

Вправа 229. Випишіть з тексту якісні прикметники. Визначте будову похідних 
прикметників.

Çðàçîê: íèç-çüê-èé.

Ç Äí³ñòðà òÿãíóâ íèçüêèé äîñâ³òí³é òóìàíåöü. Ñ³ðèìè êëàï-
òÿìè â³í ïðîë³çàâ ì³æ æîâí³ðàìè* ³ õîëîäíèìè êðàïëÿìè ñêðà-
ïóâàâ ç ³ùå õîëîäí³øèõ ãàðìàòíèõ ñòâîë³â.

Ïðîñòî ïåðåä î÷èìà âíèçó áóëî ùå ãåòü 
÷îðíî. Òàì ùå ëåæàëà í³÷. Ó ò³é çì³øàí³é 
³ç òóìàíîì ³ìë³ íàä îðäîþ äóäí³â ãîëîñ ÿêî-
ãîñü ïòàõà. Æîëêåâñüêèé ïðèñëóõàâñÿ: îäóä  
íå îäóä, àëå, ìàáóòü, ùî îäóä, áî òàê ïëà-
êàòè ì³ã ëèøå â³í. Ç äîëèíè, ç òàòàðñüêî¿ 
òåìåí³, íà Æîëêåâñüêîãî äèõíóëè îðäèíñüê³ 
êîí³. Â³ä òîãî ñîëîäêîãî ê³íñüêîãî ïîäèõó éîìó ñòàëî òåïë³-
øå, í³áè â³í ñüîðáíóâ ç ãëå÷èêà ïðÿæåíîãî** ïàõó÷îãî ìîëîêà… 
(Çà Ì. Â³íãðàíîâñüêèì).

* Æîâísð – äàâíÿ íàçâà ñîëäàòà (ç ïîëüñüê.).
** Ïðÿæåíèé – äîâãî âàðåíèé.
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§ 45. ТВОРЕННЯ ВІДДІЄСЛІВНИХ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

Äëÿ òâîðåííÿ ÿê³ñíèõ ïðèêìåòíèê³â â³ä ä³ºñë³âíèõ îñíîâ 
âèêîðèñòîâóºòüñÿ íåáàãàòî ñóô³êñ³â. Ïðîäóêòèâíèìè º ò³ëü-
êè ñóô³êñè -ëèâ-, -ê-, -ó÷- ³ éîãî ôîíåòè÷íèé âàð³àíò -þ÷-:

ìåòàòè  ìåò - + -ê(èé)  ìåòêèé
êóñàòè  êóñ- + -ëèâ(èé)  êóñëèâèé
âåðò³òè  âåðò- + -ëÿâ(èé)  âåðòëÿâèé
áëèñêàòè  áëèñê- + -ó÷(èé)  áëèñêó÷èé
ïàëèòè ïàë- + -þ÷(èé) ïàëþ÷èé
áîë³òè   áîë- + -þ÷(èé)  áîëþ÷èé.

Вправа 230. Розгляньте словосполучення, вкажіть, від яких дієслів походять 
прикметники. Доберіть з довідки до кожного прикметника синонім, узгодьте його 
з родом іменника і запишіть обидва словосполучення поряд.

Çðàçîê: âïåðòà äèòèíà – íàñòèðëèâà äèòèíà.

Ñì³ëèâèé õëîï÷èê. Âåðåäëèâà äèòèíà. Âäóìëèâèé âèñíî-
âîê. Âðàçëèâà ëþäèíà. Âðîäëèâà ä³â÷èíà. Ãðàéëèâèé æàðò. 
Êðèêëèâèé ñòîðîæ. Ì³íëèâà ïîãîäà.

Äîâ³äêà: ãàëàñëèâèé, êðàñèâèé, ïðèíàäëèâèé, ïóñòîòëèâèé, 
ðîçâàæëèâèé, â³äâàæíèé, òðåìòëèâèé, ÷óòëèâèé, íåñòàá³ëüíèé.

Вправа 231. З’ясуйте розряд і значення прикметників, доберіть з довідки до кож-
ного антоніми і запишіть обидва словосполучення поряд.

Çðàçîê: âàæêèé áàãàæ – ëåãêèé áàãàæ.

Âàæêèé áàãàæ, âóçüêà äîðîãà, ãîñòðèé í³æ, ã³ðêèé ñïîãàä, 
òâåðäå ñèä³ííÿ, êðèõêèé ìåòàë, ìîêðà á³ëèçíà, ïðîñòîðà ê³ì-
íàòà, õîëîäíà ïîãîäà.

Äîâ³äêà: ëåãêèé, ì’ÿêèé, ïðóæíèé, ñîëîäêèé, ñïîê³éíèé, 
ñóõèé, òåïëèé, ìàëèé, òóïèé, øèðîêèé.

 Вправа 232. Введіть (усно) прикметники у словосполучення з якомога 
більшою кількістю іменників. Найбільш цікаві словосполучення запишіть 
у зошит.

Çðàçîê: áëèñêó÷å ñîíöå, áëèñêó÷à çîðÿ, áëèñêó÷à ïåðåìîãà.

Áëèñêó÷èé, áîëþ÷èé, äð³ìó÷èé, æàãó÷èé, çëþ÷èé, ïàõó÷èé, 
ïåêó÷èé, ðàçþ÷èé, ðîäþ÷èé.

Вправа 233. Розгляньте попарно прикметники, визначте особливості їх утворення. 
З’ясуйте лексичне значення прикметників, утворивши з ними словосполучення.

Âåðòëèâèé ³ âåðòëÿâèé, ãîëîâàòèé ³ ãîëîâíèé, ãîëîñèñòèé ³ 
ãîëîñíèé, ïèñêëèâèé ³ ïèñêëÿâèé, ãðàéëèâèé ³ ãðàëüíèé.
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§ 46. ТВОРЕННЯ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ 
ВІД ПРИКМЕТНИКОВИХ ОСНОВ 

Óêðà¿íñüêà ìîâà áàãàòà ÿê³ñíèìè ïðèêìåòíèêàìè, óòâî-
ðåíèìè ñóô³êñàëüíèì ñïîñîáîì â³ä ïðèêìåòíèêîâèõ îñíîâ. 
Ó òàêèõ óòâîðåííÿõ çàâæäè â³ä÷óâàþòüñÿ åìîö³éíà îö³íêà 
îçíàêè òà äîäàòêîâ³ â³äò³íêè ¿¿ çìåíøåííÿ, ï³äñèëåííÿ ÷è 
çá³ëüøåííÿ.

 Вправа 234.  Прочитайте речення, визначте (усно), від яких слів утвори-
лися виділені прикметники. Зосередьте свою увагу на тому, яких додатко-
вих відтінків значення надали цим прикметникам суфікси.

1. ×åðåøåíüêè âàáëÿòü î÷³ ä³òî÷êàì ìàëåíüêèì (Ëåñÿ Óêðà-
¿íêà). 2. Ó áîÿõ çà ì³ñòî âîðîã çàçíàâ âåëè÷åçíèõ âòðàò (Ç ãàç.). 
3. Óäàð âåñëà ðîçð³çàâ çåëåíÿâó õâèëþ (Þ. Çáàíàöüêèé). 4. Äå 
õàòèíà á³ëåñåíüêà, äå äèòèíà ìàëåñåíüêà, òàì ìè áóäåì íî÷ó-
âàòè (Í. òâ.). 5. Äåñü âçÿëàñÿ ëåãåñåíüêà ñí³æèíêà (Ï. Êîëåñ-
íèê). 6. Ä³â÷èíêà òà áóëà äîáðà-äîáð³ñ³íüêà (Í. òâ.).

Äëÿ ñòâîðåííÿ äîäàòêîâèõ â³äò³íê³â ïåñòëèâîñò³, ëàñêà-
âîñò³, ñï³â÷óòòÿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ñóô³êñè -åíüê-, -åñåíüê-, 
-³ñ³íüê-, -þñ³íüê-.

Íàé÷àñò³øå âæèâàþòüñÿ â³äïðèêìåòíèêîâ³ óòâîðåííÿ ç 
ñóô³êñîì -åíüê-. Âîíè ìîæóòü ìàòè ñóòî åìîö³éíå çàáàðâ-
ëåííÿ àáî æ óêàçóâàòè íà ì³ðó âèÿâó îçíàêè, íàïðèêëàä: 
á³ëåíüêèé, áîñåíüêèé, ãàðíåíüêèé, ëþáåíüêèé, ìèëåíüêèé, 
ïðÿìåíüêèé, ð³äíåíüêèé ³ áàãàòåíüêèé, âèñî÷åíüêèé, äîâãåíü-
êèé, ðîçóìíåíüêèé ³ õèòðåíüêèé.

 Вправа 235.  Прочитайте строфу з вірша, випишіть попарно виділені 
прикметники і базові слова. Яких додаткових відтінків значення надає тут 
суфікс -еньк-? Наведіть три свої подібні приклади.

Çðàçîê: ãàðíåíüêèé – ãàðíèé.

Äâà õëîï÷èêè íà ñòàâî÷êó
ëîâëÿòü ðèáêó â õîëîäî÷êó, 
çîëîòåíüêó ³ ñð³áëåíüêó,
³ âåëèêó, ³ ìàëåíüêó.

(Îëåêñàíäð Îëåñü)

Ñóô³êñ -åñåíüê- âíîñèòü ó ïîõ³äí³ ïðèêìåòíèêè äóæå â³ä-
÷óòí³ â³äò³íêè ïåñòëèâîñò³, ñï³â÷óòòÿ, à ÷àñîì ï³äêðåñëþº 
âèñîêó ì³ðó ÿê³ñíî¿ îçíàêè, ïîð³âí.: á³ëèé ³ á³ëåñåíüêèé,  
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âóçüêèé ³ âóçåñåíüêèé, ãàðíèé ³ ãàðíåñåíüêèé, äîðîãèé ³ äîðîãå-
ñåíüêèé. Öå îñîáëèâî ÷³òêî ïðîñòåæóºòüñÿ â ïîåç³¿:

Ì³ñÿöü ÿñíåñåíüêèé
ïðîì³íü òèõåñåíüêèé
êèíóâ íà íàñ.
Ñïè, ì³é ìàëåñåíüêèé,
ï³çí³é áî ÷àñ (Ëåñÿ Óêðà¿íêà).

Вправа 236. Від прикметників за допомогою суфікса -есеньк- утворіть похідні. 
Чи від усіх слів вдалося утворити такі похідні? Чому?

Á³ëèé, ãàðíèé, äîáðèé, äîâãèé, æâàâèé, êèñëèé, ëåãêèé, 
ë³òí³é, ìàëèé, ì³öíèé, ìîêðèé, íîâèé, ðèáíèé, ð³âíèé, ñòà-
ðèé, òóïèé.

Ó ïðèêìåòíèêàõ ç ñóô³êñàìè -³ñ³íüê-, -þñ³íüê- ïîçèòèâíà 
åìîö³éíà îö³íêà ñïîëó÷àºòüñÿ ç³ çíà÷åííÿì ï³äñèëåííÿ ÿê³ñ-
íî¿ îçíàêè òà âêàç³âêîþ íà ¿¿ ïîâíîòó ³ âè÷åðïí³ñòü, ïîð³âí.: 
çâè÷àéíèé ³ çâè÷àéí³ñ³íüêèé, ìîêðèé ³ ìîêð³ñ³íüêèé, íîâèé ³ 
íîâ³ñ³íüêèé, äð³áíèé ³ äð³áí³ñ³íüêèé òà ìàëèé ³ ìàëþñ³íüêèé, 
òîíêèé ³ òîíþñ³íüêèé, õóäèé ³ õóäþñ³íüêèé.

Â³ä áàãàòüîõ ÿê³ñíèõ ïðèêìåòíèê³â òâîðÿòüñÿ ïîõ³äí³ ç 
äâîìà, òðüîìà ³ íàâ³òü ç ÷îòèðìà ñóô³êñàìè, íàïðèêëàä: á³-
ëèé – á³ëåíüêèé – á³ëåñåíüêèé; äîáðèé – äîáðåíüêèé – äîáðå-
ñåíüêèé – äîáð³ñ³íüêèé; äð³áíèé – äð³áíåíüêèé – äð³áíåñåíü-
êèé – äð³áí³ñ³íüêèé – äð³áíþñ³íüêèé.

 Вправа 237. Утворіть і запишіть похідні від прикметників близький, ву-
зький, короткий, мілкий, низький, солодкий, тонкий за допомогою 
суфіксів -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-. Усно поясніть, яких змін за-
знали основи твірних слів.

 Вправа 238. Утворіть і запишіть похідні від прикметників великий, ви-
сокий, глибокий, далекий, широкий, використовуючи суфікси -еньк-, 
-есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-. Чи всі суфікси поєднуються з основою кож-
ного слова?

Íàäì³ðíèé âèÿâ ÿê³ñíî¿ îçíàêè ïåðåäàþòü ïîõ³äí³ â³ä 
ïðèêìåòíèêîâèõ îñíîâ ç ñóô³êñàìè -åçí-, -åíí-, -þ÷-, -þù-: 

-åçí-: âåëèêèé – âåëè÷åçíèé, ãëèáîêèé – ãëèáî÷åçíèé, ãðó-
áèé – ãðóáåçíèé, äîâãèé – äîâæåçíèé, ñòàðèé – ñòàðåçíèé, 
òîâñòèé – òîâñòåçíèé, øèðîêèé – øèðî÷åçíèé;

-åíí-: âàæêèé – âàæåííèé, âèñîêèé – âèñî÷åííèé, ãëèáî-
êèé – ãëèáî÷åííèé, äàëåêèé – äàëå÷åííèé, äîáðèé – äîáðåí-
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íèé, çäîðîâèé – çäîðîâåííèé, ñèëüíèé – ñèëåííèé, ñòðàø-
íèé – ñòðàøåííèé, òîâñòèé – òîâñòåííèé;

-þ÷-: æèðíèé – æèðíþ÷èé, çëèé – çëþ÷èé, òîâñòèé – 
òîâñòþ÷èé, õóäèé – õóäþ÷èé;

-þù-: áàãàòèé – áàãàòþùèé, áðóäíèé – áðóäíþùèé, 
çëèé – çëþùèé, òîâñòèé – òîâñòþùèé, õóäèé – õóäþùèé.

 Вправа 239. До іменників завод, страва, дерево, вітер, ялина, шах-
та, напій, лід, чоловік доберіть з довідки прикметники так, щоб вони 
природно утворювали словосполучення і позначали надмірний вияв якіс-
ної ознаки предмета. Складіть і запишіть речення з прикметниками широ-
ченний і здоровенний.

Çðàçîê: ö³ëþùèé íàï³é.

Äîâ³äêà: áàãàòþùèé, òðóäíþùèé, âåëè÷åçíèé, ñèëåííèé, 
âèñî÷åííèé, ãëèáî÷åííèé, ö³ëþùèé, òîâñòþùèé, äîáðåííèé.

 Вправа 240. До кожного з прикметників усно доберіть по кілька іменників, 
поєднайте їх у словосполучення і запишіть так, щоб прикметник позначав 
надмірність якісної ознаки предмета.

Çðàçîê: ãëèáî÷åííèé êîëîäÿçü, ãëèáî÷åííà ÿìà, ãëèáî÷åí-
íèé ÿð.

Ãëèáî÷åííèé, äîâæåëåçíèé, çäîðîâåííèé, çëþ÷èé, òîâ-
ñòåííèé.

Íåïîâíîòó ÿê³ñíî¿ îçíàêè ïðåäìåòà òàê ñàìî âèðàæàþòü 
â³äïðèêìåòíèêîâ³ ïîõ³äí³, ùî òâîðÿòüñÿ çà äîïîìîãîþ ñó-
ô³êñ³â -óâàò- (-þâàò-), -àâ- (-ÿâ-), -àñò- (-ÿñò-) òà ³íøèõ, íà-
ïðèêëàä: âîëîãèé – âîëîãóâàòèé, ñèí³é – ñèíþâàòèé, çåëå-
íèé – çåëåíàâèé, êðóãëèé – êðóãëÿâèé, äîâãèé – äîâãàñòèé, 
êðóãëèé – êðóãëÿñòèé, ãîðäèé – ãîðäîâèòèé.

 Вправа 241. Прочитайте речення, випишіть підкреслені слова, визначте 
в них твірну основу і суфікс та з’ясуйте, якою мірою вони виражають якісну 
ознаку.

1. Ó Çîñ³ çàòðåìò³ëè âîãê³ áëèñêó÷³ óñòà ³ òîíê³ ðóõëèâ³ 
ñêëàäêè ï³ä âóçüêóâàòèìè î÷èìà (Ì. Ñòåëüìàõ). 2. Â³ðà áóëà 
æâàâ³øà, êì³òëèâ³øà, í³æ ñîðîì’ÿçëèâà, äèêóâàòà Ë³çà (Ì. Ðó-
äåíêî). 3. Ç’ÿâèâñÿ ºôðåéòîð ç äîâãàñòèì ãîñòðîáîðîäèì îá-
ëè÷÷ÿì (Ì. Ðóäåíêî). 4. Ìàëåíüê³ äèòÿ÷³ ðó÷åíÿòà õîâàëèñÿ 
ó äîâãóâàòèõ ðóêàâàõ ìàìèíîãî êîæóøêà (². ßðîâèé). 5. Ñð³á-
ëÿâèé ì³ñÿöü çàãëÿäàº â î÷³ êð³çü øîâêîâèñòó ïàìîðîçü ñàä³â 
(Ò. Ñåâåðíþê).
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 Вправа 242. Знайдіть і запишіть прикметники (базові слова), від яких по-
ходять наведені слова. З допомогою базових слів усно з’ясуйте значення 
кожного із прикметників у словосполученні.

Ñèíþâàòèé ë³ä, âîãêóâàòà á³ëèçíà, ãëóõóâàòèé ä³ä, ãóñòóâàòèé 
ïîñ³â, äð³áíóâàòà êàðòîïëÿ, êðóãëóâàòå îáëè÷÷ÿ, íèçüêóâàòèé 
ãîëîñ, ð³äêóâàòèé ë³ñ, ñèíþâàòå ïîëóì’ÿ.

 Вправа 243. Запишіть речення. Проаналізуйте усно способи і засоби 
творення відприкметникових похідних. З’ясуйте, яких додаткових відтінків 
значення надають ці слова усьому реченню, в якому вживаються.

1. Çàãðàâ ì³é ê³íü âîðîíåíüêèé (Í. òâ.). 2. À ïî õâèë³ âå-
ëè÷åçíèé êàì³íü ç ëóñêîòîì ïðîãóðêîò³â íà êóïó âîðîã³â (Çà 
². Ôðàíêîì). 3. Íåâ³äñòóïíî çà ìíîþ ëåòèòü õìàðêà äð³áíåñåíü-
êèõ ìóøîê (Ì. Êîöþáèíñüêèé). 4. Íà ïîë³ çåëåíàâîìó ïàñåòü-
ñÿ ìîëîäå ëîøà (Ò. Ñåâåðíþê). 5. Ëèæ³ áóëè òðîõè êîðîòêóâàò³ 
(Þ. Çáàíàöüêèé). 6. Àæ ñóíå Âîâê – òàêèé ñòðàøåííèé òà çäî-
ðîâåííèé (Ë. Ãë³áîâ).

 Вправа 244. І. Прочитайте вголос вірш Миколи Вороного «Сніжинки» і 
обміняйтесь думками про те, як хто його сприймає, який настрій вірш 
створює та які мовні засоби цьому сприяють.

Á³ëåñåíüê³ ñí³æèíî÷êè,
âðîäèëèñü ìè ç âîäè;
ëåãåíüê³, ÿê ïóøèíî÷êè,
ñïóñòèëèñÿ ñþäè.

Ìè õìàðîþ íîñèëèñÿ
â³ä ïîäèõó çèìè,
³ âåñåëî êðóòèëèñÿ
ìåòåëèöåþ ìè.

Òåïåð ìè õî÷åì ñïàòîíüêè,
ÿê ä³òîíüêè ìàë³,
³ ëèíåìî äî ìàò³íêè –
äî ëþáî¿ çåìë³…

Ìàòóñÿ íàøà ð³äíàÿ
õîëîäíà ³ ñóõà,
áî äóæå çìåðçëà, á³äíàÿ,
âîíà áåç êîæóõà.

Îòîæ ¿¿ íàãð³ºìî, 
óñòåëåìî ñí³æêîì, 
ìîâ êîâäðîþ íàêðèºìî
ëåãåñåíüêèì ïóøêîì.

Íåõàé çèìîþ çëþ÷îþ
âîíà ñïî÷èíå â ñí³,
ùîá çåëåííþ ïàõó÷îþ
ïðèáðàòèñü íàâåñí³!

ІІ. Визначте загальний настрій твору і з’ясуйте роль у його створенні слів із суфік-
сами емоційної оцінки.
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§ 47. ПРЕФІКСАЛЬНЕ ТВОРЕННЯ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ 
Ïðåô³êñàëüíèì ñïîñîáîì òâîðÿòüñÿ ÿê³ñí³ ïðèêìåòíèêè ç 

íîâèì â³äò³íêîì çíà÷åííÿ àáî ç íîâèì çíà÷åííÿì.
Ïîõ³äí³ ç â³äò³íêîì ì³ðè ÿê³ñíî¿ îçíàêè òâîðÿòüñÿ â³ä îñíîâ 

ÿê³ñíèõ ïðèêìåòíèê³â ç äîïîìîãîþ ïðåô³êñ³â ïðå-, çà-, íàä-,  
ïðà-, àðõ³-, åêñòðà-, óëüòðà-. ¯õ ïðîäóêòèâí³ñòü ð³çíà.

Ïðåô³êñ ïðå- ÷àñòî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïðè òâîðåíí³ ïîõ³ä-
íèõ â³ä ð³çíèõ çà çíà÷åííÿì ãðóï ÿê³ñíèõ ïðèêìåòíèê³â: áàãà-
òèé – ïðåáàãàòèé, á³äíèé – ïðåá³äíèé, âåñåëèé – ïðåâåñåëèé, 
âèñîêèé – ïðåâèñîêèé, ÷îðíèé – ïðå÷îðíèé, äîáðèé – ïðåäîáðèé, 
äîðîãèé – ïðåäîðîãèé, ìèëèé – ïðåìèëèé, ìóäðèé – ïðåìóäðèé. 

Ïîõ³äí³ ç ïðåô³êñîì ïðå- âèðàæàþòü çíà÷íî á³ëüøó ì³ðó 
îçíàêè, í³æ áàçîâå ñëîâî, ïîð³âí.: äàâí³é ³ ïðåäàâí³é, çëèé ³ 
ïðåçëèé, ñòàðèé ³ ïðåñòàðèé, õèòðèé ³ ïðåõèòðèé òà ³í.

Вправа 245. Від прикметників великий, веселий, дивний, жорстокий, завзя-
тий, здоровий, злий, кумедний, лютий, поганий, спокійний за допомогою 
суфікса пре- утворіть похідні і поєднайте їх з іменниками.

Çðàçîê: ïðåâåëèêå çàäîâîëåííÿ.

Ïðåô³êñ çà- ó ïîõ³äíèõ â³ä ÿê³ñíèõ ïðèêìåòíèê³â ñòâî-
ðþº â³äò³íîê ïåðåâèùåííÿ ì³ðè ïîòð³áíî¿ îçíàêè, íàïðèêëàä: 
Øòàíè íà í³ì çàäîâã³, òàê ùî â³í ìóñèâ ¿õ ï³äêîòèòè (Ëåñü 
Ìàðòîâè÷).

Ïðèêìåòíèê³â ç ïðåô³êñîì çà- íåáàãàòî: âèñîêèé – çàâèñî-
êèé, ãóñòèé – çàãóñòèé, äîðîãèé – çàäîðîãèé, ìàëèé – çàìà-
ëèé, ðîçóìíèé – çàðîçóìíèé.

Ïðèêìåòíèêè ç ïðåô³êñîì çà- ïåðåâàæíî âêàçóþòü íà ïå-
ðåâèùåííÿ ì³ðè ïðîñòîðîâî¿, ÷àñîâî¿ òà äåÿêèõ ³íøèõ îç-
íàê: çàáëèçüêà â³äñòàíü, çàâèñîêèé ìóð, çàãëèáîêà ÿìà, çà-
êîðîòêà äèñòàíö³ÿ, çàíèçüêèé ïîë³ò, çàò³ñíå ïðèì³ùåííÿ, 
çàøèðîêà äîðîãà; çàï³çíº ïîâ³äîìëåííÿ, çàð³äêà ôàðáà.

Вправа 246. З прикметниками забідний, заважкий, залегкий, замолодий, зати-
хий складіть речення і запишіть їх.

Äëÿ ïîçíà÷åííÿ äóæå âåëèêî¿ ì³ðè âèÿâó ÿê³ñíî¿ îçíàêè 
ó ïðèêìåòíèêàõ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïðåô³êñ íàä-. Óòâîðåí³ òà-
êèì ñïîñîáîì ïðèêìåòíèêè âèêîðèñòîâóþòüñÿ â íàóö³ ³ òåõ-
í³ö³: âèñîêèé – íàäâèñîêèé, íèçüêèé – íàäíèçüêèé, ïîòóæ-
íèé – íàäïîòóæíèé, òâåðäèé – íàäòâåðäèé. Íàïðèêëàä, ó 
ðå÷åíí³: Ó÷åí³ ð³çíèõ ãàëóçåé íàóêè ³ òåõí³êè çàö³êàâëåí³ â 
íàäòî÷íîìó âèì³ðþâàíí³ (Ç æóðí.).
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Вправа 247. Доберіть до прикметників з довідки найбільш відповідні іменники і 
запишіть їх словосполученнями. Усно введіть два словосполучення (на ваш ви-
бір) в речення.

Íàäçâè÷àéíèé, íàäðàíí³é, íàäñêëàäíèé, íàäòîíêèé, íàä÷è-
ñòèé, íàä÷óòëèâèé, íàäøâèäê³ñíèé.

Äîâ³äêà: äàò÷èê, ä³àãíîñòèêà, ³íñòðóìåíò, ìåòàë, ïîä³ÿ, ðîç-
ðàõóíîê, ñïîëó÷åííÿ.

Ïðåô³êñ ïðà- âêàçóº íà âåëèêó ì³ðó îçíàêè çà â³ääàëåí³ñòþ 
â ÷àñ³, íàïðèêëàä: â³÷íèé – ïðàâ³÷íèé, ñòàðèé – ïðàñòàðèé, 
äàâí³é – ïðàäàâí³é. Íàïðèêëàä, ó ðå÷åíí³: Ó ïðàäàâí³ ÷àñè 
ïîäîëÿíè òîðãóâàëè ïøåíèöåþ ç Ãðåö³ºþ… (Ì. Ñòåëüìàõ).

 Вправа 248. Від прикметників утворіть з допомогою усіх можливих пре-
фіксів похідні і запишіть їх. З’ясуйте, хто з однокласників утворив більше 
форм.

Áàãàòèé, á³äíèé, äàâí³é, ì³öíèé, ñêðîìíèé, ñòàðèé.

Âèñîêó ì³ðó ÿê³ñíî¿ îçíàêè âèðàæàþòü òàêîæ â³äïðèêìåò-
íèêîâ³ ïîõ³äí³ ç ³íøîìîâíèìè ïðåô³êñàìè àðõ³-, åêñòðà-,  
óëüòðà-, àëå ¿õ íåáàãàòî. Ïðåô³êñ åêñòðà- çàñâ³ä÷åíèé ëèøå ó 
ïðèêìåòíèêàõ íà çðàçîê åêñòðàîðäèíàðíèé; ïðåô³êñ àðõ³- ó 
ïðèêìåòíèêàõ àðõ³íåîáõ³äíèé, àðõ³ñêëàäíèé; ïðåô³êñ óëüòðà-: 
âèñîêèé – óëüòðàâèñîêèé, êîðîòêèé – óëüòðàêîðîòêèé, ë³-
âèé – óëüòðàë³âèé, ìîäíèé – óëüòðàìîäíèé, ïðàâèé – óëüòðà-
ïðàâèé, ðàäèêàëüíèé – óëüòðàðàäèêàëüíèé, ðåàêö³éíèé – óëü-
òðàðåàêö³éíèé, ô³îëåòîâèé – óëüòðàô³îëåòîâèé.

Вправа 249. Доберіть до прикметників іменники з довідки і запишіть утворені 
словосполучення, узгодивши слова у роді (значення невідомих слів знайдіть у 
тлумачному словнику).

Çðàçîê: àðõ³íåîáõ³äíèé ìàòåð³àë.

Óëüòðàâèñîêèé, àðõ³íåîáõ³äíèé, àðõ³ñêëàäíèé, óëüòðàô³î-
ëåòîâèé, åêñòðàìîäíèé.

Äîâ³äêà: ÷àñòîòà, çàêîí, êîíñòðóêö³ÿ, ïðîì³íü, àâòîìîá³ëü.

Ç äîïîìîãîþ ïðåô³êñ³â íå-, à-, ïðî-, àíòè-, ïñåâäî- òâî-
ðÿòüñÿ ïîõ³äí³ ïðèêìåòíèêè ç íîâèì ëåêñè÷íèì çíà÷åííÿì, 
ïîð³âí.: áàãàòèé ³ íåáàãàòèé (á³äíèé); âåëèêèé ³ íåâåëèêèé 
(ìàëèé); âèñîêèé ³ íåâèñîêèé (íèçüêèé), àïîë³òè÷íèé, àíòè-
êîðóïö³éíèé, ïñåâäî³ñòîðè÷íèé.

Ïðåô³êñàëüíèì ñïîñîáîì òâîðÿòüñÿ ïðèêìåòíèêè ëèøå 
â³ä ïðèêìåòíèê³â. 
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Вправа 250. Запишіть похідні прикметники і визначте, від яких слів вони утворе-
ні та з допомогою якого префікса. 

Çðàçîê: àìîðàëüíèé – à- + ìîðàëüíèé.

Àìîðàëüíèé, àñèìåòðè÷íèé, àíòèãóìàííèé, àíòèíàðîäíèé, 
àíòèíàóêîâèé, ïðîàìåðèêàíñüêèé, ïðîºâðîïåéñüêèé, ïñåâäî-
³ñòîðè÷íèé, ïñåâäîíàðîäíèé.

Ïðåô³êñ íå- âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ òâîðåííÿ àíòîí³ì³â äî 
òâ³ðíèõ ñë³â, ïîð³âí.: áàãàòèé ³ íåáàãàòèé (á³äíèé); áàëà-
êó÷èé ³ íåáàëàêó÷èé (ìîâ÷àçíèé); áîÿçëèâèé ³ íåáîÿçëèâèé 
(â³äâàæíèé); áóäåííèé ³ íåáóäåííèé (óðî÷èñòèé); íîðìàëü-
íèé ³ íåíîðìàëüíèé (ç â³äõèëåííÿì â³ä íîðìè).

Ç àíòîí³ì³÷íèì çíà÷åííÿì òâîðèòü ïîõ³äí³ â³ä íåáàãàòüîõ 
ïðèêìåòíèê³â ³íøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ ïðåô³êñ à-, ïîð³âí.: ìî-
ðàëüíèé ³ àìîðàëüíèé (íåìîðàëüíèé); íîðìàëüíèé ³ àíîðìàëü-
íèé (íåíîðìàëüíèé); ðèòì³÷íèé ³ àðèòì³÷íèé (íåðèòì³÷íèé).

Ì. Ïðèìà÷åíêî. 
Öâ³òå Óêðà¿íà

Вправа 251. Від прикметників байдужий, веселий, малий, спокійний, трива-
лий з допомогою префікса не- утворіть похідні і доберіть до них синоніми.

Çðàçîê: íåñåðéîçíèé – ëåãêîâàæíèé.

Áåçñóô³êñí³ ïðèêìåòíèêè ç ïðåô³êñîì áåç- âèðàæàþòü îç-
íàêó ïðåäìåòà çà â³äñóòí³ñòþ òîãî, ùî íàçâàíå â îñíîâ³, ³ 
òâîðÿòüñÿ â³ä ñïîëó÷åííÿ ïðèéìåííèêà áåç ç ³ìåííèêîì ó ðî-
äîâîìó â³äì³íêó, ïîð³âí.: áåçáîðîäèé ³ áåç áîðîäè, áåçâåðõèé 
³ áåç âåðõó, áåççóáèé ³ áåç çóáà ÷è áåç çóá³â.

Вправа 252. З’ясуйте усно значення прикметників і визначте, від чого вони утворені.

Áåçâîëîñèé, áåçãîëîâèé, áåçãîëîñèé, áåçíîãèé, áåçíîñèé, 
áåçêðà¿é, áåçëèñòèé.

Вправа 253. Подумайте, з якими іменниками можуть утворювати словосполу-
чення прикметники безвусий, беззубий, безкраїй, безкрилий, безлистий, 
безсилий, і запишіть ці словосполучення.
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§ 48. ПРЕФІКСАЛЬНО-СУФІКСАЛЬНІ  
УТВОРЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

Âåëèêó ê³ëüê³ñòü óêðà¿íñüêèõ ïðèêìåòíèê³â ñòàíîâëÿòü 
ïîõ³äí³ òèïó áåçòóðáîòíèé, çàìîðñüêèé, íåçì³ðíèé, íå-
îñÿæíèé. Áàçîþ äëÿ òâîðåííÿ òàêèõ ïîõ³äíèõ ñëóæàòü ñïî-
ëó÷åííÿ ³ìåííèêà ç ïðèéìåííèêîì (áåç òóðáîòè, çà ìîðåì) 
àáî ä³ºñëîâà ç ÷àñòêîþ íå (íå çì³ðÿòè, íå çáàãíóòè). Ïî-
ð³âí.: áåç òóðáîòè – áåç-+òóðáîò+í(èé) > áåçòóðáîòíèé; 
íå çì³ðÿòè – íå-+çì³ð+í(èé) – íåçì³ðíèé; íå çáàãíóòè – 
íå-çáàãí-åíí-èé.

Вправа 254. Розгляньте префіксально-суфіксальні похідні прикметники, запи-
шіть сполучення слів, від яких вони утворені, і позначте їх словотвірну будову. 

Çðàçîê: ïîçà ïëàíîì – ïîçà-+ïëàí-+-îâ(-èé).

Äîâîºííèé, çàîêåàíñüêèé, çàðóá³æíèé, íàã³ðíèé, íàäâîä-
íèé, ïåðåäâå÷³ðí³é, ï³äíåáåñíèé, ïîãîäèííèé.

Вправа 255. Від дієслів з не та іменників з прийменниками утворіть прикметники 
префіксально-суфіксальним способом.

Áåç àâàð³¿, áåç çåìë³, áåç ÿäðà, â³ä öåíòðó, â³ä ³ìåí³, äî øêî-
ëè, çà ãîðîþ, çà îçåðîì, íà ñò³í³, íå âèìîâèòè, íå çëàìàòè, 
ïðîòè ïîæåæ³.

 Вправа 256. Ознайомтесь із прикметниками і визначте (усно) спосіб тво-
рення кожного. Напишіть твір-роздум (5–6 речень), вживаючи виділені 
прикметники.

Àìîðàëüíèé, áåçäîìíèé, áåçðóêèé, çàìàëèé, çàäóíàéñüêèé, 
íåàêòèâíèé, íåçãàñíèé, ì³æïëàíåòíèé.

§ 49. ПОРІВНЯННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРИКМЕТНИКІВ 
З ПРИКМЕТНИКАМИ В МОЛДОВСЬКІЙ МОВІ

Вправа 257. Прочитайте і перекладіть українською мовою уривок тексту, знай-
діть і підкресліть у перекладі прикметники. Зіставляючи переклад і оригінал, усно 
визначайте початкову форму прикметників (називний відмінок однини чоловічого 
роду), розряд (якісний, відносний чи присвійний), у якісних – ступінь порівняння, 
відмінок, число, рід (в однині).

Fata se suie în pod şi vede acolo o mulţime de lăzi: unele mai vechi şi 
mai urâte, altele mai nouă şi mai frumoase. Ea însă, nefiind lacomă, își ale-
ge pe cea mai urâtă dintre toate (I. Creangă).
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 Вправа 258. Доберіть до іменника сонце та його молдовського відпо-
відника soare три якісні прикметники, утворіть від них в обох мовах усі 
можливі форми вищого і найвищого ступенів порівняння, запишіть їх у 
таблицю-зразок. Усно з’ясуйте, що спільного і відмінного в обох мовах у 
способах творення ступенів порівняння.

². ²âàíîâ÷èê. Ñîíÿ÷íèé äåíü

Òàáëèöÿ ñòóïåí³â ïîð³âíÿííÿ ïðèêìåòíèê³â 
â óêðà¿íñüê³é ³ ìîëäîâñüê³é ìîâàõ

Ñòóï³íü Ôîðìà
Ïðèêëàäè óêðà¿íñüêî¿ 

ìîâè
Ïðèêëàäè ìîëäîâñüêî¿ 

ìîâè

Âèùèé
Ïðîñòà

Ñêëàäåíà

Íàéâèùèé
Ïðîñòà

Ñêëàäåíà

Вправа 259. Розгляньте українські словосполучення і визначте розряд прикмет-
ників, використаних у кожній з трьох груп. Перекладіть, скориставшись табли-
цею, словосполучення молдовською мовою, порівняйте їх. Чи однакові порядок 
слів і будова словосполучень в обох мовах?

Ñõåìà ç³ñòàâíîãî àíàë³çó

Óêðà¿íñüê³ ñëîâîñïîëó÷åííÿ Ïåðåêëàä ñëîâîñïîëó÷åíü

². Çåëåíå ïîëå
Ëåãêèé áàãàæ
Ñîëîíà ñòðàâà

².

²². Äæåðåëüíà âîäà
Ïîëüîâà êâ³òêà
Ñîëîì’ÿíà ñòð³õà

²².

²²². Áðàòîâà ê³ìíàòà
Ìèêîëèíà êíèæêà
Îëüæè÷à ñåñòðà

²²².
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§ 50. ПРАВОПИС Ь, Е, У В ПРИКМЕТНИКОВИХ CУФІКСАХ

Çíàê ì’ÿêøåííÿ (semn moale) ïèøåòüñÿ:
à) ó ñóô³êñàõ -ñüê-, -çüê-, -öüê-, ÿê³ òâîðÿòü â³äíîñí³ ïðè-

êìåòíèêè â³ä ³ìåííèê³â, íàïðèêëàä: ã³ðñüêèé, êàâêàçüêèé, 
êîçàöüêèé, ìîëäîâñüêèé;

á) ó ñóô³êñàõ -åíüê-, -åñåíüê-, -³ñ³íüê-, -þñ³íüê-, ÿê³ âè-
äîçì³íþþòü ëåêñè÷íå çíà÷åííÿ ÿê³ñíèõ ïðèêìåòíèê³â, íà-
ïðèêëàä: á³ëåíüêèé, âåëè÷åíüêèé, ãàðíåñåíüêèé, ëåãåñåíüêèé, 
ãîë³ñ³íüêèé, ïîâí³ñ³íüêèé, ìàëþñ³íüêèé, òîíþñ³íüêèé, õóäþ-
ñ³íüêèé.

Çíàê ì’ÿêøåííÿ íå ïèøåòüñÿ ó ñëîâàõ òèïó áàñêèé, ïëà-
ñêèé*, ïëîñêèé, êîâçêèé, áîÿçêèé, â’ÿçêèé, ð³çêèé ³ ïîõ³äíèõ 
â³ä íèõ: áîÿçê³ñòü, â’ÿçê³ñòü, ð³çê³ñòü ³ ïîä.

Çíàê ì’ÿêøåííÿ íå ïèøåòüñÿ ï³ñëÿ í ïåðåä æ, ÷, ø, ù 
òà ïåðåä ñóô³êñîì -ñüê(èé): ìåíøèé, òîíøèé; ³íæåíåðíèé, 
çàê³í÷åíèé, Óìàíùèíà; âîëèíñüêèé, ãðîìàäÿíñüêèé. Àëå: 
äîíü÷èí (áî äîíüêà), íÿíü÷èí (áî íÿíüêà).

 Вправа 260. «Хто більше?» Хто з учнів за 5 хвилин запише більше при-
кметників, що входять до складу назв областей і районів України, той стає 
переможцем. Сформулюйте висновок про написання прикметників з вели-
кої букви, написання знака м’якшення в суфіксах.

* Ïëàñêèé – ïëåñêàòèé, ð³âíèé (ÿê äîøêà).
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Вправа 261. Перепишіть словосполучення, вставте пропущені букви і підкре-
сліть їх. Виділіть суфікси й, виходячи з аналізу прикметника у словосполученні, 
визначте, якого чи яких додаткових відтінків та значення набув прикметник зав-
дяки суфіксові.

Á³ëå..êèé ôàðòóõ, âîðîíå..êèé ê³íü, âåëè÷å..êèé õëîïåöü, 
ñîëîäå..êèé ÷àé; âóçåñå..êà âóëèöÿ, ëåãåñå..êå ïàëüòî, òèõå  -
ñå..êèé âå÷³ð; çâè÷àéí³ñ³..êå ñåëî, ïîâí³ñ³..êå â³äðî, ö³ë³-
ñ³..êèé äåíü; äð³áíþñ³..êèé ïî÷åðê, ìàëþñ³..êèé êëþ÷èê. 

Áóêâà å ïèøåòüñÿ:
à) ó ñóô³êñàõ -åíüê-, -åñåíüê-, ÿê³ âíîñÿòü ó ïðèêìåòíèêè 

ïîçèòèâíó åìîö³éíó îö³íêó òà ëåäü â³ä÷óòíó âêàç³âêó íà ïî-
ñëàáëåííÿ ÷è ïîñèëåííÿ îçíàêè, íàïðèêëàä: ìàëåíüêà ðóêà, 
êîðîòåíüêà ñòð³÷êà, äð³áíåñåíüê³ ä³òè, ìàëåñåíüêà ê³ìíàòêà;

á) ó ñóô³êñàõ -åçí-, -åíí-, ÿê³ âíîñÿòü ó ÿê³ñí³ ïðèêìåò-
íèêè çíà÷åííÿ íàäì³ðíîñò³ îçíàêè, íàïðèêëàä: âåëè÷åçíèé 
êàì³íü, âèñî÷åííèé áóäèíîê;

â) ó ñóô³êñ³ -åíí-, ùî òâîðèòü â³ä ä³ºñë³âíèõ îñíîâ ÿê³ñí³ 
ïðèêìåòíèêè ç³ çíà÷åííÿì îçíàêè çà ìîæëèâ³ñòþ ÷è íåìîæ-
ëèâ³ñòþ ä³¿, ïîð³âí.: íå çáàãíóòè ³ íåçáàãíåííèé, íå çë³÷èòè 
³ íåçë³÷åííèé; 

ã) ó ñóô³êñ³ -åâ-, ÿêèé òâîðèòü â³äíîñí³ ïðèêìåòíèêè â³ä 
³ìåííèê³â ç îñíîâîþ íà ì’ÿêèé àáî øèïëÿ÷èé ïðèãîëîñ-
íèé, ÿêùî íàãîëîñ ó ïðèêìåòíèêó ïàäàº íà îñíîâó, íàïðèê-
ëàä: áåðåçíåâèé (áåðåçåíü), ê³ëüöåâèé (ê³ëüöå), òèæíåâèé 
(òèæäåíü), ãðóäíåâèé (ãðóäåíü), îâî÷åâèé (îâî÷), ïëþøåâèé 
(ïëþø).

Áóêâà ó ïèøåòüñÿ ó ñóô³êñ³ -óâàò-, ÿêèé â³ä ÿê³ñíèõ ïðè-
êìåòíèê³â òâîðèòü ïîõ³äí³ ç â³äò³íêîì íåïîâíîòè îçíàêè, 
íàïðèêëàä: á³ëóâàòèé, áðóäíóâàòèé, âóçüêóâàòèé, ãðóáóâà-
òèé, äîâãóâàòèé.

Вправа 262. Прочитайте словосполучення, вставляючи пропущені букви. Ви-
ділені словосполучення запишіть, позначте у прикметниках твірну основу і 
суфікс.

Á³ë..ñ..íüêå ä³â÷àòêî, âåëè÷..çíèé óñï³õ, âèñî÷..ííèé áó-
äèíîê, âèøí..âèé ñ³ê, ã³ðê..âàòà ÿãîäà, ãëèáî÷..çíèé ÿð, 
ãîñòð..íüêå ñëîâî, ãðóá..âàòèé îêðèê, ãóñò..ñ..íüêèé ãàé, 
çàáóäüê..âàòèé ÷îëîâ³ê, ê³íö..âà çóïèíêà, êîðîò..ñ..íüêà ïå-
ðåðâà, íåçáàãí..ííà ðàä³ñòü, íåñê³í÷..ííà äîðîãà, ï³ñê..âà òà 
çåìëÿ.
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Вправа 263. Перепишіть речення, у прикметниках позначте суфікси і поясніть їх 
правопис.

1. Ìèêîëà âïë³òàº ðóêó â ñâî¿ ãåòüìàíñüê³ âóñà. 2. Òèì ÷à-
ñîì íàñ íàçäîãàíÿþòü ëåãåíüê³ ñàí÷àòà. 3. Ìè òàêîæ õâàëèëè 
êîçàöüêó ñòðàâó, ³ ñòàðèé áóâ öèì äóæå çàäîâîëåíèé. 4. Ó ðó-
êàõ Ëþáà òðèìàëà çåëåíêóâàòèé ãëå÷èê ç ñóíèöÿìè. 5. Ïðîòè 
ìåíå ³ ïðàâîðó÷, ³ ë³âîðó÷ ñòîÿòü âåëè÷åçí³ äóáîâ³ øàôè, à ç 
íèõ êð³çü ñêëî âèãëÿäàþòü òèñÿ÷³ êíèã (Çà Ì. Ñòåëüìàõîì).

§ 51. ПРАВОПИС НЕ З ПРИКМЕТНИКАМИ
Íå ç ïðèêìåòíèêàìè ïèøåìî ðàçîì ³ îêðåìî.
Íå ç ïðèêìåòíèêàìè ïèøåìî ðàçîì:
à) ÿêùî áåç íå ïðèêìåòíèê íå âæèâàºòüñÿ, íàïðèêëàä: 

íåâãàñèìèé âîãîíü, íåâòîìíèé ïîøóê, íåùàäíèé á³é;
á) ÿêùî íå º ïðåô³êñîì ³ ïðèêìåòíèê ç íå ìîæíà çàì³íè-

òè ñèíîí³ìîì, íàïðèêëàä: íåâåñåëèé – ñóìíèé, íåãîâ³ðêèé – 
ìîâ÷àçíèé, íåãëèáîêèé – ì³ëêèé, íåäàëåêèé – áëèçüêèé.

Íå ç ïðèêìåòíèêàìè ïèøåìî îêðåìî:
à) ÿêùî íå ç ïðèêìåòíèêàìè º îäíèì ç îäíîð³äíèõ ÷ëåí³â 

ðå÷åííÿ, ïîºäíàíèõ ñïîëó÷íèêîì à, íàïðèêëàä: 1. Êóðî÷êà 
çíåñëà ÿº÷êî íå ïðîñòå, à çîëîòå (Í. òâ.). 2. Âåñíà íàì ïðè-
íåñëà íîâèíè íå âåñåë³, à ñóìí³ (Ãàç.);

á) ÿêùî ïðèêìåòíèê âèñòóïàº ó ôóíêö³¿ ïðèñóäêà ³ íå ç 
ïðèêìåòíèêîì íå º îäíèì ïîíÿòòÿì, à ò³ëüêè çàïåðå÷óº íàç-
âàíå (ì³æ íå ³ ïðèêìåòíèêîì ìîæíà âñòàâèòè ñëîâà º ³ áóâ) 
íàïðèêëàä: Çàòóëþ âóõà, çàìêíó ñâîþ äóøó ³ áóäó êðè÷àòè: 
òóò âõ³ä íå â³ëüíèé (Ì. Êîöþáèíñüêèé) – íå º â³ëüíèé.

Вправа 264. Перепишіть словосполучення, замінивши прикметники синонімами 
без не або з не.

Çðàçîê: íåáàãàòå ñåëî – á³äíå ñåëî.

1. Íåáàãàòå ñåëî, íåâ³äêëàäíà äîïîìîãà, íåãîëîñíèé ñï³â, 
íåäàâí³ ñïîãàäè, íåçàëåæíà äåðæàâà, íåçàïåðå÷íèé àâòîðèòåò, 
íå¿ñò³âíèé ãðèá, íåïîñèäþ÷à äèòèíà, íåñõâàëüí³ â³äãóêè.

2. Áåçñóìí³âíà çàñëóãà, á³äíèé àñîðòèìåíò, âåëèê³ êîøòè, 
îñóäëèâèé ïîãëÿä, îòðóéíà ðîñëèíà, ðóõëèâèé õëîï÷èê, ñàìî-
ñò³éíå ð³øåííÿ, ñâ³æ³ â³ñò³, òèõà ðîçìîâà.

Вправа 265. Зіставте написання прикметників з не у лівій і правій колонках. По-
ясніть причини такого написання.
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Íåâåëèêà ïåðåðâà. Íå âåëèêà, à ìàëà ïåðåðâà.
Íåãëèáîêèé êîëîäÿçü. Íå ãëèáîêèé, à ì³ëêèé êîëîäÿçü.
Íåïðàâèëüíå íàïèñàííÿ. Íå ïðàâèëüíå, à ïîìèëêîâå íàïèñàííÿ.
Íåñêóïèé ãîñïîäàð. Íå ñêóïèé, à ùåäðèé ãîñïîäàð.
Íåñïðàâíèé êîìï’þòåð. Íå ñïðàâíèé, à ç³ïñîâàíèé êîìï’þòåð.

Вправа 266. Перепишіть речення, розкриваючи дужки, запишіть не з прикметни-
ками разом чи окремо. Усно поясніть таке написання.

1. ² õî÷ (íå)âåëèêà öÿ ÿãîäà, àëå âåñü ë³ñ ³ âñÿê, õòî õîäèòü 
ó íüîìó, ïàõíå ñóíèöåþ (Ì. Ñòåëüìàõ). 2. ² äèâíî – çíîâó  
(íå)çâè÷àéíèé ñïîê³é îïàíóâàâ õëîïöÿ (Î. Äîí÷åíêî). 3. Í³, öå 
(íå)çâè÷àéíèé ì³íîíîñåöü (Î. Äîí÷åíêî). 4. Ùî ä³äè òà áàòüêè 
êðîâ’þ çäîáóëè, òå (íå)ïîðóøíå (Ì. Êîöþáèíñüêèé). 5. Í³, äà-
ëåêèé (íå)çâ³äàíèé ñòåï íå ðàäóâàâ ìîëîäîãî ë³ñîâèêà (Î. Ãîí-
÷àð). 6. Äåñü, êîëèñü, â ÿê³éñü êðà¿í³ ïðîæèâàâ ïîåò (íå)ùà-
ñíèé, ò³ëüêè ìàâ òàëàí äî â³ðø³â (íå)ïîçè÷åíèé, à âëàñíèé 
(Ëåñÿ Óêðà¿íêà).

Вправа 267. Прочитайте речення. Випишіть з них прикметники разом з іменни-
ками, ознаку яких прикметники виражають. Поясніть, як ви записали прикметни-
ки з не і чому саме так.

1. Ãàðÿ÷èé öâ³ò äèõíóâ ãóñòèìè (íå)ïîâòîðíèìè ïàõîùàìè 
(Î. Ãîí÷àð). 2. ² éîìó, Àðêàä³ºâ³ Ïåòðîâè÷ó, õîò³ëîñü, ùîá (íå)
â³äîìå «çàâòðà» ïðèéøëî íàðåøò³ é ïîñòàâèëî ãðó, ãîñòðó é 
(íå)áåçïå÷íó (Çà Ì. Êîöþáèíñüêèì). 3. Òèõ³, í³æí³ çîð³ ñïà-
äàëè ç íåáà – á³ë³, (íå)ïðîçîð³ ³ êëàëèñÿ â íàìåòè (Ëåñÿ Óêðà-
¿íêà). 4. ßêåñü (íå)ÿñíå ïî÷óòòÿ, ÿêàñü (íå)çðîçóì³ëà òðèâîãà 
íåïîêî¿ëà Îëåãà (Î. Äîí÷åíêî). 5. Êîëè ëÿæåø ó ïîë³ ëèöåì äî 
íåáà ³ âñëўõàºøñÿ â ìíîãîãîëîñó òèøó ïîë³â, òî çäàºòüñÿ, ùî â 
í³é ùîñü º (íå)çåìíå, à íåáåñíå (Ì. Êîöþáèíñüêèé).

ß. ×èæåâñüêèé. ×óìàêè
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§ 52. ПРАВОПИС НН І Н У ПРИКМЕТНИКАХ

Äâ³ áóêâè í ïèøåìî: 
à) ó ïðèêìåòíèêàõ, óòâîðåíèõ çà äîïîìîãîþ ñóô³êñà -í- â³ä 

³ìåííèê³â ç îñíîâîþ íà í (ïðè çá³ãîâ³ äâîõ í), íàïðèêëàä: áó-
äåíü – áóäåííèé, â³äì³íà – â³äì³ííèé, â³êíî – â³êîííèé, ñîí – 
ñîííèé, ãëèáèíà – ãëèáèííèé, äíî – äîííèé, çàêîí – çàêîííèé;

á) ó ñëîâàõ ç íàãîëîøåíèìè ñóô³êñàìè -åíí-, -àíí-, íà-
ïðèêëàä: âèñî÷åííèé, ãëèáî÷åííèé, çàõëàííèé, ïðèòàìàí-
íèé, ñòàðàííèé;

â) ó ñëîâàõ ç ïðåô³êñîì íå- ³ íàãîëîøåíèìè ñóô³êñàìè -åíí-, 
-àíí- (-ÿíí-), ÿê³ âêàçóþòü íà íåìîæëèâ³ñòü ä³¿, íàïðèêëàä: 
íå çáàãíóòè – íåçáàãíåííèé, íå îö³íèòè – íåîö³íåííèé, íå 
ñêàçàòè – íåñêàçàííèé, íå çð³âíÿòè – íåçð³âíÿííèé, íå âï³-
çíàòè – íåâï³çíàííèé.

Îäíà áóêâà í ïèøåòüñÿ:
à) êîëè íåìàº çá³ãó í, íàïðèêëàä: àëìàç – àëìàçíèé, 

á³äà – á³äíèé, âå÷³ð – âå÷³ðí³é;
á) ó ïðèêìåòíèêàõ, óòâîðåíèõ â³ä îñíîâ ³ìåííèê³â çà äîïî-

ìîãîþ ñóô³êñ³â -èí- (-¿í-), -àí- (-ÿí-), íàïðèêëàä: áàáà – áàáèí, 
Ãàëÿ – Ãàëèí, Çîÿ – Çî¿í, áäæîëà – áäæîëèíèé, çì³ÿ – çì³¿-
íèé; áëÿõà – áëÿøàíèé, âîäà – âîäÿíèé, äåðåâî – äåðåâ’ÿíèé.

Вправа 268. Порівняйте прикметники в обох колонках. Визначте, за допомогою 
яких суфіксів вони утворені, і з’ясуйте, чому прикметники в першій колонці пи-
шуться з н, а в другій – з нн.

Âîäà – âîäíèé  äåíü – äåííèé
ë³ä – ëüîäÿíèé  îñ³íü – îñ³íí³é
ñîëîâåé – ñîëîâ’¿íèé  çäîðîâèé – çäîðîâåííèé
ñ³ðêà – ñ³ð÷àíèé  íå âáëàãàòè – íåâáëàãàííèé
ñîëîìà – ñîëîì’ÿíèé  íå çð³âíÿòè – íåçð³âíÿííèé.

Вправа 269. Запишіть парами базові слова, від яких утворений кожен з поданих 
прикметників, та відповідний похідний прикметник. У прикметниках виділіть су-
фікси і підкресліть орфограми.

Çðàçîê: çì³íà – çì³í-í̂ -èé.

1. Áàòüê³â, Àëëèí, á³ëåñåíüêèé, áðóäíèé, âåëè÷åçíèé, âè-
ñî÷åííèé, âîäÿíèé, ãàãàóçüêèé, ãðå÷àíèé, äåííèé, êîçàöüêèé.

2. Íåâï³çíàííèé, íåâáëàãàííèé, ïîâí³ñ³íüêèé, ñ³ëüñüêèé, ñ³-
ðóâàòèé, òèõåíüêèé, ÷åñüêèé, ÷èñëåííèé, ÷èòàöüêèé.
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Вправа 270. До поданих слів доберіть і запишіть спільнокореневі прикметники 
із суфіксами -н-, -енн-, -ан- (-ян-). Усно поясніть написання нн у прикметниках.

Ï³âäåíü, îñ³íü, âåëèêèé, ÷èñëèòè, íå âï³çíàòè, ñòðàøíèé, 
øèðîêèé, íå ïðèìèðèòè, íå çð³âíÿòè, áåòîí.

Вправа 271. Перепишіть. Вставте, де потрібно, пропущені букви. Поясніть напи-
сання -н- чи -нн- у прикметниках.

1. Îãí³ íåçë³÷å..³, ìîâ ñòð³÷êè îãíå..³, äî ìîðÿ ñïóñêàþòüñÿ 
ç ì³ñòà (Ëåñÿ Óêðà¿íêà). 2. Íàä ñî..èì ñåëîì âèñîêî âãîð³ ðîç-
êèíóâñÿ çîðÿ..èé íàìåò çàãàäêîâîãî íåáà (². Öþïà). 3. Â ìîºìó 
ñåðö³ ñò³ëüêè ùå ï³ñåíü, ùå ñò³ëüêè ñë³â íåñêàçà..èõ ó ñåðö³ 
(Â. Ñîñþðà). 4. Âå÷³ð ëëº ó ¿õíþ ê³ìíàòó ïîòîêè íåñêàçà..î¿ 
ñèí³ (Ì. Ñòåëüìàõ). 5. Íà íèçüêîìó íåá³ ïëèâëî íåçàõìàðå..å 
ñîíöå (Á. Õàð÷óê). 6. Ìàíäð³âíèê â³÷íèé – íåâáëàãà..èé ÷àñ ³äå 
âïåðåä, éîãî íå çóïèíèòü (Ë. Äìèòåðêî).

§ 53. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ  
РАЗОМ І ЧЕРЕЗ ДЕФІС

Вправа 272. Прочитайте речення, випишіть з них прикметники, визначте їх будо-
ву. Пригадайте, які слова називають складними.

1. Ãóñòî ïîêðèëà ë³ñîâ³ äîëèíè ÿñíî-çåëåíà ïàïîðîòü – ëèñò-
êè â íå¿ äîâã³, âèãàäëèâî-êðàñèâ³ (Ì. Ìàëèíîâñüêà). 2. Íå ñêî-
ðî âåñíà ÿñíî÷îëà ïîêèíå äàëåê³ êðà¿ (Â. Ñîñþðà). 3. Ä³â÷èíà 
âåëà çåëåíó âàíòàæíó ï’ÿòèòîííó ìàøèíó ïî ãîð³ é ïî äîëèí³ 
(À. Ìàëèøêî). 4. Ïî çåëåíî-ñèí³ì ìîðþ ñâ³òëÿí³ ãóëÿþòü ïëÿ-
ìè (Ì. Ðèëüñüêèé).

Ñêëàäí³ ïðèêìåòíèêè (adjective compuse) ïèøóòüñÿ ðàçîì:
à) ÿêùî âîíè óòâîðåí³ â³ä ñêëàäíèõ ³ìåííèê³â, ÿê³ ïè-

øóòüñÿ ðàçîì, íàïðèêëàä: àâòîòðàíñïîðò – àâòîòðàí-
ñïîðòíèé, âåðòîë³ò – âåðòîë³òíèé, çåìëåì³ð – çåìëåì³ð-
íèé, ë³ñîñòåï – ë³ñîñòåïîâèé;

á) ÿêùî âîíè óòâîðåí³ â³ä ñëîâîñïîëó÷åíü, òîáòî â³ä ïîºä-
íàíü ñë³â, ó ÿêèõ îäíå çàëåæèòü â³ä ³íøîãî, íàïðèêëàä: á³ë³ 
âóñà – á³ëîâóñèé, äâà äí³ – äâîäåííèé, ìàøèíè áóäóâàòè – 
ìàøèíîáóä³âíèé, äàëåêî ãëÿä³òè – äàëåêîãëÿäíèé, äàëåêî 
ñÿãàòè – äàëåêîñÿæíèé.

Ñêëàäí³ ïðèêìåòíèêè ïèøóòüñÿ ÷åðåç äåô³ñ:
à) ÿêùî âîíè óòâîðåí³ â³ä ³ìåííèê³â, ÿê³ ïèøóòüñÿ ÷åðåç 

äåô³ñ: ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð – ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðñüêèé, óíòåð- 



140

îô³öåð – óíòåð-îô³öåðñüêèé; äèçåëü-ìîòîð – äèçåëü-ìîòîð-
íèé; íîðä-âåñò – íîðä-âåñòîâèé; Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé – 
âîëîäèìèð-âîëèíñüêèé, ²âàíî-Ôðàíê³âñüê – ³âàíî-ôðàíê³â-
ñüêèé; Íîâîñ³ëêè-íà-Äí³ïð³ – íîâîñ³ëê³âñüêèé-íà-Äí³ïð³; 
Âåðá³âêà-íà-Äí³ñòð³ – âåðá³âñüêèé-íà-Äí³ñòð³;

á) ÿêùî ñêëàäí³ ïðèêìåòíèêè óòâîðåí³ â³ä äâîõ ÷è á³ëüøå 
íåçàëåæíèõ îäíå â³ä îäíîãî ñë³â, ì³æ ÿêèìè ìîæíà ïîñòàâè-
òè ñïîëó÷íèê ³, íàïðèêëàä: àãðàðíî-ïðîìèñëîâèé (àãðàðíèé 
³ ïðîìèñëîâèé), äèòÿ÷î-þíàöüêèé (äèòÿ÷èé ³ þíàöüêèé), 
ìîâíî-ë³òåðàòóðíèé (ìîâíèé ³ ë³òåðàòóðíèé), àâñòðî-³òà-
ëî-ôðàíöóçüêèé (àâñòð³éñüêèé, ³òàë³éñüêèé ³ ôðàíöóçüêèé).

 Вправа 273. Уважно прочитайте наведені у схемі групи прикметників, що 
пишуться через дефіс, зверніть увагу на їх складові частини і доповніть 
кожну групу одним-двома своїми прикладами.

Ñêëàäí³
ïðèêìåò-
íèêè
îá’ºäíóþòü

äâ³ ÷è òðè ð³âíîçíà÷í³
ïðèêìåòíèêîâ³ ÷àñòèíè:

äâ³ ÷àñòèíè, ç ÿêèõ ïåðøà 
óòî÷íþº â³äò³íîê êîëüîðó 
÷è ñìàêó äðóãî¿:

äâ³ ÷àñòèíè, ç ÿêèõ ïåðøà 
çàê³í÷óºòüñÿ íà -èêî, -³êî:

äâ³ ÷àñòèíè, ç ÿêèõ ïåðøà 
íå ìàº âèðàçíèõ ïðèêìåòíè-
êîâèõ îçíàê:

ïîâòîðåííÿ òîãî ñàìîãî
ïðèêìåòíèêà:

ïîâòîðåííÿ îñíîâ ³ç ñóô³êñî-
âàíîþ äðóãîþ ÷àñòèíîþ:

ïîâòîðåííÿ îñíîâ ³ç ïðåô³ê-
ñîâàíîþ äðóãîþ ÷àñòèíîþ:

çàïèñ ³ç öèôðîâîþ ïåðøîþ 
÷àñòèíîþ:

àãðàðíî-ïðîìèñëîâèé,
çåëåíî-á³ëî-÷åðâîíèé

áë³äî-çåëåíèé,
òåìíî-êîðè÷íåâèé,
êèñëî-ñîëîäêèé

åêîíîì³êî-ãåîãðàô³÷íèé, 
³ñòîðèêî-àðõ³âíèé

àâñòðî-í³ìåöüêèé,
ì’ÿñî-ìîëî÷íèé

á³ëèé-á³ëèé, òåïëèé-òåïëèé

á³ëèé-á³ëåíüêèé,
òîíêèé-òîíþñ³íüêèé

âåëèêèé-ïðåâåëèêèé, ãàðíèé-
ïðåãàðíèé, äîáðèé-ïðåäîáðèé

20-äåííèé, 40-ê³ëîìåòðîâèé,
600-ð³÷íèé

Вправа 274. Прочитайте словосполучення, складні прикметники запишіть разом 
або через дефіс, перші підкресліть прямою лінією, а другі – хвилястою. Усно ар-
гументуйте таке написання. 

Á³ëî/ñí³æíèé ïàï³ð. Áë³äî/æîâòèé ôîí. Áóðÿêî/çáèðàëüíèé 
êîìáàéí. Âîêàëüíî/³íñòðóìåíòàëüíèé àíñàìáëü. Äâî/äåííà 
ïî¿çäêà. Çäèâîâàíî/ðîçãóáëåíèé ïîãëÿä. ²ñòîðèêî/ô³ëîëîã³÷-
íèé ôàêóëüòåò. ²òàëî/ôðàíöóçüêèé êîðäîí. Êóëüòóðíî/îñâ³ò-
íÿ ïðîãðàìà. Ë³âî/áåðåæí³ ñåëà. Ìàëà/ìàëåñåíüêà ïîì³òêà. 
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Ï³âäåííî/ñõ³äíèé â³òåð. Òåìíî/çåëåíèé ëàí. Òåìíî/øê³ðèé 
þíàê. 16/ïîâåðõîâèé áóäèíîê.

Вправа 275. Прочитайте речення. Випишіть усі якісні прикметники, усно поясніть 
написання складних прикметників разом або через дефіс.

². 1. Íàâêîëî òàêèé ÷óäåñíèé äåíü ³ òàêå ³ñêðî/ìåòíå ìîðå… 
2. Â ìîðå ëÿãëè äîâæåëåçí³ îáêèäí³ ñ³ò³. Âîíè óòâîðèëè âåëèêå 
÷îòèðüîõñîò/ìåòðîâå êîëî. 3. Òå, ùî íàäâîð³ ãàðÿ÷å ë³òî ³ âñþ-
äè ÿñêðàâî/çåëåíà ðîñëèíí³ñòü, í³ñê³ëüêè íå ïåðåøêîäæàòèìå 
ïîëÿðíîìó äîñë³äíèêîâ³ ïðîæèòè äîâãó çèìó â êðèæàí³é ïå÷å-
ð³ (Çà Î. Äîí÷åíêîì).

²². 1. Õàòè íà íèçÿíñüê³é âóëèö³ ç á³ëåíüêèõ ñòàëè âðàç 
òåìíî/ñ³ðèìè, ïîõìóðèìè, ïîðîçêèñàëè äî ñòð³õè*. 2. Çà Ë³-
ñîâñüêèìè ñïóñòèëàñÿ ç ï³äã³ð’ÿ ïèøíî/ò³ëà ñ³ëüñüêà êðàëÿ 
Ãàííà Ëàâðåíêî. 3. Îñòàíí³ì ïðèïëèâ ³ç ñâî¿ìè êðàÿíàìè Ôå-
ä³ð Àíäð³ÿêà, â³ä÷àé/äóøíèé øèáàéãîëîâà ç ðîçäåðòîþ ãóáîþ 
(Çà Î. Ãîí÷àðîì).

²²². 1. ß çíàþ äóïëî â äóá³ – âåëèêå/âåëèêå. 2. Ïðÿìî â³ä 
ñòîâáóðà áåðåçè â³äõèëèâñÿ òîâñòåííèé/ïðåòîâñòåííèé áîðî-
âèê. 3. Çàõåêàíèé, ÿ çóïèíèâñÿ ïîñåðåä á³ëî/ðîæåâî/áëàêèò-
íîãî äíÿ, ç ÿêèì ñàìå ñîíöå ãðàº â ï³æìóðêè: çèðêíå ñîá³ íà 
íüîãî ³ ñõîâàºòüñÿ çà õìàðó, ³ çíîâó çèðê – àãà, íå çíàéøîâ 
ìåíå! (Çà Ì. Ñòåëüìàõîì).

Вправа 276. Перекладіть слова українською мовою, запишіть переклад і з’ясуйте, 
чи в обох мовах вони є прикметниками. Яка різниця в написанні цих слів в україн-
ській і в молдовській мовах?

Portocaliu, compus din cinci silabe, polisilabic, nord-vestic, cu ochi 
albaştri, neigienic, lingvistic, de anul nou, casnic, spătos.

 Вправа 277. Відкрийте підручник з історії (географії або молдовської лі-
тератури) на сторінці, вказаній учителем. Читайте, знаходьте прикметники 
і перекладайте їх (письмово) українською мовою. Визначте розряд цих 
прикметників, рід, число, відмінок і будову (простий чи складний).

 Вправа 278. Перекладіть текст українською мовою. Зіставте прикметни-
ки в перекладі з оригіналом. Зверніть увагу на місце в обох мовах при-
кметників-означень відносно означуваного слова.

Era pe la sfărȿitul lui august, ȿi pădurea Petriȿorului, bătrână ȿi nestri-
cată de manâ de om, îȿі desfăsura tăcută bolţile de frunziȿuri. Urcadomel 
coline tărăgănate, se ridica depart într-un pisc prăpăslios, în vărful căruîa 

* Ñòð³õà – çàñòàð³ëå: íèæí³é êðàé ñîëîì’ÿíî¿ ïîêð³âë³ õàòè.
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săgeta spre cer un brad vechi, care vestea cel dintâi, printr-un ȿuiet adâno, 
sosîrea vanturilor (M. Ñàäîâÿíó).

 Ê. Ãîí÷àðîâà. Í³÷ ó Êàðïàòàõ

 Вправа 279. Перекажіть усно перекладений вами українською мовою 
текст вправи 278, вживаючи прикметники.

 Вправа 280. І. Роздивіться предмети, які є у вашому класі. До десяти 
назв предметів доберіть назви їх ознак (прикметники) і запишіть прикмет-
ники з іменниками. ІІ. Опишіть (письмово) приміщення свого класу.

§ 54. РОЗБІР ПРИКМЕТНИКА ЯК ЧАСТИНИ МОВИ

Послідовність розбору
1. Ñëîâî â ðå÷åíí³.
2. ×àñòèíà ìîâè.
3.  Ïî÷àòêîâà ôîðìà (íàçèâíèé â³äì³íîê îäíèíè ÷îëîâ³÷îãî  

 ðîäó).
4.  Ïîâíà ôîðìà (ïîâíà ñòÿãíåíà, ïîâíà íåñòÿãíåíà), êîðîòêà 
 ôîðìà.
5.  Ðîçðÿä (ÿê³ñíèé, â³äíîñíèé ÷è ïðèñâ³éíèé).
6.  Ñòóï³íü ïîð³âíÿííÿ (äëÿ ÿê³ñíèõ ïðèêìåòíèê³â).
7.  Ð³ä (â îäíèí³).
8.  ×èñëî.
9.  Â³äì³íîê.
10. Ãðóïà (òâåðäà ÷è ì’ÿêà).
11. Ñèíòàêñè÷íà ðîëü.
12. Âèìîâà òà íàïèñàííÿ – îðôîãðàìè.
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Çðàçêè ðîçáîðó

² ðàçîì ç ñîëîäêîþ âîãê³ñòþ â îäíî ç³ëëÿâñÿ ñìàê ã³ðêî¿ òðà-
âè… (Ì. Êîöþáèíñüêèé).

Çðàçîê óñíîãî ðîçáîðó
Ñîëîäêîþ (âîãê³ñòþ) – ïðèêìåòíèê, ïî÷àòêîâà ôîðìà ñîëîä-

êèé, ïîâíà ñòÿãíåíà ôîðìà, ÿê³ñíèé, çâè÷àéíà ôîðìà, æ³íî÷èé 
ð³ä, îäíèíà, îðóäíèé â³äì³íîê, òâåðäà ãðóïà, ó ðå÷åíí³ âèêîíóº 
ðîëü îçíà÷åííÿ, âèìîâëÿºìî ñîëî[òê]îþ, à ïèøåìî ñîëîäêîþ.

Çðàçîê ïèñüìîâîãî ðîçáîðó
Ñîëîäêîþ (âîãê³ñòþ) – ïðèêì., ïî÷. ô. – ñîëîäêèé, ïîâí. 

ñòÿãí. ô., ÿê³ñí., çâ. ô., æ. ð., îäí., Îð. â., òâ. ãð., îçíà÷åííÿ.

Вправа 281. Випишіть прикметники і зробіть (письмово) їх граматичний розбір.

1. Àëå ùî ñîëîâ’¿íèé ãîëîñ, êîëè ñåðöÿ íåìà? (Í. òâ.). 
2. Îï³ñëÿ ñòàâàëè ¿õ êðîêè ÷èìðàç äð³áí³ø³ é ñêîð³ø³, ÷èìðàç 
ïàëê³ø³ é äèê³ø³… (Î. Êîáèëÿíñüêà). 3. Ïî¿çä ëåò³â, ïîâíèé 
ëþäñüêîãî ãàìó (Ì. Êîöþáèíñüêèé).

§ 55. НАПИСАННЯ І ВІДМІНЮВАННЯ  
УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ

Óêðà¿íñüê³ ïð³çâèùà áóâàþòü ³ìåííèêîâîãî ³ ïðèêìåòíèêî-
âîãî òèïó, íàïðèêëàä, ³ìåííèêîâ³: Áåðåçà, Ëàñò³âêà, Ëþòèê, 
Íèêîí÷óê, Ïåòðåíêî, ×åðí³â÷àí, ßêjâè÷, – ³ ïðèêìåòíèêîâ³: 
Áåðåçîâñüêèé, Áîòóøàíñüêèé, Äåë³êàòíèé, Íàã³ðíèé, ×îðíèé.

Ïèøåìî ïð³çâèùà çà ïðàâèëàìè â³äì³íþâàííÿ  â³äïîâ³ä-
íèõ ³ìåííèê³â ³ ïðèêìåòíèê³â òà óêðà¿íñüêîãî ïðàâîïèñó.

Вправа 282. Визначте, до якої відміни іменників належать прізвища типу Бере-
за, Кравчук, Сова, Істратій. Провідміняйте ці прізвища. Відмінювання яких 
прізвищ залежить від того, особі чоловічої чи жіночої статі воно належить? Наве-
діть три свої приклади.

Вправа 283. Прочитайте імена і прізвища, встановіть тип їх відмінювання (імен-
никове чи прикметникове). Підкреслені особові назви провідміняйте письмово і 
зробіть висновок про особливості їх словозміни.

1. Îëåñü Ãîí÷àð, Ë³íà Êîñòåíêî, Àíäð³é Ìàëèøêî, Îëåíà 
Ï÷³ëêà, Ëåñÿ Óêðà¿íêà, Þð³é Ôåäüêîâè÷.

2. Ìèêîëà Âîðîíèé, Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé, Ïàâëî Çàãðå-
áåëüíèé, Þð³é Çáàíàöüêèé, ²âàí Êîòëÿðåâñüêèé, Îëüãà Êîáè-
ëÿíñüêà, Ìèõàéëî Êîöþáèíñüêèé, Ìàêñèì Ðèëüñüêèé.
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ÇÀÂÄÀÍÍß ÄËß Ï²ÄÑÓÌÊÎÂÎÃÎ ÒÅÌÀÒÈ×ÍÎÃÎ 
ÊÎÍÒÐÎËÞ ÇÍÀÍÜ

Çàâäàííÿ 1. ßêîãî ñëîâà íå âèñòà÷àº ó ðå÷åíí³? 

À ìè òóþ … ñëàâó çáåðåæåì (Ñ. ×àðíåöüêèé, Ã. Òðóõ).

Çàâäàííÿ 2. ßê òî÷í³øå ñêàçàòè ïðî ó÷íÿ çä³áíîãî, àëå ëåäà÷îãî: ë³íè-
âèé? óïåðòèé? íåäàëåêîãëÿäíèé? áàéäóæèé? íåîðãàí³çîâàíèé?

Çàâäàííÿ 3. ßêå áóâàº ñëîâî? (0,5 áàëà çà êîæíå ï³ä³áðàíå îçíà÷åííÿ).

Çàâäàííÿ 4. ßêèì ìîæå áóòè ñïîðòñìåí (0,5 áàëà çà êîæíå ï³ä³áðàíå 
îçíà÷åííÿ).

Çàâäàííÿ 5. ßêèì çà ìàòåð³àëîì, ç ÿêîãî âèãîòîâëåíèé, ìîæå áóòè 
ðþêçàê?

Çàâäàííÿ 6. Äîïîâí³òü ðå÷åííÿ ïðèêìåòíèêîì.
1. Öåé íîâèé áóäèíîê íàäçâè÷àéíî… .
2. Çà â³êíîì ìè ïîáà÷èëè… ïåéçàæ.
3. Öÿ ì³ñöåâ³ñòü áóëà äëÿ íàñ… .
4. ×îìó òè ñüîãîäí³ òàêèé… ?
5. Öÿ êíèæêà Ìàð³¿íà, à îöÿ… .

ÒÅÑÒÎÂ² ÇÀÂÄÀÍÍß

1. Ó ÿêîìó ðÿäêó íå âñ³ ïðèêìåòíèêè îäíîãî ðîçðÿäó?

À Ã³ïñîâèé, êàì’ÿíèé, ìîðñüêèé, ïðèêîðäîííèé.
Á Ãàííèí, Ìèêîëèí, Îëüæèí, Â³îðåë³â.
Â Áóêîâèé, ì³ñüêèé, ñòîëè÷íèé, çîëîòèé.
Ã Á³ëèé, äçâ³íêèé, òèì÷àñîâèé, äåííèé.

2. Ó ÿêîìó ðÿäêó âñ³ ïðèêìåòíèêè òâîðÿòü ñòóïåí³ ïîð³âíÿííÿ?

À Áàäüîðèé, âðîäëèâèé, æâàâèé, ì³ñüêèé.
Á Áëèçüêèé, äîâãèé, ëèñÿ÷èé, ñèí³é.
Â Âåëè÷íèé, âðîäëèâèé, êèñëèé, çðó÷íèé.
Ã Êàðèé, ìîðêâÿíèé, ñë³ïèé, âäóìëèâèé.

3. Ó ÿêîìó ðÿäêó âñ³ ïðèêìåòíèêè óòâîðåí³ ïðåô³êñàëüíèì ñïîñîáîì?

À. Áàòüê³â, ïðåãàðíèé, òâîð÷èé, òèì÷àñîâèé.
Á. Ñåñòðèí, íàäçâè÷àéíèé, âåäìåæèé, ìèðíèé.
Â. Ïðàäàâí³é, çàòîíêèé, íàäâåëèêèé, áåçêðà¿é.

4. Ó ÿêîìó ðÿäêó âñ³ ïðèêìåòíèêè íàëåæàòü äî ì’ÿêî¿ ãðóïè?

À. Äðóæí³ ëþäè,  çàéâ³ ðîçìîâè, ìàë³ ì³ñòà, áåçäîíí³ ãëèáèíè.
Á. Äîñòàòí³ çàïàñè, íîâ³ çàêîíè, ð³çí³ çì³íè, ð³çê³ çâóêè.
Â. Äîáð³ ïîðàäè, íèçüê³ õìàðè, ïðèðîäí³ óìîâè, âåðõí³ øàðè.
Ã. Âå÷³ðí³ ãîäèíè, äîðîæí³ íîòàòêè, ñïðàâæí³ äðóç³, ãîðîäí³ êóëüòóðè.

5. Ó ÿêèõ ðÿäêàõ º íåïðàâèëüíî íàïèñàí³ ïðèêìåòíèêè?

À Âèñî÷åííèé, íåçáàãíåíèé, áäæîëèíèé, áóäåííèé.
Á ×èñëåííèé, ãëèáî÷åííèé, âîäÿíèé, âèííèé.
Â Íåîö³íåííèé, íåñêàçàííèé, äåðåâ’ÿííèé, âîºííèé.
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6. Ó ÿêîìó ðÿäêó âñ³ ïðèêìåòíèêè òðåáà ïèñàòè ÷åðåç äåô³ñ?

À Ñèíüî/çåëåíèé, õ³ì³êî/á³îëîã³÷íèé, ñîðîêà/äåííèé.
Á Çåìëå/ì³ðíèé, âåðòî/ë³òíèé, á³ëèé/á³ëèé, ï³âí³÷íî/çàõ³äíèé.
Â Âàãîíî/ðåìîíòíèé, òðè/äåííèé, 600/ð³÷íèé, ìàëî/ñí³æíèé.
Ã Äèçåëü/ìîòîðíèé, ì’ÿñî/ìîëî÷íèé, óêðà¿íñüêî/ìîëäîâñüêèé.

7. Ó ÿêèõ ïðèêìåòíèêîâèõ ñóô³êñàõ ïèøåìî çíàê ì’ÿêøåííÿ? 
Ç êîæíèì ñóô³êñîì íàâåä³òü ïðèêëàä.

8. Ó ÿêîìó ðå÷åíí³ ïðèêìåòíèê ç íå ïèøåòüñÿ îêðåìî?

À. ¯¿ ãîëîñ áóâ (íå)ðàä³ñíèé, à ñòðèâîæåíèé.
Á. Òâî¿ ñëîâà áóëè êîëþ÷³, ÿê³ñü (íå)äîáð³.
Â. (Íå)âòîìíèé ïîøóê ðîçâ’ÿçêó çàäà÷³ ïðîäîâæóâàâñÿ.

9. Âñòàíîâ³òü â³äïîâ³äí³ñòü ì³æ ñëîâàìè. Óòâîðåí³ ñëîâîñïîëó÷åííÿ 
çàïèø³òü.

À Ë³ñè À àðõ³âàæëèâ³
Á Ð³øåííÿ Á íåçàéìàí³
Â Âèêîíàâö³ Â íåîäíîçíà÷í³
Ã Çtìë³ Ã ïðàäàâí³
Ä Çàïèòћííÿ Ä ïðîôåñ³éí³

10. Âñòàíîâ³òü â³äïîâ³äí³ñòü. Óòâîðåí³ ñëîâîñïîëó÷åííÿ çàïèø³òü.

À Ôðóêòîâèé À çóñòð³÷
Á Ñòàðîâèííèé Á ïîÿâà
Â Íåçâè÷àéíà Â çàìîê
Ã Áëèñêàâè÷íà Ã ïîâåä³íêà
Ä Ñàìîâïåâíåíà Ä ñ³ê

×ÈÑË²ÂÍÈÊ

§ 56. ЧИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ, ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, 
МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ І СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Вправа 284. Прочитайте речення, зосередьте увагу на підкреслених словах, по-
ставте до них запитання і з’ясуйте, що в них спільного та чим вони відрізняються 
від іменників і прикметників.

«Ìàþ, ä³â÷èíî, òðè æóðáè, ÿê òîé ñîëîâåé, ùî çâèâ íèçåíü-
êî ãí³çäî, – ïîâòîðþþ ìàìèí³ ñëîâà. – Ïåðøà æóðáà – íåìà 
ëþäñüêî¿ õàòè, äðóãà – ñòî¿òü íàøà çåìåëüêà ïåðåä òîðãîì, à 
òðåòÿ – ëåæèòü íåâ³äîìà äîðîãà, ìîâ ãîðå» (Ì. Ñòåëüìàõ).

Ç-ïîì³æ ³íøèõ ï³äêðåñëåí³ ñëîâà âèä³ëÿþòüñÿ òèì, ùî 
îçíà÷àþòü ê³ëüê³ñòü àáî ïîðÿäîê ïðè ë³÷á³, â³äïîâ³äàþòü íà 
ïèòàííÿ ñê³ëüêè? àáî êîòðèé? Óñ³ âîíè ÷èñë³âíèêè.
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×èñë³âíèê (numeralul) – öå ÷àñòèíà ìîâè, ùî îçíà÷àº 
÷èñëî àáî ê³ëüê³ñòü ïðåäìåò³â òà ¿õ ïîðÿäîê ïðè ë³÷á³ ³ â³ä-
ïîâ³äàº íà ïèòàííÿ ñê³ëüêè? êîòðèé? ÿêèé?

Вправа 285. Прочитайте речення, випишіть іменники зі словами, що означають 
число або кількість предметів, в одну групу, а зі словами, що означають порядок 
при лічбі, – в другу.

1. Âîíè ñ³ëè íà ëàâî÷êó é ïî÷àëè âãàäóâàòè, ñê³ëüêè äî òîãî 
ïàðîïëàâà ê³ëîìåòð³â. Ñàøêî êàçàâ – ï’ÿòíàäöÿòü, Ãàëèíà – 
ï’ÿòü (Î. Äîí÷åíêî). 2. Äâà õëîï÷èêè â ìåíå – îäèí ÷îòèð-
íàäöÿòè, à äðóãèé äâàíàäöÿòè ë³ò (². Ôðàíêî). 3. ²ç ãëèáèíè 
çîëîòèõ ïëàíòàö³é á³ëîþ ÷àº÷êîþ âèðèíóëà ÷èÿñü êîñèíêà… Çà 
íåþ ç’ÿâèëàñü äðóãà, òðåòÿ (Î. Ãîí÷àð). 4. ×îòèðè ðàçè ìè îòóò 
çáèðàëèñü (Ë. Êîñòåíêî). 5. Ïåðøèì, ÿê ³ ëè÷èëî âàòàæêîâ³, 
ç’ÿâèâñÿ íà âèãîí³ äîâãîòåëåñèé Íåñò³ð Öèìáàë (Î. Ãîí÷àð).

×èñë³âíèêè, ùî îçíà÷àþòü ÷èñëî àáî ê³ëüê³ñòü ïðåäìåò³â, 
íàçèâàþòüñÿ ê³ëüê³ñíèìè (cardinale). Âîíè â³äïîâ³äàþòü íà 
çàïèòàííÿ ñê³ëüêè? Íàïðèêëàä, äâà, òðè, ø³ñòü îçíà÷àþòü 
÷èñëî, à äâà äí³, òðè ê³ìíàòè, ø³ñòü äåðåâ – ê³ëüê³ñòü ïðåä-
ìåò³â. Â îáîõ âèïàäêàõ ñòàâèòüñÿ çàïèòàííÿ ñê³ëüêè?

×èñë³âíèêè, ùî îçíà÷àþòü ïîðÿäîê ïðåäìåò³â ïðè ë³÷á³, 
íàçèâàþòüñÿ ïîðÿäêîâèìè (ordinale). Âîíè â³äïîâ³äàþòü íà 
çàïèòàííÿ êîòðèé? (êîòðà? êîòðå?) àáî ÿêèé? (ÿêà? ÿêå?). 
Íàïðèêëàä: äðóãèé äåíü, òðåòÿ ê³ìíàòà, øîñòå äåðåâî.

Ð³ä, ÷èñëî ³ â³äì³íîê ïîðÿäêîâîãî ÷èñë³âíèêà, à òàêîæ çà-
ïèòàííÿ äî íüîãî çàëåæàòü â³ä ðîäó, ÷èñëà ³ â³äì³íêà ³ìåííè-
ê³â, ç ÿêèìè ÷èñë³âíèêè âæèò³. Íàïðèêëàä: äåíü êîòðèé? – 
äðóãèé, ê³ìíàòà êîòðà? – äðóãà, äåðåâî êîòðå? – äðóãå.

Вправа 286. Розкрийте дужки і запишіть цифри словами. До кожного числівника 
поставте і запишіть запитання. Кількісні числівники підкресліть прямою лінією, а 
порядкові – хвилястою.

(3) çîøèòè, (3) ñòîð³íêà, (5) ñ³ë, (5) äîáà, (9) äîáà, (12) ðîê³â, 
(17) ð³ê, (21) ðÿäîê, (21 ³ 22) ðÿäêè, (25) çîøèò³â.

Вправа 287. Перекладіть українською мовою. Запишіть у два окремі стовпчики 
словосполучення з кількісними і з порядковими числівниками.

Două sate, două fete, al doilea an, clasa a cincea, șaisprezece ani, două-
zeci de pagini, a douăzeci și doua pagină, al treizeci și patrulea an, o sută 
de metri.
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Ê³ëüê³ñí³ ÷èñë³âíèêè ñàìîñò³éíî àáî ðàçîì ç ³íøèìè ïîâíî-
çíà÷íèìè ñëîâàìè ìîæóòü áóòè áóäü-ÿêèì ÷ëåíîì ðå÷åííÿ, 
à ïîðÿäêîâ³ – îçíà÷åííÿì òà ³ìåííîþ ÷àñòèíîþ ïðèñóäêà. 
Íàïðèêëàä: Ñåìåðî îäíîãî íå æäóòü (Í. òâ.); Ëàïêà ïòàõà 
áóëà ç ÷îòèðìà ïàëüöÿìè (Î. Äîí÷åíêî); Ùå òðåò³ ï³âí³ íå 
ñï³âàëè (Ò. Øåâ÷åíêî).

Î. Åêñòåð. Òðè æ³íî÷³ ô³ãóðè

Вправа 288. Перепишіть речення, знайдіть у них числівники, визначте їх синтак-
сичну роль і відповідно підкресліть.

1. Îäèí ó ïîë³ íå âî¿í (Í. òâ.). 2. À òðè âåðáè ñõèëèëèñÿ, 
ìîâ æóðÿòüñÿ âîíè (Ë. Ãë³áîâ). 3. Áóëà îäèíàäöÿòà ãîäèíà íî÷³ 
(Î. Äîí÷åíêî). 4. Ïî óçë³ññ³ ³ íà ãàëÿâèí³ çåëåí³º ïåðøèé ðÿñò 
³ öâ³òóòü ïðîë³ñêè (Ëåñÿ Óêðà¿íêà). 5. Êàòåð êðóòî ïîâåðíóâ 
óñüîãî ìåòð³â çà äâàäöÿòü â³ä áåðåãà (Î. Äîí÷åíêî). 6. Çíàéø-
ëè ¿õ òðüîõ â îäí³é äîëèí³: îäèí þíàê, à äâà – â ë³òàõ (À. Ìà-
ëèøêî). 7. Äî âå÷îðà áóëè âçÿò³ ÷îòèðíàäöÿòèé, ñ³ìíàäöÿòèé ³ 
â³ñ³ìíàäöÿòèé äîòè* (Î. Ãîí÷àð).

Вправа 289. Складіть і запишіть речення з числівниками п’ять, шостий, двад-
цять шість, тридцятий та визначте, якими членами речення вони є. Скільки 
букв і скільки звуків у підкреслених словах?

* Äoò – ñêîðî÷åííÿ â³ä «äîâãî÷àñíà îãíåâà òî÷êà»; îáîðîííà ñïîðóäà äëÿ 
ïðèêðèòòÿ àðòèëåð³éñüêî¿ çáðî¿ òà ¿¿ îáñëóãè.
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§ 57. РОЗРЯДИ ЧИСЛІВНИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ.  
КІЛЬКІСНІ (ЦІЛІ ЧИСЛА, ДРОБОВІ, ЗБІРНІ)  

І ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ

Çà çíà÷åííÿì, ãðàìàòè÷íèìè îçíàêàìè, îñîáëèâîñòÿìè 
áóäîâè ³ çâ’ÿçêîì ç ³íøèìè ñëîâàìè ÷èñë³âíèêè ïîä³ëÿþòüñÿ 
íà äâà ðîçðÿäè – ê³ëüê³ñí³ (cardinale) ³ ïîðÿäêîâ³ (ordinale).

Вправа 290. Розкрийте дужки і запишіть числа словами так, щоб в одному ви-
падку вони означали кількість предметів, а в іншому – порядок при лічбі. 

2 (ïîâåðõ), 3 (äåíü), 5 (õâèëèíà), 6 (òèæäåíü), 7 (ì³ñÿöü), 21 
(ð³ê).

Çà îñîáëèâ³ñòþ âèðàæåííÿ ÷èñëà àáî ê³ëüêîñò³ ðîçðÿä 
ê³ëüê³ñíèõ ÷èñë³âíèê³â â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ ïîä³ëÿºòüñÿ íà 
îçíà÷åíî-ê³ëüê³ñí³ ³ íåîçíà÷åíî-ê³ëüê³ñí³ ÷èñë³âíèêè.

Вправа 291. Прочитайте речення, випишіть з них виділені слова. Усно визначте, 
чим, на ваш погляд, вони відрізняються між собою у позначенні числа або кіль-
кості предметів при лічбі.

1. Äåñÿòü ï’ÿòèõ äîð³âíþº îäèí (Ç ï³äð.). 2. Òðèäöÿòü õâè-
ëèí, ö³ëèõ òðèäöÿòü õâèëèí êîæåí ó÷åíü ìàº ó ñâîºìó ðîçïî-
ðÿäæåíí³ (Î. Äîí÷åíêî). 3. Ïåðåòâîð³òü îäíó ÷åòâåðòó ó äå-
ñÿòêîâèé äð³á (Ç ï³äð.). 4. Ó ãîðè éøëî äâîº – Îëåã ³ Ìàêñèì 
(Î. Äîí÷åíêî). 5. Íåçàáàðîì îáîº çóïèíèëèñü ïåðåä êðóãëîþ 
øèðîêîþ ä³ðêîþ ì³æ ñêåëÿìè (Î. Äîí÷åíêî). 6. Áàãàòî æóðëè-
âèõ ï³ñåíü ìè ñï³âàëè (Ñ. ×åðêàñåíêî).

Î. Ñêîï. Êîçàê Ìàìàé
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Äî îçíà÷åíî-ê³ëüê³ñíèõ íàëåæàòü ÷èñë³âíèêè ³ç òî÷íî âè-
çíà÷åíèì ÷èñëîâèì çíà÷åííÿì, íàïðèêëàä: òðè, ÷îòèðè ï’ÿ-
òèõ, ø³ñòíàäöÿòåðî.

Ó ìåæàõ îçíà÷åíî-ê³ëüê³ñíèõ ÷èñë³âíèê³â âèä³ëÿþòüñÿ 
ï³äãðóïè:

ê³ëüê³ñíî-ö³ë³ ÷èñë³âíèêè, ÿê³ îçíà÷àþòü ê³ëüê³ñòü ó 
ö³ëèõ ÷èñëàõ: òðè âóëèö³, ï’ÿòäåñÿò áóäèíê³â, äâ³ñò³ â³ñ³ì-
äåñÿò äâà äí³;

ê³ëüê³ñíî-äðîáîâ³, ÿê³ îçíà÷àþòü ê³ëüê³ñòü ÷àñòèí: îäíà 
òðåòÿ ãåêòàðà, òðè ï’ÿòèõ äîðîãè, ñ³ì äåñÿòèõ öåíòíåðà; 

ê³ëüê³ñíî-çá³ðí³, ÿê³ îçíà÷àþòü ê³ëüê³ñòü ÿê ñóêóï-
í³ñòü: äâîº ä³òåé, ï’ÿòåðî â³êîí, äâàäöÿòü äâîº êóð÷àò.

Äî íåîçíà÷åíî-ê³ëüê³ñíèõ íàëåæàòü ÷èñë³âíèêè, ÿê³ çà-
ãàëüíî âêàçóþòü íà ê³ëüê³ñòü àáî íà ¿¿ âèÿâ ó ïåâíèõ ÷èñëî-
âèõ ìåæàõ, íàïðèêëàä: áàãàòî äðóç³â, ê³ëüêà ñòîð³íîê, ê³ëü-
êàíàäöÿòü õâèëèí.

Íåîçíà÷åíî-ê³ëüê³ñí³ ÷èñë³âíèêè ñòàíîâëÿòü íåâåëèêó 
ãðóïó ñë³â, âîíè â³äì³íþþòüñÿ òàê ñàìî, ÿê ê³ëüê³ñíî-ö³ë³ 
òà ê³ëüê³ñíî-çá³ðí³ ÷èñë³âíèêè, ïîð³âí.: äâà ³ ê³ëüêà, äâîõ 
³ ê³ëüêîõ, äâîì ³ ê³ëüêîì…; äâàíàäöÿòü ³ ê³ëüêàíàäöÿòü, 
ï’ÿòäåñÿò ³ ê³ëüêàäåñÿò…

Óçàãàëüíåíà õàðàêòåðèñòèêà ÷èñë³âíèê³â çà ðîçðÿäàìè ³ 
çà çíà÷åííÿì ïîäàíà ó òàáëèö³.

Розряди числівників
Ðîçðÿäè ³ ãðóïè
çà çíà÷åííÿì

Ãðàìàòè÷í³ 
îçíàêè

Ãðóïè çà áóäîâîþ

ïðîñò³ ñêëàäí³ ñêëàäåí³

I. Ê³ëüê³ñí³
÷èñë³âíèêè
(ñê³ëüêè?)

Ï ð è ê ë à ä è

Îçíà-
÷åíî-
ê³ëü-
ê³ñí³
(î.-ê.)

ê³ëüê³ñíî-
ö³ë³ 
(ê.-ö.)

ê³ëüê³ñíî-
äðîáîâ³
(ê.-ä.)

ê³ëüê³ñíî-
çá³ðí³
(ê.-ç.)

çì³íþþòüñÿ 
çà
â³äì³íêàìè

òðè, ñîðîê, 
ñòî

îäíà òðåòÿ,
òðè ñüîìèõ

äâîº,
ï’ÿòåðî,
äåñÿòåðî

äâàäöÿòü,
ï’ÿòäåñÿò,
äâ³ñò³

ï³âòîðà,
ï³âòîðè,
ï³âòîðàñòà

îáèäâà,
îáèäâ³,
òðèäöÿòåðî

äâàäöÿòü òðè, 
ñòî ï’ÿòäåñÿò ñ³ì,
òèñÿ÷à ñòî ñîðîê

îäíà äðóãà, 
òðè ï’ÿòèõ, 
ñ³ì ñîòèõ

ñîðîê äâîº,
ï’ÿòäåñÿò ÷åòâåðî,
ñòî ñîðîê òðîº
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Ðîçðÿäè ³ ãðóïè
çà çíà÷åííÿì

Ãðàìàòè÷í³ 
îçíàêè

Ãðóïè çà áóäîâîþ

ïðîñò³ ñêëàäí³ ñêëàäåí³

Íåîçíà÷åíî- 
ê³ëüê³ñí³

(í.-ê.)

ê³ëüêà,
äåê³ëüêà,
áàãàòî

ê³ëüêàíàäöÿòü,
ê³ëüêàäåñÿò,
ê³ëüêàñîò,
ê³ëüêàíàäöÿòåðî

ñòî ê³ëüêà,
ñòî ê³ëüêàíàäöÿòü,
ñòî ê³ëüêàíàäöÿ-
òåðî

²². Ïîðÿäêîâ³
÷èñë³âíèêè

(êîòðèé? ÿêèé?)

çì³íþþòüñÿ 
çà ðîäàìè, 
÷èñëàìè,
â³äì³íêàìè

äåñÿòèé,
ñîðîêîâèé,
òèñÿ÷íèé,
ì³ëüéîííèé

ø³ñòíàäöÿòèé,
äâàäöÿòèé,
ï’ÿòäåñÿòèé,
ñåìèì³ëüéîííèé

äâàäöÿòü ïåðøèé,
ñòî ñîðîê äðóãèé,
òèñÿ÷à äåâ’ÿòñîò 
äåâ’ÿíîñòî ñüîìèé

Óñ³ ïîðÿäêîâ³ ÷èñë³âíèêè âèðàæàþòü îçíàêó ïðåäìåòà çà 
éîãî ïîðÿäêîì ïðè ë³÷á³. 

Вправа 292. Перепишіть речення, кількісні числівники підкресліть прямою лі-
нією, а порядкові – хвилястою. До кількісних числівників додайте відомості про 
групу і підгрупу, використовуючи для надпису зверху такі скорочення: о.-к. (озна-
чено-кількісні), н.-к. (неозначено-кількісні), к.-ц. (кількісно-цілі), к.-д. (кількіс-
но-дробові) і к.-з. (кількісно-збірні).

 î.-ê., ê.-ö.
Çðàçîê. Òè çíàëà ìîþ àäðåñó, à ïðîòå ÿ çà ÷îòèðíàäöÿòü ë³ò
      î.-ê., ê.-ö.

íå îòðèìàëà í³ îäíîãî ëèñòà â³ä òåáå (²ðèíà Â³ëüäå).

1. Ìîëîäèö³ ï³äíÿëè ñòðàøíèé ´âàëò. Îáèäâ³ áóëè ëþò³, â 
îáîõ î÷³ áëèùàëè (². Íå÷óé-Ëåâèöüêèé). 2. Íà ï’ÿòü âîð³ò çà÷è-
íåíà Ïîëòàâà õîâàº î÷³ â òèõ³ ÿâîðè (Ë. Êîñòåíêî). 3. Öå âñå 
áóëî â äâàäöÿòîìó ñòîë³òò³, ùî ãðîçàìè íàä íàìè ïðîíåñëîñü 
(Â. Cèìîíåíêî). 4. Òðè äí³ Ìèøêî áîðîâñÿ ³ç ñìåðòþ (². Ìèêè-
òåíêî). 5. Òåïåð âîíè îáîº ñì³þòüñÿ (²ðèíà Â³ëüäå). 6. Çà ê³ëüêà 
õâèëèí ä³â÷èíà ïðîìîêëà äî íèòêè (Î. Äîí÷åíêî). 7. Äâ³ òðåò³ 
øëÿõó ïðîëÿãëè ìàëüîâíè÷èìè ïðèïðóòñüêèìè ñåëàìè (Ãàç.).

§ 58. ПРОСТІ, СКЛАДНІ І СКЛАДЕНІ ЧИСЛІВНИКИ
Вправа 293. Пригадайте, які слова називаються простими, а які складними. За-
пишіть числівники словами і визначте їх будову.

2, 10, 40, 50, 500, 925, 1000.

Çà áóäîâîþ ÷èñë³âíèêè ïîä³ëÿþòüñÿ íà ïðîñò³ (simple), 
ñêëàäí³ (compuse) ³ ñêëàäåí³ (compuse).

Ïðîñòèìè íàçèâàþòüñÿ ÷èñë³âíèêè, ÿê³ ìàþòü â îñíîâ³ 
îäèí êîð³íü. Íàïðèêëàä: îäèí, ñîðîê, ñòî, òèñÿ÷à ³ äðóãèé, 
ñîòèé, ì³ëüéîííèé.
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Ñêëàäíèìè íàçèâàþòüñÿ ÷èñë³âíèêè, ÿê³ ìàþòü â îñíîâ³ 
äâà êîðåí³. Íàïðèêëàä: îäèíà+äöÿòü (äàâíº: îäèí+íà+äå-
ñÿòü), òðè+äöÿòü, ï’ÿò+äåñÿò, òðè+ñòà ³ ø³ñòíà+äöÿòèé, 
ñåìè+ñîòèé, øåñòè+òèñÿ÷íèé.

Ñêëàäåíèìè íàçèâàþòüñÿ ÷èñë³âíèêè, ÿê³ ñêëàäàþòüñÿ ç 
äâîõ ÷è á³ëüøå ñë³â. Íàïðèêëàä: ñîðîê îäèí, òèñÿ÷à òðèñòà 
ø³ñòäåñÿò îäèí ³ òèñÿ÷à äåâ’ÿòñîò äåâ’ÿíîñòî âîñüìèé.

Вправа 294. Прочитайте текст. Випишіть словосполучення із числівниками, за-
мінивши словами цифри. Кількісні числівники підкресліть прямою лінією, а по-
рядкові – хвилястою. Усно визначте групу числівників за будовою.

Ó æîðñòîêèõ áîÿõ ³ç çàãàðáíèêàìè 
â 1944 ðîö³ â³äâàæíèé ëüîò÷èê-ãåðîé 
Ïåòðî Íàóìîâè÷ Çóáêî çðîáèâ ïîíàä 
120 áîéîâèõ âèëüîò³â. 

Ò³ëüêè ç ëèïíÿ 1943 ðîêó ïî áå-
ðåçåíü 1944 ðîêó åñêàäðèëüÿ, êîìàí-
äèðîì ÿêî¿ áóâ Ïåòðî Íàóìîâè÷, çíè-
ùèëà äî 300 àâòîìàøèí ç âîðîæèìè 
ñîëäàòàìè òà â³éñüêîâèì ñïîðÿäæåí-
íÿì, 40 òàíê³â ³ 6 áàòàðåé, 6 åøåëîí³â 
ç â³éñüêîâîþ òåõí³êîþ, 15 ñêëàä³â ç 
áîºïðèïàñàìè, 10 â³éñüêîâèõ ë³òàê³â 
(Æóðí.).

§ 59. ВІДМІНЮВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ

Ê³ëüê³ñí³ ÷èñë³âíèêè, ùî îçíà÷àþòü ö³ë³ ÷èñëà, çì³íþ-
þòüñÿ çà â³äì³íêàìè. ×èñë³âíèê îäèí, êð³ì òîãî, çì³íþºòü-
ñÿ ùå çà ðîäàìè ³ ÷èñëàìè, íàïðèêëàä: îäèí áóäèíîê, îäíà 
êâàðòèðà, îäíå â³êíî, îäí³ äâåð³.

Вправа 295. Розгляньте таблицю відмінювання числівника один і дайте відпові-
ді на такі запитання:

1. Ó ÿêèõ â³äì³íêàõ ôîðìè ÷îëîâ³÷îãî ³ ñåðåäíüîãî ðîäó ìàþòü 
îäíàêîâ³ çàê³í÷åííÿ?

2. ×îìó çíàõ³äíèé â³äì³íîê â³äïîâ³äàº íà äâà çàïèòàííÿ ³ ìàº äâ³ 
ôîðìè? Êîëè êîæíà ç íèõ âæèâàºòüñÿ?

3. ×è äîâîäèëîñÿ âàì ÷óòè ôîðìè, ùî ó òàáëèö³ íàâåäåí³ â  
äóæêàõ?
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Відмінювання числівника один

Â³äì³íêè,

çàïèòàííÿ

Îäíèíà Ìíîæèíà,

ðîäó íå ìàº
÷îë. ð³ä æ³í. ð³ä ñåðåäí. ð³ä

Í. ñê³ëüêè?
Ð. ñê³ëüêîõ?
Ä. ñê³ëüêîì?
Çí. ñê³ëüêè?

ñê³ëüêîõ?
Îð. ñê³ëüêîìà?
Ì. íà ñê³ëüêîõ?

îäèí
îäí-îãî
îäí-îìó
îäèí,
îäí-îãî
îäí-èì
íà îäí-îìó,
…îäí-³ì

îäí-à
îäí-³º¿ (îäí-î¿)
îäí-³é
îäí-ó

îäí-³ºþ,
…îäí-³é

îäí-å (îäí-î)
îäí-îãî
îäí-îìó
îäí-å (îäí-î)

îäí-èì
…îäí-îìó,
…îäí-³ì

îäí-³
îäí-èõ
îäí-èì
îäí-³
îäí-èõ
îäí-èìè
…îäí-èõ

×èñë³âíèê äâà ó íàçèâíîìó ³ çíàõ³äíîìó â³äì³íêàõ ìàº äâ³ 
ïàðàëåëüí³ ôîðìè – îäíó äëÿ ÷îëîâ³÷îãî ³ ñåðåäíüîãî ðîäó, 
à ³íøó – äëÿ æ³íî÷îãî ðîäó, íàïðèêëàä: äâà ïîðòðåòè, äâà 
â³êíà, äâ³ êàðòèíè.

Відмінювання числівників два, три, чотири

Â³äì³íêè, çàïèòàííÿ äâà äâ³ òðè ÷îòèðè

Í. ñê³ëüê-è?
Ð. ñê³ëüê-îõ?
Ä. ñê³ëüê-îì?
Çí. ñê³ëüê-è?
    ñê³ëüê-îõ?
Îð. ñê³ëüê-îìà?
Ì. íà ñê³ëüê-îõ?

äâ-à                 äâ-³
äâ-îõ
äâ-îì

äâ-à                 äâ-³
äâ-îõ

äâ-îìà
íà äâ-îõ

òð-è
òðü-îõ
òðü-îì
òð-è
òðü-îõ
òðü-îìà
…òðü-îõ

÷îòèð-è
÷îòèðü-îõ
÷îòèðü-îì
÷îòèð-è
÷îòèðü-îõ
÷îòèð-ìà
…÷îòèðü-îõ

Çà òàêèì çðàçêîì â³äì³íþþòüñÿ ÷èñë³âíèêè ï’ÿòü – äâàä-
öÿòü, òðèäöÿòü, ï’ÿòäåñÿò, ø³ñòäåñÿò, ñ³ìäåñÿò, â³ñ³ìäå-
ñÿò, à òàêîæ ê³ëüê³ñíî-çá³ðí³ äâîº – äâàäöÿòåðî, òðèäöÿ-
òåðî, ï’ÿòäåñÿòåðî ³ íåîçíà÷åíî-ê³ëüê³ñí³ áàãàòî, ê³ëüêà, 
ê³ëüêàíàäöÿòü, ê³ëüêàäåñÿò. 

Вправа 296. Розгляньте ще раз таблицю відмінювання числівників два, три, чо-
тири і виконайте такі завдання: 

à) âèçíà÷òå îñîáëèâîñò³ â³äì³íþâàííÿ ÷èñë³âíèêà äâà – äâ³;
á) ç³ñòàâòå â³äì³íêîâ³ çàê³í÷åííÿ ïèòàëüíîãî ñëîâà ñê³ëüêè? òà 

÷èñë³âíèê³â äâà, òðè, ÷îòèðè ³ â³äçíà÷òå, â ÿêèõ â³äì³íêàõ âîíè 
òîòîæí³.
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Вправа 297. Запишіть сполучення числівників з іменниками у формах родового, 
давального, знахідного й орудного відмінків.

Ø³ñòü ó÷í³â ³ áàãàòî ó÷í³â, îäèíàäöÿòü õâèëèí ³ ê³ëüêàíàä-
öÿòü õâèëèí, ï’ÿòäåñÿò õàò ³ ê³ëüêàäåñÿò õàò.

Вправа 298. Використовуючи систему форм запитання скільки, провідміняйте 
сполучення числівників з іменниками. Пам’ятайте, що кількісно-збірні числівники 
мають форми з суфіксами -оє, -еро лише в називному і знахідному відмінках, а 
в інших відмінках набувають форм числівника два.

Äâîº â³êîí, ï’ÿòåðî ïòàøåíÿò, áàãàòî ïðèêëàä³â, äâàíàäöÿòü 
ì³ñÿö³â, ê³ëüêàíàäöÿòü áóäèíê³â.

 Вправа 299. Пригадайте і промовте лічилки, якими починаєте гру «Хо-
ваймося» («Хованка») або обираєте ведучого для інших ігор. Запишіть 
числівники, які є в цих лічилках. Чи можуть тут вживатися інші числів-
ники?

§ 60. ЗРАЗКИ ВІДМІНЮВАННЯ ІНШИХ ЧИСЛІВНИКІВ

Ê³ëüê³ñí³ ÷èñë³âíèêè â³ä ï’ÿòü äî äâàäöÿòü, òðèäöÿòü, 
ï’ÿòäåñÿò, ø³ñòäåñÿò, ñ³ìäåñÿò, â³ñ³ìäåñÿò, à òàêîæ ê³ëü-
ê³ñíî-çá³ðí³ â³ä ï’ÿòåðî äî äâàäöÿòåðî ³ âèùå òà íåîçíà÷å-
íî-ê³ëüê³ñí³ ê³ëüêàíàäöÿòü ³ ê³ëüêàäåñÿò ìàþòü ùå é ³íøèé 
çðàçîê â³äì³íþâàííÿ, ïîð³âí. çà òàáëèöåþ:
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Í. ï’ÿòü äâàäöÿòü

Ð.
Ä.
Çí.
Îð.
Ì.

ï’ÿòü-îõ
ï’ÿòü-îì
ï’ÿòü-îõ
ï’ÿòü-îìà
íà ï’ÿòü-îõ

ï’ÿò-è
ï’ÿò-è
ï’ÿòü
ï’ÿòü-ìà
íà ï’ÿò-è

äâàäöÿòü-îõ
äâàäöÿòü-îì
äâàäöÿòü-îõ
äâàäöÿòü-îìà
íà äâàäöÿòü-îõ

äâàäöÿò-è
äâàäöÿò-è
äâàäöÿòü
äâàäöÿòü-ìà
íà äâàäöÿò-è

Í. ï’ÿòäåñÿò ê³ëüêàäåñÿò

Ð.
Ä.
Çí.

Îð.
Ì.

ï’ÿòäåñÿòü-îõ
ï’ÿòäåñÿòü-îì
ï’ÿòäåñÿòü-îõ
ï’ÿòäåñÿò
ï’ÿòäåñÿòü-îìà
íà ï’ÿòäåñÿòü-îõ

ï’ÿòäåñÿò-è
ï’ÿòäåñÿò-è
ï’ÿòäåñÿò

ï’ÿòäåñÿòü-ìà
íà ï’ÿòäåñÿò-è

ê³ëüêàäåñÿòü-îõ
ê³ëüêàäåñÿòü-îì
ê³ëüêàäåñÿòü-îõ
ê³ëüêàäåñÿò
ê³ëüêàäåñÿòü-îìà
íà ê³ëüêàäåñÿòü-îõ

ê³ëüêàäåñÿò-è
ê³ëüêàäåñÿò-è
ê³ëüêàäåñÿò
–
ê³ëüêàäåñÿòü-ìà
íà ê³ëüêàäåñÿò-è

×èñë³âíèêè 40, 90, 100 ó íàçèâíîìó ³ çíàõ³äíîìó â³äì³í-
êàõ ìàþòü ôîðìó ñîðîê, äåâ’ÿíîñòî, ñòî, à â ³íøèõ â³äì³í-
êàõ – ëèøå ñîðîêà, äåâ’ÿíîñòà, ñòà.

Ñêëàäí³ ÷èñë³âíèêè äâ³ñò³, òðèñòà, ÷îòèðèñòà, ï’ÿò-
ñîò, ø³ñòñîò, ñ³ìñîò, â³ñ³ìñîò, äåâ’ÿòñîò â³äì³íþþòüñÿ â 
îáîõ ñâî¿õ ÷àñòèíàõ.

Çðàçêîì ¿õ â³äì³íþâàííÿ ìîæóòü áóòè ÷èñë³âíèêè äâ³ñò³ 
³ ï’ÿòñîò.

Í.
Ð.
Ä.
Çí.
Îð.
Ì.

ñê³ëüêè?
ñê³ëüêîõ?
ñê³ëüêîì?
ñê³ëüêè?
ñê³ëüêîìà?
íà ñê³ëüêîõ?

äâ³ñò³
äâîõñîò
äâîìñòàì
äâ³ñò³
äâîìàñòàìè
íà äâîõñòàõ

ï’ÿòñîò
ï’ÿòèñîò
ï’ÿòèñòàì
ï’ÿòñîò
ï’ÿòüìàñòàìè
íà ï’ÿòèñòàõ

×èñë³âíèêè íóëü, òèñÿ÷à, ì³ëüéîí, ì³ëüÿðä, òðèëüéîí 
â³äì³íþþòüñÿ, ÿê ³ìåííèêè. Òèñÿ÷à â³äì³íþºòüñÿ, ÿê ³ìåí-
íèê æ³íî÷îãî ðîäó ² â³äì³íè ì³øàíî¿ ãðóïè, à ÷èñë³âíèêè 
íóëü, ì³ëüéîí, ì³ëüÿðä, òðèëüéîí – ÿê ³ìåííèêè ÷îëîâ³÷îãî 
ðîäó ²² â³äì³íè òâåðäî¿ ãðóïè, íóëü – ÿê ³ìåííèê ²² â³äì³íè 
ì’ÿêî¿ ãðóïè. 

Ó ñêëàäåíèõ ê³ëüê³ñíèõ ÷èñë³âíèêàõ â³äì³íþºòüñÿ êîæíå 
ñëîâî (òàê, ÿê âîíî â³äì³íþºòüñÿ, êîëè âæèâàºòüñÿ îêðåìî). 
Íàïðèêëàä:
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Í.

Ð.

Ä.

Çí.

Îð.

Ì.

ñê³ëüêè?

ñê³ëüêîõ?

ñê³ëüêîì?

ñê³ëüêè?

ñê³ëüêîõ?

ñê³ëüêîìà?

íà ñê³ëüêîõ?

äâ³ñò³ ñîðîê îäèí

äâîõñîò ñîðîêà îäíîãî

äâîìñòàì ñîðîêà îäíîìó

äâ³ñò³ ñîðîê îäèí

äâîõñîò ñîðîêà îäíîãî

äâîìàñòàìè ñîðîêà îäíèì

íà äâîõñòàõ ñîðîêà îäíîìó

Ê³ëüê³ñíî-äðîáîâ³ – öå, ÿê ïðàâèëî, ñêëàäåí³ ÷èñë³âíèêè, 
íàïðèêëàä: îäíà äðóãà, äâ³ òðåò³õ, òðè ÷åòâåðò³, ï’ÿòü ñî-
òèõ, ø³ñòü òèñÿ÷íèõ.

Ê³ëüê³ñíî-äðîáîâ³ ÷èñë³âíèêè â³äì³íþþòüñÿ çà çì³øàíèì 
òèïîì: ÷èñåëüíèê â³äì³íþºòüñÿ, ÿê çâè÷àéíèé ê³ëüê³ñíèé 
÷èñë³âíèê, à çíàìåííèê – ÿê ïîðÿäêîâèé:

Í.

Ð.

Ä.

Çí.

Îð.

Ì.

ñê³ëüêè?

ñê³ëüêîõ?

ñê³ëüêîì?

ñê³ëüêè?

ñê³ëüêîìà?

íà ñê³ëüêîõ?

îäíà äðóãà

îä³º¿ äðóãî¿

îäí³é äðóã³é

îäíó äðóãó

îäí³ºþ äðóãîþ

íà îäí³é äðóã³é

äâ³ òðåò³õ

äâîõ òðåò³õ 

äâîì òðåò³ì

äâ³ òðåò³õ

äâîìà òðåò³ìè

íà äâîõ òðåò³õ

Í.

Ð.

Ä.

Çí.

Îð.

Ì.

ñê³ëüêè?

ñê³ëüêîõ?

ñê³ëüêîì?

ñê³ëüêè?

ñê³ëüêîìà?

íà ñê³ëüêîõ?

òðè äâ³ñò³ ï’ÿòäåñÿò ï’ÿòèõ

òðüîõ äâ³ñò³ ï’ÿòäåñÿò ï’ÿòèõ

òðüîì äâ³ñò³ ï’ÿòäåñÿò ï’ÿòèì

òðè äâ³ñò³ ï‘ÿòäåñÿò ï’ÿòèõ

òðüîìà äâ³ñò³ ï’ÿòäåñÿò ï’ÿòèìè

íà òðüîõ äâ³ñò³ ï’ÿòäåñÿò ï’ÿòèõ

Ñêëàäí³ ê³ëüê³ñíî-äðîáîâ³ ÷èñë³âíèêè ï³âòîðà (âæèâà-
ºòüñÿ ç ³ìåííèêàìè ÷îëîâ³÷îãî ³ ñåðåäíüîãî ðîäó), ï³âòîðè 
(âæèâàºòüñÿ ç ³ìåííèêàìè æ³íî÷îãî ðîäó), ï³âòîðàñòà íå 
çì³íþþòüñÿ çà â³äì³íêàìè. Ïîð³âí.: ï³âòîðà ê³ëîìåòðà, 
ÿáëóêà; ï³âòîðè òîííè.

Ó ìîâí³é ïðàêòèö³ íåð³äêî òðàïëÿºòüñÿ ïîºäíàííÿ ö³ëèõ 
³ äðîáîâèõ ÷èñë³âíèê³â, òîáòî çì³øàíèõ ÷èñåë òèïó 5 3/4; 
9 4/5 – ï’ÿòü ö³ëèõ ³ òðè ÷åòâåðòèõ, äåâ’ÿòü ö³ëèõ ³ ÷îòè-
ðè ï’ÿòèõ. Ó òàêèõ ÷èñë³âíèêàõ â³äì³íþþòüñÿ óñ³ ñêëàäîâ³ 
÷àñòèíè.
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Вправа 300. Ставлячи запитання до числівника, усно провідміняйте словоспо-
лучення. З підкресленими словосполученнями складіть речення і запишіть їх.

Ñòî äâîº ä³òåé, ÷îòèðèñòà ñîðîê äåâ’ÿòü ãðèâåíü, òèñÿ÷à 
ø³ñòñîò ï’ÿòäåñÿò ÷îòèðè ê³ëîìåòðè; òðè ñüîìèõ òîííè.

§ 61. ВІДМІНЮВАННЯ ПОРЯДКОВИХ ЧИСЛІВНИКІВ

Óñ³ ïîðÿäêîâ³ ÷èñë³âíèêè â³äì³íþþòüñÿ, ÿê ïðèêìåòíèêè 
òâåðäî¿ ãðóïè, à ÷èñë³âíèê òðåò³é – ÿê ïðèêìåòíèê ì’ÿêî¿ 
ãðóïè ñèí³é. Âîíè ìàþòü ôîðìè ÷îëîâ³÷îãî, æ³íî÷îãî ³ ñåðåä-
íüîãî ðîäó â îäíèí³ òà ôîðìè ìíîæèíè.

Вправа 301. Провідміняйте словосполучення, зверніть увагу на відмінкові закін-
чення числівників і прикметників. (Робота в класі за трьома варіантами).

Ïåðøèé òåïëèé äåíü, äðóãà ñïîðòèâíà çóñòð³÷, òðåò³é îñ³í-
í³é ì³ñÿöü.

Система відмінкових закінчень порядкових числівників

×
è
ñ
ë
î

Ð³ä
Ïîðÿäêîâèé
÷èñë³âíèê

Â³äì³íîê

Í. Ð.

ê
îò

ð
îã

î?

Ä.

ê
îò

ð
îì

ó
?

Çí.

ê
îò

ð
è
é
?

Îð.

ê
îò

ð
è
ì

?

Ì.

ó
 ê

îò
ð
îì

ó
?

Î
ä
í
è
í
à

×îë.

÷åòâåðò-èé
ñîðîêîâ-èé
òèñÿ÷í-èé
òðåò-³é

-èé 
-èé
-èé
-³é

-îãî
-îãî
-îãî
-îãî

-îìó
-îìó
-îìó
-îìó

-èé/-îãî
-èé/-îãî
-èé/-îãî
-³é/îãî

-èì
-èì
-èì
-³ì

-îìó/-³ì
-îìó/-³ì
-îìó/-³ì
-îìó/-³ì

Æ³í.

÷åòâåðò-à
ñîðîêîâ-à
òèñÿ÷í-à
òðåò-ÿ

-à
-à
-à
-ÿ

-î¿
-î¿
-î¿
-î¿

-³é
-³é
-³é
-³é

-ó
-ó
-ó
-þ

-îþ
-îþ
-îþ
-îþ

-³é
-³é
-³é
-³é

Ñåð.

÷åòâåðò-å
ñîðîêîâ-å
òèñÿ÷í-å
òðåò-º

-å
-å
-å
-º

-îãî
-îãî
-îãî
-îãî

-îìó
-îìó
-îìó
-îìó

-å
-å
-å
-º

-èì
-èì
-èì
-³ì

-îìó/-³ì
-îìó/-³ì
-îìó/-³ì
-îìó/-³ì

Ì
í
î
æ
è
í
à

–

÷åòâåðò-³
ñîðîêîâ-³
òèñÿ÷í-³
òðåò-³

-³
-³
-³
-³

-èõ
-èõ
-èõ
-³õ

-èì
-èì
-èì
-³ì

-³/-èõ
-³/-èõ
-³/-èõ
-³/-³õ

-èìè
-èìè
-èìè
-³ìè

-èõ
-èõ
-èõ
-³õ

ê
îò

ð
è
é
?
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Вправа 302. Провідміняйте усно словосполучення. З підкресленими словоспо-
лученнями у формі будь-якого відмінка побудуйте речення і запишіть їх.

Ï’ÿòèé ðàç, øîñòèé êëàñ, äåâ’ÿòà êíèæêà, ñîðîêîâèé ð³ê, 
ñîòèé ê³ëîìåòð.

Вправа 303. Ознайомтесь із текстом, випишіть з нього окремо кількісні та поряд-
кові числівники, визначте їх граматичні ознаки.

Ó ïåðøîìó áîþ ï³ä Ì³íñüêîì Ç³íîâ³é Öèãàíåñêî âòðàòèâ ê³ëü-
êîõ ñâî¿õ çåìëÿê³â ³ ïîáðàòèì³â. Íà â³ñ³ìíàäöÿòîìó ðîö³ æèòòÿ 
çâ³äñè, ç-ï³ä Ì³íñüêà, â³í ïî÷àâ ñâî¿ ïîõîäè äîðîãàìè â³éíè.

Çâè÷àéíèé õëîïåöü ç áóêîâèíñüêîãî ñåëà Òàðàñ³âö³ âîþâàâ â 
îäí³é ³ç äåâ’ÿòè ãðóï, íà ÿê³ ïîêëàäàëîñÿ çàâäàííÿ âñòàíîâèòè 
ïðàïîð ïåðåìîãè íàä ðåéõñòàãîì. ² õî÷ âèêîíàòè öå çàâäàííÿ 
âèïàëî íå ¿õí³é ãðóï³, íà éîãî áîéîâîìó øëÿõó áóëè ³íø³ ïîä-
âèãè, çà ùî â³äçíà÷åíèé áàãàòüìà íàãîðîäàìè.

Äðóãà ñâ³òîâà â³éíà äëÿ ìîëîäøîãî ñåðæàíòà Ç³íîâ³ÿ Öèãà-
íåñêà çàê³í÷èëàñÿ âîñüìîãî òðàâíÿ òèñÿ÷à äåâ’ÿòñîò ñîðîê ï’ÿ-
òîãî ðîêó çà ñîðîê ê³ëîìåòð³â â³ä Áåðë³íà (Ç ãàç.).

Ó ñêëàäåíèõ ïîðÿäêîâèõ ÷èñë³âíèêàõ â³äì³íþºòüñÿ ò³ëü-
êè îñòàííº ñëîâî. Íàïðèêëàä:

Í. êîòðèé? äâ³ñò³ ñîðîê ïåðøèé
Ð. êîòðîãî? äâ³ñò³ ñîðîê ïåðøîãî
Ä. êîòðîìó? äâ³ñò³ ñîðîê ïåðøîìó
Çí. êîòðèé? äâ³ñò³ ñîðîê ïåðøèé
 (êîòðîãî?) (äâ³ñò³ ñîðîê ïåðøîãî)
Îð. êîòðèì? äâ³ñò³ ñîðîê ïåðøèì
Ì. íà êîòðîìó? íà äâ³ñò³ ñîðîê ïåðøîìó

Вправа 304. Усно провідміняйте словосполучення зі складеними порядковими 
числівниками.

Ñîðîê ïåðøèé íîìåð, ñòî ï’ÿòäåñÿò ï’ÿòà ð³÷íèöÿ, òèñÿ÷à 
ø³ñòñîò ñîðîê âîñüìèé ð³ê, äâ³ òèñÿ÷³ âîñüìèé ðàç.

Вправа 305. Правильно поєднайте слова півтора і півтори з відповідним 
іменником і запишіть їх. 

Òîííà, ê³ëîìåòð, àðêóø, ëîæêà, áóáëèê, ãðàì, ðàç, äîáà.

Вправа 306. Поясніть зміст фразеологізмів. Визначте розряди числівників, що 
входять до їх складу.

1. Ãðàòè ïåðøó ñêðèïêó. 2. Áóòè íà äðóã³é ðîë³. 3. Ïðàöþâà-
òè äî ñüîìîãî ïîòó. 4. Äâà ÷îáîòè – ïàðà. 5. Îáîº ðÿáîº. 6. Çãà-
äàòè ï’ÿòå ÷åðåç äåñÿòå. 7. Çà ñ³ìîìà çàìêàìè òðèìàòè.
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 Вправа 307. Знайдіть в інтернеті текст на тему економіки. Випишіть 
з нього п’ять речень з числівниками. Якого розряду ці числівники та 
яка їх синтаксична роль у цих реченнях?

§ 62. ВЖИВАННЯ ВІДМІНКОВИХ ФОРМ ІМЕННИКІВ 
ПРИ ЧИСЛІВНИКАХ

Ó ïîâñÿêäåííîìó ìîâëåíí³ ÷èñë³âíèêè ñëóæàòü äëÿ ïî-
çíà÷åííÿ ê³ëüêîñò³ ïðåäìåò³â àáî ¿õ ÷àñòèí. Âîíè óòâîðþþòü 
ñëîâîñïîëó÷åííÿ ò³ëüêè ç ³ìåííèêàìè, ÿê³ ï³ääàþòüñÿ ë³÷á³, 
íàïðèêëàä: îäèí ïàðàãðàô, äâ³ âïðàâè, òðè çàâäàííÿ.

 Вправа 308. Утворіть словосполучення числівника один або два чи три
з іменниками. Випишіть окремо іменники, які не сполучаються з числівни-
ками. Чому це відбувається?

Àáçàö, à´ðóñ, àäðåñà, àçîò, àòîìè, áàâîâíà, áàâîâíÿð³, áåç-
äîð³ææÿ, áåðåçà, áåðåòè, áåðêóò, á³é, á³ñåð, áëèñêàâêà, áðàò, 
áóçîê, áóêâè, áóëüâàðè, âàçà, âàííè, âàòèí, âîðîòà, ã³ðíèêè, 
ãîðà, ãàíäáîë, ãóìàí³çì, äîðîãîâêàç.

Ê³ëüê³ñíèé ÷èñë³âíèê îäèí ó ñïîëó÷åíí³ ç ³ìåííèêîì ó 
ôîðì³ îäíèíè ñòâîðþº çíà÷åííÿ ê³ëüê³ñíîãî îêðåñëåííÿ, 
ê³ëüê³ñíî¿ âèçíà÷åíîñò³ ïðåäìåòà, ïîð³âí.: áåðó ãðóøó ³ áåðó 
îäíó ãðóøó, ï³äâîäæó äî äóìêè ³ ï³äâîäæó äî îäí³º¿ äóìêè, 
â÷óñÿ ð³ê ³ â÷óñÿ îäèí ð³ê. Ïîð³âíÿéòå: Êð³çü îäíî-îäí³ñ³íüêå 
â³êîíöå áëèìàëî ñâ³òëî (². Ôðàíêî); Òè – öå ëèø îäíà-îäí³-
ñ³íüêà êàðòèíà (²ðèíà Â³ëüäå).

Ó ñëîâîñïîëó÷åíí³ ê³ëüê³ñíèé ÷èñë³âíèê îäèí óçãîäæó-
ºòüñÿ ç ³ìåííèêîì ó ðîä³, ÷èñë³ ³ â³äì³íêó, íàïðèêëàä: îäèí 
ïîò³ê, îäíà òå÷³ÿ, îäíå ðóñëî, îäí³ âîðîòà.

×èñë³âíèêè äâà, òðè ³ âèùå êîíêðåòèçóþòü øèðîêå ê³ëü-
ê³ñíå çíà÷åííÿ ³ìåííèêà, âèðàæåíå ôîðìîþ ìíîæèíè, ïî-
ð³âí.: äí³ ³ äâà äí³, ì³ñÿö³ ³ òðè ì³ñÿö³, ðîêè ³ ÷îòèðè ðîêè.

×èñë³âíèê äâà ìàº ôîðìè äâà ³ äâ³, ùî äàþòü éîìó ìîæ-
ëèâ³ñòü óçãîäæóâàòèñÿ ç ³ìåííèêàìè ó ðîä³ ³ â³äì³íêó, à 
÷èñë³âíèêè òðè, ÷îòèðè óçãîäæóþòüñÿ ç ³ìåííèêîì ëèøå ó 
â³äì³íêó, íàïðèêëàä: äâà àâòîðè, äâà âåñëà, äâ³ äîðîãè; òðè 
àâòîðè, òðè âåñëà, òðè äîðîãè; ÷îòèðè àâòîðè.

 Вправа 309. Перекладіть українською мовою іменники, утворіть від них 
словосполучення з числівниками один, два й усно визначте, у чому узго-
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джуються числівники з іменниками. Усно поясніть, які іменники і чому та-
ких словосполучень не утворюють.

Agricultură, aramă, armată, brad, bufniţă, carpen, cerere, cioară, cio-
roi, ciocârliе, coţofană, cuc, dogar, fag, felinar, frumuseţe, granit, limonadă, 
mal, metru, noapte.
Вправа 310. Утворіть від іменників весна, свято, вікно, брат, жінка, сестра, 
зірка, ластівка форми називного відмінка множини і запишіть їх. Поєднайте 
записані іменники з числівниками: 1) два; 2) три; 3) чотири (виконуємо як три 
варіанти завдання). Поставте наголоси у цих іменниках. Що ви помітили? За-
пам’ятайте ці форми.

 Вправа 311. Утворіть словосполучення з числівників два, три, п’ять та 
іменників, сполучаючи почергово їх з кожним іменником. Проставте наго-
лоси у словосполученнях і підкресліть ті з них, в яких числівники не викли-
кають зміщення наголосу.

Çðàçîê: äâà áóêè, òðè áóêè, ÷îòèðè áóêè.

Áóê, âäîâà, ãîëîâà, äóøà, êâ³òêà, êíèæêà, êîñà, ëîïàòà, ì³-
ñòî, íèâà, ïîëå, ñåñòðà, øêîëà, ÿâ³ð.

Î. Ìàñü. Ä³âà Ìàð³ÿ. Ìîçà¿÷íå ïàííî ç 15 òèñÿ÷ äåðåâ’ÿíèõ ïèñàíîê

Вправа 312. Поєднайте (письмово) числівники п’ять, сім, десять, одинад-
цять, дев’ятнадцять, двадцять, дев’яносто, сто, двісті, дев’ятсот з 
будь-якими іменниками (наприклад, дерева, села, сторінки, задачі, тести) і 
скажіть, чому іменники у цих сполученнях слів повинні мати форму множини. А 
який відмінок вони повинні мати?
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 Вправа 313. Розкрийте дужки й утворіть словосполучення кількісного 
числівника з іменником (числівники запишіть словами) і поставте в них 
наголоси.

(2, âåðøèíà), (2, ñåëî), 
(3, ñèí), (3, ò³íü), (4, êíèæ-
êà), (4, ïîäâ³ð’ÿ), (4, ÿãíÿ), 
(5, êàðòîïëèíà), (5, ñòàâîê), 
(6, êâàñîëèíà), (7, ì³ñòî), 
(8, õàòà), (9, êëàñ), (11, äå-
ðåâî), (12, ì³ñÿöü), (40, â³â-
öÿ), (100, äåíü), (1000, ð³ê), 
(20000, ãðèâåíü).

Ê³ëüê³ñí³ ÷èñë³âíèêè äâà, òðè, ÷îòèðè â óñ³õ â³äì³íêàõ, 
à ï’ÿòü – äåñÿòü, îäèíàäöÿòü – äåâ’ÿòíàäöÿòü, äâàäöÿòü – 
äåâ’ÿíîñòî, ñòî, äâ³ñò³ – äåâ’ÿòñîò ó íåïðÿìèõ â³äì³íêàõ 
â³äì³íþþòüñÿ ðàçîì ç ³ìåííèêàìè.

Íàïðèêëàä:
Í. äâ³ñò³ ï’ÿòü ìåòð³â ñòî áàë³â
Ð. äâîõñîò ï’ÿòè ìåòð³â ñòà áàë³â
Ä. äâîìñòàì ï’ÿòè ìåòðàì ñòà áàëàì
Çí. äâ³ñò³ ï’ÿòü ìåòð³â ñòî áàë³â
Îð. äâîìàñòàìè ï’ÿòüìà ìåòðàìè ñòà áàëàìè
Ì. íà äâîõñòàõ ï’ÿòè ìåòðàõ ó ñòà áàëàõ

 Вправа 314. З наведеними словосполученнями складіть і запишіть шість 
речень. Визначте синтаксичну роль кожного словосполучення і підкре-
сліть його як член речення.

1. Äåñÿòü äí³â. 2. Ñîðîêà ðîê³â. 3. Ï’ÿòäåñÿòüîì ó÷íÿì. 4. Ó 
ñòî ÷îòèðè êâàðòèðè. 5. Äâîìàñòàìè òðèäöÿòüìà ñòîð³íêàìè. 
6. Íà òðüîõñòàõ äåâ’ÿíîñòà ÷îòèðüîõ ãåêòàðàõ.

§ 63. ВЖИВАННЯ КІЛЬКІСНО-ЗБІРНИХ, КІЛЬКІСНО-ДРОБОВИХ 
І НЕОЗНАЧЕНО-КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ. 

НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ І СКЛАДЕНИХ ЧИСЛІВНИКІВ

Ê³ëüê³ñíî-çá³ðí³ ÷èñë³âíèêè äâîº – òðîº, ÷åòâåðî – äâàä-
öÿòåðî, òðèäöÿòåðî º íàçâàìè ê³ëüêîñò³ ïðåäìåò³â, àëå íàç-
âàìè ¿õ ñóêóïíîñò³: äâà â÷èòåë³ ³ äâîº â÷èòåë³â, ø³ñòü â³êîí 
³ øåñòåðî â³êîí.

Ê³ëüê³ñíî-çá³ðí³ ÷èñë³âíèêè ìàþòü ñâî¿ ôîðìè ëèøå ó 
íàçèâíîìó òà ÷àñòêîâî ó çíàõ³äíîìó â³äì³íêàõ. Ó öèõ æå 
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â³äì³íêàõ âîíè âèìàãàþòü â³ä ³ìåííèê³â ôîðìè çíàõ³äíîãî 
â³äì³íêà ìíîæèíè, íàïðèêëàä:

Í. òðîº ðîá³òíèê³â òðè ñåëà (òðîº ñ³ë)
Çí.  òðüîõ ðîá³òíèê³â òðè ñåëà (òðîº ñ³ë)

Â ³íøèõ â³äì³íêàõ âîíè âòðà÷àþòü ñóô³êñè -îº, -åðî, íà-
áóâàþòü ôîðì, ñï³ëüíèõ ç ê³ëüê³ñíî-ö³ëèìè ÷èñë³âíèêàìè, ³ 
óçãîäæóþòüñÿ ç ³ìåííèêàìè ó â³äì³íêó, íàïðèêëàä:

Í. òðîº ðîá³òíèê³â òðè ñåëà
Ð.  òðüîõ ðîá³òíèê³â òðüîõ ñ³ë
Ä. òðüîì ðîá³òíèêàì òðüîì ñåëàì
Îð. òðüîìà ðîá³òíèêàìè òðüîìà ñåëàìè
Ì.  íà òðüîõ ðîá³òíèêàõ ó òðüîõ ñåëàõ

Вправа 315. Усно провідміняйте словосполучення двоє лісорубів, двоє ліжок
і четверо селян, четверо сіл. Запишіть поряд перші два словосполучення у 
формах називного, родового і знахідного відмінків, поясніть особливості форми 
знахідного відмінка.

Ê³ëüê³ñíî-çá³ðí³ ÷èñë³âíèêè äâîº – äâàäöÿòåðî, òðèäöÿ-
òåðî âñòóïàþòü ó ñëîâîñïîëó÷åííÿ:

à) ç ³ìåííèêàìè ÷îëîâ³÷îãî ðîäó, ùî îçíà÷àþòü íàçâè ëþ-
äåé, íàïðèêëàä: äâîº ãðèáíèê³â, òðîº äðóç³â, ÷åòâåðî ë³êàð³â;

á) ç ³ìåííèêàìè ÷îëîâ³÷îãî ³ æ³íî÷îãî ðîäó, ùî îçíà÷àþòü 
íàçâè òâàðèí, íàïðèêëàä: ÷åòâåðî êîíåé, äåâ’ÿòåðî ãóñåé, 
òðèäöÿòåðî îâåöü;

â) ç ³ìåííèêàìè ñåðåäíüîãî ðîäó, ùî ìàþòü ð³çíå çíà÷åííÿ, 
îñîáëèâî ç ³ìåííèêàìè IV â³äì³íè, íàïðèêëàä: äâîº âåñåë, òðîº 
ãîñïîäàðñòâ, ÷åòâåðî çåðåí, ï’ÿòåðî ³ìåí, ñåìåðî êîçåíÿò;

ã) ³ç ìíîæèííèìè ³ìåííèêàìè, ùî îçíà÷àþòü ïàðí³ ïðåä-
ìåòè, íàïðèêëàä: äâîº âèë, òðîº âîð³ò, ÷åòâåðî øòàí³â.

Äî ê³ëüê³ñíî-çá³ðíèõ íàëåæàòü ³ ÷èñë³âíèêè îáèäâà, îáè-
äâ³, îáîº.

×èñë³âíèê îáèäâà âæèâàºòüñÿ ç ³ìåííèêàìè ÷îëîâ³÷îãî ³ ñå-
ðåäíüîãî ðîäó ó ôîðì³ íàçèâíîãî â³äì³íêà ìíîæèíè, íàïðèêëàä: 
îáèäâà âåðøíèêè, îáèäâà ñèíè, îáèäâà ïîâ³äîìëåííÿ.

×èñë³âíèê îáèäâ³ âæèâàºòüñÿ ç ³ìåííèêàìè æ³íî÷îãî ðîäó 
ó ôîðì³ íàçèâíîãî â³äì³íêà ìíîæèíè, íàïðèêëàä: îáèäâ³ ä³-
â÷èíè, îáèäâ³ ëàñò³âêè, îáèäâ³ ôîðìóëè.

×èñë³âíèê îáîº íå ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç ïåâíèì ãðàìàòè÷íèì 
ðîäîì ³ â ïî÷àòêîâ³é ôîðì³ âèìàãàº â³ä ³ìåííèêà ðîäîâîãî 
â³äì³íêà ìíîæèíè, íàïðèêëàä: îáîº â³êîí, îáîº êîíåé, îáîº 
êóì³â.
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Ó íåïðÿìèõ â³äì³íêàõ ÷èñë³âíèêè îáèäâà, îáèäâ³, îáîº ìà-
þòü ñï³ëüíó ôîðìó: Ð. îáîõ, Ä. îáîì, Çí. îáîº ³ îáîõ, Îð. îáî-
ìà, Ì. íà îáîõ.

Вправа 316. До іменників доберіть кількісно-збірні числівники і поєднайте їх так, 
щоб вони утворили словосполучення. Намагайтесь уникнути повторення однако-
вих числівників у кількох словосполученнях.

Àòëåò, âåäìåæà, âîâ÷åíÿ, ãàë÷åíÿ, äâåð³, äèòÿ, åêîëîã, æà-
áåíÿ, çâ³ðÿòêî, ³ì’ÿ, ëàñò³â’ÿ, íåìîâëÿ, íîæèö³, îçåðî, ïëåì’ÿ, 
ñåëî, ñëîíåíÿ, àâòîð, àäðåñà, ìîëîäÿòà.

Ê³ëüê³ñíî-äðîáîâ³ ÷èñë³âíèêè âèìàãàþòü â³ä ³ìåííèê³â 
ôîðìè ðîäîâîãî â³äì³íêà îäíèíè, íàïðèêëàä: îäíà äðóãà ê³-
ëîìåòðà, ï’ÿòü øîñòèõ â³äñòàí³, äåâ’ÿòü äåñÿòèõ øëÿõó.

Ïðè â³äì³íþâàíí³ ê³ëüê³ñíî-äðîáîâèõ ÷èñë³âíèê³â ³ìåí-
íèê ó ôîðì³ ðîäîâîãî â³äì³íêà çàëèøàºòüñÿ ó ö³é ôîðì³, íà-
ïðèêëàä:

Í.  îäíà äðóãà ê³ëîìåòðà
Ð.  îäí³º¿ (îäíî¿) äðóãî¿ ê³ëîìåòðà
Ä.  îäí³é äðóã³é ê³ëîìåòðà 

Òàê ñàìî âèìàãàþòü â³ä ³ìåííèê³â ôîðìè ðîäîâîãî â³äì³íêà 
îäíèíè íåçì³íí³ ê³ëüê³ñíî-äðîáîâ³ ÷èñë³âíèêè ï³âòîðà ³ ï³âòî-
ðè, íàïðèêëàä: ï³âòîðà ìåòðà, ï³âòîðà â³äðà, ï³âòîðè ãîäèíè.

Ê³ëüê³ñíî-äðîáîâèé ÷èñë³âíèê ï³âòîðàñòà âèìàãàº ³ìåí-
íèêà ó ôîðì³ ðîäîâîãî â³äì³íêà ìíîæèíè, íàïðèêëàä: ï³âòî-
ðàñòà äí³â, ï³âòîðàñòà ê³ëîìåòð³â.

Вправа 317. Прочитайте числівники та загальноприйняті позначення мір ме-
тричної системи, запишіть їх словами і визначте граматичні ознаки слів, що вхо-
дять до словосполучень.

12 ã; 2/3 ò; 1,5 ì; 56 êã; 67 êì; 1,5 ö; 1,5 ò; 910 à; 3,7 ãà; 
16,8%; 500 ìëã.
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Íåîçíà÷åíî-ê³ëüê³ñí³ ÷èñë³âíèêè áàãàòî, ê³ëüêà, äåê³ëü-
êà, ê³ëüêàíàäöÿòü, ê³ëüêàäåñÿò â³äì³íþþòüñÿ, ÿê ÷èñë³âíè-
êè äâà, îäèíàäöÿòü, ï’ÿòäåñÿò; ó íàçèâíîìó òà, ÷àñòêîâî, 
çíàõ³äíîìó (íàçâè íå³ñòîò) âèìàãàþòü â³ä ³ìåííèê³â ðîäîâîãî 
â³äì³íêà ìíîæèíè, à â óñ³õ ³íøèõ â³äì³íêàõ óçãîäæóþòüñÿ ç 
íèìè, íàïðèêëàä:
Í. áàãàòî äðóç³â ê³ëüêà õàò ê³ëüêàíàäöÿòü 
   äåðåâ
Ð. áàãàòüîõ äðóç³â ê³ëüêîõ õàò ê³ëüêàíàäöÿòüîõ   

   äåðåâ
   ê³ëüêàíàäöÿòè 
   äåðåâ
Ä. áàãàòüîì äðóçÿì ê³ëüêîì õàòàì ê³ëüêàíàäöÿòüîì   

   äåðåâàì
   ê³ëüêàíàäöÿòè   

   äåðåâàì
Çí. áàãàòüîõ äðóç³â ê³ëüêà õàò ê³ëüêàíàäöÿòü   

   äåðåâ
Îð. áàãàòüîìà äðóçÿìè ê³ëüêîìà õàòàìè ê³ëüêàíàäöÿòüîìà  

   äåðåâàìè
 ³ áàãàòüìà äðóçÿìè  ê³ëüêàíàäöÿòüìà   

   äåðåâàìè
Ì. íà áàãàòüîõ äðóçÿõ ó ê³ëüêîõ õàòàõ íà ê³ëüêàíàäöÿòüîõ  

   äåðåâàõ
   íà ê³ëüêàíàäöÿòè 
   äåðåâàõ

Вправа 318. Випишіть окремо словосполучення з кількісно-цілими, кількіс-
но-дробовими, кількісно-збірними, неозначено-кількісними і порядковими чис-
лівниками.

Áàãàòî êíèæîê, â³ñ³ì ðîê³â, äâîº ñ³ë, äåâ’ÿòü çîøèò³â, äðóãà 
çì³íà, ê³ëüêà çàäà÷, ê³ëüêàíàäöÿòü ê³ëîìåòð³â, îáèäâ³ êàðòèíè, 
ïåðøà êíèãà, ï³âòîðà ðîêó, ï³âòîðè çì³íè, ñ³ì äåñÿòèõ òîííè, 
òðåòÿ õàòà, ÷åòâåðî ä³òåé.

Ñêëàäí³ ïîðÿäêîâ³ ÷èñë³âíèêè, ÿê³ ìàþòü îñòàíí³ì êîì-
ïîíåíòîì -ñîòèé, -òèñÿ÷íèé, -ì³ëüéîííèé, -ì³ëüÿðäíèé, 
ïèøóòüñÿ ðàçîì, ïîð³âí.: äâ³ñò³ ³ äâîõñîòèé, äåâ’ÿòñîò ³ 
äåâ’ÿòèñîòèé, òðè òèñÿ÷³ ³ òðèòèñÿ÷íèé òà òðüîõòèñÿ÷-
íèé, ÷îòèðè òèñÿ÷³ ³ ÷îòèðèòèñÿ÷íèé òà ÷îòèðüîõòèñÿ÷-
íèé, ï’ÿòü ì³ëüéîí³â ³ ï’ÿòèì³ëüéîííèé, ø³ñòü ì³ëüÿðä³â 
³ øåñòèì³ëüÿðäíèé, áàãàòî ì³ëüéîí³â ³ áàãàòîì³ëüéîííèé, 
ê³ëüêà ì³ëüÿðä³â ³ ê³ëüêàì³ëüÿðäíèé.
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Вправа 319. Розкрийте дужки, утворіть словосполучення кількісних і порядкових 
числівників з іменниками, цифри запишіть словами, зіставте і поясніть написан-
ня кількісних і порядкових числівників.

Çðàçîê: ï’ÿòü ñòðîô – ï’ÿòèñòðîôíèé â³ðø; ñîðîê ï’ÿòü 
ì³ëüéîí³â – ñîðîêàï’ÿòèì³ëüéîííèé íàðîä.

5 (ñòðîô, ñòðîôà), 16 (ä³á, äîáà), 40 (õâèëèíà, õâèëèí), 100 
(äí³â, äåíü), 300 (âèïóñêíèê³â, âèïóñêíèê), 1000 (ê³ëîìåòð, 
ê³ëîìåòð³â), 5000 (âî¿í³â, çàã³í), 300000 (æèòåë³â, ì³ñòî), 
60000000 (íàñåëåííÿ, íàðîä).

 Вправа 320. Знайдіть в інтернеті словник прислів’їв і приказок. Ви-
пишіть з нього 10 прислів’їв з числівниками і поміркуйте (усно), чому 
саме ці числівники народ ввів до прислів’я. Як ви розумієте ці при-
слів’я. Чи є в молдовській мові такі вислови? Якщо є, то наведіть 2–3 
приклади.

§ 64. ЗНАК М’ЯКШЕННЯ У КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКАХ

Çíàê ì’ÿêøåííÿ ó ê³ëüê³ñíèõ ÷èñë³âíèêàõ ïèøóòü ó ê³í-
ö³ ñëîâà òà â ê³íö³ îñíîâè – ïåðåä çàê³í÷åííÿì.

Çíàê ì’ÿêøåííÿ ïèøåòüñÿ ó ê³íö³ ÷èñë³âíèê³â ï’ÿòü, 
ø³ñòü, äåâ’ÿòü, äåñÿòü, îäèíàäöÿòü – äåâ’ÿòíàäöÿòü, äâàä-
öÿòü, òðèäöÿòü, ê³ëüêàíàäöÿòü, íàïðèêëàä: Íà äîðîç³ á³ëÿ 
êîíòîðè ðÿäî÷êîì âèøèêóâàëèñü îäèíàäöÿòü çàïðÿæåíèõ 
âîç³â (ß. Íèæíèê).

Вправа 321. Розкрийте дужки і запишіть словосполучення числівника з імен-
ником. Підкресліть кінцевий приголосний числівника і охарактеризуйте його за 
твердістю/м’якістю. З двома словосполученнями складіть і запишіть речення.

(5) õâèëèí, (25) ðîâåñíèê³â, (12) çîøèò³â, (7) âóëèê³â, (18) äå-
ðåâ, (8) êóù³â, (19) ñòîð³íîê, (9) ëàìïî÷îê, (6) äí³â.

Ê³ëüê³ñí³ ÷èñë³âíèêè, ùî ïèøóòüñÿ ç ì’ÿêèì çíàêîì ó 
ê³íö³ ñëîâà, çáåð³ãàþòü ì’ÿêèé çíàê òàêîæ ó íåïðÿìèõ â³ä-
ì³íêàõ ïåðåä çàê³í÷åííÿì. Íàïðèêëàä: ï’ÿòü – ï’ÿòüîõ – 
ï’ÿòüîì, òðèäöÿòü – òðèäöÿòüîõ – òðèäöÿòüîì. Ïîð³âí.:  
Í. äåñÿòü ó÷í³â ³ äåñÿòü ï³äðó÷íèê³â; Çí. äåñÿòüîõ ó÷í³â ³ 
äåñÿòü ï³äðó÷íèê³â.

Çíàê ì’ÿêøåííÿ ï³ñëÿ ê³íöåâîãî ïðèãîëîñíîãî îñíîâè ïè-
øåòüñÿ ó íåïðÿìèõ â³äì³íêàõ ÷èñë³âíèê³â ï’ÿòäåñÿò, ø³ñòäå-
ñÿò, ñ³ìäåñÿò, â³ñ³ìäåñÿò, áàãàòî, ïîð³âí.: ï’ÿòäåñÿò – ï’ÿò-
äåñÿòüîõ – ï’ÿòäåñÿòüîì; áàãàòî – áàãàòüîõ – áàãàòüîì.
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Вправа 322. Розкрийте дужки і запишіть словосполученнями кількісні числівники 
з іменниками, використовуючи обидві паралельні форми числівників.

Çðàçîê: ï’ÿòü-îõ ³ ï’ÿò-è ä³â÷àò.
à) ó ôîðì³ ðîäîâîãî â³äì³íêà: 5 (ä³â÷àòà), 6 (ñò³ëåöü), ê³ëüêà-

íàäöÿòü (õâèëèíà), áàãàòî (äðóã);
á) ó ôîðì³ äàâàëüíîãî â³äì³íêà: 9 (ä³ëÿíêà), 15 (ãîëóá),  

10 (â³êíî), 14 (ñåëî), ê³ëüêàíàäöÿòü (äîáà);
â) ó ôîðì³ çíàõ³äíîãî â³äì³íêà: 25 (ó÷åíü), 25 (ìàøèíà),  

18 (îëåíü), 18 (êîïèöÿ), 70 (÷èòà÷), 70 (êíèæêà);
ã) ó ôîðì³ ì³ñöåâîãî â³äì³íêà: ó 6 (áóäèíîê), íà 5 (ãîðà), ïî 

10 (ïóíêò), ïðè 9 (ñâ³äîê). 

Óâàãà! Çíàê ì’ÿêøåííÿ ïèøåòüñÿ ó íåïðÿìèõ â³äì³íêàõ 
÷èñë³âíèê³â òðè, ÷îòèðè, àëå íå ïèøåòüñÿ ó ôîðì³ îðóäíîãî 
â³äì³íêà ÷èñë³âíèêà ÷îòèðè: ÷îòèðìà.

Вправа 323. Запишіть числівники словами і поставте, де треба, м’який знак. 

Ïîçíàéîìèëèñÿ ç 11 ñïîðòñìåíàìè. Çóñòð³ëè 3 ó÷åíèö³. Ïðè-
äáàëè 6 ñò³ëüö³â. Äîáèðàºìîñÿ 4 âèäàìè òðàíñïîðòó. Ïðè¿õàâ 
10 äíÿìè ï³çí³øå. Âèñòóïàâ ïåðåä 1000000 âèáîðö³â.

Вправа 324. Запишіть числівники словами, пам’ятаючи правила написання в 
них м’якого знака.

Ìè áóëè â 4 êíèãàðíÿõ. Ïîáóâàºìî ùå â 5, 6, 7, 8 ÷è ùå â 
ê³ëüêîõ, à òàêè çíàéäåìî áàæàíèé ïîäàðóíîê.

Вправа 325. Виконайте арифметичні дії усно (1) і письмово (2), записуючи чис-
лівники словами.

1.  4 õ 5 = …; â³ä 30 â³äíÿòè 10 áóäå…; ó öèôð³ 10 000 000 … 
íóë³â; äî 45 äîäàòè 50 áóäå…

2. 100 – 48 = …; 2000 + 190 =…; äî äâîõ ï’ÿòèõ äîäàòè äâ³ 
äåñÿòèõ = …; 0,7 – 0,1 = … .

§ 65. УСНИЙ І ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС. 
ВЖИВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ ДЛЯ ПОЗНАЧЕННЯ ДАТ

Ïîòðåáó âèðîáèòè íàâè÷êè øèðîêî ³ âïðàâíî âæèâàòè ÷èñ-
ë³âíèêîâî-³ìåííèêîâ³ ñëîâîñïîëó÷åííÿ ó ïîâñÿêäåíí³é ìîâ-
í³é ïðàêòèö³, ìàòåìàòè÷íèõ îïåðàö³ÿõ, óñíèõ ³ ïèñüìîâèõ 
ðîçïîâ³äÿõ ìàº êîæíà ëþäèíà. Çîêðåìà, ùîá íàïèñàòè òâ³ð, 
çàâäàííÿì ÿêîãî º îïèñ ïðèì³ùåííÿ ÷è ïðèðîäè, òðåáà áóòè 
ñïîñòåðåæëèâèì, âì³òè òî÷íî äîáèðàòè ñëîâà, äîòðèìóâàòèñÿ 



166

÷³òêî¿ ïîñë³äîâíîñò³ âèêëàäó. Ïðè âèêîíàíí³ öüîãî çàâäàííÿ 
áåç ñëîâîñïîëó÷åíü ³ìåííèê³â ç ÷èñë³âíèêàìè íå  îá³éòèñü 
(äâîº äðóç³â, ø³ñòü â³êîí, ñîòí³ êíèã, ñîðîê ê³ëîìåòð³â òîùî).

 Вправа 326. Визначте самостійно, яке з відомих вам шкільних примі-
щень заслуговує бути об’єктом опису. Складіть такий опис і запишіть його.

 Вправа 327. У довільній формі опишіть спочатку усно, а потім письмово 
приміщення, в якому навчається ваш клас. При цьому не забудьте звер-
нути увагу на просторість чи тісноту приміщення, висоту стелі, величину і 
кількість вікон, доступ прямого сонячного проміння, на меблі та їх кількість 
і призначення, на колір стін, наявність портретів і картин, на стан зеленого 
кутка і догляд за ним. У текст опису постарайтесь включити числівники 
різних розрядів.

 Вправа 328. Пригадайте явище природи, яке справило на вас найсильні-
ше враження. Опишіть його. Коли воно відбулося і чим саме вразило вас?

Ë. Ðîìàíåíêî. Âçèìêó ó Êàðïàòàõ
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 Вправа 329. Поведіть діалог на тему «Мій розпорядок дня». Ставте пра-
вильно запитання і давайте повну відповідь. Зверніть увагу на правиль-
ність форм числівників у непрямих відмінках.

Çðàçîê:
– Êîòðà ãîäèíà?
– Çàðàç óæå ïåðøà (òðåòÿ, 

ï’ÿòà, îäèíàäöÿòà) ãîäèíà; ï³â 
íà ïåðøó; ÷âåðòü íà ïåðøó (íà 
äðóãó, íà òðåòþ …); çà äâàäöÿòü 
ïåðøà (÷åòâåðòà, øîñòà, âîñüìà).

– Î êîòð³é ãîäèí³ âè ïî÷èíà-
ºòå íàâ÷àííÿ?

– Ìè ïî÷èíàºìî íàâ÷àííÿ î âîñüì³é ãîäèí³ (î âîñüì³é ãîäèí³ 
äâàäöÿòü õâèëèí, î ï³â íà òðåòþ ï³ñëÿ îá³äó).

– Ñê³ëüêè ãîäèí ïîòð³áíî âàì äëÿ âèêîíàííÿ äîìàøíüîãî 
çàâäàííÿ?

– Äëÿ âèêîíàííÿ äîìàøíüîãî çàâäàííÿ ìåí³ ïîòð³áíî ï³âòî-
ðè ãîäèíè (äâ³ ãîäèíè, òðè ç ïîëîâèíîþ ãîäèíè, ï’ÿòü ãîäèí).

 Вправа 330. Запишіть число, місяць і рік народження своїх рідних і най-
ближчих друзів (числівники передайте словами).

§ 66.  РОЗБІР ЧИСЛІВНИКА ЯК ЧАСТИНИ МОВИ

Послідовність розбору
1.  Ñëîâî â òåêñò³.
2.  ×àñòèíà ìîâè.
3.  Ïî÷àòêîâà ôîðìà (íàçèâíèé â³äì³íîê).
4.  Ðîçðÿäè ÷èñë³âíèê³â çà çíà÷åííÿì: îçíà÷åíî-ê³ëüê³ñíèé 
 (ê³ëüê³ñíî-ö³ëèé, ê³ëüê³ñíî-äðîáîâèé, ê³ëüê³ñíî-çá³ðíèé), 
 íåîçíà÷åíî-ê³ëüê³ñíèé, ïîðÿäêîâèé.
5.  Ãðóïà çà áóäîâîþ: ïðîñòèé, ñêëàäíèé, ñêëàäåíèé.
6.  Â³äì³íîê (óñ³, êð³ì ï³âòîðà, ï³âòîðè, ï³âòîðàñòà).
7.  Ð³ä (óñ³ ïîðÿäêîâ³ òà ï³âòîðà – ï³âòîðè, îáèäâà – îáèäâ³, 
 îäèí – îäíà – îäíî, äâà – äâ³, òèñÿ÷à, ì³ëüéîí, ì³ëüÿðä…).
8. ×èñëî (óñ³ ïîðÿäêîâ³, íàïðèêëàä, äðóãèé – äðóã³, äåñÿòèé – 
 äåñÿò³, òà îäèí – îäí³, òèñÿ÷à – òèñÿ÷³, ì³ëüéîí – ì³ëüéîíè, 
 ì³ëüÿðä – ì³ëüÿðäè…).
9. Ñèíòàêñè÷íà ðîëü.
10. Âèìîâà ³ íàïèñàííÿ.
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Çðàçêè ðîçáîðó

1. Ñòîÿòü æ³íêè ó òðè ðÿäè (À. Ìàëèøêî). 2. À íà ðàíîê 
âèïàâ ïåðøèé ñí³ã (Î. Äîí÷åíêî). 

Çðàçîê óñíîãî ðîçáîðó
Òðè – ÷èñë³âíèê, ïî÷àòêîâà ôîðìà òðè, îçíà÷åíî-ê³ëüê³ñ-

íèé, îçíà÷àº ö³ëå ÷èñëî, ïðîñòèé, çíàõ³äíèé â³äì³íîê, ðàçîì ç 
³ìåííèêîì ðÿäè ó ðå÷åíí³ âèñòóïàº â ðîë³ îáñòàâèíè. 

Ïåðøèé – ÷èñë³âíèê, ïî÷àòêîâà ôîðìà ïåðøèé, ïîðÿäêîâèé, 
ïðîñòèé, íàçèâíèé â³äì³íîê, ÷îëîâ³÷èé ð³ä, îäíèíà, îçíà÷åííÿ.

Çðàçîê ïèñüìîâîãî ðîçáîðó
Òðè – ÷èñë³âíèê, ïî÷. ô. òðè, îçí.-ê³ëüê., ö³ë., ïðîñòèé, 

Çí. â., ðàçîì ç ³ì. ðÿäè – îáñòàâèíà.
Ïåðøèé – ÷èñë³âíèê, ïî÷. ô. ïåðøèé, ïîðÿäê., ïðîñòèé, 

Í. â., ÷îë. ð³ä, îäí., îçíà÷åííÿ.

Вправа 331. Знайдіть у реченнях числівники, випишіть їх і зробіть повний аналіз 
як частини мови.

1. Ìèíóëî ùå ê³ëüêàíàäöÿòü ðîê³â (²ðèíà Â³ëüäå). 2. Ä³-
ÿëîñü ñå â òðèäöÿòèõ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ (Ì. Êîöþáèí-
ñüêèé). 3. Ïðîõîðîâ³ ï³ä ñîðîê, àëå ìîæíà â³äãàäóâàòè íà ï’ÿò-
äåñÿò (². Ìèêèòåíêî). 4. Ïóñòèëè åëåêòðîñòàíö³þ ïîçàòîð³ê, à 
áóä³âíèöòâî ðîçïî÷àëè ùå â ñîðîê ÷åòâåðòîìó (Î. Ãîí÷àð).

ÒÅÑÒÎÂ² ÇÀÂÄÀÍÍß

1. Ó ÿêîìó ðå÷åíí³ ó ÷èñë³âíèêîâ³é ôîðì³ äîïóùåíî ïîìèëêó?

À Ï³âòîðè ãîäèíè ñëóõàþ âàøó äèñêóñ³þ (²ðèíà Â³ëüäå).
Á Â îáîõ áóëè óëþáëåí³ òâîðè (Î. Äîí÷åíêî).
Â Òàê áàãàòî ïîä³é, ³ìåí, âðàæåíü ³ ïåðåæèâàíü ñïëåëîñÿ çà òèõ  
 äåñÿòü ðîê³â (²ðèíà Â³ëüäå).
Ã Ç ö³ëèõ ìî¿õ äâàäöÿòè ÷îòèðüîõ ãîäèí ëèøèëîñÿ ñ³ìíàäöÿòü   
 õâèëèí (²ðèíà Â³ëüäå).

2. ²ìåííèêè ÿêîãî ðÿäêà íå ìîæíà ïîºäíàòè ç ÷èñë³âíèêîì ï³âòîðà 
(÷è ï³âòîðè)?

À Ãåêòàð, àìïåð, ëåé, äîëàð, äþéì.
Á Ãðèâíÿ, ÿéöå, ÿáëóêî, ãðàì, ìåòð.
Â Øêîëà, ñîâ³ñòü, çíàðÿääÿ, óñï³õ, á³é.
Ã Ð³ê, ê³ëîìåòð, ãîäèíà, òîííà.

3. ßê³ ÷èñë³âíèêè íàãîëîøåí³ íåïðàâèëüíî? ßêèì ïîâèíåí áóòè 
íàãîëîñ?

Îäèíàäöÿòü, ø³ñòäåñÿò, ÷îòèðíàäöÿòü, ñîðîêîâèé, òèñÿ÷³ (³ òèñÿ÷³).
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4. ×îìó äî ÷èñë³âíèê³â òèñÿ÷à, ì³ëüéîí, ì³ëüÿðä ïîäóìêè ìîæíà
ñòàâèòè çàïèòàííÿ ³ìåííèê³â?

À ùîá íå ïîìèëèòèñü, â³äì³íþþ÷è;
Á ùîá áóëî ëåãøå â³äì³íþâàòè;
Â áî âîíè â³äì³íþþòüñÿ, ÿê ³ìåííèêè.

5. Ñëîâà ÿêîãî ðÿäêà íå º ÷èñë³âíèêàìè?

À Ñîðîê, äâ³ñò³, òðè ï’ÿòèõ, ï³âòîðà, ñ³ì.
Á Äåâ’ÿíîñòî, ïîëîâèíà, îäèíàäöÿòü, ñ³ì äåñÿòèõ, òðè.
Â Äâ³éêà, îäèíèöÿ, ì³ëüéîíåð, ñîòíÿ, ïåðø³ñòü.
Ã Ñòî, ÷îòèðèñòà, ï³âòîðàñòà, äâà, ïåðøèé.

6. ×îìó ÷èñë³âíèê íàçèâàºòüñÿ ïîðÿäêîâèì?  

À áî òîé, õòî éîãî âæèâàº, º ïîðÿäíèì;
Á áî öå ñëîâî ñâ³ä÷èòü ïðî ïîðÿäîê ó äóìö³; 
Â áî ñëîâî íàëàãîäæóº ïîðÿäîê ó ÷îìóñü;
Ã áî ñëîâî âêàçóº íà ïîñë³äîâí³ñòü ó ë³÷á³.

Творчі завдання
1. Ïîö³êàâòåñÿ, ÿêîþ ïîâèííà áóòè äîïóñòèìà øâèäê³ñòü àâòîìîá³ëÿ 

íà àâòîñòðàä³, ó ìåæàõ íàñåëåíîãî ïóíêòó, êîëè àñôàëüò, áðóêî-
âàíà ÷è ´ðóíòîâà äîðîãà ìîêð³; êîëè âåçóòü ãðóïó ä³òåé. Îáì³íÿé-
òåñÿ îòðèìàíîþ ³íôîðìàö³ºþ ³ â³çüì³òü ¿¿ äî óâàãè.

2. Ç’ÿñóéòå ÷åðåç ³íòåðíåò ïðîòÿæí³ñòü àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â ×åð-
í³âö³ – Êè¿â, ×åðí³âö³ – ßëòà, Îäåñà – ×åðí³âö³, Êè¿â – Êèøèí³â, 
Êè¿â – Áóõàðåñò. ×è îòðèìàëè âè ³íôîðìàö³þ ïðî â³äñòàíü îá’¿ç-
íèìè äîðîãàìè?

3. Ñêëàä³òü (àáî ïåðåïèø³òü) ãðàô³ê ðîáîòè âàøî¿ øê³ëüíî¿ (÷è ì³ñü-
êî¿, îáëàñíî¿) á³áë³îòåêè. Ñê³ëüêè ãîäèí á³áë³îòåêà ïðàöþº ó áóä-
í³, à ñê³ëüêè –  ïåðåä âèõ³äíèì äíåì?

4. Çàïèø³òü äàòè â³äçíà÷åííÿ Íîâîãî ðîêó, Ð³çäâà, Âåëèêîäíÿ, Äíÿ 
Ïåðåìîãè, Äíÿ Íåçàëåæíîñò³, Äíÿ Êîíñòèòóö³¿, Äíÿ çàõèñíèêà 
Â³ò÷èçíè, Äíÿ â÷èòåëÿ, Äíÿ ìàòåð³, Ì³æíàðîäíîãî æ³íî÷îãî äíÿ. 
×è ÿêåñü ³ç öèõ ñâÿò íå ìàº ïîñò³éíî¿ äàòè?

5. Íàïèø³òü òâ³ð-ðîçäóì ïðî ñâîº ðîçóì³ííÿ âèñëîâó «Ñàì³é íå âàæ-
êî çáèòèñÿ ç ïóò³, òà âàæêî ç íå¿ çáèòèñÿ â ãóðò³». ×è º ó öüîìó 
âèñëîâ³ ñëîâà, ÿê³ ïî-îñîáëèâîìó âêàçóþòü íà ê³ëüê³ñòü? 
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ÇÀÉÌÅÍÍÈÊ

§ 67. ЗАЙМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ.  
ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ,  

СИНТАКСИЧНА РОЛЬ
Вправа 332. Прочитайте речення, зверніть увагу на виділені слова. Пригадайте, 
до якої частини мови належать слова, що вказують на предмети, ознаки і кіль-
кість, але не називають їх.

1. Ñïî÷àòêó ÿ íå ïîâ³ðèâ, ùî ñò³ëüêè êíèã ìîæíà ç³áðàòè â 
îäíîìó ì³ñö³ (Ì. Ñòåëüìàõ). 2. Óêðà¿íî! Òè äëÿ ìåíå äèâî! ² 
íåõàé ïëèâå çà ðîêîì ð³ê, áóäó, ìàìî ãîðäà ³ âðîäëèâà, ç òåáå 
äèâóâàòèñÿ ïîâ³ê (Â. Ñèìîíåíêî). 

Çàéìåííèê (pronumele) – öå ÷àñòèíà ìîâè, ùî âêàçóº íà 
ïðåäìåòè, îçíàêè àáî ê³ëüê³ñòü, àëå íå íàçèâàº ¿õ. Íàïðè-
êëàä: õòî (àâòîð, áàòüêî, â÷èòåëü); ùî (â³òåð, ãîëîñ, äîðî-
ãà); â³í (âåðøíèê, â³ñíèê, äåíü); âîíà (áåðåçà, âîëÿ, ãîñòÿ), 
âîíî (çàé÷åíÿ, ëîøà, ïîëîòíî); ÿêèé (á³ëèé, âåñåëèé, äîá-
ðèé); ÷èé (áðàò³â, ìàòåðèí, Äîì÷èí); òàêèé (áàðâèñòèé, 
ãëèáîêèé, äîðîãèé); ñê³ëüêè, ñò³ëüêè (äâà, äåâ’ÿòíàäöÿòü, 
ê³ëüêàíàäöÿòü, ï’ÿòäåñÿò).

Ïî÷àòêîâà ôîðìà çàéìåííèê³â – íàçèâíèé â³äì³íîê, à äëÿ 
çàéìåííèê³â, ùî çì³íþþòüñÿ çà ðîäàìè, – íàçèâíèé â³äì³-
íîê îäíèíè ÷îëîâ³÷îãî ðîäó.

Вправа 333. Ознайомтесь із текстом вправи, випишіть у засвідченій формі окре-
мо займенники, що вказують: а) на предмети, б) на ознаки і в) на кількість.

Êàæóòü ìåí³, ùî òè ïîâåðíóâñÿ ç-çà êîðäîíó. ß íå ìàþ â³ä-
âàãè çàïèòàòè, ùî ïîâåðíóëî òåáå ó ð³äí³ ñòîðîíè: ó âñüîìó áà-
ãàòñòâ³ íàøî¿ ìîâè íå çíàõîäæó ñë³â, ÿêèìè ìîãëà á çàïèòàòè 
ïðî öå. Ç³ ñò³ëüêîõ ñë³â íå âèáåðó òàêîãî, ÿêå íå çàâäàëî á òîá³ 
áîëþ ³ íå ñòðèâîæèëî á ìåíå äî ãëèáèíè äóø³.

Äåÿê³ ñëîâà, ÿê ìåëîä³¿, äçâåíÿòü ó äóø³, à ïåðåäàòè ¿õ íå 
ìîæíà. Âíî÷³ ïðîêèäàþñü ç³ ñíó é äóìàþ: õòî é ÿêèé òè òåïåð? 
Ùî çàëèøèâ ³ç ñåáå, à ùî íîâîãî ïðèäáàâ ó âåëèê³ì ì³ñò³? Õòî 
òóæèòü òàì ïî òîá³ é çà êèì òâîÿ äóìêà íå äàº òîá³ òóò ñïîêîþ? 
(Çà ²ðèíîþ Â³ëüäå).

Ó ðå÷åíí³ çàéìåííèêè âèêîíóþòü òó æ ñèíòàêñè÷íó ôóíê-
ö³þ, ùî é ÷àñòèíè ìîâè, íà ÿê³ âîíè âêàçóþòü.

Çàéìåííèêè âæèâàþòü ó ìîâëåíí³, ùîá óíèêíóòè ïîâòî-
ðåííÿ òèõ ñàìèõ ñë³â ó òåêñò³. 
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Ïðèéìåííèêè ç çàéìåííèêàìè ïèøóòüñÿ çàâæäè îêðåìî, 
íàïðèêëàä: ó íàñ, äî âàñ, ïðî ùî-íåáóäü, ç òîáîþ.

Вправа 334. Перепишіть речення, знайдіть займенники і підкресліть їх відповід-
но до тієї синтаксичної функції, яку вони виконують.

Çðàçîê. Õòî ñêàçàâ, ùî âñå óæå â³äêðèòî?

1. Áëàãîñëîâåííà ùåäð³ñòü! Âñå â³ä íå¿, â³ä ùåäðîñò³ äóìîê, 
ñåðäåöü ³ ðóê. 2. Çåìëå ð³äíà! ß æèâó òîáîþ ³ äëÿ òåáå, âèéøîâ 
ç òåáå, â òåáå ïåðåéäó, ï³ä òâî¿ì âèñîêî÷îëèì íåáîì ãàðòóâàâ ÿ 
äóøó ìîëîäó. 3. Öå âñå áóëî â äâàäöÿòîìó ñòîë³òò³, ùî ãðîçàìè 
íàä íàìè ïðîíåñëîñü. 4. Ñê³ëüêè ðàç öå áà÷èëà çåìëÿ! (Â. Ñè-
ìîíåíêî).

Вправа 335. Прочитайте речення, знайдіть у ньому займенники і з’ясуйте, на що 
вказує кожен з них, які має граматичні значення і яку виконує синтаксичну роль 
у реченні. 

Òî âèõîäèòü òàêå: êóäè ÿ – òóäè ³ âè, çà ÷èì âè – çà òèì ³ ÿ 
(ß. Íèæíèê).

§ 68. РОЗРЯДИ ЗАЙМЕННИКІВ

Çà çíà÷åííÿì, ãðàìàòè÷íèìè é ³íøèìè îñîáëèâîñòÿ-
ìè óêðà¿íñüê³ çàéìåííèêè ïðèéíÿòî ïîä³ëÿòè íà äåâ’ÿòü 
ðîçðÿä³â (clase de pronume): îñîáîâ³ (personale), çâîðîòíèé 
(reflexivå), ïèòàëüí³ (interogative), â³äíîñí³ (relative), íåîçíà-
÷åí³ (nehotărâte), çàïåðå÷í³ (negative), ïðèñâ³éí³ (posesive), 
âêàç³âí³ (demonstrative), îçíà÷àëüí³ (denominative). Ïèòàëüí³ 
³ â³äíîñí³ òàêîæ îá’ºäíóþòü ó ðîçðÿä ïèòàëüíî-â³äíîñíèõ.
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Вправа 336. Розгляньте таблицю, зверніть увагу на лексичний склад кожного 
розряду і морфологічні ознаки окремих займенників, що входять до розряду.

Ðîçðÿäè Ëåêñè÷íèé ñêëàä Ìîðôîëîã³÷í³ îçíàêè

1. Îñîáîâ³ ÿ – ìè, òè – âè
â³í (âîíà, âîíî) – âîíè

îñîáà, ÷èñëî, â³äì³íîê
îñîáà, ð³ä, ÷èñëî, â³äì³íîê

2. Çâîðîòíèé ñåáå â³äì³íîê

3. Ïèòàëüí³ õòî? ùî?
ÿêèé? ÷èé? êîòðèé? 
ñê³ëüêè?

â³äì³íîê, ³ñòîòà/íå³ñòîòà
ð³ä, ÷èñëî, â³äì³íîê
â³äì³íîê

4. Â³äíîñí³ õòî, ùî
ÿêèé, ÷èé, êîòðèé
ñê³ëüêè

â³äì³íîê, ³ñòîòà/íå³ñòîòà
ð³ä, ÷èñëî, â³äì³íîê
â³äì³íîê

5. Íåîçíà÷åí³ õòîñü, äåõòî, áóäü-õòî, õòî-íåáóäü
àáèùî, ùî-íåáóäü, ùîñü, äåùî
ÿêèéñü, äåÿêèé, ÷èé-íåáóäü…
êîòðèéñü, äåêîòðèé, áóäü-êîòðèé…
ñê³ëüêè-íåáóäü

â³äì³íîê, ³ñòîòà
â³äì³íîê, íå³ñòîòà
ð³ä, ÷èñëî, â³äì³íîê

â³äì³íîê

6. Çàïåðå÷í³ í³õòî, í³ùî
í³ÿêèé, í³÷èé, í³êîòðèé
í³ñê³ëüêè

â³äì³íîê, ³ñòîòà/íå³ñòîòà
ð³ä, ÷èñëî, â³äì³íîê
â³äì³íîê

7. Ïðèñâ³éí³ ì³é, íàø, òâ³é, âàø, ¿õí³é, ñâ³é
éîãî, ¿¿, ¿õ

ð³ä, ÷èñëî, â³äì³íîê
ð³ä

8. Âêàç³âí³ öåé (îöåé), òîé (îòîé),
òàêèé (îòàêèé)
ñò³ëüêè

ð³ä, ÷èñëî, â³äì³íîê

â³äì³íîê

9. Îçíà÷àëüí³ âåñü (óâåñü), âñÿêèé, êîæíèé,
ñàìèé (ñàì), ³íøèé

ð³ä, ÷èñëî, â³äì³íîê

Вправа 337. Перепишіть текст, знайдіть займенники, усно визначте, до якого 
розряду вони належать та які морфологічні ознаки властиві їм. Підкресліть за-
йменники відповідно до їх синтаксичної функції.

Ìàìî, õî÷ó â³äòâîðèòè ñîá³ òåáå ó ñâî¿é ïàì’ÿò³ òàêîþ, ÿêîþ 
ñòî¿ø ïåðåä³ ìíîþ íà öüîìó ïîðòðåò³, ³ íå ìîæó. Òè – öå ëèøå 
îäíà-îäí³ñ³íüêà êàðòèíà: ñèäèìî îáèäâ³ â íàø³é ¿äàëüí³ ³ ïè-
øåìî ëèñòà äî ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ.

Öå áóâ íàø ñï³ëüíèé ëèñò äî äîáðîãî Ñâÿòîãî, ùî ïîñò³éíî 
ç òàêîþ óâàãîþ âèñëóõîâóâàâ ìî¿ ïðîõàííÿ, à äëÿ ìåíå âîäíî-
÷àñ – ùàñëèâèé âå÷³ð ç òîáîþ (Çà ²ðèíîþ Â³ëüäå).

Вправа 338. Прочитайте вірш Є. Іваницького «Учителям». Знайдіть займенники, 
випишіть їх у початковій формі (повторювані запишіть один раз), визначте (усно), 
до якого розряду кожен з них належить. З трьома із них, що належать до різних 
розрядів, складіть по одному реченню (розповідне, питальне, окличне).
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Ó÷èòåë³! Íà âàñ ñòîÿòü äåðæàâè!
Âàì çàâäÿêè ³äóòü óâèñü âîíè.
² õòî ïðèíîñèòü òèì äåðæàâàì ñëàâó, 
êîëè íå âè, ¿õ äîíüêè ³ ñèíè?!

ª âèùà ñóòü: öå òå, ùî íå êóïèòè,
º âèùà ðîëü: âîíà ïðîñòà, ÿê õë³á, –
óïåðòî ðóõàòèñÿ íèâîþ îñâ³òè, 
çà ïëóãîì ïðàâäè, áåçë³÷ äîâãèõ ä³á.

Ó÷èòåëþ, òè âèùå âñ³õ äîâêîëà.
Ó÷èòåëþ, òè íàö³¿ ÿäðî!
²íñòàíö³ÿ íàéâèùà – ñàìå øêîëà,
äå òè êóºø ìàéáóòíº ³ Äîáðî!

Íå çóïèíÿéñÿ, Â÷èòåëþ, íå òðåáà!
²äè âïåðåä, áî â öüîìó ñóòü æèòòÿ.
Òè ðîáèø ÷èñòèì ³ áåçõìàðíèì íåáî,
òè òâîðèø â³ðó â êðàùå ìàéáóòòÿ.

 Вправа 339. Складіть усно невелику розповідь (6-7 речень) «Мій день у 
школі», вживаючи займенники різних розрядів. Назвіть розряд кожного за-
йменника.

§ 69. ОСОБОВІ ТА ЗВОРОТНИЙ ЗАЙМЕННИКИ, 
ЇХ ВІДМІНЮВАННЯ І ПРАВОПИС

Äî îñîáîâèõ íàëåæàòü çàéìåííèêè ÿ – ìè, òè – âè, â³í 
(âîíà, âîíî) – âîíè. ¯õ îá’ºäíóº òå, ùî âñ³ âîíè âêàçóþòü íà 
îñîáó àáî ïðåäìåò.

Çàéìåííèê ÿ âêàçóº íà îñîáó ìîâöÿ (ïåðøà îñîáà), çàéìåí-
íèê òè – íà îñîáó ñï³âáåñ³äíèêà (äðóãà îñîáà), à çàéìåííèê 
â³í (âîíà, âîíî) – íà îñîáó ³ ïðåäìåò, ïðî ÿê³ éäå ìîâà, àëå 
ñàì³ âîíè íå áåðóòü ó÷àñò³ â ðîçìîâ³ (òðåòÿ îñîáà). Íàïðè-
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êëàä: ß çáèðàþñÿ â Êàðïàòè. Òè ç áðàòîì òåæ ïî¿äåø? Â³í 
âèÿâëÿâ òàêå áàæàííÿ.

Çàéìåííèêè ÿ, òè çì³íþþòüñÿ çà ÷èñëàìè é â³äì³íêàìè, 
à çàéìåííèê³â òðåòüî¿ îñîáè º òðè: â³í, âîíà, âîíî.

Â³äì³íþâàííÿ îñîáîâèõ çàéìåííèê³â ÿ, òè

Â³äì³íîê Îäíèíà Ìíîæèíà

Í.
Ð.
Ä.
Çí.
Îð.
Ì.

ÿ
ìåíå (äî ìåíå)

ìåí³
ìåíå (íà ìåíå)

ìíîþ
íà ìåí³

òè
òåáå (äî òåáå)

òîá³
òåáå (íà òåáå)

òîáîþ
íà òîá³

ìè
íàñ
íàì
íàñ

íàìè
íà íàñ

âè
âàñ
âàì
âàñ

âàìè
íà âàñ

Â³äì³íþâàííÿ îñîáîâèõ çàéìåííèê³â â³í, âîíà, âîíî, âîíè

Â³äì³íîê Îäíèíà Ìíîæèíà

Í.
Ð.
Ä.
Çí.
Îð.
Ì.

â³í         âîíî
éîãî (äî íüîãî)

éîìó
éîãî (íà íüîãî)

íèì
íà íüîìó (íà í³ì)

âîíà
¿¿ (äî íå¿)

¿é
¿¿ (íà íå¿)

íåþ
íà í³é

âîíè
¿õ (äî íèõ)

¿ì
¿õ (íà íèõ)

íèìè
íà íèõ

Óñ³ îñîáîâ³ çàéìåííèêè âèêîðèñòîâóþòü ³íøó îñíîâó ïðè 
óòâîðåíí³ â³äì³íêîâèõ ôîðì îäíèíè ³ ìíîæèíè, ïîð³âí.: ÿ ³ 
ìåíå; òè ³ òåáå, òîá³; â³í ³ éîãî, éîìó; âîíà ³ ¿¿, ¿é; ìè ³ íàñ, 
íàì; âè ³ âàñ, âàì; âîíè ³ ¿õ, ¿ì.

Ï³ñëÿ ïðèéìåííèê³â ó ðîäîâîìó, çíàõ³äíîìó, îðóäíîìó ³ 
ì³ñöåâîìó â³äì³íêàõ çàéìåííèêà òðåòüî¿ îñîáè íà ïî÷àòêó 
ñëîâà ç’ÿâëÿºòüñÿ í (â³í – ó íüîãî, íà íüîìó; âîíà – ó í³é…).

Вправа 340. Перепишіть речення. Займенники, подані в дужках, поставте в 
потрібному відмінку. Зверніть увагу на те, в яких відмінках і за яких умов з’яв-
ляється приставний н у займенниках, та на правопис прийменників із займен-
никами.

1. Âèéøîâ òðàâåíü ç ãàþ, íèâàì óñì³õíóâñÿ. À äî (â³í) òðàâè 
ó ïîëÿõ ïðîñëàëèñü… À çà (â³í) ó ëóç³ çàöâ³òàëè êâ³òè. 2. Çà-
ïèøàëàñÿ êàëèíà, ùî (âîíà) ÷åðâîíà, ùî ó (âîíà) ñîêîâèò³ ãðî-
íà. À äî (âîíà) îá³çâàâñÿ âèíîãðàä çåëåíèé: «ß òàêèì íà âðîäó 
âäàâñÿ, òî ïðèéäóòü ïî (ÿ)». 3. Á³ëà ðîìàøêî, ÿê òè öâ³òåø!  
Ç ìåäîì â³ä (òè) ëåòèòü áäæîëà. Ä³â÷èíêà â êîñè (òè) çàïëåëà 
(Ì. Ñèíãà¿âñüêèé).
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Çâîðîòíèé çàéìåííèê ñåáå çì³íþºòüñÿ ëèøå çà â³äì³í-
êàìè.

Í. –   Çí. ñåáå (íà ñåáå)
Ð. ñåáå (äî ñåáå) Îð. ñîáîþ
Ä. ñîá³   Ì. íà ñîá³

Ïîð³âíÿéòå â³äì³íþâàííÿ çàéìåííèêà se â ìîëäîâñüê³é 
ìîâ³:

Numărul 
(÷èñëî)

Persoana 
(îñîáà)

Dativ Akuzativ

accentuat neaccentuat accentuat neaccentuat

Singular
(îäíèíà)

²
²²
²²²

mie
ţie
sie, sieȿi

îmi (mi)
îţi (ţi)
îȿi (ȿi)

mine
tine
sine

mâ
te
se (s)

Plural
(ìíîæèíà)

І
ІІ
ІІІ

nouă
vouă
sie, sieȿi

ne
vă
îȿi (ȿi)

nouă
vouă
sine

ne
vă
se (s)

Çàéìåííèê ñåáå íå ìàº ôîðìè íàçèâíîãî â³äì³íêà ³ â ðå-
÷åíí³ ïåðåâàæíî âèêîíóº ðîëü äîäàòêà, ùî âêàçóº íà ä³ÿ÷à:

 ß ïðèâ÷àþ ñåáå   Ìè ïðèâ÷àºìî ñåáå
Òè ïðèâ÷àºø ñåáå ñåáå  Âè ïðèâ÷àºòå ñåáå
 Â³í ïðèâ÷àº cåáå  Âîíè ïðèâ÷àþòü ñåáå.

Вправа 341. Запишіть речення, знайдіть у них зворотний займенник, надпишіть 
його відмінок і позначте, яким членом речення він виступає.

1. ß ïîáà÷èâ ³ ñåáå íà ò³é ôîòîãðàô³¿. 2. Äî ñåáå áðàò íå ìàâ 
í³êîëè í³ÿêèõ ïðåòåíç³é. 3. Ìèêîëêà âïåðøå ïîáà÷èâ íà ñîá³ 
òàêó ãàðíó ñîðî÷êó. 4. Ãàëèíêà çàâæäè áðàëà ìåíå ç ñîáîþ. 
5. Äìèòðèê ñàì êóïèâ ñîá³ ðàíåöü.

Вправа 342. Напишіть листа до свого дядька чи тітки, використовуючи займен-
ник ви у ввічливо-пошанному значенні.

Вправа 343. Перепишіть текст, знайдіть займенники особового та зворотного 
розрядів і підкресліть їх відповідно до синтаксичної ролі, яку вони виконують. 
Інші займенники підкресліть хвилястою лінією, надпишіть розряд.

Ìàìî! ß õî÷ó ùîäíÿ áà÷èòè òåáå ïîðÿä, çóñòð³÷àòè íà ñîá³ 
òâ³é ëàñêàâèé ïîãëÿä, ðîçïîâ³äàòè òîá³ ñâî¿ íîâ³ òàºìíèö³, ÿê³ 
îäðàçó ñòàþòü íàøèìè, áî êîæåí ì³é äåíü – öå ³ òâ³é äåíü, â³í 
òîá³ äîðîãèé, ÿê ³ ìåí³. Ñê³ëüêè òè ùå ïðîáóäåø äàëåêî â³ä 
äîìó? Áàáóñÿ çàïèòóº: «×îãî âîíà òàê äîâãî?» À ÿ çíàþ: íàì 
çîñòàëîñÿ ìàëî ÷åêàòè! (Çà ²ðèíîþ Â³ëüäå).
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Óâàãà! Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ ïðèéìåííèêè ç, íàä, ïåðåä, 
ï³ä ïåðåä çàéìåííèêîì ìíîþ (Îð. â. â³ä ÿ), ÿêèé ïî÷èíà-
ºòüñÿ äâîìà ïðèãîëîñíèìè, âæèâàþòüñÿ ç ³, íàïðèêëàä: ç³ 
ìíîþ, íàä³ ìíîþ, ïåðåä³ ìíîþ, ï³ä³ ìíîþ.

Вправа 344. Складіть речення із займенником мною та прийменниками зі, наді, 
переді, піді і запишіть їх.

§ 70. ПИТАЛЬНІ Й ВІДНОСНІ ЗАЙМЕННИКИ  
ТА ЇХ ВІДМІНЮВАННЯ

Çàéìåííèêè õòî, ùî, ÿêèé, ÷èé, êîòðèé, ñê³ëüêè ìîæóòü 
ì³ñòèòè â ñîá³ ïèòàííÿ ïðî îñîáó, ïðåäìåò, îçíàêó ³ ê³ëüê³ñòü. 
Òîä³ âîíè º ïèòàëüíèìè: Õòî ïðàâäó ðîçïîâ³ñòü? (Ä. Ïàâ-
ëè÷êî). Ñê³ëüêè áóäå íà îñ³íü âåñ³ëü? (Á. Áóí÷óê).

Çàéìåííèêè õòî, ùî, ÿêèé, ÷èé, êîòðèé, ñê³ëüêè, ùî âæè-
ò³ áåç ïèòàëüíî¿ ³íòîíàö³¿ ³ ñëóæàòü äëÿ çâ’ÿçêó ì³æ ãîëîâ-
íèì ³ ï³äðÿäíèì ðå÷åííÿì, íàçèâàþòüñÿ â³äíîñíèìè: Õòî 
âîëþ õî÷å âáèòü – çàãèíå (Ä. Ïàâëè÷êî). Öå ï³ñíÿ òà, ÿêó ç 
íàðîäæåííÿ òîá³ ñï³âàëà ìàòè (Ï. Òè÷èíà). 

Вправа 345. Запишіть речення. Відносні займенники підкресліть прямою ліні-
єю, а питальні – хвилястою. Усно поясніть, як ви визначили ці розряди займен-
ників.

1. Õòî òàì ïëà÷å? Õòî ãîëîñèòü, íà÷å áóðÿ âîñåíè? ² ÷èº 
ðèäàííÿ íîñèòü â³òåð þíî¿ âåñíè? (Ì. Ðèëüñüêèé). 2. À çì³é, 
ùî æèâ çà òèì ïîëåì, ó ë³ñ³, âçÿâ òó ñêèáó é çàêîòèâ (Í. òâ.). 
3. Òè ñê³ëüêè êëàñ³â çàê³í÷èâ? (Ì. Ñòåëüìàõ). 4. Êóìå, çà-
ñïîêîéòåñü, ùî ç âîçà âïàëî, òå ïðîïàëî (². Êàðïåíêî-Êàðèé). 
5. ²äå â³éíà. À ùî æ òî çà êîçàê, êîòðèé êîíÿ íå ìàº äëÿ ïîõî-
äó? (Ë. Êîñòåíêî). 

Çà çäàòí³ñòþ âêàçóâàòè íà ïðåäìåòè, îçíàêè ³ ê³ëüê³ñòü 
òà çà ãðàìàòè÷íèìè îçíàêàìè ïèòàëüíî-â³äíîñí³ çàéìåííèêè 
ïîä³ëÿþòüñÿ íà òðè ãðóïè.

Äî ïåðøî¿ íàëåæàòü çàéìåííèêè õòî, ùî, ÿê³ âêàçóþòü 
íà ïðåäìåòè ³, ÿê ³ìåííèêè, çì³íþþòüñÿ çà â³äì³íêàìè.

Äî äðóãî¿ ãðóïè íàëåæàòü çàéìåííèêè ÿêèé, ÷èé, êîòðèé, 
ÿê³ âêàçóþòü íà îçíàêè ïðåäìåò³â, ó òîìó ÷èñë³ íà îçíàêó 
çà ¿õ ïîðÿäêîì ïðè ë³÷á³, ³, ÿê ïðèêìåòíèêè, çì³íþþòüñÿ çà 
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ðîäàìè, ÷èñëàìè é â³äì³íêàìè, ìàþòü òó ñàìó, ùî é ïðè-
êìåòíèêè, ñèñòåìó ôîðì. 

Äî òðåòüî¿ ãðóïè íàëåæèòü çàéìåííèê ñê³ëüêè, ÿêèé çì³-
íþºòüñÿ çà â³äì³íêàìè ³ ìàº òó ñàìó ñèñòåìó ôîðì, ùî é 
÷èñë³âíèê òðè.

Вправа 346. Усно провідміняйте займенники паралельно з іменниками (викону-
ють шестеро учнів): хто? сестра; що? ліс; який? високий; чий? Ольжин; кот-
рий? сотий; скільки? чотири . Зі словосполученнями весняний ліс та Ольжин 
день народження складіть кожен своє речення і запишіть його в зошит.

Çðàçîê:
Í. õòî? áðàò ÷èé?  áðàò³â ÿêèé? âåñíÿíèé
Ð. êîãî? áðàòà ÷èéîãî? áðàòîâîãî ÿêîãî? âåñíÿíîãî
Ä. êîìó? áðàòîâ³ ÷èéîìó? áðàòîâîìó ÿêîìó? âåñíÿíîìó

§ 71. ВЖИВАННЯ ВІДНОСНИХ ЗАЙМЕННИКІВ 
ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ ДО ГОЛОВНИХ

Óñ³ ïèòàëüíî-â³äíîñí³ çàéìåííèêè âèñòóïàþòü ÷ëåíàìè 
ðå÷åííÿ é îäíî÷àñíî çäàòí³ ñïîëó÷àòè ï³äðÿäí³ ÷àñòèíè 
ðå÷åííÿ ç ãîëîâíîþ, òîáòî âèêîíóâàòè ôóíêö³þ ñïîëó÷íî-
ãî ñëîâà: ßêáè òîãî, ùî â ìð³ÿõ ìàþ, õî÷ êðàïëþ ìàòè 
íàÿâó (Â. Ñèìîíåíêî). Ñêàæè, çîçóëå, ñê³ëüêè ìåí³ æèòè? 
(Ë. Êîñòåíêî).

Ïîð³âíÿéòå òàê³ ñèíòàêñè÷í³ êîíñòðóêö³¿; ñïîñòåðåæåííÿ 
ïîÿñí³òü:

Âè çíàºòå, õòî íàïèñàâ öå îïîâ³äàííÿ?
Âè çíàºòå, êîìó âîíî ïðèñâÿ÷åíå?
Âè çíàºòå, ÿêèì ìàòåð³àëîì ñêîðèñòàâñÿ ïèñüìåííèê?
Âè çíàºòå, ñê³ëüêè ÷àñó âèòðàòèâ àâòîð äëÿ éîãî íàïè-

ñàííÿ?

 Вправа 347. Придумайте і запишіть складнопідрядні речення з питаль-
но-відносними займенниками хто, що, який, чий, котрий, скільки у ролі 
сполучника (сполучного слова). Початок речення може бути таким: Учні за-
питують, … Медсестра повідомить … .

Ïåâí³ òðóäíîù³ ç’ÿâëÿþòüñÿ ëèøå ïðè ðîçð³çíåíí³ â³äíîñ-
íîãî çàéìåííèêà ùî òà ñïîëó÷íèêà ùî. Äëÿ ¿õ ðîçð³çíåííÿ 
êîðèñíî ïàì’ÿòàòè:

à) çàéìåííèê ùî âêàçóº íà ïðåäìåò (ó øèðîêîìó ãðàìà-
òè÷íîìó çíà÷åíí³);
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á) çàéìåííèê ùî ìàº çíà÷åííÿ íàçèâíîãî ÷è çíàõ³äíîãî 
â³äì³íêà;

â) çàéìåííèê ùî âèñòóïàº â ðå÷åíí³ ï³äìåòîì ÷è äîäàòêîì;
ã) çàéìåííèê ùî ìîæå ìàòè íà ñîá³ ëîã³÷íèé íàãîëîñ;
´) çàéìåííèê ùî íåð³äêî ìîæå áóòè çàì³íåíèé çàéìåííè-

êîì ÿêèé. Íàïðèêëàä: Öå òà í³æíà ñèíÿâà ìîðÿ, ùî áóâàº 
ò³ëüêè âë³òêó. Ïîð³âí.: Öå òà í³æíà ñèíÿâà ìîðÿ, ÿêà áó-
âàº ò³ëüêè âë³òêó.

 Вправа 348. Перепишіть речення і визначте, якою частиною мови в кож-
ному з них є що. Аргументуйте своє визначення. Підкресліть займенник 
що як член речення.

1. Òîé ïåðøèé, ùî ïîð³âíÿâ ïëèí ÷àñó ç ð³êîþ, áóâ ìóä-
ðèé ÷îëîâ³ê (²ðèíà Â³ëüäå). 2. Àíãåë òîðêàâñÿ ÷îëà ÷îëîâ³êà, 
ùî çàñâ³òèâñÿ ó ïîñì³øö³ ìèë³é (Â. Êîëîä³é). 3. Ùî ðîáèòü 
ñîíöå óíî÷³, êîëè ó ë³ñó íà ïëå÷³ ìàëåíüêà ç³ðîíüêà ñèäèòü? 
(Ì. Â³íãðàíîâñüêèé). 4. À îò ïîñïèòàé Ìàðêà, ïîñëóõàé, ùî 
ðîçóìí³ ëþäè ñêàæóòü (Ì. Êîöþáèíñüêèé). 5. Ñì³õ ³ ãîðå áóëî 
äèâèòèñÿ íà òå, ùî ñàäæàëè Ìàëàíêà ç Ãàô³éêîþ (Ì. Êîöþ-
áèíñüêèé). 

 Вправа 349. Перекладіть молдовською мовою, підкресліть займенники і 
визначте їх розряд в обох мовах.

1. Êîòðà âæå ãîäèíà? 2. Õòî òâ³é ó÷èòåëü óêðà¿íñüêî¿ ìîâè? 
3. ßêèé êâ³òíèê êðàùèé? 4. ×èé öå ïîðòôåëü? ß íå çíàþ, ÷èé 
â³í. 5. Ñê³ëüêè Âàñèëüêî êíèã ïðî÷èòàâ, í³õòî ç éîãî äðóç³â íå 
çíàâ. Àëå âñ³ çíàëè, ùî áàãàòî.

§ 72. НЕОЗНАЧЕНІ І ЗАПЕРЕЧНІ ЗАЙМЕННИКИ.  
ЇХ ТВОРЕННЯ, ВІДМІНЮВАННЯ І ПРАВОПИС

Íåîçíà÷åíèìè íàçèâàþòü çàéìåííèêè, ÿê³ çàãàëîì, à íå 
òî÷íî âèçíà÷åíî âêàçóþòü íà îñîáó ³ ïðåäìåò, îçíàêó, âëàñ-
òèâ³ñòü ÷è ê³ëüê³ñòü, íàïðèêëàä: äåõòî, áóäü-ùî, ÿêèéñü, 
ñê³ëüêè-íåáóäü.

Íåîçíà÷åí³ çàéìåííèêè òâîðÿòüñÿ â³ä ïèòàëüíî-â³äíîñíèõ 
çàéìåííèê³â õòî, ùî, ÿêèé, ÷èé, êîòðèé çà äîïîìîãîþ ïðå-
ô³êñ³â àáè-, äå-, áóäü-, áîçíà-, êàçíà-, õòîçíà- òà ïîñòô³êñ³â 
-áóäü, -íåáóäü, -ñü. Ïîð³âí.: àáèõòî, áóäü-ùî, áîçíà-ÿêèé, êàç-
íà-÷èé, õòîçíà-êîòðèé ³ õòî-áóäü, ùîñü, ÿêèé-íåáóäü.
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-Àáè-, äå-, -ñü ³ç çàéìåííèêàìè ïèøóòüñÿ ðàçîì, à áóäü-, 
-áóäü, -íåáóäü, áîçíà-, êàçíà-, õòîçíà- – ÷åðåç äåô³ñ: àáèêî-
òðèé, äåõòî, ÷èéñü ³ áóäü-õòî, êîòðèé-áóäü, ùî-íåáóäü.

Вправа 350. З-поміж займенників виберіть неозначені і запишіть їх у дві групи: 
а) що пишуться через дефіс, б) що пишуться разом. Запам’ятайте написання.

Àáèõòî, áîçíà-÷èé, áóäü-ÿêèé, âàø, âåñü, â³í, âñÿêèé, äå-
êîòðèé, ³íøèé, ¿õí³é, êàçíà-ÿêèé, êîæíèé, êîòðèé, êîòðèéñü, 
ì³é, íàø, í³õòî, í³ÿêèé, óâåñü, õòî, õòîçíà-ÿêèé, ÷èé-íåáóäü, 
÷èéñü, ùî-íåáóäü.

Çàïåðå÷íèìè íàçèâàþòü çàéìåííèêè, ÿê³ âèðàæàþòü çà-
ïåðå÷åííÿ âêàç³âêè íà îñîáó, ïðåäìåò, îçíàêó ÷è ê³ëüê³ñòü. 
Âîíè òâîðÿòüñÿ â³ä ïèòàëüíî-â³äíîñíèõ çàéìåííèê³â çà äîïî-
ìîãîþ ïðåô³êñà í³-, íàïðèêëàä: í³õòî, í³ùî, í³ÿêèé, í³÷èé, 
í³êîòðèé, í³ñê³ëüêè. 

Îêðåìî â³ä öèõ óòâîðåíü ñòî¿òü çàïåðå÷íèé çàéìåííèê æî-
äåí (æîäíèé).

Вправа 351. І. Перепишіть речення, знайдіть і підкресліть неозначені й запереч-
ні займенники відповідно до того, яку їх синтаксичну функцію вони виконують у 
реченні.

1. Â³í íå âèíîñèòü ñì³òòÿ ç õàòè, ùîá õòîñü êîìóñü íå ìî-
âèâ ùîñü (Â. Ñèìîíåíêî). 2. Í³õòî íå ï³äí³ìå, íå ñêàæå: «Õî-
ä³ì, ì³é ìàëåíüêèé, äîäîìó» (Â. Ñîñþðà). 3. Òàðàñ çí³òèâñÿ. 
Â³í îïóñòèâ ãîëîâó ³ ñõîâàâñÿ çà ÿêèõîñü ìîëîäèê³â (Î. ²âà-
íåíêî). 4. Óñÿ éîãî ³ñòîòà íàïðóæåíî íàìàãàëàñü óï³éìàòè 
õî÷ ÿêèé-íåáóäü çâóê òàì, ó òåìí³é êîì³ð÷èí³ (Î. Äîí÷åíêî). 
5. Òî ÷îãî æ òè ïëåòåø êàçíà-ùî? Êàæè ä³ëî ³ ÷àñó íå ãàé 
(Ïàíàñ Ìèðíèé).
ІІ. Визначте граматичну основу другого і третього речень.

Íåîçíà÷åí³ òà çàïåðå÷í³ çàéìåííèêè ïîä³ëÿþòüñÿ íà ò³ æ 
ñàì³ ï³äãðóïè ³ õàðàêòåðèçóþòüñÿ òèìè æ ãðàìàòè÷íèìè îç-
íàêàìè, ùî é ïèòàëüí³ òà â³äíîñí³, ïîð³âí.:

Ïèòàëüí³ Íåîçíà÷åí³ Çàïåðå÷í³ Ãðàìàòè÷í³ îçíàêè

õòî?
ùî?

àáèõòî, äåõòî, õòîñü, áóäü-õòî
äåùî, ùîñü, áóäü-ùî, ùî-íåáóäü

í³õòî
í³ùî

â³äì³íîê, ³ñòîòà
â³äì³íîê, íå³ñòîòà

ÿêèé?
÷èé?
êîòðèé?

äåÿêèé, ÿêèéñü, ÿêèé-íåáóäü
àáè÷èé, ÷èéñü, ÷èé-íåáóäü
êîòðèéñü, êîòðèé-íåáóäü

í³ÿêèé
í³÷èé
í³êîòðèé

ð³ä, ÷èñëî, â³äì³íîê
ð³ä, ÷èñëî, â³äì³íîê
ð³ä, ÷èñëî, â³äì³íîê

ñê³ëüêè? ñê³ëüêè-íåáóäü í³ñê³ëüêè â³äì³íîê
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Íåîçíà÷åí³ ³ çàïåðå÷í³ çàéìåííèêè â³äì³íþþòüñÿ òàê 
ñàìî, ÿê ³ ïèòàëüíî-â³äíîñí³, â³ä ÿêèõ âîíè óòâîðåí³.

 Вправа 352. Усно провідміняйте займенники хто, дехто, ніхто; що, 
що-небудь, ніщо; який, будь-який, ніякий, котрийсь.

ßêùî ç íåîçíà÷åíèìè ³ çàïåðå÷íèìè çàéìåííèêàìè âæè-
âàºòüñÿ ïðèéìåííèê, òî â³í â³äîêðåìëþº ïðåô³êñ, ³ âñ³ òðè 
åëåìåíòè ïèøóòüñÿ îêðåìî, ïîð³âí.: äåùî ³ äå â ÷îìó, äåõòî 
³ äå íà êîìó.

Вправа 353. Запишіть неозначені та заперечні займенники за правилами право-
пису, усно аргументуйте написання кожного слова.

Àáè/õòî, áóäü/ç/êèì, áóäü/êèì, í³/õòî, í³/êîãî, í³/ïðî/ 
êîãî, í³/ç/êèì, í³/êèì, äå/õòî, áóäü/õòî, àáè/ÿêèé, õòîçíà/
ùî, ñê³ëüêè/íåáóäü, áóäü/ÿêèé, í³/ñê³ëüêè, õòî/íåáóäü, äå/
ÿêèé, áóäü/÷èé, àáè/÷èé.

Вправа 354. Перепишіть речення, дібравши з довідки потрібні займенники. Ви-
значте розряд і синтаксичну функцію дібраних займенників.

1. «…Ñîíöå á çàñë³ïèâ, – ðîçõâàñòàâñÿ Ë³õòàð, – ÿêáè ìåíå … 
ï³ä³éíÿâ äî õìàð» (Â. Ñèìîíåíêî). 2. Ùå … íå çóì³â â³ä³ñïàòè 
ìàìèí³ çìîðåí³ ñíè (Í. òâ.). 3. ß ¿õ … íå ïèòàþ, âîíè ìåí³ … 
íå êàæóòü (Ã. Êâ³òêà-Îñíîâ’ÿíåíêî). 4. Íàì õîò³ëîñÿ … òàêå 
ãàðíå íàìàëþâàòè, ÿêîãî ùå … íå ìàëþâàâ. 5. … ³ç íàñ çäàëîñÿ, 
ùî çà íàìè … ñïîñòåð³ãàº. 6. … äóìêè íåîáõ³äíî òåæ ïîâàæàòè. 
7. Öå áóëà … ôàíòàñòè÷íà çóñòð³÷.

Äîâ³äêà: êîìóñü, í³õòî, í³÷îãî, õòîñü, ÷è¿ñü, ÷îãîñü, ùîñü, 
ÿ, ÿêàñü.

Вправа 355. Із займенниками де в кого, в декого, за будь-що складіть і запи-
шіть речення. Визначте відмінок і синтаксичну функцію займенників.

§ 73. ПРИСВІЙНІ, ВКАЗІВНІ, ОЗНАЧАЛЬНІ ЗАЙМЕННИКИ, 
ЇХ ВІДМІНЮВАННЯ

Ïðèñâ³éí³, âêàç³âí³ òà îçíà÷àëüí³ çàéìåííèêè ìàþòü äóæå 
áàãàòî ñï³ëüíîãî, àëå êîæåí ðîçðÿä ìàº ³ ñâî¿ îñîáëèâîñò³.

Ïðèñâ³éíèìè íàçèâàþòü çàéìåííèêè ì³é, òâ³é, íàø, âàø, 
éîãî, ¿õ, ¿õí³é ³ ñâ³é, ÿê³ âêàçóþòü íà îçíàêó ïðèíàëåæíîñò³ 
÷îãî-íåáóäü ïåâí³é îñîá³, íàïðèêëàä: ì³é çîøèò, íàø êëàñ, 
òâîÿ êíèãà, âàøà ïàðòà, éîãî ïîäâ³ð’ÿ, ¿õíÿ ïðîïîçèö³ÿ.
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Äî ðîçðÿäó âêàç³âíèõ íàëåæàòü çàéìåííèêè öåé (îöåé), 
òîé (îòîé), òàêèé (îòàêèé), ñò³ëüêè, ÿê³ âêàçóþòü íà 
ïðåäìåòè, îçíàêè ³ ê³ëüê³ñòü, íàïðèêëàä: öåé äåíü, òîé ë³ñ, 
òàêèé êîë³ð, ñò³ëüêè äðóç³â.

Ðîçðÿä îçíà÷àëüíèõ îá’ºäíóº çàéìåííèêè ñàì (ñàìèé), 
âåñü (óâåñü), âñÿêèé (âñÿê), êîæíèé (êîæåí), ³íøèé, ùî 
âêàçóþòü íà óçàãàëüíåíó îçíàêó îñîáè ÷è ïðåäìåòà, íàïðèê-
ëàä: ñàì àâòîð, âñÿ ðîáîòà, âñÿêèé òîâàð, êîæíèé ñïîðòñ-
ìåí, ³íøèé ñïîãàä.

Вправа 356. Перепишіть речення, підкресліть займенники і визначте їх розря-
ди. З’ясуйте граматичне значення присвійних, вказівних та означальних за-
йменників.

1. ß òâ³é, Â³ò÷èçíî, â³ðíèé 
ñèí (Ä. Ëóöåíêî). 2. Íàïèøó 
âñ³é ðîäèí³, ùî æèâó ÿ â Óêðà¿í³ 
(Ì. Ñèíãà¿âñüêèé). 3. ß áåç íå¿ 
äíÿ íå ì³ã áè æèòè, à ³ç íåþ – 
â³÷íî áóäó æèòü (Ñ. Áóäíèé). 
4. Ñàìà íå çíàþ, ùî ç ñîáîþ ðîáè-
òè ìàþ (²ðèíà Â³ëüäå). 5. Íàä³ÿ 
ëþáèëà ñâîþ êâàðòèðó. Çîêðåìà 
öþ ê³ìíàòó (ß. Áàø). 6. Â³äõî-
äÿòü ëþäè. ² ÷è¿ñü äîðîãè ñòà-
þòü â³ä òîãî ïðîñòî ñòåæå÷êàìè 
(Ì. Ìàò³îñ). 7. ß í³ñê³ëüêè íå 
æàëêóþ, ùî çìàðíóâàëà ñò³ëüêè 
÷àñó ³ ãðîøåé (Ðîçì.).

Ïðèñâ³éí³, âêàç³âí³ é îçíà÷àëüí³ çàéìåííèêè, ÿê ³ ïðè-
êìåòíèêè, çì³íþþòüñÿ çà ðîäàìè, ÷èñëàìè ³ â³äì³íêàìè. Íà-
ïðèêëàä: ì³é, öåé, âåñü ï³äðó÷íèê, ìîÿ, öÿ, âñÿ êíèãà; ìîº, öå, 
âñå çàâäàííÿ ³ ìî¿, ö³, âñ³ ï³äðó÷íèêè, êíèæêè, çàâäàííÿ.

Ïðèñâ³éíèì çàéìåííèêàì, êð³ì òîãî, âëàñòèâå çíà÷åííÿ 
îñîáè. Çàéìåííèêè ì³é, íàø âêàçóþòü íà ïðèíàëåæí³ñòü îñî-
á³ ìîâöÿ – ïåðø³é îñîá³, íàïðèêëàä: 1. Ì³é áðàò çóñòð³íå 
âàñ íà âîêçàë³. 2. Íàøà âóëèöÿ âñÿ â çåëåí³.

Çàéìåííèêè òâ³é, âàø âêàçóþòü íà íàëåæí³ñòü îñîá³ ñï³â-
ðîçìîâíèêà – äðóã³é îñîá³, íàïðèêëàä: 1. ß ãîòîâèé ïðèéíÿ-
òè òâîþ ïðîïîçèö³þ. 2. Âàø êëàñ ïîñ³â ïåðøå ì³ñöå.

Ò. ßáëîíñüêà. Ì³é îíóê ÷èòàº
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Çàéìåííèêè éîãî, ¿¿, ¿õ, ¿õí³é âêàçóþòü íà ïðèíàëåæí³ñòü 
îñîá³, ÿêà íå áåðå ó÷àñò³ ó ðîçìîâ³, òîáòî òðåò³é îñîá³, íà-
ïðèêëàä: 1. Äå éîãî áðàò ó÷èòüñÿ? 2. Öå áóëà ïåðøà ¿¿ ïî¿çä-
êà. 3. ¯õ áóäèíîê ñòî¿òü ïîðÿä ç íàøèì. 4. Íà ¿õíüîìó áîö³ 
äîñâ³ä, à íà âàøîìó – ìîëîä³ñòü.

Вправа 357. Розгляньте відмінювання займенника мій. За цим же зразком усно 
провідміняйте займенники твій і свій.

Â³äì³íîê
Î ä í è í à Ìíîæèíà

÷îëîâ³÷èé ð³ä ñåðåäí³é ð³ä æ³íî÷èé ð³ä äëÿ âñ³õ ðîä³â

Í. ì³é ìîº ìîÿ ìî¿
Ð.
Ä.

ìîãî
ìîºìó

ìîº¿
ìî¿é

ìî¿õ
ìî¿ì

Çí. ì³é àáî ìîãî ìîº ìîþ ìî¿ àáî ìî¿õ
Îð.
Ì.

ìî¿ì
(íà) ìîºìó (ìî¿ì)

ìîºþ
ìî¿é

ìî¿ìè
íà (ìî¿õ)

Çàéìåííèêè íàø, âàø â³äì³íþþòüñÿ, ÿê ïðèêìåòíèêè 
òâåðäî¿ ãðóïè, à çàéìåííèê ¿õí³é – ÿê ïðèêìåòíèê ì’ÿêî¿ 
ãðóïè.

 Вправа 358. Усно провідміняйте словосполучення наш надійний щит, 
ваша велика радість, наше рідне поле, їхнє раннє цвітіння. Порів-
няйте відмінкові закінчення займенників і прикметників.

Вправа 359. Уважно розгляньте словозміну кожної з форм однини і множини за-
йменників цей, той і з’ясуйте, що в них спільного і що відмінного.

Â³äì³íîê
Î ä í è í à Ìíîæèíà

÷îëîâ³÷èé ð³ä ñåðåäí³é ð³ä æ³íî÷èé ð³ä äëÿ âñ³õ ðîä³â

Í. öåé öå öÿ ö³

Ð.
Ä.

öüîãî (â³ä öüîãî)
öüîìó

ö³º¿
ö³é

öèõ
öèì

Çí. öåé àáî öüîãî öå öþ ö³ àáî öèõ

Îð.
Ì.

öèì
(íà) öüîìó (ö³ì)

ö³ºþ
(íà) ö³é

öèìè
íà (öèõ)

Í. òîé òå òà ò³

Ð.
Ä.

òîãî (â³ä òîãî)
òîìó

ò³º¿ (òî¿)
ò³é

òèõ
òèì

Çí. òîé àáî òîãî òå òó ò³ àáî òèõ

Îð.
Ì.

òèì
(íà) òîìó (ò³ì)

ò³ºþ (òîþ)
(íà) ò³é

òèìè
íà (òèõ)
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Òàê ñàìî â³äì³íþþòüñÿ çàéìåííèêè îöåé, ñåé òà îòîé.
Âêàç³âíèé çàéìåííèê òàêèé (îòàêèé) â³äì³íþºòüñÿ, ÿê 

ïðèêìåòíèê òâåðäî¿ ãðóïè, à çàéìåííèê ñò³ëüêè – ÿê ïè-
òàëüíèé çàéìåííèê ñê³ëüêè? àáî ÷èñë³âíèê äâà.

Вправа 360. Провідміняйте питальний займенник скільки?, числівник два і вка-
зівний займенник стільки. Порівняйте систему відмінюваних закінчень.

Îçíà÷àëüí³ çàéìåííèêè ñàì (ñàìèé), âñÿêèé (âñÿê), êîæ-
íèé (êîæåí), ³íøèé â³äì³íþþòüñÿ, ÿê ïðèêìåòíèêè òâåðäî¿ 
ãðóïè, à çàéìåííèê âåñü (ââåñü, óâåñü) – ïîä³áíî äî ïðèêìåò-
íèê³â ì’ÿêî¿ ãðóïè.

Â³äì³íþâàííÿ îçíà÷àëüíîãî çàéìåííèêà âåñü (óâåñü)

Â³äì³íîê
Î ä í è í à Ìíîæèíà

÷îëîâ³÷èé ð³ä ñåðåäí³é ð³ä æ³íî÷èé ð³ä äëÿ âñ³õ ðîä³â

Í. âåñü âñå âñÿ âñ³

Ð.
Ä.

âñüîãî (â³ä âñüîãî)
âñüîìó

âñ³º¿
âñ³é

âñ³õ
âñ³ì

Çí. âåñü àáî âñüîãî âñå âñþ âñ³ àáî âñ³õ

Îð.
Ì.

âñ³ì
(íà) âñüîìó (âñ³ì)

âñ³ºþ
(íà) âñ³é

âñ³ìà
íà (âñ³õ)

Вправа 361. Прочитайте речення, знайдіть займенники, усно визначте їх розря-
ди, граматичні ознаки і синтаксичну роль. Випишіть із тексту окремо присвійні, 
вказівні та означальні займенники.

1. ß âñ³ì ó Êàõîâö³ êàæó: òàêîãî ìàéñòðà, ÿê ì³é áàòüêî, 
í³äå á³ëüøå íåìà… (Î. Äîâæåíêî). 2. Õòî æ êîìó ïîäàñòü ãîñ-
òèíöÿ, ùå òîãî í³õòî íå çíàº (Ëåñÿ Óêðà¿íêà). 3. Òîâàðèñòâî, 
ÿêå ìåí³ ä³ëî, ÷è ÿ ïåðøèé ïîåò ÷è îñòàíí³é (Ï. Òè÷èíà). 
4. Â ö³é êîðîòê³é, Âàñèëþ, íåïðèäóìàí³é ïîâ³ñò³ âèïàäêîâî-
ñò³ áóäóòü, ñàì³ âèïàäêîâîñò³ (Á. Ìåëüíè÷óê). 5. Òàê³ äèâà. Òî 
áóäå ðàä³ñòü, à ñëîâà ñàì³ ïîëëþòüñÿ (À. Ìàëèøêî).

Вправа 362. Перекладіть українською мовою, підкресліть у перекладі займенни-
ки та визначте їх розряди в обох мовах.

Noi am hotărât să-i anunțăm pe toți. Acesta este fratele lui care învață 
în școala cea nouă. Cine va participa la concurs? Nimeni nu a știut răspun-
sul la întrebarea doamnei profesoare. Unii au săpat în grădină, iar alții au 
plantat pomi în livadă. Pe aceia îi cunoaștem din tabără. Împreună cu noi 
au mers și ceilalți. Ei au citit în reviste despre dumneavoastră. Ai mei și-au 
amintit că am planificat o excursie la munte.
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§ 74. ДОРЕЧНЕ ВЖИВАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ  
У ВЛАСНОМУ МОВЛЕННІ. 

ЗАЙМЕННИК ВИ У ВВІЧЛИВО-ПОШАННОМУ ВЖИВАННІ

Çàéìåííèê³â ó ìîâ³ íåáàãàòî, àëå âîíè äóæå àêòèâíî âè-
êîðèñòîâóþòüñÿ. Íàäçâè÷àéíî âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàº äîðå÷-
íå ¿õ âæèâàííÿ â óñíîìó ³ ïèñåìíîìó ìîâëåíí³.

 Вправа 363. Ознайомтесь зі строфами різних поетичних творів В. Симо-
ненка, визначте загальну тональність кожного тексту та з’ясуйте місце і 
роль займенників у створенні емоційного колориту.

1. Òè çíàºø, ùî òè – ëþäèíà.
Òè çíàºø ïðî öå ÷è í³?
Óñì³øêà òâîÿ – ºäèíà,
ìóêà òâîÿ – ºäèíà, 
î÷³ òâî¿ – îäí³.

2. Çåìëå ð³äíà! Ìîçîê ì³é ñâ³òë³º,
³ äóøà í³æí³øîþ ñòàº,
ÿê òâî¿ ñïîä³âàíêè ³ ìð³¿
ó æèòòÿ âïë³òàþòüñÿ ìîº.

3. Âñ³ îáðàçè é êðèâäè äî îäíî¿
ÿ òîá³ çàáóäó ³ ïðîùó –
æäó òâîº¿ ëàñêè õî÷ ìàëî¿,
ÿê çåìëÿ ó ñïåêó æäå äîùó.

 Вправа 364. Прочитайте афоризми і з’ясуйте, замість яких іменників у 
них вжито особові займенники і в якій синтаксичній ролі.

1. Êîæíà ìîäà ìàº òàêèé âèãëÿä, í³áè âîíà ³ñíóâàòèìå â³÷íî. 
2. Êîëè ñëîâî íàïîâíþºòüñÿ çì³ñòîì, âîíî ñòàº âàãîìå. 3. Ùî 
äîâøèé ÿçèê, òî ÷àñò³øå îá íüîãî ñïîòèêàºøñÿ. 4. ß ìèñëþ, 
îòæå, ÿ ³ñíóþ. 5. Âè äèâèòåñÿ, àëå âè íå ñïîñòåð³ãàºòå, à öå âå-
ëèêà ð³çíèöÿ. 6. Ãëÿäà÷ çàâæäè ìàº ðàö³þ* – íàâ³òü êîëè éîãî 
íåìà. 7. Ãåí³é âêàçóº øëÿõ, òàëàíò ³äå íèì.

 Вправа 365. Введіть у речення займенники, подані в дужках, ставлячи їх 
у правильній відмінковій формі.

1. Ìè ç (âîíà) äðóæèëè ç äèòèíñòâà. 2. ×è âñå (òè) çðîçóì³ëî 
ç óìîâè çàäà÷³? 3. ß (òè) íå çàâæäè ðîçóì³þ, àëå ëþáëþ ñëóõàòè 
ìåëîä³þ (òâîÿ) ìîâè. 4. Ìè ãîðäèìîñÿ (òâ³é) óñï³õîì, ñèíó. 5. Äî-
íå÷êà ç (â³í) íå çàáàðèëàñÿ – ïî¿çä äîâ³ç (âîíè) äóæå øâèäêî.

* Ìàòè ðàö³þ – áóòè ïðàâèì, ãîâîðèòè ïðàâäó.
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Çàéìåííèê âè âêàçóº íà òå, ùî ìîâåöü çâåðòàºòüñÿ äî 
áàãàòüîõ îñ³á, íàïðèêëàä: ßê âè ì³ðÿëè ãîðîä, êîëè Ëàâ-
ð³íîâà ïîëîâèíà á³ëüøà ³ âçäîâæ ³ âïîïåðåê? (². Íå÷óé-Ëå-
âèöüêèé). Ïðè çâåðòàíí³ äî îäí³º¿ îñîáè âè âæèâàºòüñÿ 
ÿê çàñ³á âèðàæåííÿ ââ³÷ëèâîñò³ ³ ïîøàíè, íàïðèêëàä: Âè 
ìåíå êëèêàëè, ²âàíå Ôåäîðîâè÷ó? (Î. Ãîí÷àð). ×è æ âè, ïà-
íîâå, íå ç íàøèõ êðà¿â? (Ðîçì.).

Ðîçï³çíàòè ââ³÷ëèâî-ïîøàííó ôîðìó çàéìåííèêà âè äîïî-
ìàãàº êîíòåêñò: 

Ñåñòðà òâîÿ ïðîâîäæàº ìåíå òðîõè. Çà ïîðîãîì ïèòàº: 
– Ç Ðîìàíîì Âè ùå íå áà÷èëèñü? Ìîæå, íàïèøåòå äî íüî-

ãî ê³ëüêà ñë³â? ß ïåðåäàì. Â³í çðàä³º, ÿê ïîáà÷èòü Âàñ (²ðèíà 
Â³ëüäå).

 Вправа 366. Перепишіть речення, відшукайте в них форми займенника 
ви. Ті з них, які вказують на багатьох осіб, підкресліть прямою лінією, а ті, 
які вжиті для позначення ввічливості й пошани, – хвилястою лінією.

1. Çàâòðà ïðè¿æäæàþ äî âàñ ñâîºþ 
ìàøèíîþ. Âè ÷óºòå, ïàí³ Ìàðòî? 2. Íå 
äàé âàì Áîæå, ïàííî÷êè, çàçíàòè òîãî, 
ùî ÿ çàçíàëà. 3. Öèì ðàçîì âàì âäàëîñÿ 
ïåðåêîíàòè ìåíå, äîêòîðå. Îñü âàì ìîÿ 
ðóêà: çàâòðà ¿äó ç âàìè … 4. Äàâíî öå 
áóëî, ä³òè! Âàñ ùå íà ñâ³ò³ íå áóëî, ÿê ÿ 
âæå ä³âóâàëà. 5. Ïàíå äîêòîðå, âè çáè-
ðàºòå ôàíòè? (Çà ²ðèíîþ Â³ëüäå).

Ó õóäîæí³é ë³òåðàòóð³ ââ³÷ëèâî-ïîøàíí³ çàéìåííèêè âè, 
âàø, ÿê ïðàâèëî, ïèøóòüñÿ ç ìàëî¿ ë³òåðè, à â ëèñòóâàíí³ – ç 
âåëèêî¿.

 Вправа 367. Прочитайте речення, знайдіть займенники, вжиті у ввічли-
во-пошанній функції, і з’ясуйте, в зразках якого стилю (розмовного, діло-
вого, художнього чи в лістуванні) вони використовуються.

1. Âåëüìèøàíîâíèé Äîáðîä³þ! Äóæå äÿêóþ Âàì çà íàä³ñ-
ëàííÿ ïî÷àòêó âèäðóêóâàíèõ Âàøèõ çàïèñ³â (Ëåñÿ Óêðà¿íêà).  
2. Öå âàì, ñåñòðèöå! (Îñòàï Âèøíÿ). 3. Ïèøó äî Âàñ ï³ä ñâ³-
æèì âðàæåííÿì îä Âàøî¿ ïîâ³ñò³ «Çåìëÿ» (Ì. Êîöþáèíñüêèé). 
4. Âåëüìèøàíîâíèé äîáðîä³þ Öåçàðþ Îëåêñàíäðîâè÷ó! Äóæå 
Âàì äÿêóþ çà Âàø ïîðòðåò (Ïàíàñ Ìèðíèé). 5. Ñïîä³âàºìîñü, 
ïàíå äèðåêòîðå, Âè ïî÷óºòå íàñ (Ç ãàç.).

²ðèíà Â³ëüäå
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 Вправа 368. Ознайомтесь з текстом, доберіть до нього заголовок і по-
міркуйте вголос над стилістичною функцією займенників ти і ви у цьому 
тексті.

Âîíà âåðòàëàñü ç ë³ñó âóçüêîþ ñòåæêîþ ì³æ äâîìà ñìóãàìè 
äîñï³ëîãî æèòà, à â³í ³øîâ ò³ºþ ñàìîþ äîðîãîþ äî ë³ñó àáî 
áîçíà-êóäè.

Éøëè íàçóñòð³÷ îäíå îäíîìó, çáëèæàëèñÿ ç êîæíèì êðîêîì, 
òðîõè çáåíòåæåí³, òðîõè âðàäóâàí³, – àæ âðåøò³ ñòàëè. Ñòîÿëè 
ïðîòè ñåáå íåð³øó÷³, âè÷³êóþ÷è, õòî ïåðøèé çàãîâîðèòü. «Òè 
÷è âè?» – áèëîñü ¿é ó ãîë³âö³.

²íñòèíêò ï³äøåïíóâ ¿é çàãîâîðèòè äî õëîï÷èêà ó êóöåíüêèõ 
øòàíöÿõ, äî öüîãî íåäàâíüîãî ùå òîâàðèøà – áóä³âíè÷îãî çàì-
ê³â ó ï³ñêó, – «âè».

– Âè êóäè? – ñïèòàëà.
² öèì ÷óæèì ¿ì îáîì «âè» âîíà â³äðàçó ï³äíÿëà ¿õ ç ä³òåé 

äî ìîëîäèõ ëþäåé. Íåìàº â ñâ³ò³ í³÷îãî á³ëüø çâîðóøëèâîãî, 
í³æí³øîãî, ÿê òîé ïåðåõ³ä ó ä³òåé ç «òè» íà «âè», à ïîò³ì çíîâó 
íà «òè» (Çà ²ðèíîþ Â³ëüäå).

 Вправа 369. Пригадайте назви сільськогосподарських і робітничих про-
фесій, характерних для вашої місцевості. Опишіть роботу людей однієї із 
названих професій, вживаючи займенники різних розрядів.

 Вправа 370. Шестикласник Павлик Чернівчан готує до шкільної стін-
газети замітку про свого друга Гриця Унгуряна. Допис майже готовий, 
залишилося тільки дещо доповнити його та відредагувати. Допоможіть 
Павликові зробити це (письмово).

Ãðèöåâ³ äâàíàäöÿòü ðîê³â. Ìè ç ïåðøîãî êëàñó ñèäèìî ç 
Ãðèöåì çà îäíîþ ïàðòîþ. Ãðèöü ãàðíî â÷èòüñÿ. Ó Ãðèöÿ âñ³ 
îö³íêè â³äì³íí³. Ãðèöü ëþáèòü áàãàòî ÷èòàòè. Ãðèöåâ³ äóæå 



187

ïîäîáàþòüñÿ êíèæêè ïðî ëüîò÷èê³â, ïðî ìàíäð³âíèê³â. Áàòüêî 
Ãðèöÿ äîçâîëÿº Ãðèöåâ³ êîðèñòóâàòèñÿ ñâîºþ á³áë³îòåêîþ.

Ãðèöü ìð³º ñòàòè êîñìîíàâòîì. Íàïîëåãëèâ³ñòü ³ ïðàöüîâè-
ò³ñòü Ãðèöÿ äîïîìîæå Ãðèöåâ³ äîñÿãòè ö³º¿ âèñîêî¿ ìåòè.

Ó Ãðèöÿ áàãàòî äðóç³â ñåðåä éîãî ðîâåñíèê³â òà ó÷í³â ìîëîä-
øèõ ³ ñòàðøèõ êëàñ³â. Ãðèöü áåðå àêòèâíó ó÷àñòü ìàéæå â óñ³õ 
ñïîðòèâíèõ çìàãàííÿõ, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ ó øêîë³.

§ 75. НАПИСАННЯ ОГОЛОШЕННЯ

Îãîëîøåííÿ – öå äîêóìåíò, ÿêèé ïóáë³÷íî ïîâ³äîìëÿº 
ïðî âèðîáíè÷³ ïîòðåáè, ãðîìàäñüê³ çóñòð³÷³ ÷è ³íø³ çàõîäè, â 
óñï³øíîìó ïðîâåäåíí³ ÿêèõ çàö³êàâëåíèé îðãàí³çàòîð.

Îãîëîøåííÿ ìîæå áóòè óñíèì àáî ïèñüìîâèì, àëå â îáîõ 
âèïàäêàõ éîãî òåêñò ïîâèíåí ì³ñòèòè ÷³òê³ é âè÷åðïí³ â³äî-
ìîñò³ ïðî äàòó, ÷àñ, ì³ñöå ³ çì³ñò çàõîäó òà éîãî îðãàí³çàòîðà.

Çðàçîê îãîëîøåííÿ

О голо ш е н н я
9 березня 2014 р. о 18 годині у приміщенні актового залу 

школи відбудеться вечір з нагоди 200-ліття  
від дня народження Тараса Шевченка.

Дирекція школи

 Вправа 371. Пригадайте, які є стилі мовлення. До якого стилю належить 
оголошення? 

 Вправа 372. Підготуйте тексти оголошення:

à) â³ä ³ìåí³ îðãêîì³òåòó ïðî çóñòð³÷ ç âèïóñêíèêàìè ÿê³ 
çàê³í÷èëè øêîëó 10 ðîê³â òîìó;

á) â³ä ³ìåí³ ë³òåðàòóðíîãî ãóðòêà ïðî ïî¿çäêó ãóðòê³âö³â äî 
ë³òåðàòóðíî-ìåìîð³àëüíîãî ìóçåþ Î. Êîáèëÿíñüêî¿ â ñ. Äèìêà;

â) â³ä ³ìåí³ ãóðòêà þíèõ íàòóðàë³ñò³â ïðî çàíÿòòÿ íà òåìó: 
«Ïòàõè íàøîãî êðàþ».

 Вправа 373. Прочитайте текст, перекажіть його зміст і доберіть влучну 
назву.

Ìàëþê íå ìîæå çàñíóòè. Áàòüêî ñ³äàº ïîðó÷ ³ ïî÷èíàº ðîç-
ïîâ³äàòè êàçêè.
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Ìèíàº ãîäèíà, äðóãà… Íàðåøò³ â ê³ìíàò³ çàïàíóâàëà òèøà. 
Ìàòè îáåðåæíî â³ä÷èíèëà äâåð³ ³ ïèòàº:

– Â³í çàñíóâ?
– Òàê, ìàìî, – ïîøåïêè â³äïîâ³â ñèíîê.

 Вправа 374. Пригадайте, що називається діалогом, наведіть приклад 
діалогу (у ролях) директора школи зі старостою класу, учні якого хочуть 
поїхати на екскурсію до столиці.

 Вправа 375. Подумайте, про що можуть говорити двоє учнів, поверта-
ючись зі школи. Запишіть таку розмову у формі діалогу. Використовуйте 
звертання.

 Вправа 376. Запишіть у формі діалогу розмову двох рибалок або двох 
грибників чи двох мотоциклістів (по 3–4 репліки кожного), використовуючи 
питальні, розповідні та спонукальні речення.

§ 76. РОЗБІР ЗАЙМЕННИКА ЯК ЧАСТИНИ МОВИ

Послідовність розбору
1.  Ñëîâî â òåêñò³.
2.  ×àñòèíà ìîâè.
3.  Ïî÷àòêîâà ôîðìà (íàçèâíèé â³äì³íîê îäíèíè).
4.  Ðîçðÿä.
5.  Îñîáà (ÿêùî º).
6.  Ð³ä (ÿêùî º). 
7.  ×èñëî (ÿêùî º).
8.  Â³äì³íîê.
9.  Ñèíòàêñè÷íà ðîëü. 
10. Âèìîâà ³ íàïèñàííÿ.
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Çðàçêè ðîçáîðó

Òè ìåíå íå çàáóëà? (Ì. Êîöþáèíñüêèé).

Çðàçîê óñíîãî ðîçáîðó
Òè – çàéìåííèê, ïî÷àòêîâà ôîðìà òè, îñîáîâèé, äðóãà îñîáà, 

îäíèíà, íàçèâíèé â³äì³íîê. Ó ðå÷åíí³ âèêîíóº ðîëü ï³äìåòà.

Çðàçîê ïèñüìîâîãî ðîçáîðó 
Òè – çàéìåííèê, ïî÷. ô. òè, îñîá., 2-ãà îñ., îäí., Í. â., 

ï³äìåò.

Вправа 377. Прочитайте і перепишіть речення, знайдіть займенники, підкресліть 
їх. Виберіть по одному займенникові кожного розряду і зробіть повний морфоло-
гічний розбір. Займенників якого розряду у вправі немає?

1. Äÿäüêî Ñåáàñò³àí òåæ âèáðàâ ñîá³ êíèãè, ïðàâäà, íå òàê³ 
ãðóá³, ÿê ÿ. 2. ßêó æ òîá³ ùå ï³ä³áðàòè? ×è íå îöþ? 3. À â 
íèõ º ñòð³ëÿíèíà? 4. Òè, Ìèõàéëå, ÿê çàê³í÷èø ñâîþ øêîëó, 
ïðè¿æäæàé ó÷èòèñü äî íàñ. ß òîá³ äàì óñ³ êíèæêè ïðî÷èòàòè.  
5. ² íàì óñ³ì ÷îãîñü ñòàº äóæå ñì³øíî (Ì. Ñòåëüìàõ).

ÇÀÂÄÀÍÍß ÄËß Ï²ÄÑÓÌÊÎÂÎÃÎ ÒÅÌÀÒÈ×ÍÎÃÎ 
ÊÎÍÒÐÎËÞ ÇÍÀÍÜ

Çàâäàííÿ 1. Âñòàíîâ³òü, ÿêèé çàéìåííèê ó ðÿäêó çàéâèé. Ó ÿêîìó çà-
éìåííèêó âè çàñóìí³âàëèñÿ? 

 1. Ì³é, íàøîãî, ¿õí³ì, ñâ³é, òîé.
 2. ×èé, ÿêà, êîòðîìó, ÷îãî, ñåáå.

 3. ß, ¿¿, âîíè, ìè, íàñ.

Çàâäàííÿ 2. Çàïèø³òü óñ³ ðîäîâ³ ³ ÷èñëîâ³ ôîðìè çàéìåííèê³â ì³é, òâ³é, 
ñâ³é, íàø, âàø, ¿õí³é. ßêîãî âîíè ðîçðÿäó?

Çàâäàííÿ 3. Çàïèø³òü óñ³ ôîðìè ðîäó ³ ÷èñëà çàéìåííèê³â öåé, òîé, 
òàêèé, ÿêèé, ÷èé, êîòðèé, ïîãðóïóâàâøè (óñíî) ¿õ çà ðîçðÿäàìè.

Çàâäàííÿ 4. Çàïèø³òü ò³ ç íàâåäåíèõ çàéìåííèê³â, ÿê³ íå ìàþòü àí³ 
ðîäó, àí³ ÷èñëà: ñê³ëüêè, ÿ, õòî, ñò³ëüêè, êîòðèé, ùî, âîíà, âåñü. 

Çàâäàííÿ 5. Çàéìåííèêè ÿêîãî ðîçðÿäó óòâîðþþòüñÿ ç äîïîìîãîþ ÷àñ-
òîê (ó ðîë³ ïðåô³êñ³â ÷è ïîñòô³êñ³â) áóäü-, -íåáóäü, êàçíà-, -áóäü,  õòîçíà- 
òà ³í.?

ÒÅÑÒÎÂ² ÇÀÂÄÀÍÍß

1. Ó ÿêîìó ðÿäêó âñ³ ñëîâà º çàéìåííèêàìè?

À ßêèéñü, áóäü-ÿê, àáèõòî, ùî-íåáóäü, êàçíà-äå.
Á Äå÷èé, àáèêîëè, õòî-íåáóäü, áóäü-÷èé.
Â Í³êîòðèé, í³ÿêèé, àáèÿê, áóäü-êîëè, íåàáèÿêèé.
Ã Êàçíà-êîòðèé, áîçíà-õòî, ùîñü, ùî-íåáóäü.
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2. Ó ÿêîìó ðÿäêó âñ³ çàéìåííèêè âêàçóþòü íà ïðåäìåò ÷è îñîáó?

À Áóäü-õòî, ùîñü, í³÷èé, â³í, äåÿêèé.
Á ß, òàêèé, í³ÿêèé, òè, õòîñü.
Â Âîíî, ¿õí³é, ñåáå, âè, ñò³ëüêè.
Ã Âîíà, äåõòî, ìè, ñàì, êàçíà-ùî.

3. Óêàæ³òü ðÿäîê, ó ÿêîìó âñ³ çàéìåííèêè ïèøóòüñÿ ÷åðåç äåô³ñ.

À Àáè/õòî, áóäü/÷èé, äå/êîòðèé, êàçíà/ùî.
Á Àí³/ÿêèé, äå/ÿêèé, àáè/ùî, ÷èé/ñü. 
Â Áóäü/ùî, ÷èé/íåáóäü, êàçíà/ÿêèé, õòîçíà/ñê³ëüêè.

4. Óêàæ³òü ðÿäîê, ó ÿêîìó âñ³ çàéìåííèêè ïèøóòüñÿ îêðåìî.

À Ç/êèì/íåáóäü, õòîçíà/ùî, ñê³ëüêè/íåáóäü, àáè/ÿêèé.
Á Í³/ó/ñê³ëüêîõ, àí³/ïðî/ùî, áóäü/çà/ùî, êàçíà/õòî.
Â Í³/ç/êèì, êàçíà/â³ä/êîãî, àí³/ïðî/ùî, í³/ïðî/êîãî.

5. Óêàæ³òü ðÿäîê, ó ÿêîìó âñ³ çàéìåííèêè íàïèñàí³ íåïðàâèëüíî. 

À Äå-õòî, áóäü ÷èé, àí³ñê³ëüêè, äåùî, àí³ùî.
Á Ç êèì-íåáóäü, í³ â³ä êîãî, áóäü-÷èì, àí³ÿêèé, ùîñü.
Â Í³çêèì, õòîçíà-äëÿ ÷îãî, àáè-ùî, àí³-ñê³ëüêè, í³-êîòðèé.

6. Ó ÿêîìó ðÿäêó âñ³ çàéìåííèêè ïèøóòüñÿ ðàçîì?

À Í³/äëÿ/êîãî, í³/ÿêèé, äå/ùî.
Á Í³/õòî, äå/ÿêèé, àáè/ùî.
Â Í³/ç/÷èì, áóäü/õòî, êàçíà/ùî.
Ã Í³/÷èé, áóäü/ÿêèé, í³/â³ä/÷îãî.
Ä Í³/â/ÿêîìó, áóäü/ùî, õòîçíà/êîëè.

Творчі завдання
². Ïðîäîâæ³òü ðå÷åííÿ:
 1. Ìè ùèðî âäÿ÷í³ Âàì…
 2. Â³í çàâøå ñîáîþ…
 3. ß ç ïðèâîäó öüîãî àí³ñê³ëüêè…
 4. Ìåí³ ïîäîáàþòüñÿ âàø³…
²². Ïåðåáóäóéòå ðå÷åííÿ òàê, ùîá âîíè íàáóëè ïðîòèëåæíîãî çì³ñòó. 

Çàì³í³òü âæèò³ òóò çàéìåííèêè ìîæëèâèìè ³íøèìè.
 1. Ó íàñ êîæíó ñïðàâó ìîæóòü ïîñòàâèòè ç í³ã íà ãîëîâó.
 2. ×îì áè òîá³ íå ïîãîäèòèñü õîäèòè íà òðåíóâàííÿ?
 3. Ïîðà õèçóâàòèñÿ ñîáîþ, à íå ñâî¿ìè óñï³õàìè.
²²². Çíàéä³òü â ³íòåðíåò³ òåêñò ïðî êîñì³÷í³ êîðàáë³. Ç’ÿñóéòå, ÷è º 

ó 40 ðÿäêàõ òåêñòó çàéìåííèêè. ßêùî º, âèïèø³òü ¿õ, âèçíà÷òå 
ðîçðÿä ³ ïîÿñí³òü äîö³ëüí³ñòü ¿õ óæèâàííÿ. 
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²V. Ðîçòàøóéòå ñêëàäè ñë³â ³ îêðåì³ ñëîâà òàê, ùîá âèéøîâ ðÿ-
äîê â³äîìî¿ ðîñ³éñüêîþ òà óêðà¿íñüêîþ ìîâàìè ìîëîä³æíî¿ 
ï³ñí³.

друж/Я/на/ти/во/сі/ми/всі/ він/м’я/на/я…
V. Âèñëîâòå îäíèì ðå÷åííÿì áóäü-ÿêó äóìêó, ÿêà ïðèéøëà âàì íà 

ïàì'ÿòü ó öåé ìîìåíò. ×è çíàäîáèâñÿ âàì çàéìåííèê? ×îìó?

Ä²ªÑËÎÂÎ

§ 77. ДІЄСЛОВО ЯК ЧАСТИНА МОВИ: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, 
МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ І СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Вправа 378. Перекладіть текст українською мовою, поставте запитання до під-
креслених слів, визначте, що вони означають.

Căruţa urca pe un drum cotit la deal, pe lângă case înconjurate de 
copaci umbroşi de pomi încărcaţi cu roadă dincolo de garduri de scândură 
ori de piatră, cu porţi de lemn sau de fier forjat, vopsite frumos. Vica stătea
din stângа căruţei cu cartea pe genunchi. Citea, ridica ochii şi privea la 
case, la copiiі ce se joacă pe marginea drumului şi cobora privirea în pagini 
(Â. Áåøëÿãà).

Ï³äêðåñëåí³ ó âïðàâ³ ñëîâà âêàçóþòü, ùî ðîáèòü ïðåäìåò 
àáî ùî ç íèì çðîáëåíî, ³ º ð³çíèìè ôîðìàìè ä³ºñëîâà.

Ä ³ º ñ ë î â î  – öå ÷àñòèíà ìîâè, ÿêà îçíà÷àº ä³þ ÷è ñòàí 
ïðåäìåòà ³ â³äïîâ³äàº íà çàïèòàííÿ ùî ðîáèòè? ùî çðîáèòè? 
ùî ðîáèòü ïðåäìåò? àáî ùî ç íèì ðîáèòüñÿ? Íàïðèêëàä: 
áóäóâàòè – çáóäóâàòè, çáèðàòè – ç³áðàòè, áóäóº, çáèðàº, 
ñâ³òèòüñÿ, ñòàð³º.

 Вправа 379. Пригадайте, що ви знаєте про дієслово.

Вправа 380. Перепишіть речення, знайдіть дієслівні форми, що означають 
дію чи стан, визначте їх синтаксичну роль і підкресліть як відповідний член 
речення.

1. Ïðèºìíî, êîëè ÿáëóêî, ïðî ÿêå äóìàëè, ùî âîíî êèñëå, 
âèÿâëÿºòüñÿ ñîëîäêèì (Î. Äîâæåíêî). 2. Òà õ³áà òåïåð äÿäüêî 
Ìèêîëà ïî÷óº ãîëîñ æ³íêè? (Ì. Ñòåëüìàõ). 3. ²äå â³éíà. Äåñü 
ãëóõî á’þòü ãàðìàòè (Ä. Ïàâëè÷êî). 4. Íå á³éòåñü çàãëÿäàòè ó 
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ñëîâíèê: öå ïèøíèé ÿð, à íå ñóìíå ïðîâàëëÿ (Ì. Ðèëüñüêèé). 
5. ßê çíàâ áè ÿ ö³íó ïåðåïî÷èíêó, êîëè á óòîìè ñïðàâæíüî¿ íå 
çíàâ (Ï. Äîðîøêî).

Ä³ºñëîâà áóâàþòü íåäîêîíàíîãî âèäó (îçíà÷àþòü ä³þ, ÿêà 
íå âèêîíàíà) ³ äîêîíàíîãî (îçíà÷àþòü ä³þ, ÿêà âèêîíàíà àáî 
áóäå âèêîíàíà). Íàïðèêëàä: ãîâîðèòè (ùî ðîáèòè? – íåäî-
êîíàíèé âèä) – çàãîâîðèòè (ùî çðîáèòè? – äîêîíàíèé âèä), 
êàçàòè – ñêàçàòè. Ä³ºñëîâà ìàþòü òðè ÷àñè: òåïåð³øí³é (ãî-
âîðþ), ìèíóëèé (ãîâîðèâ) ³ ìàéáóòí³é (áóäó ãîâîðèòè àáî 
ãîâîðèòèìó).

Ó òåïåð³øíüîìó ³ ìàéáóòíüîìó ÷àñ³ ä³ºñëîâà çì³íþþòüñÿ 
çà îñîáàìè, à â ìèíóëîìó ÷àñ³ ó ôîðì³ îäíèíè – çà ðîäàìè. 

Çì³íà ä³ºñë³â

Îñîáà Òåïåð³øí³é ÷àñ
Ìàéáóòí³é ÷àñ

Ð³ä Ìèíóëèé ÷àñ
ñêëàäåíèé ñêëàäíèé

Î ä í è í à

1-øà
2-ãà
3-òÿ

âåçó
âåçåø
âåçå

õîäæó
õîäèø
õîäèòü

áóäó âåçòè
áóäåø âåçòè
áóäå âåçòè

õîäèòèìó
õîäèòèìåø
õîäèòèìå

÷.
æ.
ñ.

â³ç
âåçëà
âåçëî

õîäèâ
õîäèëà
õîäèëî

Ì í î æ è í à
1-øà
2-ãà
3-òÿ

âåçåìî
âåçåòå
âåçóòü

õîäèìî
õîäèòå
õîäÿòü

áóäåìî âåçòè
áóäåòå âåçòè
áóäóòü âåçòè

õîäèòèìåìî
õîäèòèìåòå
õîäèòèìóòü

—
âåçëè
âåçëè
âåçëè

õîäèëè
õîäèëè
õîäèëè

Вправа 381. Прочитайте речення, знайдіть дієслова, з’ясуйте їх значення та 
синтаксичну роль.

1. Ð³ê çà ðîêîì ïðîõîäèòü. Â³ê çà â³êîì ñïëèâà… (Á. Ìåëü-
íè÷óê). 2. Ï³ñíÿ ãóä³ëà, ÿê äçâ³í. Ï³ñíÿ êðè÷àëà, ÿê ïòàõà, ë³ðà 
ðèäàëà. À â³í – í³÷èì áóëî, ³ íå ïëàêàâ (Á. Áóí÷óê). 3. Îñòàííþ 
í³÷ ïåðåáóâàëî ë³òî, öâ³ðêóí, âòîìèâøèñü, ï³ä ðóêîþ ñïàâ 
(Ì. Ìàò³îñ). 4. Áóíòóº òâåðäü çåìíà. Ñòðÿñàº íàñ (Ò.  Ñåâåðíþê). 
5. Ãóáèòü êðàñóíÿ äåøåâ³ êîðàë³, êîòèòüñÿ çãóáà çà íåþ óñë³ä 
(Ì. Ëàçàðóê). 6. Ñëîâà çâó÷àòü ïðèìóñèòü ñèëüíî é ãó÷íî ëèøå 
îäíà ïîåòîâà äóøà (Â. Ñèìîíåíêî). 7. Ç³â’ÿëî ñëîâî, ÿê ïîëèí, 
³ ñòàëî ã³ðêî íà óñòàõ (Ñ. Áóäíèé).

 Вправа 382. Поставте запитання до дієслів, визначте їх вид. Наведіть 
форми протилежного виду. Зробіть аналіз виділених слів за будовою.

1. Á³ãòè, áðàòè, âåçòè, ãíàòè, éòè, êàçàòè, ëèòè, ì’ÿòè, 
íåñòè, ïèòàòè, ð³âíÿòè, òðèâîæèòè, ôîðìóâàòè, õèòðóâàòè.
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2. Çá³ãòè, çâåçòè, ç³â’ÿíóòè, ç³ãíàòè, ç³ãíóòè, ç³ãð³òè, ç³éòè, 
ç³ìë³òè, ç³ì’ÿòè, ç³ïõíóòè, ç³ðâàòè, ç³ñòðóãàòè, çëèòè, ñêàçàòè.

Вправа 383. Пригадайте або випишіть з фразеологічного словника сім фразео-
логізмів української мови, в яких є одне із дієслів: бити, вийти, вити, гризти, 
дати, з’їсти, йти, кивати, пити, мотати, накивати, пам’ятати, пасти, 
пекти, пустити, пуститися, убратися. Яке значення мають дібрані вами 
фразеологізми?

Вправа 384. Зачитайте уривок з вірша, знайдіть дієслова, усно визначте їх мор-
фологічні ознаки (методом «Хто більше?»).

Ñîíöå ãð³º, â³òåð â³º
ç ïîëÿ íà äîëèíó;
íàä âîäîþ ãíå ç âåðáîþ
÷åðâîíó êàëèíó.

Íà êàëèí³ îäèíîêå
ãí³çäå÷êî ãîéäàº,
à äå æ ä³âñÿ ñîëîâåéêî?
Íå ïèòàé, íå çíàº.

(Ò. Øåâ÷åíêî)

Â. Ñòîãíóò. Âåðáà íàä âîäîþ



194

§ 78. ПРАВИПИС НЕ З ДІЄСЛОВАМИ

Вправа 385. Прочитайте речення, знайдіть дієслова і поясніть, яке значення до-
помагає передати заперечне слово не.

1. ß íå â³ðþ – ÿ ïåðåêîíàíèé (Ï. Ñîðîêà). 2. Ìàðòà âäàëà, 
ùî íå ÷óº (²ðèíà Â³ëüäå). 3. «Õî÷à á ö³º¿ ñòîëèö³ íå ìèíóòè», – 
íåïîêî¿âñÿ ñåðæàíò Êîçàêîâ (Î. Ãîí÷àð). 4. Ìåí³ æèòòÿì íàïè-
ñàíî áóëî íå íåíàâèä³òè, íå êëÿñòè, à ëþáèòè (Ì. Â³íãðàíîâ-
ñüêèé).

Íå ç ä³ºñëîâàìè, ÿê ïðàâèëî, ïèøåòüñÿ îêðåìî. Íàïðèêëàä: 
íå áà÷èòè, íå äóìàòè, íå çãàäóâàòè.

Íå ç ä³ºñëîâàìè ïèøåòüñÿ ðàçîì ó òàêèõ âèïàäêàõ:
à) ÿêùî ä³ºñëîâî áåç íå íå âæèâàºòüñÿ: íåâîëèòè, 

íåíàâèä³òè, íåõòóâàòè;
á) ÿêùî ä³ºñëîâî ç íå ìîæíà çàì³íèòè ñèíîí³ìîì áåç íå: 

íåçäóæàòè (õâîð³òè), íåñëàâèòè (ãàíüáèòè);
â) ÿêùî ä³ºñëîâà ìàþòü ó ñâîºìó ñêëàä³ ïðåô³êñ íåäî-, ùî 

îçíà÷àº ä³þ ÷è ñòàí ó íåïîâí³é ì³ð³: íåäîáà÷àòè, íåäîáèðàòè, 
íåäîâàíòàæèòè, íåäîâàðèòè.

Вправа 386. Перепишіть речення, розкриваючи дужки. Усно поясніть правопис 
не з дієсловами.

1. Âñå áà÷èëè, í³ ñëîâà (íå)ñêàçàëè âðàç ïîñìóòí³ë³ íàø³ 
ìàòåð³ (Ë. Êîñòåíêî). 2. ß õîò³â ùîñü ãàðíå-ãàðíå ñêàçàòè éîìó, 
àëå (íå)çíàéøîâ òàêèõ ñë³â ³ ò³ëüêè ç³òõíóâ (Ì. Ñòåëüìàõ). 
3. Òóò æèâ Ôðàíêî. Ìåí³ (íå)â³äíàéòè ñë³ä ãåí³ÿ íà êàìåí³ 
ì³ñüêîìó! (Ä. Ïàâëè÷êî). 4. ß (íå)ëþáëþ òåáå, (íå)íàâèäæó, 
áåðêóòå, çà òå, ùî â ãðóäÿõ òè õîâàºø ñåðöå ëþòå (². Ôðàí-
êî). 5. ß íå (íå)çäóæàþ, í³âðîêó, à ùîñü òàêåº áà÷èòü îêî, ³ 
ñåðöå æäå ÷îãîñü, áîëèòü… (Ò. Øåâ÷åíêî). 6. Ñèâèé âîðîí (íå)
äîêðÿ÷å, ê³íü áóëàíèé (íå)äîñêà÷å, ò³ëüêè ãóñè íà ñâ³òàíí³ 
äîë³òàþòü (Á. Áóí÷óê). 

Вправа 387. Розподіліть дієслова на три групи за поданими вище правилами на-
писання не разом з дієсловами. Чи є тут дієслова, які в певних реченнях можуть 
писатися з не окремо? Підкреслені дієслова введіть у речення.

Íåâîëèòè, íåä³áðàòè, íåäîáà÷èòè, íåäîáèðàòè, íåäîâè-
êîíóâàòè, íåäîâ³ðÿòè, íåäî¿äàòè, íåäîêàçóâàòè, íåäîëþáëþâàòè, 
íåäîîö³íþâàòè, íåäîïëà÷óâàòè, íåçäóæàòè, íåç÷óòèñÿ, íåíàâè-
ä³òè, íåïîêî¿òè, íåïîëþáëÿòè, íåïðèòîìí³òè, íåñëàâèòè, íåñòÿ-
ìèòèñÿ, íåòåðïåëèâèòèñÿ, íåòÿìèòèñÿ, íåõòóâàòè.
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§ 79. НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА (ІНФІНІТИВ). 
СУФІКСИ НЕОЗНАЧЕНОЇ ФОРМИ -ТИ (-ТЬ)

Вправа 388. Прочитайте текст, знайдіть дієслова однакової форми. Що ви може-
те сказати про таку форму?

Æèòè – Â³ò÷èçí³ ñëóæèòè ³ íàâ³ê ïàì’ÿòàòè, ùî ¿¿ íå ìîæ-
íà çðàäèòè. Íå ìîæíà çàáóòè àí³ ¿¿ äèâîâèæíî¿ êðàñè, àí³ 
¿¿ ÷àð³âíî¿ ìîâè. Ó ÿê³ á ñâ³òè íå çàêèíóëà òåáå äîëÿ, òè íå 
ìîæåø çàáóòè ìàòåðèíñüêî¿ ìîâè, îò÷îãî äîìó ³ äîðîãèõ òîá³ 
äðóç³â. Òðèìàòè âñå öå â ïàì’ÿò³ – íå òÿãàð, à ùàñòÿ çàëèøà-
òèñÿ ñîáîþ.

Íåîçíà÷åíîþ ôîðìîþ, àáî ³íô³í³òèâîì (infinitivul), 
íàçèâàºòüñÿ òàêà ôîðìà ä³ºñëîâà, ÿêà ïîçíà÷àº ä³þ ÷è ñòàí 
áåçâ³äíîñíî äî ñïîñîáó, ÷àñó, îñîáè, ÷èñëà, ðîäó. Íàïðèêëàä: 
ìð³ÿòè, áåðåãòè, âîëîä³òè, ãàëüìóâàòè.

Íåîçíà÷åíà ôîðìà ä³ºñëîâà â³äïîâ³äàº íà çàïèòàííÿ 
ùî ðîáèòè? àáî ùî çðîáèòè? Ìîðôîëîã³÷íèì ïîêàçíèêîì 
íåîçíà÷åíî¿ ôîðìè º ñóô³êñ -òè, à â ïîåç³¿ é ôîëüêëîð³ ùå é -òü.

Вправа 389. Прочитайте уривок вірша, знайдіть дієслова в неозначеній формі, 
випишіть їх, виділивши дефісом суфікси -ти, -ть і поставте до них запитання що 
робити? чи що зробити?

Îñòîãèäëî ä³äó õë³á æóâàòè,
ñëóõàòè îáðàçè â³ä óñ³õ,
ö³ëå ë³òî ãîðîáö³â ãàíÿòè
òà ãðàê³â ñóñ³äîâ³ íà ñì³õ.
Âçÿòü áè ³ñòèê*, òîðáó ÷åðåç ïëå÷³
³ ï³òè ñâ³ò çà î÷³ ç ñåëà,
àëå çâèê äî õàòè, äî ìàëå÷³,
ùî éîãî, ìîâ áàòüêà, îáëÿãëà.

(Â. Ñèìîíåíêî).

Íåîçíà÷åíà ôîðìà º ïî÷àòêîâîþ ôîðìîþ ä³ºñëîâà, ÿêà 
ô³êñóºòüñÿ ñëîâíèêàìè.

Вправа 390. Випишіть з тексту дієслова і подайте їх у початковій формі. До кож-
ного дієслова доберіть запитання (що робити? чи що зробити?) і з’ясуйте, від 
чого залежить ваш вибір.

Ñüîãîäí³ Ëþäìèëà Ñòåïàí³âíà ïîõâàëèëà éîãî ïåðåä óñ³ì 
êëàñîì:

* Iñòèê – ïàëè÷êà ³ç çàë³çíèì íàêîíå÷íèêîì.
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– Ìîëîäåöü, Ìèøêî, äîáðå ïî÷àâ íàâ÷àëüíèé ð³ê!
Ìèøêîâ³ õîò³ëîñÿ çðîáèòè ùîñü òàêå, ùîá àæ äóõ çàõîïèëî: 

ñòðèáíóòè ç ïàðàøóòîì, çàáèòè ÷óäîâîãî ãîëà àáî ïðîñòî 
ïðîéòèñÿ íà ðóêàõ äîãîðè íîãàìè. Àëå, íà æàëü, íå áóëî ï³ä 
ðóêîþ í³ ïàðàøóòà, í³ ôóòáîëüíîãî ì’ÿ÷à, ³ òîìó âñþ åíåðã³þ 
õëîï÷èíà â³ääàâ ñóìö³. Â³í òàê ìàõíóâ íåþ â ïîâ³òð³, ùî ëåäâå 
íå çà÷åïèâ Äìèòðóñÿ Êîëîäÿæíîãî. Äìèòðóñü â³äõèëèâñÿ é 
ãóêíóâ:

– Ãëÿäè, êíèæêè ïîãóáèø! (Î. Äîí÷åíêî).

Вправа 391. Перекладіть молдовські дієслівні форми українською мовою. Під-
кресліть молдовський та український інфінітиви і поясніть їх правопис.

A afla, a ara, a se afla, a se bate, a se grăbi, a se îndoi, aflând, aşteptând, 
lovind, a porni.

Íåîçíà÷åíà ôîðìà ä³ºñëîâà ìîæå áóòè áóäü-ÿêèì ÷ëåíîì 
ðå÷åííÿ.

Вправа 392. Перепишіть речення, знайдіть неозначену форму, визначте синтак-
сичну роль і підкресліть як член речення.

1. Æèòòÿ ïðîæèòè – íå ïîëå ïåðåéòè (Í. òâ.). 2. ² âîâòóçèòüñÿ 
äóìêà, ìîâ êâî÷êà, â íàìàãàíí³ ðàäèòü ñëîâћ (Â. Ñèìîíåíêî). 
3. ß òîá³ äàì óñ³ êíèãè ïðî÷èòàòè (Ì. Ñòåëüìàõ). 4. À ÿ ñï³øó 
äîäîìó, à ÿ ñï³øó äî ìàìè, áî ìàº ùîñü ñêàçàòè î÷èìà ëèø 
ìåí³ (Â. Âàñêàí). 5. Âåñåëîìó, æàðò³âëèâîìó ìåíøîìó áðàòîâ³ 
õîò³ëîñÿ ãîâîðèòè, ñòàðøèé çíåõîòÿ êèäàâ éîìó ïî ê³ëüêà ñë³â 
(². Íå÷óé-Ëåâèöüêèé). 6. Áàæàííÿ â÷èòèñü áóëî â íüîãî ùå 
çìàëêó (Ì. Êîöþáèíñüêèé).

§ 80. СПОСОБИ ДІЄСЛІВ

Вправа 393. Прочитайте речення і з’ясуйте, в якому з них дієслівний присудок 
виражає реальну дію, в якому – можливу за певних умов.

1. ßê íà ìåíå, ÿ îáðàâ áè ôàõ ë³êàðÿ. 2. Ìèõàéëèêó, ïðèíåñè 
ñâ³æî¿ âîäè. 3. Äîðîãó äî ñåëà ñâîãî äèòèíñòâà â³í äîáðå  
ïàì’ÿòàº.

Çà çäàòí³ñòþ âèðàæàòè â³äíîøåííÿ ä³¿ äî ä³éñíîñò³ 
ðîçð³çíÿþòü òðè ñïîñîáè ä³ºñë³â (modurile verbelor): ä³éñíèé 
(indecativ), óìîâíèé (condiţional) ³ íàêàçîâèé (imperativ).
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Ä³éñíèé ñïîñ³á îçíà÷àº ðåàëüíó ä³þ ó òåïåð³øíüîìó, 
ìèíóëîìó ÷è ìàéáóòíüîìó ÷àñ³. Íàïðèêëàä: 1. Äåñü êîí³ 
ðæóòü ³ ãëóõî ãðàþòü ñóðìè (Ë. Êîñòåíêî). 2. Óñå, ùî ïîáó-
äîâàíå íà ëþáîâ³, â³÷íå (Ï. Ñîðîêà). 3. ß íàá³ãàâñÿ, íàäèõàâ-
ñÿ çàïàõ³â ïîëüîâèõ êâ³ò³â (Ï. Ñîðîêà). 4. Òàì ÿ ñèä³òèìó 
íà ãîð³, íà ìîðîç³ ãð³òèìó ñí³ãóð³â (Ì. Â³íãðàíîâñüêèé).

Ä³ºñëîâà ä³éñíîãî ñïîñîáó ìàþòü ôîðìè, ÿê³ âëàñòèâ³ ä³º-
ñëîâàì òåïåð³øíüîãî, ìèíóëîãî ³ ìàéáóòíüîãî ÷àñ³â.

Óìîâíèé ñïîñ³á îçíà÷àº ä³þ, ìîæëèâó çà ïåâíî¿ óìîâè. 
Íàïðèêëàä: 1. ßêáè âè â÷èëèñü òàê, ÿê òðåáà, òî é ìóäð³ñòü 
áè áóëà ñâîÿ (Ò. Øåâ÷åíêî). 2. ² ÿ ïî¿õàâ áè äî ìîðÿ, àëå ó 
ìåíå çìàãàííÿ (Ç ëèñòà). 3. Çà÷èíèâ áè òè â³êíî, áî äóæå 
õîëîäíî â ê³ìíàò³ (Ðîçì.).

Íàêàçîâèé ñïîñ³á îçíà÷àº áàæàíó ç ïîãëÿäó ìîâöÿ 
ä³þ ³ ïåðåäàº íàêàç, çàêëèê, ïðîõàííÿ, çàîõî÷åííÿ äî ¿¿ 
âèêîíàííÿ. Íàïðèêëàä: 1. Ñÿäü êîëî ìåíå (Ì. Êîöþáèíñüêèé). 
2. Î, ðÿòóéòå æ ìåíå! (À. Òåñëåíêî). 3. Í³êîëè íå ïðàãíè 
òîâàðèñòâà ëþäåé çëèõ (Ç Á³áë³¿). 4. Íåõàé í³ æàð, í³ õîëîä 
íå ñïèíÿòü âàñ (². Ôðàíêî).

Вправа 394. Перепишіть текст, знайдіть і підкресліть способові форми дієслів, 
надписом зверху уточніть спосіб: д. – дійсний, у. – умовний, н. – наказовий.

í.
Çðàçîê: Çâåëè ³ íàì êîíåé çàïðÿãàòè (². Êàðïåíêî-Êàðèé).

1. Ìåí³ áàáà êàçàëà, ùî ÿ ðîñòó ââ³ñí³ (Î. Äîâæåíêî). 
2. ²äè ï³øêè, Ãîñïîäü ïðèéìå òâî¿ òðóäè ³ äàñòü òîá³ çäîðîâ’ÿ 
(². Êàðïåíêî-Êàðèé). 3. À äå òè ñïèø? À ¿ñòè òàì äàþòü? 
(Ë. Êîñòåíêî). 4. Ãàëèíî… Òè ïðîáà÷ ìåí³ (Î. Äîí÷åíêî). 5. Íó, 
íå ïèòàé, à éäè é ðîáè (². Ôðàíêî). 6. Ùî æ áè âè äóìàëè? 
(Ï. Êóë³ø). 7. À ùî âñ³ì äàðóþòü íà ðàä³ñòü? Êâ³òè! À ùî º 
íàéá³ëüøà ³ç ðàäîñòåé? Ä³òè! (Â. Âàñêàí).

Вправа 395. Перепишіть вірш, підкресліть дієслова дійсного способу, зверху 
скорочено позначте час дієслів: теп. ч. – теперішній час, мин. ч. – минулий час, 
майб. ч. – майбутній час.

ÌÀËÅÍÜÊ² ÑÎÍÖß

Ìèíóëà í³÷, ³ ñîíöå á³ëîãðèâå
íåñå íà òðîñ³ îãíåííîìó äåíü,
³ áëèñê³òêè, øâèäê³ òà ìåòóøëèâ³,
ñòðèáàþòü íà àñôàëüò³ äå-íå-äå. 
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Ìîâ÷àòü êàøòàíè, ñòîìëåí³ ³ ìëÿâ³,
òà îñü ï³ä íèõ, ó öàðñòâî òèøèíè,
ââ³ðâàëèñÿ ÷îðíÿâ³ ³ á³ëÿâ³
áëàêèòíîîê³ äî÷êè ³ ñèíè. 

² âæå êàøòàíàì í³êîëè äð³ìàòè,
³ ñîíöå íå íàäèâèòüñÿ çãîðè
íà ¿õ íîñè, ðóì’ÿí³ ³ êèðïàò³,
íà âèò³âêè, íà ³ãðè ä³òâîðè.

² íåáî òåìíîòîþ ãëèáèí³º,
³ ðàä³ñòü íàëèâàºòüñÿ â ñåðöÿ.
Ñì³þòüñÿ, á³ãàþòü, ïóñòóþòü, ìð³þòü
ìàëåñåíüê³ çàìóðçàí³ ñîíöÿ.

(Â. Ñèìîíåíêî).

Î. Àíäðåºâ. Êàøòàíè íà Âåðõíüîìó Âàëó

Óìîâíèé ñïîñ³á ä³ºñë³â òâîðèòüñÿ â³ä îñíîâè íåîçíà÷åíî¿ 
ôîðìè ä³ºñëîâà çà äîïîìîãîþ ñóô³êñà -â/-ë ³ ÷àñòêè áè (á), 
ïîð³âí.: íàïèñà-òè ³ íàïèñà-+-â áè, çðîáè-òè ³ çðîáè-+-â áè, 
ïðèíåñ-òè ³ ïðèíåñ-+-ë-à á.

Óìîâíèé ñïîñ³á ä³ºñë³â â îäíèí³ çì³íþºòüñÿ çà ðîäàìè, à â 
ìíîæèí³ ìàº ñï³ëüíó ôîðìó äëÿ âñ³õ òðüîõ ðîä³â:

áðà-òè ãîëè-òè ãîð³-òè êîëî-òè êðèêíó-òè
áðàâ áè ãîëèâ áè ãîð³â áè êîëîâ áè êðèêíóâ áè
áðàë-à á ãîëèë-à á ãîð³ë-à á êîëîë-à á êðèêíóë-à á
áðàë-î á ãîëèë-î á ãîð³ë-î á êîëîë-î á êðèêíóë-î á
áðàë-è á ãîëèë-è á ãîð³ë-è á êîëîë-è á êðèêíóë-è á
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Вправа 396. Перепишіть речення, підкресліть дієслівні форми умовного спосо-
бу прямою лінією, а форми двох інших способів – хвилястою. Зверніть увагу, на 
якому місці знаходиться частка би (б) і від чого це залежить.

1. ß õîò³â áè çàìêíóòè òåáå â êë³òêó çîëîòó, ùîá í³ÿêå çëî íå 
ñÿãàëî òåáå (Î. Äîí÷åíêî). 2. Ùî æ áè âè äóìàëè? (Ï. Êóë³ø). 
3. Íó, õàé áè ñìèêíóâ çà âóõà, õàé ïîãðèìàâ áè ðàç ÷è äâà, – 
âñå îäíî â³í áè òàòà ñëóõàâ ³ ëîâèâ áè éîãî ñëîâà… (Â. Ñèìîíåí-
êî). 4. Õîò³ëà á ÿ ï³ñíåþ ñòàòè ó ñþþ õâèëèíó ÿñíó, ùîá â³ëüíî 
ïî ñâ³òó ë³òàòè, ùîá â³òåð ðîçíîñèâ ëóíó (Ëåñÿ Óêðà¿íêà). 
5. ß á îöå ïîêàçàëà ¿é Êè¿â (². Íå÷óé-Ëåâèöüêèé). 6. Õîäèòü 
êâ³òåíü çáóäæåíî ³ äçâ³íêî ó ìî¿é êîõàí³é ñòîðîí³, ÿ ³ç íèì 
ï³øîâ áè ïî ä³áðîâàõ, íàñëóõàâ áè, ÿê ðîñòå òðàâà (Ñ. Áóäíèé).

Ïðè óòâîðåíí³ ôîðì óìîâíîãî ñïîñîáó â³ä ä³ºñë³â ç îñíîâîþ 
³íô³í³òèâà íà ïðèãîëîñíèé:

à) ê³íöåâèé ïðèãîëîñíèé îñíîâè çáåð³ãàºòüñÿ â óñ³õ ôîðìàõ 
óìîâíîãî ñïîñîáó, àëå ñóô³êñà -â ó ôîðì³ ÷îëîâ³÷îãî ðîäó íå-
ìàº, ïîð³âí.: á³ã-òè ³ á³ã áè, á³ãëà á, á³ãëî á, á³ãëè á, ñòðèã-òè 
³ ñòðèã áè, ñòðèãëà á, ñòðèãëî á, ñòðèãëè á;

á) ê³íöåâèé ïðèãîëîñíèé îñíîâè çíèêàº â óñ³õ ôîðìàõ 
óìîâíîãî ñïîñîáó, à ñóô³êñ -â ÷è -ë- ïðèºäíóºòüñÿ äî òàêî¿ 
îñíîâè íà ãîëîñíó, ïîð³âí.: áðåñ-òè ³ áð³â áè, áðåëà á, áðåëî á, 
áðåëè á; êëàñ-òè ³ êëàâ áè, êëàëà á, êëàëî á, êëàëè á.

Вправа 397. Утворіть форми умовного способу від п’яти з поданих дієслів (за 
вашим вибором): бачити, везти, гребти, гризти, з’їсти, лізти, лягти, 
мести, могти, нести, пекти, повзти. Поясніть утворення цих форм.

Íàêàçîâèé ñïîñ³á ä³ºñë³â ìàº òðè ôîðìè: äðóãó îñîáó 
îäíèíè òà ïåðøó ³ äðóãó îñîáè ìíîæèíè, çàëåæíî â³ä òîãî, 
êîìó àäðåñîâàíèé íàêàç àáî ïðîõàííÿ.

Ó äðóã³é îñîá³ îäíèíè ä³ºñëîâà íàêàçîâîãî ñïîñîáó ìàþòü 
çàê³í÷åííÿ -è àáî íóëüîâå çàê³í÷åííÿ, òîáòî çàê³í÷åííÿ íà 
áóäü-ÿêèé òâåðäèé ÷è ì’ÿêèé ïðèãîëîñíèé, ó òîìó ÷èñë³ é: 
âåäè, ãîâîðè, â³ð, êëè÷, äîçâîëÿé, êèíü, ê³í÷àé.

Ó ïåðø³é îñîá³ ìíîæèíè íàêàçîâèé ñïîñ³á ìàº çàê³í÷åííÿ 
-³ìî, -ìî, à â äðóã³é – -³òü (ð³äøå -³òå), -òå. Çàê³í÷åííÿ -³ìî, 
-³òü (-³òå) ïðèéìàþòü ò³ ä³ºñëîâà, ÿê³ ó äðóã³é îñîá³ îäíèíè 
ìàëè çàê³í÷åííÿ -è, à çàê³í÷åííÿ -ìî, -òå – â³äïîâ³äíî ò³, ùî 
ìàëè íóëüîâå çàê³í÷åííÿ: âåä³ìî, ãîâîð³ìî òà â³ðìî, êëè÷ìî, 
÷èòàéìî ³ âåä³òü, ãîâîð³òü òà â³ðòå, êëè÷òå, ÷èòàéòå.
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 Вправа 398. Створіть за зразком таблицю дієвідмінювання дієслів ве-
сти і кликати у наказовому способі.

Çðàçîê:

Ïî÷àòêîâà
ôîðìà Îäíèíà Ìíîæèíà

ãîâîðèòè
äîçâîëÿòè

1-øà îñ.    –          –
2-ãà îñ.  ãîâîðè, äîçâîëÿé
3-òÿ îñ.     –          –

1-øà îñ. ãîâîð³ìî,  äîçâîëÿéìî
2-ãà îñ.  ãîâîð³òü,   äîçâîëÿéòå
3-òÿ îñ.       –            –

Вправа 399. Від наведених дієслів утворіть і запишіть форми 2-ї особи однини 
наказового способу, поясніть, які звукові зміни відбулися в коренях слів.

Áåðåãòè, áðàòè, áóäóâàòè, âèïðàâëÿòè, â³äñóíóòè, âêàçàòè, 
ãíàòè, äîâîçèòè, äîâåçòè, çàñèïàòè, çàñèíàòè, êîëèñàòè, ð³çàòè, 
øåïîò³òè.

Вправа 400. Запишіть усі форми наказового способу дієслів гнати і гонити. 
Яку особливість ви помітили?

 Вправа 401. Що б ви хотіли розповісти сонцю і вітру, звернувшись до 
них так:

Òîæ ïîñëóõàéòå, ñîíöå ³ â³òðå!
Ïåðåñòàíüòå ñêèãëèòü íà ìèòü!
Ìàþ ð³÷ ÿ äî âàñ íåõèòðó,
âè ïîñëóõàéòå, ïîìîâ÷³òü.

(Â. Ñèìîíåíêî)

Вправа 402. Перекладіть речення українською мовою, запишіть і підкресліть у 
них способові форми. Скороченнями д., ум., н. над дієсловом позначте спосіб.

1. La început a fost Cuvântul… Timpul a măcinat pietrele, a tocit 
metalele, a şters majoritatea urmelor lăsate de omenire în copilăria sa. Şi 
doar Cuvântul s-a păstrat (H. Äàá³æà). 2. Dacă ai pleca acum, ai ajunge 
la timp. 3. Aş dori să văd ţara mea natală ca o floare. 4. Băiete, ascultă 
totdeauna de părinţi (². ²îíåñêó).

 Вправа 403. Кожна група (по три учні) утворює форми 2-ї особи однини 
всіх трьох способів – дійсного, умовного, наказового – запропонованого 
учителем дієслова і почергово називає їх. Трійка, яка порушила черго-
вість, вибуває, а яка впоралась, отримує 3 бонуси.
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§ 81. ЗМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ ЗА ЧАСАМИ. МИНУЛИЙ ЧАС
Вправа 404. Прочитайте текст, знайдіть і випишіть дієслова. Підкресліть дієсло-
ва у формах дійсного способу.

– Ìèõàéëèêó, î÷³ ïîïñóºø! – ãðèìàâ íà ìåíå äÿäüêî Ñåáàñò³ÿí.
ß ïîñì³õàâñÿ éîìó, çàêðèâàâ êíèãó òà ÷åðåç õâèëüêó çíîâó 

ðîçãîðòàâ ¿¿, àáè õî÷ ïîãëÿíóòè íà ÷óäîâèñüêà, äëÿ ÷îãîñü 
çàêîâàí³ â çàë³çî.

² ïàìîðîççþ, ³ äèìîì, ³ ðîçêèäàíèìè âîãíèêàìè, ³ çîðÿìè 
çóñòð³÷àº íàñ çàñí³æåíå ñåëî. Îñü êðàé äîðîãè çàñêðèï³â 
æóðàâåëü*, à çà äîðîãîþ îá³çâàëàñÿ ùåäð³âêà (Ì. Ñòåëüìàõ).

Ä³ºñë³âí³ ôîðìè ä³éñíîãî ñïîñîáó çàâæäè íàçèâàþòü 
ðåàëüíó ä³þ, ÿêà â³äáóâàëàñÿ â ìèíóëîìó, â³äáóâàºòüñÿ òåïåð 
àáî â³äáóäåòüñÿ ó ìàéáóòíüîìó. Íàïðèêëàä: ÿ ïðàöþâàâ, ÿ 
ïðàöþþ, ÿ áóäó ïðàöþâàòè; ÿ ðàä³â, ÿ ðàä³þ, ÿ ðàä³òèìó.

Îòæå, ä³éñíèé ñïîñ³á ä³ºñë³â íàçèâàº ä³þ â ìèíóëîìó, 
òåïåð³øíüîìó àáî ìàéáóòíüîìó ÷àñ³.

Ä³ºñë³âí³ ôîðìè ìèíóëîãî ÷àñó (ale timpului trecut) 
íàçèâàþòü ä³þ, ÿêà â³äáóâàëàñü ÷è â³äáóëàñÿ äî ìîìåíòó 
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íå¿. Äî ä³ºñë³â ó ôîðì³ ìèíóëîãî ÷àñó ìîæíà 
ïîñòàâèòè çàïèòàííÿ ùî ðîáèâ? àáî ùî çðîáèâ? Íàïðèêëàä: 
1. Êîæåí äåíü ïðèíîñèâ ÿêóñü íîâèíó (Ì. Êîöþáèíñüêèé). 
2. Ë³ñ çóñòð³â ìåíå ÿê äðóãà… (Ì. Ðèëüñüêèé).

* Æóðàâeëü – òóò: ïðèñòð³é á³ëÿ êîëîäÿçÿ, âàæ³ëü äëÿ âèòÿãóâàííÿ â³äðà ç 
âîäîþ, íàãàäóº äîâãó øèþ æóðàâëÿ.



202

Ä³ºñë³âí³ ôîðìè òåïåð³øíüîãî ÷àñó (ale timpului prezent) 
íàçèâàþòü ä³þ, ÿêà â³äáóâàºòüñÿ ï³ä ÷àñ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 
íå¿. Äî ä³ºñë³â ó ôîðì³ òåïåð³øíüîãî ÷àñó ìîæíà ïîñòàâèòè 
çàïèòàííÿ ùî ðîáëþ? ùî ðîáèòü? Íàïðèêëàä: Â³òåð ç ãàºì 
ðîçìîâëÿº, øåï÷å ç îñîêîþ; ïëèâå ÷îâåí ïî Äóíàþ îäèí çà 
âîäîþ (Ò. Øåâ÷åíêî).

Ä³ºñë³âí³ ôîðìè ìàéáóòíüîãî ÷àñó (ale timpului viitor) 
íàçèâàþòü ä³þ, ÿêà â³äáóâàòèìåòüñÿ ÷è â³äáóäåòüñÿ ï³ñëÿ 
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íå¿. Äî ä³ºñë³â ó ôîðì³ ìàéáóòíüîãî ÷àñó 
ìîæíà ïîñòàâèòè çàïèòàííÿ ùî áóäó ðîáèòè? ùî ðîáèòèìó? 
àáî ùî çðîáëþ? Íàïðèêëàä: 1. Óêðà¿íî! Äîêè æèòè áóäó, 
äîòè â³äêðèâàòèìó òåáå (Â. Ñèìîíåíêî). 2. Ùî ñêàæåø, 
Ðóñòåìå? (Ì. Êîöþáèíñüêèé).

Вправа 405. Прочитайте текст, доберіть до нього заголовок. Випишіть дієслова, 
вжиті у минулому часі, і поставте до них запитання.

ß ãëÿíóâ íà íåáî, éîãî îáêëàäàëè ãð³çíî-ô³îëåòîâ³ õìàðè. Çà 
ÿðîì îá³çâàâñÿ ãð³ì, à Ëþáà íàëÿêàíî ñêðèêíóëà:

– Òè íå á³éñÿ, – çàñïîêîþâàâ ÿ Ëþáó, – òî ²ëëÿ êàëà÷³ 
ðîçêèäàº.

Î. Êâàøà. Ãðîçà
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– Àáè æ êàëà÷³, à òî ãðîìè ³ áëèñêàâêè. Îí óæå é ë³ñ 
ïåðåëÿêàâñÿ ãðîçè, – çàíåïîêî¿ëàñü ä³â÷èíà.

Ñïðàâä³, ï³ä òåìíèì íåáîì çàòðèâîæèâñÿ, çàãóä³â ë³ñ, 
çàêèï³ëî ëèñòÿ íà íüîìó, äåðåâàì ÷îãîñü çàõîò³ëîñÿ á³ãòè, àëå 
âîíè íå çíàëè, êóäè ïîäàòèñÿ, é, ñòîãíó÷è, ìåòàëèñÿ íà âñ³ 
áîêè. Çíîâó çìèãíóëà áëèñêàâêà ðàç ³ âäðóãå, ë³ñ ³ çâåðõó, ³ 
çñåðåäèíè ïðîñâ³òèâñÿ íåäîáðèì áëàêèòíàâèì âîãíåì, à ãð³ì, 
ÿê íàâ³æåíèé, ëóïèâ ó ê³ëüêà ö³ï³â*, íåíà÷å õîò³â îáìîëîòèòè 
çåìëþ. Òåïåð ³ ìåí³ ñòàëî ëÿ÷íî (Çà Ì. Ñòåëüìàõîì).

Ôîðìè ä³ºñë³â ìèíóëîãî ÷àñó òâîðÿòüñÿ â³ä îñíîâè 
³íô³í³òèâà çà äîïîìîãîþ ñóô³êñà -â/-ë- ³ â³äïîâ³äíèõ 
çàê³í÷åíü.

Ñóô³êñ -â ³ íóëüîâå çàê³í÷åííÿ ìàþòü â îäíèí³ ä³ºñëîâà 
÷îëîâ³÷îãî ðîäó, ñóô³êñ -ë- ³ çàê³í÷åííÿ -à – ä³ºñëîâà æ³íî÷îãî 
ðîäó, -ë- òà çàê³í÷åííÿ -î – ä³ºñëîâà ñåðåäíüîãî ðîäó, ïîð³âí.: 
çáèðà-òè ³ çáèðà-+-â, çáèðà-+-ëà, çáèðà-+-ëî.

Ôîðìè ìíîæèíè òâîðÿòüñÿ â³ä ïîâíî¿ ÷è ñêîðî÷åíî¿ 
îñíîâè ³íô³í³òèâà çà äîïîìîãîþ ñóô³êñà -ë- ³ çàê³í÷åííÿ -è: 
ç³áðà-òè ³ ç³áðà-+-ëè, ìåñ-òè ³ ìå- + -ëè.

Êîðåíåâ³ å, î, ÿ ó çàêðèòîìó ñêëàä³ ôîðì ÷îëîâ³÷îãî ðîäó 
ïåðåõîäÿòü â ³, ïîð³âí.: âåçòè ³ â³ç, ðîñòè ³ ð³ñ, ëÿãòè ³ ë³ã.

Вправа 406. Утворіть від наведених дієслів форми минулого часу чоловічого, жі-
ночого і середнього роду. Підкресліть голосні, що чергуються.

Âåçòè, âåñòè, âèðîñòè, äîïîìîãòè, çàãðåáòè, çëÿãòè, ìîãòè, 
íåñòè, ïåêòè, ðîñòè, ñòåðåãòè, òåêòè.

Вправа 407. Розгляньте систему форм минулого часу дієслів брати, гризти, 
густи і за їх зразком запишіть форми минулого часу дієслів бувати, кувати, 
лізти, оповісти, повзти, сікти, співати, тягти, уміти.

²íô³í³òèâ
Îäíèíà Ìíîæèíà

÷îë. ð. æ³í. ð. ñåðåäí. ð. óñ³ ðîäè

áðà-òè
ãðèç-òè
ãóñ-òè

áðàâ
ãðèç
ãóâ

áðàëà
ãðèçëà
ãóëà

áðàëî
ãðèçëî
ãóëî

áðàëè
ãðèçëè
ãóëè

 Вправа 408. Розкажіть про якусь цікаву подію, зустріч, яка вам запам’я-
талася. Дієслова в якій часовій формі вам знадобилися? А чи могли ви у 
цій розповіді про минуле використати дієслова у формі іншого часу?

* Ö³ï – äàâíº çíàðÿääÿ ïðàö³, ÿêèì âèìîëî÷óâàëè çåðíî ç êîëîñê³â.
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§ 82. ТЕПЕРІШНІЙ І МАЙБУТНІЙ ЧАСИ

Вправа 409. Пригадайте визначення теперішнього часу. Прочитайте текст, знай-
діть і випишіть форми дієслів теперішнього часу.

ß â³äðàçó âï³çíàþ Ëþáèí ãîëîñ, ï³äâîäæóñÿ íà ñàíÿõ ³ ãóêàþ 
÷åðåç ñòàâ:

– Ëþáî, íå çàñòóäè ãîëîñ!
Â³ä ñòàâó ÷óºòüñÿ ñïî÷àòêó ñì³õ, ïîò³ì õòîñü â³ää³ëÿºòüñÿ 

â³ä ãóðòó ³ ÷èìäóæ ì÷èòü äî íàñ.
² íàì óñ³ì ÷îãîñü ñòàº äóæå ñì³øíî. Òèì ÷àñîì íàñ 

íàçäîãàíÿþòü ëåãåíüê³ ñàí÷àòà, íà ïåðåäêó ÿêèõ ñèäèòü ìîëîäèé 
êðåìåçíèé ÷îëîâ’ÿãà, ïîçàä íüîãî ãîéäàºòüñÿ ³ òèõåíüêî ùîñü 
íàñï³âóº äèòèí³ ìîëîäèöÿ. ×èìñü çíàéîìèì-çíàéîìèì ïîâ³ÿëî 
íà ìåíå. Ìîëîäèöÿ îáåðòàºòüñÿ íà íàø ñì³õ, ³ ÿ, â³ðÿ÷è é íå 
â³ðÿ÷è, îäðàçó ñêðèêóþ:

– Ìàð’ÿíî!
– Îé! Ìèõàéëèêó! – ñïîëîõàíî çîéêíóëà ìîëîäèöÿ ³ äëÿ 

÷îãîñü ïåðåïèòàëà: – Öå òè?
– Àâæåæ, Ìàð’ÿíî! – ç³ñêàêóþ ç ñàíåé, íàáëèæàþñü äî íå¿ 

³ áà÷ó ïåðåä ñîáîþ âåëèê³-âåëèê³ î÷³, íàä ÿêèìè ñïîëîõàíî 
á’þòüñÿ â³íî÷êè â³é (Çà Ì. Ñòåëüìàõîì).

Òåïåð³øí³é ÷àñ ìàþòü ëèøå ä³ºñëîâà íåäîêîíàíîãî âèäó, 
òîáòî òàê³, äî ÿêèõ ó ïî÷àòêîâ³é ôîðì³ ìîæíà ïîñòàâèòè 
çàïèòàííÿ ùî ðîáèòè? Íàïðèêëàä: äóìàòè – äóìàþ, 
ãîâîðèòè – ãîâîðþ, ðàäèòè – ðàäæó.
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Ä³ºñëîâà òåïåð³øíüîãî ÷àñó çì³íþþòüñÿ çà îñîáàìè ³ 
÷èñëàìè: äóìàþ – äóìàºø – äóìàº, äóìàºìî – äóìàºòå – 
äóìàþòü.

Â³äì³íþâàííÿ ä³ºñë³â òåïåð³øíüîãî ÷àñó

Îñîáà
Ïî÷àòêîâà ôîðìà

áðàòè äóìàòè êðèøèòè ñòîÿòè

Î ä í è í à

1-øà (ÿ)
2-ãà (òè)
3-òÿ (â³í, âîíà, âîíî)

áåð-ó
áåð-åø
áåð-å

äóìà-þ
äóìà-ºø
äóìà-º

êðèø-ó
êðèø-èø
êðèø-èòü

ñòî-þ
ñòî-¿ø
ñòî-¿òü

Ì í î æ è í à

1-øà (ìè)
2-ãà (âè)
3-òÿ (âîíè)

áåð-åìî
áåð-åòå
áåð-óòü

äóìà-ºìî
äóìà-ºòå
äóìà-þòü

êðèø-èìî
êðèø-èòå
êðèø-àòü

ñòî-¿ìî
ñòî-¿òå
ñòî-ÿòü

 Вправа 410. Розкажіть, що ви вже сьогодні робили, що робите зараз у 
класі і що будете робити після уроків. Дієслова якого часу вам знадоби-
лися для розповіді?

Â³ä ä³ºñë³â äîêîíàíîãî âèäó ìîæëèâà ò³ëüêè ïðîñòà ôîðìà 
ìàéáóòíüîãî ÷àñó, ÿêà ìàº òàêó ñàìó ñèñòåìó â³äì³íþâàííÿ, 
ùî é ä³ºñëîâà òåïåð³øíüîãî ÷àñó.

Â³äì³íþâàííÿ ä³ºñë³â ó ïðîñò³é ôîðì³ ìàéáóòíüîãî ÷àñó

Îñîáà
Ïî÷àòêîâà ôîðìà

âèáðàòè çàäóìàòè íàêðèøèòè ïîñòîÿòè

Î ä í è í à

1-øà (ÿ)
2-ãà (òè)
3-òÿ (â³í, âîíà, âîíî)

âèáåð-ó
âèáåð-åø
âèáåð-å

çàäóìà-þ
çàäóìà-ºø
çàäóìà-º

íàêðèø-ў
íàêðèø-èø
íàêðèø-èòü

ïîñòî-þ
ïîñòî-¿ø
ïîñòî-¿òü

Ì í î æ è í à

1-øà (ìè)
2-ãà (âè)
3-òÿ (âîíè)

âèáåð-åìî
âèáåð-åòå
âèáåð-óòü

çàäóìà-ºìî
çàäóìà-ºòå
çàäóìà-þòü

íàêðџø-èìî
íàêðèø-èòå
íàêðèø-àòü

ïîñòî-¿ìî
ïîñòî-¿òå
ïîñòî-ÿòü

 Вправа 411. Утворіть від дієслів форми теперішнього і простого майбутньо-
го часів. Поясніть, чи від усіх дієслів можливі обидві часові форми? Чому? 

Àòàêóâàòè, âèãî¿òè, çàã³òóâàòè, êðèêíóòè, êðè÷àòè, íàäîëó-
æèòè, íåñòè, ñêðî¿òè, ïåðåïèñàòè, ñòðèáíóòè.
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 Вправа 412. Прочитайте текст. Знайдіть у ньому дієслова теперішнього і 
простого майбутнього часів, випишіть їх і зазначте особу і число.

Ëåëåêà á³ëÿ íàøî¿ îñåë³. Ìîâáè íå-
äðåìíà ñòîðîæà, ñòî¿òü â³í íà ñâîºìó 
øàï êàñòîìó ãí³çä³. Óâàæí³øå ïðèãëÿ-
ä³òüñÿ äî éîãî ëàã³äíèõ ³ ñïîê³éíèõ î÷åé, 
ñòðóíêî¿ ïîñòàâè. ² íåîäì³ííî ïîì³òèòå 
îäíó îñîáëèâ³ñòü: í³, â³í íå ã³ñòü íà âà-
øîìó ïîäâ³ð’¿, â³í – ãîñïîäàð! Éîãî ïî-
âàæí³ ðîçìàõè êðèë, óïåâíåí³, íåìîâ ó 
õë³áîðîáà, êðîêè, äáàéëèâå îïîðÿäæåííÿ 
æèòëà óòâåðäæóþòü ó íàø³é ñâ³äîìîñò³, ùî ïðèñóòí³ñòü ëåëåêè 
íåîáõ³äíà. Äàðìà ùî íàø³ ïîñò³éí³ ñóñ³äè âèìóøåí³ íà çèìè 
ïîëèøàòè îáæèò³ ì³ñöÿ. Âåñíîþ, ÿê çàïàðóº çåìëÿ, âîíè íåîä-
ì³ííî ïîâåðíóòüñÿ, ïðèí³ñøè ³ç ñîáîþ îñîáëèâèé íàñòð³é (Çà 
Â. Ñêóðàò³âñüêèì).

Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ ä³ºñëîâî ìàº òðè ôîðìè ìàéáóòíüîãî 
÷àñó: ïðîñòó, ÿêà òâîðèòüñÿ ò³ëüêè â³ä ä³ºñë³â äîêîíàíîãî 
âèäó (ñêàçàòè – ñêàæó, ñêàæåø…), ñêëàäíó (êàçàòè – 
êàçàòèìó, êàçàòèìåø …) ³ ñêëàäåíó (êàçàòè – áóäó êàçàòè, 
áóäåø êàçàòè…).

Óâàãà! Ñêëàäíà ³ ñêëàäåíà ôîðìè ìàéáóòíüîãî ÷àñó 
òâîðÿòüñÿ ò³ëüêè â³ä ä³ºñë³â íåäîêîíàíîãî âèäó.

Ñêëàäíà ôîðìà ìàéáóòíüîãî ÷àñó òâîðèòüñÿ â³ä ³íô³í³òèâà 
â³äì³íþâàíîãî ä³ºñëîâà äîäàâàííÿì -ìó, -ìåø, -ìå, -ìåìî, 
-ìåòå, -ìóòü.

Ñêëàäåíà ôîðìà ìàéáóòíüîãî ÷àñó òâîðèòüñÿ ïîºäíàííÿì 
³íô³í³òèâà â³äì³íþâàíîãî ä³ºñëîâà ç ôîðìàìè ìàéáóòíüîãî 
÷àñó ä³ºñëîâà áóòè: áóäó – áóäåø – áóäå; áóäåìî – áóäåòå – 
áóäóòü.

Вправа 413. З-поміж дієслів випишіть такі, від яких твориться складна і складе-
на форми майбутнього часу, й утворіть ці форми. Окремо випишіть дієслова, від 
яких такі форми не творяться, й усно поясніть, чому.

Àíàë³çóâàòè, âèãàäàòè, âèçíàâàòè, ãðèçòè, ãëÿíóòè, 
äîïîìàãàòè, äîñÿãíóòè, çèìóâàòè, çìèòè, êèíóòè, êîñèòè.

Вправа 414. Перепишіть фрагмент поезії Лесі Українки «Contra spem spero», 
підкресліть у тексті дієслова дійсного способу й окремо випишіть просту, складну 
і складену форми майбутнього часу, зазначивши в дужках число та особу. Якої 
форми у тексті немає?
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ß íà âáîã³ì ñóìí³ì ïåðåëîç³
áóäó ñ³ÿòü áàðâèñò³ êâ³òêè,
áóäó ñ³ÿòü êâ³òêè íà ìîðîç³,
áóäó ëèòü íà íèõ ñëüîçè ã³ðê³.
² â³ä ñë³ç òèõ ãàðÿ÷èõ ðîçòàíå
òà êîðà ëüîäîâàÿ, ì³öíà,
ìîæå, êâ³òè ç³éäóòü, ³ íàñòàíå
ùå é äëÿ ìåíå âåñåëà âåñíà.

². Òðóø. 
Ïîðòðåò Ëåñ³ Óêðà¿íêè

 Вправа 415. I. Складіть і запишіть твір-роздум «Незабаром канікули», 
вживаючи слова з довідки і відповідаючи на запитання.

Äîâ³äêà: ïîâòîðåííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, òàáåëü óñï³ø-
íîñò³, îñòàíí³é äçâîíèê; êàí³êóëè, äîïîìîãà áàòüêàì, ïî¿çäêà, 
ñåëî (ì³ñòî), ïîõîäè, ÷èòàííÿ, ñïîðòèâí³ ³ãðè, ð³÷êà, ìîðå, êó-
ïàííÿ, ê³íî, òåàòð.

Çàïèòàííÿ

1. ßê âè ãîòóºòåñü, ùîá äîáðå çàê³í÷èòè íàâ÷àëüíèé ð³ê?
2. Õòî äîïîìàãàº âàì ó öüîìó?
3. Ùî ðîáèòèìåòå âë³òêó?
4. ßê áóäåòå äîïîìàãàòè áàòüêàì?
5. Äå áóäåòå â³äïî÷èâàòè?
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6. ×è áóäåòå íàâ³äóâàòèñü äî øêîëè?
7. ßê³ âàø³ ïëàíè íà íàñòóïíèé íàâ÷àëüíèé ð³ê?

II. У тексті оповідання підкресліть дієслова неозначеної форми та визначте 
спосіб кожного іншого дієслова, використовуючи скорочені позначення (д., 
ум., н.).

 Вправа 416. Після змагання з баскетболу команди 6-А і 6-Б посварилися 
через застосування одним із гравців недозволених прийомів. Як можна 
помирити команди? (Застосовуємо метод дискусії або кейс-метод).

§ 83. ДІЄСЛОВА I ТА II ДІЄВІДМІН.  
БУКВИ Е, И В ОСОБОВИХ ЗАКІНЧЕННЯХ

Вправа 417. Пригадайте (методом АБВ...), що вам відомо про дієвідміни, скільки 
їх в українській мові і на підставі чого дієслова відносять до певної дієвідміни. 
Підтвердіть свої думки прикладами.

Çà îñîáîâèìè çàê³í÷åííÿìè òåïåð³øíüîãî ³ ïðîñòî¿ 
ôîðìè ìàéáóòíüîãî ÷àñó ä³ºñëîâà ïîä³ëÿþòüñÿ íà äâ³ 
ä³ºâ³äì³íè (conjugările).

Íàëåæí³ñòü ä³ºñëîâà äî I ÷è II ä³ºâ³äì³íè çäåá³ëüøîãî 
âèçíà÷àþòü çà ôîðìîþ 3-¿ îñîáè ìíîæèíè.

Äî I ä³ºâ³äì³íè íàëåæàòü ä³ºñëîâà, ÿê³ â 3-é îñîá³ 
ìíîæèíè òåïåð³øíüîãî ÷è ïðîñòî¿ ôîðìè ìàéáóòíüîãî ÷àñó 
ìàþòü çàê³í÷åííÿ -óòü (-þòü). Íàïðèêëàä: ãíàòè – æåí-óòü, 
êîëîòè – êîë-þòü, êóâàòè – êó-þòü; âèãíàòè – âèæåí-óòü, 
â³äêîëîòè – â³äêîë-þòü òà ³í.
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Äî II ä³ºâ³äì³íè íàëåæàòü ä³ºñëîâà, ÿê³ â 3-é îñîá³ 
ìíîæèíè òåïåð³øíüîãî ÷è ïðîñòî¿ ôîðìè ìàéáóòíüîãî ÷àñó 
ìàþòü çàê³í÷åííÿ -àòü (-ÿòü). Íàïðèêëàä: ãóáèòè – ãóáë-ÿòü, 
áà÷èòè – áà÷-àòü, êðî¿òè – êðî-ÿòü; çàãóáèòè – çàãóáë-ÿòü, 
ïîáà÷èòè – ïîáà÷-àòü …

Вправа 418. Визначте вид дієслів: 1) писати, прочитати; 2) передбачати, 
скласти. Письмово (робота на два варіанти) продієвідміняйте їх у теперішньо-
му і простому майбутньому часах, відокремлюючи особові закінчення. Визначте 
дієвідміни і поясність, що вам допомогло не помилитися.

Увага! Вправу можна виконати на комп’ютері у формі такої таблиці:

Îñîáà
Ïî÷àòêîâà ôîðìà Ä³ºâ³äì³íà Ïî÷àòêîâà ôîðìà

ïèñàòè ïðî÷èòàòè I II ïåðåäáà÷èòè ñêëå¿òè

Î ä í è í à

1-øà
2-ãà
3-òÿ

ïèø-ó
ïèø-åø

ïðî÷èòà-þ
ïðî÷èòà-ºø

ó(-þ)
-å(-º)

-ó(-þ)
-è(-¿)

ïåðåäáà÷-ó
ïåðåäáà÷-èø

ñêëå-þ
ñêëå-¿ø

Ì í î æ è í à

1-øà
2-ãà
3-òÿ

Äî I ä³ºâ³äì³íè íàëåæàòü ä³ºñëîâà, ó çàê³í÷åííÿõ ÿêèõ 
ìàºìî ãîëîñí³ å àáî º, à äî II – ÿê³ â òèõ æå çàê³í÷åííÿõ 
ìàþòü ãîëîñí³ è àáî ¿.

Вправа 419. Прочитайте речення, знайдіть дієслова дійсного способу, випишіть 
форми теперішнього та простого майбутнього часів, виділяючи закінчення. Ви-
значте вид, час, число, особу і дієвідміну дієслів та підкресліть голосний, що є 
показником дієвідміни.

1. «² ì³æ ñâÿòèìè áóâàº ñâàðêà, – íå ãí³âàºòüñÿ äÿäüêî. – 
Ïîñëóõàºìî, ùî ñêàæóòü ïðî öå ëþäè» (Ì. Ñòåëüìàõ). 2. À íà 
íàñ, ÿê íå êàæè, ªâðîïà äèâèòüñÿ (Î. Ãîí÷àð). 3. Ïëà÷óòü ãîë³ 
äåðåâà, ïëà÷óòü ñîëîì’ÿí³ ñòð³õè, âìèâàºòüñÿ ñëüîçàìè óáîãà 
çåìëÿ ³ íå çíàº, êîëè îñì³õíåòüñÿ (Ì. Êîöþáèíñüêèé). 4. ×è 
òî ñèäæó, ÷è òî ãóëÿþ, âñå ñï³âàþ, âñå ñï³âàþ. Óæå çàáóëà 
ãîâîðèòü … (Ò. Øåâ÷åíêî).
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Вправа 420. Від наведених дієслів утворіть форми 2-ї особи однини і множини 
теперішнього чи простого майбутнього часу. Підкресліть голосні у закінченнях.

Â³ðèòè, äîðîæèòè, çìîëîòè, êàçàòè, ïîáîðîòè, ðîçêîëîòè, 
ñïîâ³ñòèòè.

Вправа 421. Продієвідміняйте у теперішньому часі дієслова гнати, хотіти, 
бігти. Які особливості треба запам’ятати?

Äîâ³äêà äëÿ ìîâíî¿ ïðàêòèêè

Ïðè óòâîðåíí³ ôîðì òåïåð³øíüîãî ³ ïðîñòîãî ìàéáóòíüîãî 
÷àñó ó áàãàòüîõ ä³ºñëîâàõ îáîõ ä³ºâ³äì³í ìîæëèâ³ ÷åðãóâàííÿ 
ïðèãîëîñíèõ.

Óâàãà! Ó ä³ºñëîâàõ I ä³ºâ³äì³íè ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ÷åðãóâàííÿ 
ïðèãîëîñíèõ, ÿê³ çáåð³ãàþòüñÿ â óñ³õ ôîðìàõ îäíèíè ³ ìíîæè-
íè. Íàïðèêëàä:

ã-æ: áåðåãòè – áåðåæó, áåðåæåø… áåðåæóòü;
ê-÷: ïåêòè – ïå÷ó, ïå÷åø… ïå÷óòü;
õ-ø: êîëèõàòè – êîëèøó, êîëèøåø… êîëèøóòü;
ç-æ: êàçàòè – êàæó, êàæåø… êàæóòü;
ñ-ø: ïèñàòè – ïèøó, ïèøåø… ïèøóòü;
ò-÷: õîò³òè – õî÷ó, õî÷åø… õî÷óòü;
ñê-ù: ïîëîñêàòè – ïîëîùó, ïîëîùåø… ïîëîùóòü;
ñò-ù: ñâèñòàòè – ñâèùó, ñâèùåø… ñâèùóòü.
Ó ä³ºñëîâàõ II ä³ºâ³äì³íè ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ÷åðãóâàííÿ äâîõ 

òèï³â.
Ïåðøèé òèï (ò³ëüêè â 1-é îñîá³ îäíèíè):
ä-äæ: âîäèòè – âîäæó, âîäèø… âîäÿòü;
ç-æ: âîçèòè – âîæó, âîäèø… âîäÿòü;
ñ-ø: êîñèòè – êîøó, êîñèø.. êîñÿòü;
ò-÷: òðàòèòè – òðà÷ó, òðàòèø… òðàòÿòü;
çä-æäæ: ¿çäèòè – ¿æäæó, ¿çäèø… ¿çäÿòü;
ñò-ù: õðåñòèòè – õðåùó, õðåñòèø… õðåñòÿòü.
Äðóãèé òèï (ó 1-é îñîá³ îäíèíè òà â 3-é îñîá³ ìíîæèíè):
á-áë: ðîáèòè – ðîáëþ, ðîáèø… ðîáëÿòü;
â-âë: ëîâèòè – ëîâëþ, ëîâèø… ëîâëÿòü;
ì-ìë: ëîìèòè – ëîìëþ, ëîìèø… ëîìëÿòü;
ï-ïë: êóïèòè – êóïëþ, êóïèø… êóïëÿòü;
ô-ôë: ãðàôèòè – ãðàôëþ, ãðàôèø… ãðàôëÿòü



211

Вправа 422. Запишіть дієслова у формах теперішнього чи простого майбутнього 
часу. Підкресліть приголосні, які чергуються.

Àáñòðàãóâàòè, âèêðèâèòè, â³äð³çàòè, âêóñèòè, äèõàòè, 
çàñòåðåãòè, êâàïèòè, êëèêàòè, îñâ³òèòè, ïëàòèòè, ïîäðîáèòè, 
ïðè¿çäèòè, ïðîñòèòè, ðîçïåêòè, ñêð³ïèòè, õîäèòè.

Îêðåìèé òèï ä³ºâ³äì³íþâàííÿ â òåïåð³øíüîìó ³ ïðîñòîìó 
ìàéáóòíüîìó ÷àñàõ ìàþòü ä³ºñëîâà äàòè, ¿ñòè, ïîâ³ñòè ³ ïî-
õ³äí³ â³ä íèõ: â³ääàòè, ç’¿ñòè, ðîçïîâ³ñòè. Âîíè â³äì³íþþòü-
ñÿ çà îêðåìèì çðàçêîì.

Â³äì³íþâàííÿ ä³ºñë³â äàòè, ¿ñòè, ðîçïîâ³ñòè

Î ä í è í à
Îñîáà
1-øà äàì ¿ì ðîçïîâ³ì
2-ãà äàñè ¿ñè ðîçïîâ³ñè
3-òÿ äàñòü ¿ñòü ðîçïîâ³ñòü

Ì í î æ è í à
1-øà äàìî ¿ìî ðîçïîâ³ìî
2-ãà äàñòå ¿ñòå ðîçïîâ³ñòå
3-òÿ äàäóòü ¿äÿòü ðîçïîâ³äÿòü

 Вправа 423. Утворіть форми 2-ї особи однини і 3-ї множини від дієслів 
віддати, відповісти, додати, оповісти, передати, поїсти, продати.

Ó ä³ºñëîâàõ I ä³ºâ³äì³íè ó 3-é îñîá³ îäíèíè ïåðåä -ñÿ ó 
çàê³í÷åíí³ ç’ÿâëÿºòüñÿ -òü, ïîð³âí.: áåðåæó – áåðåæóñÿ, 
áåðåæåø – áåðåæåøñÿ, áåðåæå – áåðåæåòüñÿ, áåðåæåìî – 
áåðåæåìîñü, áåðåæåòå – áåðåæåòåñü, áåðåæóòü – áåðåæóòüñÿ; 
áà÷ó – áà÷óñÿ, áà÷èòè – áà÷èøñÿ, áà÷èòü – áà÷èòüñÿ, áà÷èìî – 
áà÷èìîñü…

Ì. Ïðèìà÷åíêî. Ãîëóáêà ðîçïóñòèëà êðèëà, õî÷å íà çåìë³ ìèðó
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§ 84. БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛОВА
Вправа 424. Перепишіть речення, підкресліть дієслова, що мають форму тепе-
рішнього часу, і визначте особу цих дієслів. Чи особу всіх дієслів визначили?

Ëåòèì(î). Äèâëþñÿ, àæ ñâ³òàº, êðàé íåáà ïàëàº, ñîëîâåéêî â 
òåìí³ì ãà¿ ñîíöå çóñòð³÷àº (Ò. Øåâ÷åíêî).

Ð. ²âàíèøèí. Ñâ³òàº

Íå âñ³ ä³ºñëîâà ó òåïåð³øíüîìó ÷è ïðîñòîìó ìàéáóòíüîìó 
÷àñ³ ìàþòü çíà÷åííÿ îñîáè. Òàêèì º ³ ä³ºñëîâî ñâ³òàº. Âîíî 
îçíà÷àº ä³þ, íå ïîâ’ÿçàíó ç ä³éîâîþ îñîáîþ.

Ä³ºñëîâî, ÿêå îçíà÷àº ä³þ (÷è ñòàí), íå ïîâ’ÿçàíó ç ä³éîâîþ 
îñîáîþ, íàçèâàºòüñÿ áåçîñîáîâèì (verbele impersonale). 
Íàïðèêëàä: âå÷îð³º, ñìåðêàº, òåìí³º.

Áåçîñîáîâ³ ä³ºñëîâà îçíà÷àþòü:
à) ÿâèùà ïðèðîäè: ñâ³òàº, ñìåðêàº, ñóòåí³º, òåìí³º;
á) ô³çè÷íèé ÷è ïñèõ³÷íèé ñòàí ëþäèíè: íóäèòü, êîðòèòü, 

ñïèòüñÿ, õî÷åòüñÿ;
â) íåçàëåæí³ñòü ÿâèùà â³ä îñîáè: òàëàíèòü, ùàñòèòü.

Áåçîñîáîâ³ ä³ºñëîâà íå çì³íþþòüñÿ çà îñîáàìè, ÷èñëàìè 
³ íå ìàþòü ðîäó. ¯ì âëàñòèâ³ ò³ëüêè ôîðìè, ÿê³ íàãàäóþòü:  
1) 3-òþ îñîáó îäíèíè òåïåð³øíüîãî ÷àñó (ïîð³âí.: âå÷îð³º ³ 
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ñòàð³º (õòîñü, ùîñü), êîðòèòü ³ ñâ³òèòü (ñîíöå, ñâ³òëî); 
à òàêîæ ìàéáóòíüîãî (ïîð³âí.: ïîùàñòèòü (êîìóñü) ³ ïîëå-
òèòü (ðàêåòà), ñâ³òàòèìå (íà çåìë³), ñâ³òèòèìå (âîãíèê) 
³ 2) ñåðåäíüîãî ðîäó ìèíóëîãî ÷àñó òà óìîâíîãî ñïîñîáó (ïî-
ð³âí.: çàêîðò³ëî ³ çàáîë³ëî, âå÷îð³ëî á ³ ïî÷îðí³ëî á).

Вправа 425. Перепишіть речення, підкресліть безособові дієслова і позначте, 
що вони називають (явища природи – я. пр., стан людини – ст. л.).

1. Ñâ³òàº, Ãîñïîäè, ñâ³òàº… (Ë. Êîñòåíêî). 2. Ñìåðêàëîñÿ… 
îãíåì êðóãîì çàïàëàëî, – àæ çëÿêàâñü ÿ… (Ò. Øåâ÷åíêî). 3. Ñè-
ïàëî ïîðîøó ëèñòÿíó äî í³ã, ä³â÷èíó õîðîøó ÿ âñå æ óáåð³ã 
(Çà Â. Ñèìîíåíêîì). 4. Çóñòð³òèñÿ ñòðàõ õî÷åòüñÿ. 5. Íàçóñòð³÷ 
çðèâàâñÿ ñí³ã ³ êîëîâ ãîëêàìè îáëè÷÷ÿ. Øâèäêî âå÷îð³ëî 
(Î. Äîí÷åíêî).

Óâàãà! Áåçîñîáîâå ä³ºñëîâî í³êîëè íå ïîºäíóºòüñÿ ç ï³ä-
ìåòîì.

Вправа 426. Від наведених дієслів утворіть безособові форми теперішнього і 
майбутнього часів. Чотири з них введіть у речення.

Äð³ìàòèñÿ, êîðò³òè, ìðÿ÷èòè, ïîíî÷³òè, ðîçâèäíÿòèñÿ, ñóòå-
í³òè, òàëàíèòè, ôîðòóíèòè, õîò³òèñÿ, ùàñòèòè.

Äåÿê³ ä³ºñëîâà ìîæóòü âæèâàòèñÿ òî ÿê áåçîñîáîâ³, òî ÿê 
îñîáîâ³. Íàïðèêëàä: Ï³ä ëîïàòêîþ êîëå (âèêîíàâöÿ íåìàº) 
³ Ùîñü ó áîö³ êîëå. Ïðàâäà î÷³ êîëå.

 Вправа 427. Перепишіть речення, підкресліть безособові дієслова пря-
мою лінією, а особові – хвилястою. Як ви визначили ці форми?

1. Çà êîì³ð òå÷å. 2. Ð³÷êà òå÷å. 3. Óæå òðåò³é äåíü ëëº. 
4. Ïàõíå ñìàëåíèì. 5. Çâ³äêèñü äèìîì íåñå. 6. Âåñü äåíü ñí³ãîì 
ìåòå. 7. À õòî âîäó íåñå? 8. Ïàõíå ïð³ëèì ëèñòÿì. 9. Ó âóõàõ 
øóìèòü. 10. Ïàõíå òðîÿíäà. 11. Çàïàõëî ì’ÿòîþ. 12. Òåáå 
àæ ñþäè çàíåñëî? 13. ² ñë³äè ñí³ãîì çàíåñëî. 14. Óæå ð³ê, ÿê 
Äðóæêà íå ñòàëî.

Вправа 428. Складіть і запишіть речення з дієсловами залити, темніти, тру-
сити так, щоб в одному випадку вони були вжиті як безособові, а в іншому – як 
особові.
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 Вправа 429. Продовжіть речення дієсловом, яке допоможе змалювати 
стан природи.

1. Âë³òêó äóæå ðàíî … 2. Âçèìêó … íåïîì³òíî. 3. Ñüîãîäí³ 
íà Îäåùèí³ âæå … 4. Ì³ñÿ÷íî¿ íî÷³ ìåí³ íå … 5. Êîëè ìàãí³òí³ 
áóð³ íà ñîíö³, ìî¿é áàáóñ³ íå …

§ 85. СХЕМА РОЗБОРУ ДІЄСЛОВА  
ЯК ЧАСТИНИ МОВИ

Послідовність розбору
1. Ñëîâî â òåêñò³.
2. ×àñòèíà ìîâè.
3. Ïî÷àòêîâà ôîðìà (³íô³í³òèâ).
4. Âèä.
5. Ñïîñ³á.
6. ×àñ.
7. ×èñëî.
8. Îñîáà ÷è ð³ä.
9. Ä³ºâ³äì³íà.
10. Ñèíòàêñè÷íà ðîëü.

Çðàçêè ðîçáîðó
×îãî òè òàê çàñóìóâàâ, Âàñèëþ? (Þ. Ôåäüêîâè÷).

Çðàçîê óñíîãî ðîçáîðó
Çàñóìóâàâ – ä³ºñëîâî, ïî÷àòêîâà ôîðìà çàñóìóâàòè, 

äîêîíàíèé âèä, ä³éñíèé ñïîñ³á, ìèíóëèé ÷àñ, îäíèíà, ÷îëîâ³÷èé 
ð³ä, I ä³ºâ³äì³íà, ó ðå÷åíí³ âèêîíóº ðîëü ïðèñóäêà. Ïèøåìî 
òàê, ÿê âèìîâëÿºìî.

Çðàçîê ïèñüìîâîãî ðîçáîðó.
Çàñóìóâàâ – ä³ºñë., ïî÷. ô. çàñóìóâàòè, äîê. âèä, ä³éñí. ñï., 

ìèí. ÷àñ, îäí., ÷îë. ð³ä, I ä³ºâ³äì., ïðèñóäîê.

 Вправа 430. Прочитайте текст у ролях (автор, герой, героїня), перекажіть 
його зміст.

Ìîÿ îäíîêëàñíèöÿ Ëþáà âïåâíåíî ñòàëà íà êîâçàíè.
– Ïî¿äåìî äàë³? – çàïèòàâ ÿ.
– Ìîæíà é äàë³.
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Ïîì³æ âåðáàìè ³ âåðáîëîçàìè ÿ ïîì÷àâ äî Âåäìåæî¿ äîëèíè. 
² âðàç ï³ä³ ìíîþ çàñè÷àâ, óâ³ãíóâñÿ ³ òð³ñíóâ ë³ä. Ïî íüîìó 
ïîïîâçëî ñë³ïó÷å ïàâóòèííÿ òð³ùèí. Ðàïòîì ï³äñòðèáíóâ óãîðó 
áåðåã. Âîäà îáïåêëà ìåíå, ìîâ ïîëóì’ÿ. Íà ùàñòÿ, ÿ â îäíó 
ìèòü âèëåò³â ç ð³÷êè ³, ñàì íå çíàþ ÿê, îïèíèâñÿ íà áåðåç³. 
Ðîç ãóáèâøèñü, ÿ íå çíàâ, ùî ðîáèòè, ³ íàñàìïåðåä âèòèðàâ 
ðóêîþ îáëè÷÷ÿ.

– Çàðàç æå ñêèäàé ÷îáîòè! – íàêàçàëà Ëþáà.
Êîëè ÿ ïåðåçóâñÿ, âîíà â³äðàçó æ ïîòÿãëà ìåíå â ñåëî.
– Ïîá³æ³ìî äî íàñ, öå ãîðîäàìè çîâñ³ì íåäàëåêî (Çà 

Ì. Ñòåëüìàõîì).

 Вправа 431. Підготуйте розповідь про те, яку роботу щоденно виконує-
те вдома ви і ваші рідні (мати, батько, бабуся, дідусь, брати чи сестри). 
Які види робіт виконуєте ви і ваші рідні у школі чи на виробництві, в 
установі?

Вправа 432. Прочитайте речення, знайдіть і випишіть дієслова, зробіть морфо-
логічний аналіз п’яти дієслів (за вашим вибором). Який настрій створили вам ці 
речення?

1. Æàë³ëàñÿ Ñâèíÿ: «Í³ÿê íå ðîçóì³þ, çà ùî òàê ëþäè õâà-
ëÿòü ñîëîâ’ÿ! Àäæå â³í íàâ³òü õðþêàòè íå âì³º...» 2. Íàä ïóãî-
ëîâêîì Æàáà ïîãëóìèëàñü: «² â êîãî òè òàêå ãèäåíüêå óðîäè-
ëîñü?» 3. Îäíå ëåäàùî Ñîíöþ äîêîðÿëî: «Íó õî÷ áè ðàç òè íà 
îá³ä ïðîñïàëî…» 4. Ãîäèííèê á³äêàâñÿ: «Ìåí³ ùîñü íå çäîðî-
âèòüñÿ. À ùî æ òî ñêî¿òüñÿ, ÿê öîêàòü ïåðåñòàíó? Öå æ ÷àñ 
çóïèíèòüñÿ! ² Âñåñâ³ò ïðîïàäå!..» Äàâíî ãîäèííèê òîé ë³ê ÷àñó 
íå âåäå. À ÷àñ ³äå» (Çà Â. Ñèìîíåíêîì).
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 Вправа 433. Пригадайте найбільш пам’ятні для вас канікули. Усно скла-
діть план розповіді про них. Створіть письмовий твір-оповідання (сім-вісім 
речень). Які дієслова ви використали?

ÇÀÂÄÀÍÍß ² ÒÅÑÒÈ ÄËß Ï²ÄÑÓÌÊÎÂÎÃÎ 
ÒÅÌÀÒÈ×ÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËÞ ÇÍÀÍÜ

Òâîð÷³ çàâäàííÿ

1. Çàïèø³òü ïîâíèé ïåðåë³ê ëåêñè÷íèõ ³ ãðàìàòè÷íèõ çíà÷åíü ä³º-
ñëîâà (ìîæíà ó ôîðì³ òàáëèö³).

2. Ïîºäíàéòå ä³ºñëîâà á³ãòè, â÷èòèñÿ, ìð³ÿòè, ÷èòàòè ç ÿêîìîãà á³ëü-
øîþ ê³ëüê³ñòþ ïðåô³êñ³â. Ïîÿñí³òü, ÿê çì³íþâàëîñÿ â³ä öüîãî çíà-
÷åííÿ ä³¿.

3. Âè íå ïîì³òèëè, ùî ñòàðåíüêà ñóñ³äêà íåñå âàæêó ñóìêó. Ïîõàï-
öåì ïðèâ³òàëèñÿ ³ ïîá³ãëè äîäîìó. Çà ìèòü ïîäóìàëè, ùî â÷èíèëè 
íå÷åìíî. ßê âèéäåòå ç òàêî¿ ñèòóàö³¿?

4. Îáì³ðêóéòå ñèòóàö³þ: âè éäåòå íà çàë³çíè÷íèé âîêçàë çóñòð³÷àòè 
ìàìó (ñåñòðó, äðóãà). Óÿâ³òü ñâî¿ ä³¿ ³ ðîçêàæ³òü ïðî íèõ.

5. Ïðî÷èòàéòå â ³íòåðíåò³ íîâèíè äíÿ. Âèïèø³òü ä³ºñëîâà, âæèò³ â 
öèõ òåêñòàõ. ßê³ ôîðìè ä³ºñë³â (³íô³í³òèâ, ä³éñíîãî ñïîñîáó, ÿêî-
ãî ÷àñó, îñîáîâ³ (áåçîñîáîâ³ òîùî) ïåðåâàæàþòü ³ ÷îìó?

6. ßêèé íàñòð³é ñòâîðþº àâòîð, âæèâàþ÷è âèä³ëåí³ ä³ºñëîâà? Êîòðå ç 
îçíà÷åíü äî ñëîâà ñâ³ò âàì ñïîäîáàëîñÿ íàéá³ëüøå?

Ñâ³òå ì³é, ãó÷íèé, ì³ëüéîíîîêèé, 1. Ðîçäðàòîâàíèé.
ïðèñòðàñíèé, çáóðóíåíèé, í³ìèé, 2. Ñòðèâîæåíèé.
í³æíèé, ³ ëàñêàâèé, ³ æîðñòîêèé, 3. Óðî÷èñòèé.
äàé ìåí³ ñâ³é ïðîñò³ð ³ íåñïîê³é
ñîíöåì äóøó æàä³áíó ç³ãð³é.

(Â. Ñèìîíåíêî).



217

ÒÅÑÒÎÂ² ÇÀÂÄÀÍÍß

1. Ó ÿêîìó ðÿäêó º ëèøå îñîáîâ³ ôîðìè ä³ºñëîâà?

À ×èòàëà, â³äâ³äóþòü, ïðèêðàøàòè, ï³äñï³âóþ.
Á Âëàøòóºòüñÿ, ñâÿòêóºìî, ë³êóâàëè, êîðòèòü.
Â Ïðèâåçó, çàïðîøóºìî, ïàì’ÿòàëè, çëÿêàâñÿ.
Ã Îãëÿäàòè, ì³ðêóºø, ñí³æèòü, ìàëþþòü.

2. Ó ÿêîìó ðÿäêó âñ³ ä³ºñëîâà áåçîñîáîâ³?

À Âåñòèñÿ, õîò³òèñÿ, ñì³ÿòèñÿ, ðîçâèäíþâàòèñÿ.
Á Òóìàíèòè, ùàñòèòè, ñèä³òè, êîðò³òè.
Â Çîð³òè, ñóòåí³òè, ñâ³òàòè, íå çäîðîâèòüñÿ.
Ã Ñòàòè, ìð³ÿòè, ôîðòóíèòè, ìðÿ÷³òè.

3. Ó ÿêîìó ðÿäêó âñ³ ä³ºñëîâà îäí³º¿ ä³ºâ³äì³íè?

À Äàðóâàòè, ïåðåêîíóâàòè, ó÷èòè, ñïàòè, ðÿòóâàòè.
Á Ïèñàòè, ³íôîðìóâàòè, ñïîä³âàòèñÿ, ï³äêðåñëþâàòè, âèêîíóâàòè.
Â Áàæàòè, ï³äíîñèòè, ñìåðêàòè, á³ãòè, ¿ñòè.

4. Ó ÿêîìó ðÿäêó âñ³ ä³ºñëîâà I ä³ºâ³äì³íè?

À Äðóæèòè, ïîâ³äîìëÿòè, îïîâ³äàòè, ïðàãíóòè.
Á Äóìàòè, ìð³ÿòè, êëèêàòè, íàìàãàòèñÿ.
Â Çèìóâàòè, ñõîäèòè, â’ÿíóòè, áàãàòøàòè.

5. Ó ÿêîìó ðÿäêó âñ³ ä³ºñëîâà íàëåæàòü äî ²² ä³ºâ³äì³íè?

À Ìîñòèòè, ïðîñèòè, êðóòèòè, íîñèòè, ñèä³òè.
Á Ñèïàòè, ñèïîíóòè, ãðèìàòè, ãðèì³òè, áà÷èòè.
Â Á³ë³òè, á³ëèòè, êàçàòè, âîçèòè, òåðï³òè.

6. Ó ÿêîìó ðÿäêó âñ³ ä³ºñëîâà ïèøóòüñÿ ç íå îêðåìî?

À Íå/çàáóâàòè, íå/ñëàâèòè, íå/â³òàòèñÿ, íå/îòðèìàòè.
Á Íå/ñâàðèòèñÿ, íå/çíèêíóòè, íå/ñïîä³âàòèñÿ, íå/ìð³ÿòè.
Â  Íå/íàâèä³òè, íå/êðóòèòè, íå/çäóæàòè, íå/÷åêàòè.

7. Óòâîð³òü ïàðó äîêîíàíèé/íåäîêîíàíèé âèä ä³ºñë³â. ßêà îñîáëèâ³ñòü 
âèäîâèõ ïàð öèõ ä³ºñë³â?

Ãîâîðèòè, ëîâèòè, áðàòè, øóêàòè, ïðîùàòè.

8. Â³ä ÿêèõ ä³ºñë³â òâîðÿòüñÿ ôîðìè ñêëàäíîãî ìàéáóòíüîãî ÷àñó?

À Ó ôîðì³ òåïåð³øíüîãî ÷àñó.
Á Ó ôîðì³ ³íô³í³òèâà.
Â Ó ôîðì³ ä³éñíîãî ñïîñîáó.

9. ×è ïîºäíóºòüñÿ áåçîñîáîâå ä³ºñëîâî ç ï³äìåòîì? Òàê/í³.

10. ×è ìîæå ä³ºñëîâî ìàòè ñêîðî÷åíó ôîðìó?   Òàê/í³.
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РО З Д І Л  I I I

ÏÎÂÒÎÐÅÍÍß ² ÑÈÑÒÅÌÀÒÈÇÀÖ²ß ÂÈÂ×ÅÍÎÃÎ

ÇÀÏÈÒÀÍÍß 
Ç ÏÎÄ²ËÓ ÑË²Â ÍÀ ×ÀÑÒÈÍÈ ÌÎÂÈ

1. ßêèé ðîçä³ë íàóêè ïðî ìîâó íàçèâàºòüñÿ ìîðôîëîã³ºþ?
2. Ñê³ëüêè ÷àñòèí ìîâè âèä³ëÿº óêðà¿íñüêà ìîðôîëîã³ÿ?
3. Íà ÿê³ ãðóïè ïîä³ëÿþòüñÿ ÷àñòèíè ìîâè? Ùî ïîêëàäåíî 

â îñíîâó öüîãî ïîä³ëó: çíà÷åííÿ? ñïîñ³á ñïîëó÷óâàíîñò³ ç ³í-
øèìè ñëîâàìè? ñèíòàêñè÷íà ðîëü?

Вправа 434. Прочитайте текст і випишіть з нього окремо по два слова кожної 
вивченої частини мови. З’ясуйте, чи всі частини мови є в цьому тексті.

Äîáðèé äåíü, äîðîãà Ìàð³º Âàñèë³âíî! Ç ïàëêèì ïðèâ³òîì 
çâåðòàºòüñÿ äî Âàñ Àðñåí³é Ïåòðîâè÷ Äÿ÷åíêî. ×è ïàì’ÿòàº-
òå?.. Òà, ìàáóòü, äîáðå ïàì’ÿòàºòå: ìîðîêè æ Âàì áóëî ñò³ëüêè 
ç³ ìíîþ…

Æèâó ÿ íà äàëåêîìó îñòðîâ³, ïðàöþþ ³íæåíåðîì-ìåòåîðîëî-
ãîì. Îò ïðè¿äó ó â³äïóñòêó, íå âï³çíàºòå. Âèéøîâ ç ìåíå ðàäèñò. 
Öå çàâäÿêè Âàì, Ìàð³º Âàñèë³âíî. Òåïåð ÿ äîáðå çðîçóì³â, ùî 
ò³ëüêè ç õîðîøîãî, ñòàðàííîãî ³ äèñöèïë³íîâàíîãî ó÷íÿ âèéäå 
ñïðàâæíÿ âèñîêîîñâ³÷åíà ëþäèíà äëÿ íàøî¿ äåðæàâè. 

Ç ïîâàãîþ Àðñåí³é Äÿ÷åíêî (Çà Þ. Çáàíàöüêèì).

Вправа 435. Прочитайте текст і випишіть з нього окремими групами всі слова 
тих частин мови, які вивчають за програмою шостого класу.



219

Óêðà¿íà! Ïèøàþñÿ òèì, ùî ìàþ ïîâíå ïðàâî íàçâàòè òåáå 
ð³äíîþ. Ñâî¿ìè ðîçì³ðàìè òè á³ëüøà çà òàê³ äåðæàâè, ÿê Àí-
ãë³ÿ, Àâñòð³ÿ, Áåëüã³ÿ, Í³äåðëàíäè, Äàí³ÿ, Ïîðòóãàë³ÿ ³ Øâåö³ÿ 
ðàçîì óçÿò³. Ñ³ì ºâðîïåéñüêèõ äåðæàâ ìîãëè á ðîçì³ñòèòèñÿ íà 
ïëîù³ â ø³ñòñîò òðè òèñÿ÷³ êâàäðàòíèõ ê³ëîìåòð³â (Ç ãàç.).

ÇÀÏÈÒÀÍÍß ² ÇÀÂÄÀÍÍß 
ÄÎ ÒÅÌÈ «²ÌÅÍÍÈÊ»

1. Ùî íàçèâàºòüñÿ ³ìåííèêîì?
2. ßê³ ³ìåííèêè ìàþòü çíà÷åííÿ ñï³ëüíîãî ðîäó?
3. ßê³ ³ìåííèêè íå ìàþòü ãðàìàòè÷íîãî çíà÷åííÿ ðîäó?
4. Ñê³ëüêè â³äì³í ìàþòü ³ìåííèêè?
5. ßê³ ³ìåííèêè íå íàëåæàòü äî æîäíî¿ ç â³äì³í?
6. Íàâåä³òü ïðèêëàäè íåçì³íþâàíèõ ³ìåííèê³â òà ³ìåííè-

ê³â, ùî âæèâàþòüñÿ ëèøå ó ìíîæèí³.

Вправа 436. Знайдіть у тексті іменники і випишіть їх, визначивши рід, число, від-
мінок, відміну, групу (якщо вона є) кожного.

Ìîâà é ï³ñíÿ – äâ³ íàéâàæëèâ³ø³ ôîðòåö³, ÿê³ íàðîä ïîâè-
íåí îáåð³ãàòè ïèëüí³øå é îä÷àéäóøí³øå, í³æ ñâî¿ êîðäîíè.

ßêùî íàðîä âòðàòèòü ñâîþ ìîâó, òî ³ íàðîäó öüîãî á³ëüøå íå 
áóäå (Çà Ã. Íóäüãîþ).

Вправа 437. Розкриваючи дужки, перепишіть речення. Поясніть написання не з 
іменниками.

1. Ìè íå ëóêàâèëè ç òîáîþ, ìè ïðîñòî éøëè; ó íàñ íåìà çåð-
íà (íå)ïðàâäè çà ñîáîþ (Ò. Øåâ÷åíêî). 2. Çãîäà ä³ì áóäóº, à (íå)
çãîäà ðóéíóº (Í. òâ.). 3. Ðóø³ºì ³ ì³ðîþ æèòòÿ º äîáðî, à (íå)
çëî, äðóæáà, à (íå)çíåíàâèñòü ³ (íå)ïîíåâîëåííÿ (Î. Äîâæåíêî). 
4. Ëþäñüêà (íå)äîëÿ áóäèëà (íå)ðîçïà÷ â ìåí³, à áàæàííÿ êðà-
ùî¿ äîë³, ÿñí³øî¿ (Ëåñÿ Óêðà¿íêà).

Вправа 438. Перепишіть і поставте, де потрібно, на місці крапок знак м’якшення.

1. Ðîçòüîõêàâñÿ ñîëîâåéêî íà êàëèíîí..ö³, ùîñü íå ñïèòüñÿ 
ñåðåä íî÷³ ñèðîòèíîí..ö³ (Ï. Ãðàáîâñüêèé). 2. Çë³âà, íà ìîêð³é 
äîëèí..ö³, ê³í÷àëèñü æèòà ³ ïî÷èíàëîñÿ ïàñîâèñ..êî (Ì. Êîöþ-
áèíñüêèé). 3. Íà ñîí..ö³ ÿñåíè ãîðÿòü, ñïàäàþòü ÿãîäè ç øîâ-
êîâèö..* (Ì. Ðèëüñüêèé). 4. Íåìà ö..â³òó íà âñ³ì ñ..â³òó, ÿê íà 

* Øîâêîâèöÿ – ëèñòÿíå äåðåâî ç ¿ñò³âíèìè ïëîäàìè.
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ÿã³äîí..ö³ (Í. òâ.). 5. Óñå çàëåæèòü â³ä ëþäñ..êèõ ç³íèö..: â 
øèðîêèõ â³ä³á’ºòüñÿ âñÿ åïîõà, ó çâóæåíèõ – çá³ãîâèñüêî äð³á-
íèö.. (Ë. Êîñòåíêî).

 Вправа 439. Спробуйте скласти текст лише з іменників (можна викори-
стати кілька прийменників). Чи вдалося?

ÇÀÏÈÒÀÍÍß ² ÇÀÂÄÀÍÍß ÄÎ ÒÅÌÈ «ÏÐÈÊÌÅÒÍÈÊ»

1. Ùî íàçèâàºòüñÿ ïðèêìåòíèêîì?
2. ßê³ ãðàìàòè÷í³ îçíàêè ìàº ïðèêìåòíèê?
3. ßê òâîðÿòüñÿ âèùèé ³ íàéâèùèé ñòóïåí³ ïîð³âíÿííÿ 

ïðèêìåòíèê³â? Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
4. Ó ÿêèõ ïðèêìåòíèêàõ ïèøåòüñÿ í, à â ÿêèõ íí? Íàâå-

ä³òü ïðèêëàäè.
5. ßê³ ïðèêìåòíèêè íàëåæàòü äî òâåðäî¿ ãðóïè, à ÿê³ – äî 

ì’ÿêî¿? Íàâåä³òü ïðèêëàäè.

Вправа 440. Перепишіть, вставте н чи нн. Поясніть їх написання. Підкресліть 
прикметники м’якої групи однією лінією, а твердої – двома.

1. Ë³ñ îïîâèòèé îñ³…³ìè ÷àðàìè. 2. Áàãàòà ï³âäå…à ïðèðîäà 
âêðèëà êàì’ÿíèñòå êîñîã³ð’ÿ. 3. Íàä ñî…èì ñåëîì âèñîêî âãîð³ 
ðîçêèíóâñÿ çîðÿ…èé íàìåò çàãàäêîâîãî íåáà. 4. Ùîñü íåçáàã-
íå…å áóëî â ò³é âåëè÷³ (². Öþïà). 5. Íåçð³âíÿ…à êðàñà òâîÿ, 
Óêðà¿íî!

Вправа 441. Напишіть складні прикметники разом або через дефіс. Поясніть їх 
правопис.

Òåìíî/çåëåíèé, æîâòî/ñèí³é, â³éñüêîâî/ìîðñüêèé, áîðîø-
íî/ìåëüíèé, ï³âí³÷íî/çàõ³äíèé, çàõ³äíî/óêðà¿íñüêèé, âîëå/
ëþáíèé, óêðà¿íñüêî/ìîëäîâñüêèé ñëîâíèê, ë³òåðàòóðíî/ìóçè÷-
íèé êîíöåðò, äîáðèé/ïðåäîáðèé.

 Вправа 442. Доберіть до слів синоніми. Хто більше?

Ðîçóìíèé, ñì³ëèâèé, íàïîëåãëèâèé, äîáðèé, îñâ³÷åíèé.

Вправа 443. Доберіть до слів антоніми. 

Õèòðèé, âïåðòèé, ëóêàâèé, ïîòàºìíèé, ãó÷íèé, óïåðòèé.

 Вправа 444. Поясніть, чому лише від якісних (і навіть не від усіх) при-
кметників можна утворювати ступені порівняння.
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ÇÀÏÈÒÀÍÍß ² ÇÀÂÄÀÍÍß ÄÎ ÒÅÌÈ «×ÈÑË²ÂÍÈÊ»

1. ßê³ ÷èñë³âíèêè â³äïîâ³äàþòü íà çàïèòàííÿ ñê³ëüêè?, à 
ÿê³ – íà çàïèòàííÿ êîòðèé? Íàâåä³òü ïðèêëàäè.

2. Íàçâ³òü ðîçðÿäè ê³ëüê³ñíèõ ÷èñë³âíèê³â.
3. Ïîä³áíî äî ÿêî¿ ÷àñòèíè ìîâè â³äì³íþþòüñÿ ïîðÿäêîâ³ 

÷èñë³âíèêè?
4. Çà ÿêèì çðàçêîì â³äì³íþþòüñÿ ÷èñë³âíèêè òèñÿ÷à, 

ì³ëüéîí, íóëü?

Вправа 445. Прочитайте, назвіть числівники та їх розряди. Підкреслені числів-
ники розберіть як частину мови.

1. Â÷èâñÿ õëîïåöü ó øîñòîìó êëàñ³ (À. Ìàëèøêî). 2. Øèðî-
êå íåáî íåíà÷å êë³ïàëî òèñÿ÷àìè áëèñêó÷èõ î÷åé (². Íå÷óé-Ëå-
âèöüêèé). 3. Îäèí âñþ ðîáîòó ðîáèòü, äðóãèé ãîñïîäàðÿ ìîëî-
êîì ïî¿òü, òðåò³é õàòó ñòåðåæå (Í. òâ.). 4. Óïåðøå çâîðîòíèé 
á³ê Ì³ñÿöÿ áóâ ñôîòîãðàôîâàíèé ó æîâòí³ òèñÿ÷à äåâ’ÿòñîò 
ï’ÿòäåñÿò äåâ’ÿòîãî ðîêó (Ãàç.). 5. Â³äì³ííèê³â áóëî ï’ÿòåðî 
(Ç ãàç.).

Вправа 446. Запишіть числа словами. Числівники з іменниками поставте в по-
трібному відмінку.

1 (õëîïåöü), 1(ä³â÷èíà), 1 (äèòèíà), 7 (êíèãè), 7 (ëàñò³âêè), 
ç 20 (ãðèâíÿ), çíàõîäèòèñü íà 8 (ïîâåðõ), æèòè ó 18 (áóäèíîê), 
2 (ê³íü), 1,5 (ìåòð), ó 1999 (ð³ê), ï³ñëÿ 3 (äåíü), äî 1 (ãðóäåíü), 
â÷èòèñü ó 6 (êëàñ).

 Вправа 447. Створіть текст про спорт (7–8 речень), у якому використайте 
слова сто і сотня, десять і десятка.

ÇÀÏÈÒÀÍÍß ² ÇÀÂÄÀÍÍß ÄÎ ÒÅÌÈ «ÇÀÉÌÅÍÍÈÊ»

1. ßê³ ñëîâà íàçèâàþòüñÿ çàéìåííèêàìè?
2. Ñê³ëüêè ðîçðÿä³â ìàº çàéìåííèê? Íàçâ³òü ¿õ.
3. ×èì ïèòàëüí³ çàéìåííèêè â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä çàéìåí-

íèê³â â³äíîñíèõ?
4. ßê ïèøåòüñÿ í³ â çàïåðå÷íèõ çàéìåííèêàõ?

Вправа 448. Перепишіть, розкриваючи дужки. Усно поясніть написання.

1. Ãóêàòè â ìèíóëå – äàðåìíà òóðáîòà, ãóêàé ó ìàéáóòíº – 
õòî(íåáóäü) ïî÷óº (Î. Ï³äñóõà). 2. Âîíà íå òåðï³ëà (áóäü)ÿêî-
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ãî áðóäó (Î. Ãîí÷àð). 3. (Í³)ÿêå äèòÿ÷å òîâàðèñòâî õëîïöÿ íå 
ïðèâàáëþâàëî (ß. Áàø). 4. Ò³ëüêè òîé íå ïîìèëÿºòüñÿ, õòî 
(í³)äî(÷îãî) íå òîðêàºòüñÿ (Í. òâ.). 5. Ìè á³äí³ íå òèì, ùî (í³)
÷îãî íå ìàºìî, à òèì, ùî (í³)÷îãî íå çíàºìî (Í. òâ.). 6. Âæå  
õòî(çíà) ñê³ëüêè ÷àñó ìèíóëî ç òî¿ ïîðè (Â. Êó÷åð).

 Вправа 449. До кожного речення допишіть своє, яке продовжить зміст 
першого і в якому ви заміните займенником підмет, додаток чи означення, 
підкреслені у поданому реченні.

Çðàçîê: Ëþáëþ ÿ øåï³ò ñòèãëîãî êîëîññÿ. – Âîíî ìåí³ øå-
ïî÷å «õë³á».

1. Ëþá³òü òðàâèíêó ³ ðîñëèíêó, ³ ñîíöå çàâòðàøíüîãî äíÿ 
(Ë. Êîñòåíêî). 2. Äåðåâî ì³öíå êîð³ííÿì, à ëþäèíà – äðóçÿìè 
(Í. òâ.). 3. Íå çìîæó àí³ êðîêó ÿ ïî ÷óæ³é çåìë³ – íå âèæèâå 
äóøà (Þ. Êàïëàí).

 Вправа 450. Створіть текст (7–8 речень), у якому займенники хто і що
будуть і питальними, і відносними. Наприклад: Хто хоче поїхати? Поїде 
лише той, хто хоче.

ÇÀÏÈÒÀÍÍß ² ÇÀÂÄÀÍÍß ÄÎ ÒÅÌÈ «Ä²ªÑËÎÂÎ»

1. Ùî íàçèâàº (îçíà÷àº) ä³ºñëîâî?
2. Ùî º ïî÷àòêîâîþ ôîðìîþ ä³ºñëîâà?
3. ßê³ º ñïîñîáè ä³ºñë³â?
4. Ó ÿêîìó ñïîñîá³ ä³ºñëîâà ìàþòü ôîðìè ÷àñó?
5. Â³ä ÿêî¿ îñíîâè óòâîðþþòüñÿ ä³ºñëîâà óìîâíîãî ñïîñîáó?
6. ×è ìàþòü ä³ºñëîâà ð³ä?
7. ßê âèçíà÷àºìî ä³ºâ³äì³íè ä³ºñëîâà?
8. ßêó ñèíòàêñè÷íó ðîëü âèêîíóþòü ä³ºñëîâà?
9. À ÿêó ðîëü ó ðå÷åíí³ ìîæå âèêîíóâàòè ä³ºñëîâî ó ôîðì³ 

³íô³í³òèâà?

Вправа 451. Прочитайте текст, випишіть дієслова і зробіть їх синтаксичний роз-
бір. Розкажіть, як ви розумієте цей текст.

Ïðèñëóõàéòåñü, ÿê îêåàí ñï³âàº – 
íàðîä ãîâîðèòü. ² ëþáîâ, ³ ãí³â
ó òîìó ãîìîí³ ìîðñüê³ì. Íåìàº
ìóäð³øèõ, í³æ íàðîä, ó÷èòåë³â.
Ó íüîãî êîæíå ñëîâî – öå ïåðëèíà,
öå ïðàöÿ, öå íàòõíåííÿ, öå ëþäèíà.

(Ì. Ðèëüñüêèé)
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Вправа 452. Запишіть речення, ввівши в них з довідки потрібні за змістом діє-
слова у формі інфінітива. Яким членом є в кожному реченні інфінітив?

1. Ìåíå ïðîñèëè áàòüêè … ñòàðîìó ñóñ³äîâ³. 2. ß ïðè¿õàâ …, 
à íå ñèä³òè íà ëàâö³ çàïàñíèõ. 3. Çàâäàííÿ … ïåðøèì éîìó ïî-
ñòàâèâ òðåíåð. 4. Îá³öÿíêó íå … ÿ ïîâèíåí âèêîíàòè. 5. Íàóêó 
çà ïëå÷èìà íå …

Äîâ³äêà: ñòàòè, ñï³çíèòèñÿ, íîñèòè, äîïîìîãòè, ïåðåìàãàòè.

Вправа 453. Утворіть усі способові і часові (у дійсному способі) форми дієслів.

Çðàçîê: æèòè – ä. ñï. æèâó, æèòèìó, æèâ; óì. ñï. æèâ áè; 
í. ñï. æèâè!

Çíàòè, ïîäîðîæóâàòè, â÷èòèñÿ, ìð³ÿòè, éòè, â÷èòèñÿ.

Вправа 454. Поясніть зміст народних повір’їв (прислів’їв).

1. Ñ³÷åíü ç ãðóäíåì ïðîùàºòüñÿ, à íà ëþòèé î÷³ êîñèòü. 2. Ó 
ëþòîìó çèìà âïåðøå ç âåñíîþ ñòð³÷àºòüñÿ. 3. Áåðåçåíü ó çèìè 
êîæóõà êóïèâ, à íà òðåò³é äåíü ïðîäàâ. 4. Ñîí íà çèìó â³äêëà-
ëè, à ä³ëî â êâ³òí³ çðîáèëè. 5. Òðàâåíü áàãàòèé íà êâ³òè, à õë³á 
ó æîâòíÿ ïîçè÷àº. 6. Ó ÷åðâí³ íà ïîë³ ãóñòî, à â êîìîð³ ïóñòî. 
7. Ó ëèïí³ äåíü îäáóâàº, à ñïåêà ïðèáóâàº. 8. ßê ó ñåðïí³ äáàºì, 
òàê çèìîþ ìàºì. 9. Âåðåñåíü âåñ³ëëÿìè áàãàòèé. 10. Âåðåñåíü 
ïàõíå ÿáëóêàìè, à æîâòåíü – êàïóñòîþ. 11. Ó ëèñòîïàä³ çèìà ç 
îñ³ííþ áîðåòüñÿ. 12. Ñí³ã ó ãðóäí³ ãëèáîêèé – óðîæàé âèñîêèé.

Вправа 455. Перепишіть, розкриваючи дужки, поясніть зміст прислів’їв.

1. Íå õâàëè (ñàì) ñåáå, íåõàé (òè) ³íø³ ïîõâàëÿòü. 2. (Íàøà) 
êóì³ âñå ïðîñî íà óì³. 3. Øêîäà (âàø) ãîëîâè, àëå øêîäà é (ì³é) 
øàïêè. 4. (Ñâ³é) ëåäà÷îãî íå õâàëè, à ÷óæîãî äîáðîãî íå ãóäè*. 
5. Íå (âñÿêèé) æàðòè áóâàþòü ÷îãîñü âàðò³. 6. Çà (âàø) øåïîòîì 
³ (íàø) êðèêó íå ÷óòè. 7. Ó (ñâ³é) ãí³çä³ ³ âîðîíà ÿñòðóáîâ³ î÷³ 
âèêîëå. 8. Ç³ (ñâ³é) ïå÷³ ³ äèì íå ÷àäèòü. 9. Õâàëèëàñÿ êîçà, ùî 
â (âîíà) õâ³ñò äîâãèé. 10. Ãàðíî òîìó æèòè, õòî íå ìàº çà (ùî) 
òóæèòè.

* Ãóäèòè – îñóäæóâàòè, êðèòèêóâàòè.
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ÄÎÄÀÒÊÈ

I. ТЕКСТИ ДЛЯ ДИКТАНТІВ ЧИ САМОПЕРЕПИСУВАНЬ

1. ÌÀÃ²×ÍÀ ÊÐÀÑÀ ÏÐÈÐÎÄÈ

Ïðèðîäà ïðåêðàñíà. Íåñìàê íå ïðèòàìàííèé ¿é í³ â ñïî-
ëó÷åíí³ êîëüîð³â, í³ â ôîðìàõ. Íåìà â í³é í³ ì³ñöÿ, í³ ÷àñó, 
êîëè á çåìëÿ íå ãàðìîíóâàëà ç íåáîì  ÷è âîäà ç çåìëåþ. Íåìà 
íåãàðíîãî äåðåâà é êâ³ò³â íåãàðíèõ: íåìà é íå áóäå. ² ÿê áè íå 
ïàíóâàëà â ïðèðîä³ àíàðõ³ÿ âèïàäêîâîñòåé, ÿêîþ á ³íåðòíîþ* 
é íåï³ääàòëèâîþ ëþäñüêèì çóñèëëÿì âîíà íå áóëà, âîíà çàâ-
æäè áóäå äîðîãa ëþäèí³. À ñòóï³íü çàìèëóâàííÿ ñïîêîíâ³÷íîþ 
êðàñîþ çàâæäè áóäå â³äçíà÷àòè íàòóðè òàëàíîâèò³, ï³äíåñåí³, 
ÿê âäÿ÷í³ñòü ëþäñüêî¿ äóø³ çà áàãàòñòâî äàðó â ÷àñ ùàñëèâîãî 
íàðîäæåííÿ. ² ñê³ëüêè ñâ³ò ñòîÿòèìå, íàâ³òü êîëè ëþäñüêèé 
ãåí³é çáàãíå é ï³äêîðèòü ñîá³ âñ³ ¿¿ òàºìíèö³, é òîä³ íå ñòà-
íå âîíà ìåíø ïðåêðàñíîþ, ³ í³êîëè íå âè÷åðïàºòüñÿ äæåðåëî 
áëàãîðîäíî¿ ðàäîñò³ â³ä ñïîãëÿäàííÿ é îâîëîä³ííÿ íåþ (Î. Äîâ-
æåíêî).

2. ÑÏÎÃÀÄÈ ÄÈÒÈÍÑÒÂÀ

Ïðîêèäàþñÿ íà áåðåç³ Äåñíè ï³ä äóáîì. Ñîíöå âèñîêî, êîñàð³ 
äàëåêî, êîñè äçâåíÿòü, êîí³ ïàñóòüñÿ. Ïàõíå â’ÿëîþ òðàâîþ, 
êâ³òàìè. À íà Äåñí³ êðàñà! Ëoçè**, âèñèï, êðó÷³, ë³ñ – âñå áëè-
ùèòü ³ ñÿº íà ñîíö³. Ñòðèáàþ ÿ ç êðó÷³ â ï³ñîê äî Äåñíè, ìèþñÿ, 
ï’þ âîäó. Âîäà ëàñêàâà, ñîëîäêà. Ï’þ ùå ðàç, óáð³âøè ïî êîë³-
íà ³ âèòÿãíóâøè øèþ, ÿê ê³íü, ïîò³ì ñòðèáàþ íà êðó÷ó ³ ãàéäà 
ïî ñ³íîêîñó. ² âæå íå õîäæó, à ò³ëüêè ë³òàþ, ëåäâå òîðêàþ÷èñü 
ëóãó. Âá³ãàþ â ë³ñ – ãðèáè. Ó ëoçè – îæèíà. Â êóù³ – ãîð³õè. Â 
îçåð³ âîäó ñêàëàìó÷ó – ðèáà (Î. Äîâæåíêî).

3. ÐÀÄ²ÑÒÜ ÑÏ²ËÜÍÎ¯ ÏÐÀÖ²

Îòàê ÿ ðàþþ äí³â äâà àáî òðè, àæ ïîêè íå ñêîñÿòü òðàâó. 
Íîøó äðîâà äî êóðåíÿ***, ðîçâîäæó îãîíü, ÷èùó êàðòîïëþ, îæè-
íó çáèðàþ êîñàðÿì… Ï³ñëÿ êîñîâèö³ ïî÷èíàºì ãðåáòè ñ³íî ãóð-
òîì, ³ îñü ïîòðîõó ì³íÿºòüñÿ íàø ñâ³ò ÷àð³âíèé…

* ²íåðòíèé – òóò: ìàëîðóõëèâèé, ïàñèâíèé.
** Ëîçà – íàðîäíà íàçâà äåÿêèõ êóùîâèõ ïîð³ä âåðáè. 
*** Êóð³íü – ëåãêà áóä³âëÿ, ñòîðîæêà (íà ãîðîäàõ, áàøòàíàõ ³ ò. ³í.)
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Ï³ñëÿ âå÷åð³ çðàçó æ ëÿãàëè ñïàòè. ×àñîì ÿ çàñèíàâ ùå äî 
âå÷åð³, äèâëÿ÷èñü íà çîð³, àáî íà Äåñíó, àáî íà âîãîíü, äå âàðè-
ëàñÿ êàøà. Òîä³ áàòüêî àáî ä³ä äîâãî áóäèëè ìåíå âå÷åðÿòè, òà 
âæå âàæêî áóëî ìåí³ ðîçïëþùèòè î÷³, ³ ÿ ïàäàâ ç ¿õ ðóê ó ñîí, 
ÿê ëèí* â îïîëîíêó**, ò³ëüêè ìåíå é áà÷èëè (Î. Äîâæåíêî).

4. ÄÓÕÎÂÍ² ÎÁÅÐÅÃÈ

Çäàâíà ââàæàëè, ùîá ïîëþáèòè, òðåáà çíàòè, à ùîá çíàòè – 
ìàºø ïîëþáèòè. ² òîé ñòàâîê, îñâ³òëåíèé ñåðïèêîì ì³ñÿöÿ, ³ 
ëåâàäó ç ïîïàñîì êîð³â, ³ êðèñëàòå äåðåâî íà êðàþ ñåëà, ³ ÷ó-
ìàöüêèé øëÿõ, óñì³õ íåçðàäëèâî¿ þíêè, ìóäðèé ïîãëÿä áàáóñ³, 
÷àð³âíèé ãóê êîáçè, ïîêëèê îñâ³òëåíèõ â³êîí ìàìèíî¿ õàòè. Íå 
çàáóäüòå, íå çáàéäóæ³éòå, íå çðàäüòå öèõ äóõîâíèõ îáåðåã³â, ç 
ÿêèìè ìè âèðîñòàëè é âèõîäèëè â øèðîêèé ³ òðèâîæíèé ñâ³ò, 
ùîá çàâæäè ïîâåðòàòèñü, áîäàé ó ñïîãàäàõ, äî ðîäèííîãî âîãíè-
ùà – äî ñâîãî ïjñâ³òó! (Â. Ñêóðàò³âñüêèé).

5. ÅÊÎÍÎÌ²ß

Åêîíîì³ÿ – öå òóðáîòà ëþäåé ïðî òå, ùîá ðîçóìíî, ïî-
ãîñïîäàðñüêè âèòðà÷àòè ³ òêàíèíó, ³ ìåòàë, ³ äåðåâî… À ùå – öå 
çàîùàäæåííÿ ëþäñüêî¿ åíåðã³¿, çàîùàäæåííÿ ÷àñó.

Ïîäóìàé, ÿê òè ìîæåø äîïîìîãòè äåðæàâ³ çåêîíîìèòè 
äîäàòêîâ³ êîøòè.

Ïî-ïåðøå, áåðåæè ñâî¿ ï³äðó÷íèêè. Ñê³ëüêè ïàïåðó äîäàòêîâî 
çáåðåæåòüñÿ!

Á³ëüøå òîãî! Êîæåí ç íàñ ìîæå äîïîìîãòè äåðæàâ³ çåêîíî-
ìèòè, íå âèõîäÿ÷è ç êâàðòèðè.

Îñü, ïðèì³ðîì, õòîñü ³ç íàñ íå çàêðóòèâ ÿê ñë³ä êðàí. Êàïàº 
âîäè÷êà. À çà äåíü ö³ êðàïåëüêè äàäóòü ö³ëå ìîðå – 12 òèñÿ÷ 
ë³òð³â âîäè. Óÿâëÿºòå?

Òàê ñàìî ³ ç åëåêòðîñòðóìîì. À öå òåæ âåëèê³ çàãàëüíîíàðîäí³ 
çáèòêè.

Îò ³ âèõîäèòü, ùî é êîæåí ç íàñ ìîæå åêîíîìèòè.
Áóäü ãîñïîäàðåì, äðóæå! (Ç êàëåíäàðÿ).

6. ÁÅÇØÅËÅÑÍÈÉ ËÅÒ

Ïòàõè â ë³ñ³ – öå ùîñü îñîáëèâå. ² íå ò³ëüêè òîìó, ùî òóò 
âîíè ñï³âàþòü òàê íàòõíåííî. Íàéá³ëüøå ìåíå õâèëþþòü íå 

* Ëèí – ïð³ñíîâîäíà ðèáà ðîäèíè êàðïîâèõ.
** Îïîëîíêà – îòâ³ð, ïðîðóáàíèé ó êðèç³ çàìåðçëî¿ âîäîéìè.
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ñï³âè, õî÷à ÿ äóæå ëþáëþ ¿õ, à ïòàøèíèé ëåò ì³æ âèñîêèìè 
êðîíàìè.

Ñüîãîäí³, êîëè âæå ñóòåí³ëî, ïðÿìî íàä ìîºþ ãîëîâîþ ïðî-
ëåò³ëî äâ³ ñîâè. Òàê íèçüêî, ùî ëåäü íå òîðêíóëèñÿ ìîº¿ ãî-
ëîâè. Îñü êîëè ÿ çðîçóì³â, ùî òàêå áåçøåëåñíèé ïîë³ò. Îäíà 
ð³÷ ÷óòè ïðî öå àáî ÷èòàòè, à ³íøà – ïîáà÷èòè íà âëàñí³ î÷³ íà 
â³ääàë³ ïðîñòÿãíóòî¿ ðóêè. Í³ øóìó, í³ øåëåñòó, í³ íàéìåíøî-
ãî çâóêó… Íàâ³òü á³ëüøå: çäàºòüñÿ, ùî òî ñîâèíå ïîìàõóâàííÿ 
êðèëàìè ïîãëèáëþº òèøó.

×îìó ìåíå òàê õâèëþº îäèíîêèé ïòàõ ó âèñîêîìó íåá³? Ïòàõ, 
ùî ñòàº ìàéæå öÿòêîþ. ×îìó ç ìîºþ äóøåþ ïî÷èíàº êî¿òèñÿ 
ùîñü äèâíå? Ùî âîíà ïðèãàäóº? Ùî â í³é ïðîáóäæóºòüñÿ? ×è 
îçèðàº òîé øëÿõ, ÿêèé ¿¿ ÷åêàº? (Ï. Ñîðîêà).

7. ÏÒÀÕÈ Ó ÂÅÐÅÑÍ²

Óë³òêó óæå íå ïî÷óºø ó ë³ñ³ ïòàøèíèõ ïåðåñï³â³â, óñ³õ 
öèõ âèòüîõêóâàíü, ùåáåò³â, ñêðåêîòó ³ âîðêóâàííÿ ãîðëèöü, 
õî÷à íàçîâñ³ì ïòàøèí³ ãîëîñè íå çíèêàþòü í³êîëè. Òî äðîç-
äè ïåðåãóêóþòüñÿ, òî âîíè ñêðèêóþòü, òî äÿòë³â áàðàáàííèé 
äð³á ïîðóøèòü âèñòîÿíó çåëåíó òèøó. Àëå òî íå ñï³â, íå íà-
òõíåííà øëþáíà ñèìôîí³ÿ. ¯¿ êîðîòêà ïîðà áåçïîâîðîòíî ìè-
íàº ç âåñíîþ.

À òåïåð, íà ïî÷àòêó îñåí³, ïòàõè íå ñï³âàþòü çîâñ³ì, ò³ëüêè 
³íêîëè ñâàðÿòüñÿ. ¯õí³ íåïðèºìí³ ãîëîñè äðàæëèâî íàäðèâí³, 
íåïðèðîäíî-êðèêëèâ³ é ÷àñòî ³ñòåðè÷í³. Òðàïëÿþòüñÿ é á³éêè.

Àëå ò³ ïòàõè, ÿêèõ ÷åêàº âèð³é, ó æîäí³ ÷âàðè íå âñòóïàþòü. 
Íàâïàêè, âîíè ñòàþòü óñå á³ëüø óìèðîòâîðåíèìè ³ ñàìîçàãëè-
áëåíèìè, øèðÿþòü òî ïîîäèíö³, òî íåâåëèêèìè çãðàéêàìè â 
íåá³ é í³áè âèïðîì³íþþòü ìèð ³ ñïîê³é.

Ïòàõè äèâîâèæíî íàãàäóþòü ëþäåé, ³ ÿ âæå íå ìàþ ñóìí³âó, 
ùî âîíè òàê ñàìî ãîñòðî ñïðèéìàþòü íàâêîëèøí³é ñâ³ò, ÿê ìè, 
³ òàê ñàìî ïåðåæèâàþòü, ðàä³þòü ³ ñòðàæäàþòü (Ï. Ñîðîêà).

8. ÂÅ×²ÐÍß ÐÎÑÀ

Ëþáëþ òîé ÷àñ, êîëè ñîíöå âæå ñõîâàëîñÿ çà îáð³é, à í³÷ ùå 
íå íàñòàëà. Âë³òêó òàêà ïîðà òðèìàºòüñÿ á³ëüøå ãîäèíè. Äóøà 
âòèøóºòüñÿ ³ ðàçîì ³ç çåìëåþ íàñëóõàº íàáëèæåííÿ ñíó… Ë³ñ 
òîä³ ïîêðèòèé ãëèáîêèì ñïîêîºì, í³äå àí³ øåëåñíå, ó âèñîêî-
ìó íåá³ ïîâ³ëüíî ïðîáèâàþòüñÿ ïåðø³ çîð³. Ñïåðøó äåðåâà òåì-
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íî-ñèí³, çãîäîì òåìíî-ñèç³, àæ ïîêè íå ïî÷îðí³þòü çîâñ³ì. Çà 
òó äîâãó áëàãîäàòíó ãîäèíó â³äò³íê³â òåìíîãî ìîæíà íàë³÷èòè 
äåñÿòê³â äâà.

Ïîâ³òðÿ âîëîãå – òî ñ³ºòüñÿ íåâ³ä÷óòíà íà äîòèê âå÷³ðíÿ 
ðîñà. Õî÷ ÿê áè íå íàìàãàâñÿ, íå â³ä÷óºø ¿¿ í³ äîëîíÿìè, í³ ÷î-
ëîì, í³ ãóáàìè. Çà âñå ë³òî ìåí³ âäàëîñÿ öå ò³ëüêè îäèí ðàç – ó 
ãëèáîê³é óëîãîâèí³ äàëåêî çà ë³ñîì, êîëè çà ê³ëüêà õâèëèí ìîº 
âîëîññÿ çìîêð³ëî (Ï. Ñîðîêà).

9. ÇÀÏÀÕ ÌÎÃÎ ÄÈÒÈÍÑÒÂÀ

Âåñü äåíü ó ïîë³ ç ÷åðåäîþ. Ñàì-îäèí. Íàá³ãàâñÿ. Íàäèõàâñÿ 
ïàõîùàìè ïîëüîâèõ êâ³ò³â. Íàìèëóâàâñÿ ð³äíèìè êðàºâèäàìè ³ 
õìàðíèìè íåáåñàìè. Â³äòàíóâ ñåðöåì ³ äóøåþ. Òðè÷³ ñêóïàâñÿ 
ó äæåðåë³, äå íà Âîäîõðåùà ïîñâÿ÷óþòü âîäó, ïîïåðåäíüî ïî÷è-
ñòèâøè éîãî â³ä æàáóðèííÿ ³ áóð’ÿí³â, ÿêèìè âîíî çàðîñëî òàê, 
ùî ëåäâå äîáðàâñÿ äî íüîãî.

² ìèíóëå ñïëèëî â ïàì’ÿò³ ÿñêðàâî-ÿñêðàâî. Àëå íå ÿêèìèñü 
æèâèìè êàðòèíêàìè, à çàïàõàìè. Áî ñàìå çàïàõè – öå òå íàé-
òåðïê³øå ³ íàéñèëüí³øå, ùî âèí³ñ ç äèòèíñòâà. Òî áóëè çàïàõè 
æèòòÿ. ² ÿ ëþáèâ ¿õ. ² ñüîãîäí³ íå âåðíó íîñà â³ä íèõ, áî âîíè 
ïîâåðòàþòü ìåíå äî çåìë³, äî ÷îãîñü ãëèáèííî-ïåðâ³ñíîãî, äî 
òîãî, ç ÷îãî âñ³ ìè âèéøëè ³ â ùî ïîâåðíåìîñÿ (Ï. Ñîðîêà).

10. ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÀ

Ñëîâî êîñìîíàâòèêà ïîõîäèòü â³ä ãðåöüêîãî «êîñìîñ». Öå 
ìèñòåöòâî ìîðåïëàâñòâà, êîðàáëåâîä³ííÿ. Ñüîãîäí³ êîñìîíàâ-
òèêà – öå òåîðåòè÷í³ ³ ïðàêòè÷í³ ãàëóç³ íàóêè ³ òåõí³êè, ùî 
çàáåçïå÷óþòü ìîæëèâ³ñòü äîñë³äæåííÿ é îñâîºííÿ êîñì³÷íîãî 
ïðîñòîðó é ïîçàçåìíèõ îá’ºêò³â. Äëÿ öüîãî âèêîðèñòîâóþòü ð³ç-
í³ êîñì³÷í³ ë³òàëüí³ àïàðàòè.

Ó â³ñ³ìäåñÿòèõ ðîêàõ äåâ’ÿòíàäöÿòîãî ñòîë³òòÿ Ìèêîëà Êè-
áàëü÷è÷ ðîçðîáèâ ïåðøèé ó ñâ³ò³ ïðîåêò ë³òàëüíîãî àïàðàòà äëÿ 
ïîëüîòó ëþäèíè. Íàóêîâà ðîçðîáêà òåîðåòè÷íèõ îñíîâ êîñìî-
íàâòèêè íàëåæèòü Êîñòÿíòèíîâ³ Ö³îëêîâñüêîìó. Â³í ïåðåäáà-
÷èâ íåìèíó÷³ñòü âèõîäó ëþäñòâà ó êîñì³÷íèé ïðîñò³ð. Ïåðøèì 
êîñìîíàâòîì, ùî ïîëåò³â ó êîñìîñ, áóâ Þð³é Ãàãàð³í.

Ó Êèºâ³ â ÷åðâí³–âåðåñí³ 1925 ðîêó áóëà îðãàí³çîâàíà ïåð-
øà â ñâ³ò³ âèñòàâêà ç ïðîáëåì âèâ÷åííÿ ñâ³òîâîãî ïðîñòîðó. Ó 
1957 ðîö³ ³ç çàïóñêó â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ ïåðøîãî â ñâ³ò³ ñó-
ïóòíèêà Çåìë³ ïî÷èíàºòüñÿ êîñì³÷íà åðà.
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Êîñìîíàâòèêà äîïîìàãàº ðîçâ’ÿçóâàòè íèçêó ïðîáëåì çáåðå-
æåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà íà Çåìë³ (Ç åíöèêëîïåä³¿).

11. ÑÂ²ÒÎÂÈÉ ÎÊÅÀÍ

Îêåàí – áåçïåðåðâíà âîäíà îáîëîíêà, ùî âêðèâàº á³ëüøó ÷à-
ñòèíó ïîâåðõí³ Çåìíî¿ êóë³. Ïëîùà ñâ³òîâîãî îêåàíó 361 ìëí 
êâ. ìåòð³â (71% çåìíî¿ ïîâåðõí³); ñòàíîâèòü îñíîâíó ÷àñòèíó 
ã³äðîñôåðè. Çà ïåðåâàãîþ îêåàí³â Çåìíó êóëþ ïîä³ëÿþòü íà 
îêåàí³÷íó ï³âêóëþ ³ ìàòåðèêîâó ï³âêóëþ. Âèä³ëÿþòü ÷îòèðè 
îêåàíè: Òèõèé, Àòëàíòè÷íèé, ²íä³éñüêèé ³ Ï³âí³÷íèé Ëüîäî-
âèòèé.

Âîäè Ñâ³òîâîãî îêåàíó ìàþòü ñòàëèé ñîëåâèé ñêëàä. Êîíöåí-
òðàö³ÿ ñîëåé çì³íþºòüñÿ çàëåæíî â³ä íàäõîäæåííÿ ³ âèòðàòè 
ïð³ñíî¿ âîäè.

Ð³÷íà òåìïåðàòóðà íà ïîâåðõí³ Ñâ³òîâîãî îêåàíó ñòàíîâèòü 
17,5 ãðàäóñà, çì³íþþ÷èñü ó ìåæàõ â³ä ì³íóñ 2 äî ïëþñ 35 ãðà-
äóñ³â.

Âîäè â îêåàí³ ïîñò³éíî ïåðåì³ùóþòüñÿ ó ãîðèçîíòàëüíîìó ³ 
âåðòèêàëüíîìó íàïðÿìêàõ. Âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ öèðêóëÿö³¿ º 
ìîðñüê³ òå÷³¿.

Æèâ³ îðãàí³çìè íàñåëÿþòü îêåàí â³ä ïîâåðõí³ äî íàéá³ëü-
øèõ ãëèáèí. Ó Ñâ³òîâîìó îêåàí³ º ìàéæå 10 òèñÿ÷ âèä³â ðîñëèí 
³ 160 òèñÿ÷ âèä³â òâàðèí, ó òîìó ÷èñë³ ìàéæå 16 òèñÿ÷ âèä³â 
ðèá (Ç åíöèêëîïåä³¿).

12. ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ

Ìèñòåöòâî – öå åñòåòè÷íå îñâîºííÿ ñâ³òó â ïðîöåñ³ õóäîæíüî¿ 
òâîð÷îñò³. Îñîáëèâèé âèä ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî â³äîáðàæàº 
ä³éñí³ñòü ó êîíêðåòíèõ îáðàçàõ â³äïîâ³äíî äî ïåâíèõ åñòåòè÷-
íèõ ³äåàë³â. Âèîêðåìëþþòü ìèñòåöòâî îáðàçîòâîð÷å, ñöåí³÷íå 
àáî òàêå, ùî â³äïîâ³äàº ïåâí³é ãàëóç³ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþ-
äèíè, íàïðèêëàä, ìèñòåöòâî ãîí÷àðíå, âèøèâêè, ð³çüáÿðñòâà, 
àðõ³òåêòóðíå, ìóçè÷íå, ê³íîìèñòåöòâî, ìèñòåöòâî òåëåáà÷åííÿ 
³ ò. ä. ª òàêîæ ìèñòåöòâî âèõîâàííÿ, âîºííå ìèñòåöòâî.

Íà áàç³ ìèñòåöòâà ðîçâèâàºòüñÿ õóäîæíÿ ñâ³äîì³ñòü ñóñï³ëü-
ñòâà. Ìèñòåöòâî îð³ºíòóº ëþäåé ó ðåàëüíèõ æèòòºâèõ îáñòàâè-
íàõ, íàâ÷àº òâîð÷î ñòàâèòèñü äî âñ³õ ïðèðîäíèõ ³ ñóñï³ëüíèõ 
ÿâèù.

Ìèñòåöòâî çàðîäèëîñÿ â ïåðâ³ñíîìó ñóñï³ëüñòâ³ (ìàëþíêè â 
ïå÷åðàõ, ð³çüáëåííÿ íà ê³ñòêàõ ³ êàìåí³, ðèòóàëüí³ òàíö³ òîùî).
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Îäíèì ³ç íàéñòàð³øèõ º ìèñòåöòâî ñëîâà. Ñïî÷àòêó âîíî ³ñ-
íóâàëî â óñí³é ôîðì³ ïåðåêàç³â, ì³ôîëîã³¿, ôîëüêëîðó, åïîñó, à 
ç ïîÿâîþ ïèñåìíîñò³ âîíî çàïî÷àòêóâàëî õóäîæíþ ë³òåðàòóðó 
(Ç åíöèêëîïåä³¿).

13. ÏÎÄÎÐÎÆ ÇÀË²ÇÍÈÖÅÞ

Äîðîãè ï³øêè, àâòîáóñîì, àâòîìîá³ëåì, ë³òàêîì ³ ïàðîïëà-
âîì ìàþòü ñâîþ ïðèíàäí³ñòü.

ß æ ëþáëþ äîðîãè çàë³çíè÷í³. ² íå òîìó ëèøå, ùî âîíè 
â³ääàâíà ââàæàþòüñÿ áåçïå÷í³øèìè. Ïðîñòî âîíè ìàþòü ñâîþ 
îñîáëèâó ìóçèêó. Âîíà òâîðèòüñÿ íå ëèøå ãóäêîì åëåêòðîâîçà, 
à é ïåðåñòóêîì êîë³ñ íà ñòèêàõ çàë³çíè÷íîãî ïîëîòíà. À ùå – 
ëþäñüêèì ãîìîíîì. Íàø³ ëþäè ùèð³ é â³äêðèò³ äëÿ ñï³ëêóâàí-
íÿ, ðîçêàæóòü ³ ïðèãîäó, ³ ñâîþ òðèâîãó, ³ æàðò. À ùå ìîæóòü 
³ çàñï³âàòè: ïî-óêðà¿íñüêè, ïî-ìîëäîâñüêè, ïî-ðîñ³éñüêè… Íå 
çîãëåä³âñÿ – à ÷àñ ìèíóâ. Âèõîäèø ç íîâèìè çíàéîìèìè. ² ùå 
á³ëüøå ïåðåêîíóºøñÿ, ùî ëþäåé çáëèæóº ñï³ëêóâàííÿ.

II. ТЕКСТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ  
З ТЕМИ «ПОРИ РОКУ»

ËßÃÀª ÑÍ²Ã ÏÓÕÍÀÑÒÈÉ

Ñòîþ ñåðåä çèìîâîãî ë³ñó â í³ìîìó çà÷óäóâàíí³. Âåëè÷àâà ³ 
ñïîê³éíà éîãî êðàñà. Ìîðîç, çäàºòüñÿ, âèòèñêóº âñþ âîëîãó ³ç 
äåðåâ – ¿õ ã³ëêè ñóõî, ð³çêî, êîðîòêî ðèïëÿòü íà áåçâ³òð³, à ñî-
íÿ÷íèé ïðîì³íü òèõî îáñèïàº ¿õ ã³ëêè õîëîäíèì ³ íåçâîðóøíèì 
ñÿéâîì. 

Ìåí³ çäàºòüñÿ, êîæåí ïðàãíå âçèìêó äèâèòèñü, ÿê ïóõíàñò³ 
êëàïò³ ïàäàþòü äîäîëó. Òàê ñàìî, ÿê íàâåñí³ ÷åêàºìî áëàãîäàò-
íîãî êðàïëèñòîãî äîùó. Âñå ó ñâ³é ÷àñ.

…Ñí³ãîïàä ïî÷àâñÿ ÿêîñü íåïîì³òíî, ïîâ³ëüíî, ïîò³ì ïîðÿñ-
í³øàâ, ïîãóñò³øàâ.

Çàâæäè ëþáëþ ñïîñòåð³ãàòè äèâîâèæíèé çàãàäêîâèé ëåò ïóõ-
íàñòèõ â³ñíèê³â çèìè. Ñòîÿòè ïîñåðåä øèðîêîãî ïîëÿ ³ ãëÿä³òè, 
âäèâëÿòèñü ó á³ëó êðóãîâåðòü íàâêîëî. Êðèøòàëåâ³ ñí³æèíêè 
íå÷óòíî îïóñêàþòüñÿ íà äåðåâà, êóù³, ïîëÿ, äîðîãè, à âåëè÷àâà 
òèøà íàâêðóãè í³áè ï³äêðåñëþº óðî÷èñòèé ìîìåíò ó æèòò³ ð³ä-
íî¿ ïðèðîäè. Íåïîâòîðíèé, õâèëþþ÷èé ÷àñ (Å. Ñê³ïîð).
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ÐÎÇÏÓÑÊÀÞÒÜÑß ÄÅÐÅÂÀ

Êîëè â ë³ñ³ ðîçïóñêàþòüñÿ äåðåâà, ñòàº âèäíî, ÿêå æèâå, 
÷îãî ÿêîìó áðàêóº: îñü ãîðäå ³ çåëåíå äåðåâî  ï³äïèðàº âåðõ³â-
êîþ íåáî, à ó òîãî – ëèñòÿ â çàò³íêó ç÷åðâîí³ëî, òàì – äî ã³ëî÷-
êè ñ³ê íå ä³éøîâ: ñóõà…

Ëèñòî÷êè ëèïè ç’ÿâëÿþòüñÿ çìîðùåíèìè ³ âèñÿòü. Íàä íèìè 
ðîæåâèìè ð³æêàìè ñòèð÷àòü, îáãîðòàþ÷è ¿õ, ñòðó÷êè.

Äóá ñóâîðî ðîçâåðòàºòüñÿ, óòâåðäæóþ÷è ñâ³é ëèñò. Õàé çîâ-
ñ³ì ìàëåíüêèé, àëå îñîáëèâèé.

Îæèíà òðåìòèòü íå â çåëåíîìó, à â êîðè÷íåâàòîìó. Êëåí 
æîâò³ äîëîíåíÿòà ïîðîçïóñêàâ, ñîñíè â³äêðèâàþòü ìàéáóò-
íº ì³öíî ñòèñíóòèìè ïàëü÷èêàìè. Ñêîðî âîíè âèñòðóí÷àòüñÿ 
ââåðõ, ÿê ñâ³÷êè.

Ìîëîä³ ÿëèíêè ñòîÿòü âåñåë³, ãîðä³, çåëåí³. Ñòàðøà – ÿê 
äàìà â êîíöåðòí³ì ïëàòò³, à äîâêîëà – ìàë³, ãîëîí³æêè.

…Í³ùî òàê íå ðàäóº, ÿê ë³ñ, ùî âäÿãàºòüñÿ!
ßê ïðåêðàñíî øåëåñòÿòü þí³ äåðåâöÿ ãóñòèìè ïðîçîðèìè 

ã³ëêàìè â òàêò òèõîìó ëåãêîìó â³òðó! À êîëè áåçë³÷ ïòàõ³â çà-
ñåëÿº ¿õ? Òè â çàõâàò³!..

Íåçð³âíÿííî ïàõíóòü àðîìàòíîþ ñìîëîþ áåðåçè, òîïîë³, ÷å-
ðåìõè. Âñå çåëåí³º, äèõàº æèòòÿì, âñå â³òàº îäíå îäíîãî, ë³ñîâó 
ïîëÿíó, ñîíöå… Íîâèé äåíü ðîçïëþùóº î÷³… (Å. Ñê³ïîð).

ÍÀÑÒÐ²É ÄÀÐÓª Ë²Ñ

Ç äèòèíñòâà ÿ çà÷àðîâàíèé ë³ñîì. Â³í çàâæäè ïðèâàáëþº – 
ñâ³æèì, ÷èñòèì ïîâ³òðÿì, çàìð³ÿí³ñòþ âèñîêèõ êðîí.

Êàæóòü, ùî íàéêðàùå ãóëÿòè ë³ñîì óë³òêó, êîëè âñå äîâêî-
ëà íàñè÷åíå áàãàòèì êàëåéäîñêîïîì ðîçêâ³òó. À ìåí³ ïîäîáà-
ºòüñÿ îñ³íí³é òèõèé ãàé. Òà é âçàãàë³, ë³ñ ïðåêðàñíèé î áóäü-
ÿê³é ïîð³ ðîêó.

Âçèìêó, ïðèì³ðîì, âñå çàõîâàíå ó ñð³áíèé óá³ð. Ëèøå çåëåí³ 
ñìåðåêè, ÿëèö³ ñòîÿòü íåïîðóøíî, ìîâ ñîëäàòè ó ñòðîþ. ² òè-
õî-òèõî íàâêðóãè.

Íàâåñí³ òóãèé ñòðóì³íü äæåðåëà áóäèòü ïðèðîäó í³æíèì 
äçþð÷àííÿì. Âîäà á³æèòü êàì³ííÿì – ÷èñòà-÷èñòà. À òàì ³ ïåð-
ø³ ï³äñí³æíèêè ðîçêðèâàþòü ïåëþñòêè. Çåìëÿ äèøå ñâ³æ³ñòþ.

Òåïåð îñ³íü. Ï³ä íîãàìè ñòåëÿòüñÿ æîâòî-êîðè÷íåâ³ êèëèìè 
ç îïàëîãî ëèñòÿ. Êðîêóºø íèìè – ³ ï³ä íîãàìè øåëåñò. Ïðèõî-
äÿòü ó ñåðöå ñïîãàäè. Äåñü âèñîêî ó íåá³ ïðîìàéíå áèñòðîêðè-
ëèé ïòàõ, òèõèé ñï³â éîãî ð³äøå ÷óòè.
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Ñâ³òàíêîâ³ òóìàíè ñíóþòü ïåðåë³ñêàìè, äèõàþòü ïðîõîëî-
äîþ. ² ðàíí³é çàìîðîçîê òîðêíåòüñÿ ëèñòÿ êëåíà, çàäçâåíèòü 
âîíî, ÿê â³äãîì³í äàëåêîãî äçâîíèêà. Ìàëåíüê³ îïåíüêè ïðè-
òóëèëèñü ï³ä ñòàðèì ïíåì, ìîâ ñõîâàëèñü â³ä äð³áíîãî òèõîãî 
äîùó. Ãàðíî ³ õîðîøå â ïðèðîä³ (Å. Ñê³ïîð).

ÏËÈÂÓÒÜ ÆÓÐÀÂËÈÍ² ÊËÞ×²

Ó ñîíÿ÷íó ÿñíó äíèíó ç³áðàëèñü ó äàëåêèé ïîë³ò æóðàâë³. 
Ïòàõè çàæóðåíî êðóæëÿëè íàä òèõèì îçåðîì, ïðîùàþ÷èñü ç 
ð³äíèì êðàºì.

Âîæàê ïåðøèì âèñîêî çëåò³â ó ïðîçîðó ãîëóá³íü, çà íèì ïî-
òÿãëèñÿ ³íø³, ³ íåçàáàðîì ñòðóíêèé æóðàâëèíèé êëþ÷ ï³ä ëåäü 
÷óòíå ç âèñîêîñò³ «êóðëè» çíèê ç âèäó.

¯õ ïîë³ò – íàä ãîì³íêèìè ì³ñòàìè ³ çåëåíèìè ä³áðîâàìè, ðîç-
ëîãèìè íèâàìè ³ ñð³áíèìè ð³÷êàìè.

Ó ãëóõ³ì ë³ñ³ íà áåðåç³ ñòàâêà ñ³ëè ïòàõè íà í³÷íèé â³äïî÷è-
íîê. Íà ðîæåâ³þ÷³é çîð³ ïðîêèíóëèñü.

Ëåäü êëóáî÷èòüñÿ ñèçèé òóìàí íàä âîäîþ ³ áëèñêó÷èìè êðî-
íàìè, ëåãêèé â³òåðåöü êèäàº ïðèãîðùàìè çîëîòå ëèñòÿ áåð³ç íà 
òåìíî-ñèíþ ïîâåðõíþ ñòàâêà.

Îäèí çà îäíèì çë³òàþòü æóðàâë³. ×óòíî ñâèñò ïîâ³òðÿ, ÿêå 
ðîçñ³êàþòü øèðîê³ êðèëà. Ñê³ëüêè âåðñò äàëå÷èíè ÷åêàº ¿õ, 
ñê³ëüêè ïåðåëüîò³â!

Õâèëþþòüñÿ ìîëîä³ ïòàõè: äëÿ íèõ öå ïåðøà ïîäîðîæ ó íå-
çíàíèé âèð³é. Ñòàðø³ ïîðó÷, í³áè ìóäð³ ïîðàäíèêè, â÷àòü ñå-
êðåò³â äàëåêèõ ìàíäð³âîê.

Ïóíêòèðíîþ ë³í³ºþ-ïðîìåíåì ïðîäçâåí³â êëþ÷ ³ ðîçòàíóâ 
ó íåáåñí³é áëàêèò³. Ò³ëüêè ïîãëÿäè ëþäåé ùå äîâãî çâåðíóò³ 
â òîé á³ê, çâ³äêè ëåäü-ëåäü äîíîñèòüñÿ ïðîùàëüíà æóðàâëèíà 
ï³ñíÿ – í³æíà ìåëîä³ÿ ðàííüî¿ îñåí³.

Ï³äí³ìàºòüñÿ íàä îáð³ºì ðîæåâîùîêå ñîíöå. Ó áðèçêàõ ïðî-
ì³ííÿ êóïàþòüñÿ ïòàõè, ëèíå íàä ë³ñîì ¿õ òóðáîòëèâî-í³æíèé 
ùåáåò. ² ò³ëüêè ñòàðèé î÷åðåò øåðåõòèòü, í³áè ëàøòóºòüñÿ äî 
äîâãîãî çèìîâîãî ñíó.

Äî ïîáà÷åííÿ, æóðàâë³! Âè íåîäì³ííî ïîâåðíåòåñü äî ð³äíîãî 
êðàþ. ßê ³ âåñíà, ùî ïðèõîäèòü äî íàñ ï³ñëÿ ñèíüîîêî¿ çèìè.

Ïðèíåñ³òü âåñíó íà êðèëàõ, æóðàâëèêè! (Å. Ñê³ïîð).
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III. МІЙ ДРУГ КОМП’ЮТЕР

Ïîøóê 1. Â³äêðèé íà ñâî¿é ñòîð³íö³ â ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ íà-
ä³ñëàí³ òîá³ ëèñòè. Âèïèøè ç íèõ â îêðåìèé ðÿäîê íàÿâí³ òàì 
ïðèêìåòíèêè. ßê³ ïðèêìåòíèêè ïåðåâàæàþòü: ïîçèòèâíîãî 
(«äîáðîãî») ÷è íåãàòèâíîãî («çëîãî») çì³ñòó? ² ùî òè ç ïðèâîäó 
öüîãî äóìàºø?

Ïîøóê 2. Âèïèøè ç ëèñò³â àáî ïîâ³äîìëåíü òîá³ â ñîö³àëüí³é 
ìåðåæ³ ³ìåíà ³ ïð³çâèùà òâî¿õ àäðåñàíò³â (òèõ, õòî òîá³ ïèøå). 
Ïîä³ëè ö³ íàçâè íà äâ³ ãðóïè: 1) â³äì³íþâàíèõ â óêðà¿íñüê³é 
ìîâ³ ïð³çâèù ³ 2) íåâ³äì³íþâàíèõ ïð³çâèù. Çà ÿêèìè îçíàêàìè 
òè ¿õ ïîä³ëèâ?

Ïîøóê 3. Ïðîàíàë³çóé, ÿê ó ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ çàçíà÷àºòüñÿ 
äàòà íàäñèëàííÿ ëèñòà ÷è ïîâ³äîìëåííÿ. Òàê, ÿê äàòà êëàñíî¿ 
àáî äîìàøíüî¿ ðîáîòè, ÷è ³íàêøå? ×è âæèâàþòüñÿ ê³ëüê³ñí³ ³ 
ïîðÿäêîâ³ ÷èñë³âíèêè, à ÷è ëèøå öèôðè? 

Ïîøóê 4. Íàáåð³òü ó ïîøóêîâ³é ñèñòåì³ ³íòåðíåòó ñëîâà áå-
ðåãèíÿ, ðóñàëêà, ìàâêà, ë³ñîâèê, ïîëüîâèê, äîìîâèê, Äàæäüáîã, 
Ñòðèáîã, ç’ÿñóéòå ¿õ ëåêñè÷íå çíà÷åííÿ. Õòî ³ êîëè ìîæå ö³ 
ñëîâà âèêîðèñòîâóâàòè?

Ïîøóê 5. Çíàéä³òü â ³íòåðíåò³ òðè    â³ðø³ Ì. Åì³íåñêó ³ òðè 
ïîåç³¿ Ò. Øåâ÷åíêà. Âèïèø³òü ç íèõ ³ìåííèêè íà ïîçíà÷åííÿ 
ïðîñòîðó. ×è º ó öèõ òåêñòàõ îäíàêîâ³ ³ìåííèêè ç òàêèì çíà-
÷åííÿì?

Ïîøóê 6. Çíàéä³òü â ³íòåðíåò³ êàðòó Óêðà¿íè. Çàïèø³òü îê-
ðåìî íàçâè ì³ñò, ùî º: 1) ³ìåííèêàìè ÷îëîâ³÷îãî ðîäó, 2) ³ìåí-
íèêàìè æ³íî÷îãî ðîäó, 3) ïðèêìåòíèêàìè, 4) ñëîâàìè ó ìíî-
æèí³, 5) ùî ñêëàäàþòüñÿ ç äâîõ ñë³â. ßê³ íàçâè ïåðåâàæàþòü? 
×è º íà Óêðà¿í³ íàçâè – íåçì³íþâàí³ ñëîâà?

Ïîøóê 7. Çíàéä³òü â ³íòåðíåò³ ñëîâà öåðêâà, ãîñïîäàð, ïîëå, 
áóäèíîê ³ çàïèø³òü, ÿê³ ñèíîí³ìè âîíè ìàþòü.

Ïîøóê 8. Ïîãðàé ó ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ ç³ ñâî¿ì êðàùèì ïðè-
ÿòåëåì ó â³äîìó ãðó «Ï³äõîïè ñëîâî»: ïèøåø ñëîâî, à äðóãèé 
ãðàâåöü çàïèñóº ñëîâî, ùî ïî÷èíàºòüñÿ áóêâîþ, ÿêîþ çàê³í÷ó-
ºòüñÿ òâîº ñëîâî, ïîò³ì òè ïèøåø ñëîâî, ùî ïî÷èíàºòüñÿ îñ-
òàííüîþ áóêâîþ éîãî ñëîâà, ³ ò.ä. Ñê³ëüêè ñë³â âè çàïèøåòå çà 
10 õâ. ñüîãîäí³? À ñê³ëüêè ³íøîãî ðàçó?
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ІV. ЗАВДАННЯ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ НА ТЕМУ 
«Я І СВІТ ДОВКОЛА»

 Ùî òè áà÷èø íà ìàëþíêó? ßêáè òè éîãî ìàëþâàâ, ùî âàðòî 
ùå äîìàëþâàòè? Êîòðèé ìàëþíîê íàçâàâ áè ³íàêøå?

Òåìè êàðòèí äëÿ îïèñ³â ³ ä³àëîã³â:
1. Ðîäџíà.
2. Ó êðàìíèö³.
3. Íà ïîøò³.
4. Íà çàë³çíè÷íîìó âîêçàë³.
5. Â àïòåö³.
6. Íà àâòîñòðàä³.
7. Íà â³äïî÷èíêó (îçåðî, ìîðå, ë³ñ, … àáî…).
8. Ôóòáîëüíèé ìàò÷.
9. Ó òåàòð³.

10. Äîïîìàãàþ (ìàì³, òàòîâ³, áàáóñ³ … ÷è ùå êîìóñü).

V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ТВОРЕННЯ 
ВЛАСНОГО ТЕКСТУ

Çàâäàííÿ 1. Äîïèøè ðîçäóìè.
1. Ñó÷àñíà ëþäèíà âèâ÷àº êîñì³÷íèé ïðîñò³ð íå ëèøå ÷åðåç 

òåëåñêîï – âîíà ìîæå ïîëåò³òè äî äàëåêèõ ïëàíåò íà êîñì³÷íî-
ìó êîðàáë³. ßêáè ÿ ì³ã ïîëåò³òè â íåáî, ÿ õîò³â áè ïîáà÷èòè … 
³ äîâ³äàòèñü… Äóìàþ, ùî öå…

2. Ìåí³ ïðèñíèâñÿ ñîí: íà÷åáòî ÿ – êàï³òàí îêåàíñüêîãî êî-
ðàáëÿ, êîìàíäà ÿêîãî âèâ÷àº æèòåë³â âîäíîãî ïðîñòîðó. Ï³ñëÿ 
öüîãî ñíó ÿ âñå ÷àñò³øå äóìàþ ïðî…

3. ß ëþáëþ ñâîº ñåëî (ì³ñòî). Ìàþ äðóç³â, ÿê³ æèâóòü ó íüîìó, 
÷àñòî çóñòð³÷àþ ñâîþ ïåðøó â÷èòåëüêó, ìàéæå ùîäíÿ íàâ³äóþñü 
äî áàáóñ³ é ä³äóñÿ… ßêîñü ÿ ïî÷óâ â³ä áàòüê³â, ùî íàì äîâåäåòüñÿ 
ïåðå¿çäèòè â ³íøå ñåëî (ì³ñòî). Â³äòîä³ ÿ äóìàþ, ùî áóäå ç …

Çàâäàííÿ 2. Äîïèøè ðîçïîâ³äü.
1. Íà øê³ëüí³é ñïîðòèâí³é ïëîùàäö³ â³äíåäàâíà íàñ ïåðåä 

óðîêîì ô³çêóëüòóðè çóñòð³÷àº ðóäå ìàëåíüêå öóöåíÿ. Çâ³äêè 
âîíî òóò – í³õòî íå çíàº. Íàì íå äîçâîëÿþòü éîãî ãëàäèòè ÷è 
áðàòè íà ðóêè – êàæóòü, ùî öå íåáåçïå÷íî äëÿ çäîðîâ’ÿ. Àëå 
îäíîãî äíÿ ïåñèê íå ç’ÿâèâñÿ…

2. Ó øêîë³ îðãàí³çóâàëè âèñòàâêó ó÷í³âñüêî¿ òâîð÷îñò³. ßêèõ 
ò³ëüêè ãàðíèõ ³ ïîòð³áíèõ ðå÷åé òàì íå áóëî! Ä³â÷àòà, çâè÷àéíî, 
ïîêàçàëè ñâî¿ âèøèâêè, … À õëîïö³ – ìîäåë³ ìàøèí, ë³òàê³â, …
Ìîëîäø³ øêîëÿð³ çðîáèëè âèñòàâêó… Ìåíå íàéá³ëüøå âðàçèëè…
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3. Ó êîæíîìó ì³ñò³ ÷è ñåë³ º âèçíà÷í³ ì³ñöÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç ³ñòî-
ðè÷íîþ ïîä³ºþ àáî ³ñòîðè÷íîþ îñîáîþ. Êîæåí æèòåëü ïîâèíåí 
çíàòè ö³ ì³ñöÿ, ùîá ìîãòè ðîçïîâ³ñòè ïðî íèõ ãîñòåâ³ ñâîãî êðàþ.

ß ìîæó ðîçïîâ³ñòè ïðî…
Çàâäàííÿ 3. Äîïèøè îïèñ.
1. Ó ìî¿é ê³ìíàò³ íàâïðîòè âåëèêîãî â³êíà, ç ÿêîãî âèäíî 

íàø ñàä, ñòî¿òü ì³é ïèñüìîâèé ñò³ë, íà ÿêîìó…
Ïîðÿä ç³ ñòîëîì íà ñò³í³ – ñòåëàæ äëÿ êíèæîê, ç ÿêîãî ÿ 

ìîæó ä³ñòàòè… Öå ìîº ðîáî÷å ì³ñöå. Àäæå íàâ÷àííÿ – öå ìîÿ 
âàæëèâà ðîáîòà… ³ ÿ…

2. Êâ³òè – öå ìîº çàõîïëåííÿ. ß çíàþ ïðî íèõ áàãàòî. Íà-
ïðèêëàä, òþëüïàí … (òðîÿíäà, ï³îí…).

3. Ôðóêòîâ³ òà ÿã³äí³ äåðåâà ÿ çíàþ çìàëå÷êó. Ïðî íèõ ìîæó 
áàãàòî ðîçïîâ³ñòè. Íàïðèêëàä, ÿáëóíÿ … (ãðóøà, âèøíÿ…).

4. Àâòîìîá³ëü – ìîº çàõîïëåííÿ. ß çíàþ âñ³ ñó÷àñí³ ìàðêè. 
Àëå íàéá³ëüøå çíàþ ïðî… Ðîçêàæó, ùî…

5. ß ùå íå áóâ íà ìîð³, àëå óÿâëÿþ ñîá³ éîãî òàê…
6. ß ùå íå õîäèâ ó ãîðè Êàðïàòè, àëå äóìàþ, ùî âîíè òàê³…
7. ß íå çáèðàâ óðîæàé ôðóêò³â, àëå äóìàþ, ùî öå òðåáà ðî-

áèòè òàê…
Çàâäàííÿ 4. Äîïèøè â³ðø.
1. Îé âåñíÿíà øêîëî,

âñå öâ³òå…
Ïîñï³øàþòü…
çíàíü íîâèõ…

2. Âæå çàãëÿäàº ñîíöå
ó … â³êîíöå.
… ïðîêèäàòèñü
… íàâ÷àòèñü.

3. Õòî äðóçÿì äîâ³ðÿº,
òîé … äîëàº.
À õòî äðóç³â âòðà÷àº,
ñàì … íå ïîäîëàº.

VI. ПОМІРКУЙ 
1. ×îìó çåìëÿ – âîíà, õë³á – â³í, à ìîëîêî – âîíî?
2. ×è âñ³ ëþäè íà çåìë³ ïðîêèäàþòüñÿ ³ ëÿãàþòü ñïàòè òîä³ æ, 

êîëè é òè?
3. ×îìó ëàã³äíå, äîáðå ñëîâî çàñïîêîþº ëþäèíó, êîëè âîíà 

ðîçäðàòîâàíà?
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4. Ùî áóëî á, ÿêáè âñ³ òâî¿ îäíîñåëü÷àíè (àáî æèòåë³ òâîãî 
ì³ñòà) îäíî÷àñíî ï³øëè â ë³ñ (àáî äî ð³÷êè, àáî ïî¿õàëè ïîäîðî-
æóâàòè ³ ïîä.)?

5. ßê òè äîïîì³ã áè òîâàðèøåâ³, ÿêáè â³í âèïàäêîâî ïîðàíèâ 
ðóêó àáî â³ä÷óâ ñåáå õâîðèì?

6. ×îìó ñîáàêà – äðóã ëþäèíè, à âîâê – íåáåçïå÷íèé äëÿ 
ëþäèíè?

7. ×è ìîæóòü ïåðåë³òí³ ïòàõè óñå æ íå ïîëåò³òè ó âèð³é?
8. ×îìó ³ êîëè êîíÿ íàçèâàþòü ìóäðèì, â³ñëþêà – ëåäà÷èì, 

êîòà – ë³íèâèì, ðèáó – í³ìîþ, íåáî – âèñîêèì, ïîãàíó ëþäè-
íó – íèçüêîþ, âå÷³ð – ï³çí³ì àáî ðàíí³ì, äåíü – äîâãèì ÷è êî-
ðîòêèì, ñò³ë – îá³äí³ì àáî êóõîííèì, ñåðöå – äîáðèì àáî çëèì, 
ÿçèê – ãîñòðèì àáî ñîëîäêèì?

9. ×è âàðòî íàçèâàòè íîâîíàðîäæåíå äèòÿ ³ì’ÿì, ÿêå º ³ìå-
íåì íå òâîãî, à ÿêîãîñü ³íøîãî íàðîäó? Äëÿ ÷îãî óêðà¿íñüê³ òà 
ìîëäîâñüê³ ³ìåíà ìîæóòü íàáóâàòè ïåñòëèâî¿ ôîðìè?

10. ×îìó êîæåí íàðîä ìàº ñâî¿õ ãåðî¿â ³ õî÷å, ùîá ïðî íèõ 
çíàëè ³íø³ íàðîäè?

11. ×îìó â ï³ñí³ ñï³âàþòü: «Íå ðóáàé òîïîëþ! Ìîæå, òà òî-
ïîëÿ – òâîÿ äîëÿ. Êðàùå ¿é âîäèö³ ïðèíåñè…»? 

12. Êîëè öâ³òóòü ó æèò³ ìàêè ³ âîëîøêè – öå äîáðå ÷è º çà-
ãðîçîþ âðîæàºâ³?

13. Ùî á òè çðîáèâ, ÿêáè, ïðîêèíóâøèñü îäíîãî ðàíêó, ïî-
áà÷èâ óñå äîâêîëà – âäîìà ³ çà â³êíîì – ó ñ³ðîìó êîëüîð³?

14. Ùî êðàùå: êîëè êàæåø «íå õî÷ó», ÷è êîëè ùèðî ç³çíà-
ºøñÿ – «íå ìîæó»? ×îìó?

15. ßêà êíèæêà òîá³ á³ëüøå ïîäîáàºòüñÿ – ïàïåðîâà ÷è åëåê-
òðîííà? ×îìó?

VІІ. ЦІКАВА ГРАМАТИКА

1. ×îìó íå ìîæíà êàçàòè: á³ëüøà ïîëîâèíà; êîëè º âñüîãî 11, 
íå êàæåìî «áëèçüêî äâàäöÿòè»; äâîõòèñÿ÷íèé ÷îòèðíàäöÿ-
òèé ð³ê; äåâ’ÿíîñòîìó òðåòüîìó; êîëè 101, òî íå ïðîöåíò³â, 
à ïðîöåíò?

2. Ñê³ëüêè â³äì³íê³â ìàþòü ³ìåííèêè â óêðà¿íñüê³é, ìîë-
äîâñüê³é, ôðàíöóçüê³é (àáî í³ìåöüê³é ÷è àíãë³éñüê³é) ìîâàõ? 
×è ó ìîâàõ ç ìåíøîþ ê³ëüê³ñòþ â³äì³íê³â âàæ÷å ïîºäíóâàòè 
³ìåííèê ç ³íøèìè ñëîâàìè? 

3. ×îìó çàéìåííèêè º îñîáîâ³ ³ íåîçíà÷åíî-îñîáîâ³? Äëÿ ÷îãî 
íàì ¿õ çíàòè?
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4. Êîëè âàðòî âèêîðèñòîâóâàòè ôîðìè ñòàðøèé, çäîðîâøèé, 
ãðóáøèé, à êîëè ñòàð³øèé, çäîðîâ³øèé, ãðóá³øèé? Ïîáóäóéòå 
ðå÷åííÿ.

5. Äî ÿêèõ ñë³â íå âàðòî (áî ùî çì³íèòüñÿ?) àáî é íå ìîæíà 
(÷îìó?) äîäàâàòè ñóô³êñ -åíüê-? 

6. Äëÿ ÷îãî ÷èñë³âíèêàì ïîòð³áí³ ïàðàëåëüí³ ôîðìè: ï’ÿ-
òè – ï’ÿòüîõ, ø³ñòüìà – ø³ñòüîìà, â³ñ³ìäåñÿòè – â³ñ³ìäåñÿ-
òüîõ ³ ïîä.?

7. Êîòð³ ñëîâà ó ðÿäó äâà, ñîòíÿ, ñòî, òðè, äâ³ñò³, äâ³éêà, 
òèñÿ÷à, îäí³, îäèíàäöÿòü, äåñÿòêà íå º ÷èñë³âíèêàìè? À äî 
ÿêî¿ ÷àñòèíè ìîâè âîíè íàëåæàòü?

8. ßêà â³äì³íí³ñòü ó çíà÷åíí³ ñëîâà â³äíîñíèé ó òàêèõ ñëî-
âîñïîëó÷åííÿõ: â³äíîñíèé ïðèêìåòíèê, â³äíîñíèé ñïîê³é, â³ä-
íîñíà ïåðåâàãà, â³äíîñíå ïîë³ïøåííÿ çîðó?

9. Ïîºäíàéòå ç ÿêîìîãà á³ëüøîþ ê³ëüê³ñòþ ïðåô³êñ³â ñëîâà 
ãîâîðèòè, ïèñàòè, éòè, êóïèòè, äàòè. Ïðî ùî ñâ³ä÷èòü òàêà 
ê³ëüê³ñòü ïîõ³äíèõ?

10. Ðîçòàøóé ñëîâà â ïîòð³áí³é ôîðì³ ³ ïîòð³áí³é ïîñë³äîâ-
íîñò³ òàê, ùîá óòâîðèëèñÿ ðå÷åííÿ – 1) ïðèâ³òàííÿ, 2) âäÿ÷íî-
ñò³, 3) çàóâàæåííÿ:

1) íàãîäà, ç, íàéùèð³øèé, â³òàííÿ, âàø, þâ³ëåé, ïðèéíÿòè;
2) óñ³, áåçìåæíî, ìè, âäÿ÷í³, âè;
3) ìîæíà, ç, æîðñòîêî, ïîâîäèòèñü, òàê, ïðèðîäà, íå.
11. ×è îäíàêîâî íàãîëîøóþòü ñëîâà ê³ëîìåòð, ñàíòèìåòð, 

äåöèìåòð, àìïåðìåòð, âîëüòìåòð, áàðîìåòð, ñï³äîìåòð, òî-
íîìåòð, ãàëüâàíîìåòð? Âèìîâ ö³ ñëîâà. 

12. ×îìó ìîâëåííÿ ëþäèíè, ÿêà óòâîðþº ðå÷åííÿ ëèøå ç 
ï³äìåòà, ïðèñóäêà ³ ùå îäíîãî ÿêîãîñü äðóãîðÿäíîãî ÷ëåíà ðå-
÷åííÿ, à íå òâîðèòü ðå÷åíü ñêëàäíèõ, óñêëàäíåíèõ îäíîð³äíè-
ìè ÷ëåíàìè ðå÷åííÿ, âñòàâíèìè ñëîâàìè òîùî, íàçèâàþòü «òå-
ëåãðàôíèì», àáî «ìîðçÿíêîþ»? 
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