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дорогі семикласники!

Мову можна вчити для когось і можна вчити для себе. Для ко-
гось — це заради високої оцінки, заради балів. Для себе — заради 
розвитку безмежних можливостей свого мозку, задля підвищення 
свого інтелектуального рівня. Це, звичайно, забезпечує водночас 
і високу оцінку.

Мова, як жоден інший предмет, найглибше сягає в підсвідо-
мість людини, формує її, удосконалює. Тому при вивченні мови 
важливе не зазубрювання правил, які відразу ж і забувають-
ся, а проникнення в навдивовиж логічно побудовану структуру 
рідної мови.

Мова має дві сторони: видиму й невидиму. Видима сторона — 
це мовлення, тобто усне й письмове спілкування, читання, тво-
рення текстів. Невидима — це мовні засоби, які у вигляді зв’язків 
між нейронами мозку залягають у глибинах нашої пам’яті і які 
ми постійно використовуємо під час мовлення й мислення. Мовні 
засоби в нашій пам’яті бувають невпорядковані, хаотичні і чіт-
ко впорядковані, як, скажімо, з’єднання в досконалому електрон-
ному пристрої. Зрозуміло, що бажаних результатів досягають 
там, де система логічно облаштована відповідно до її внутрішніх 
функці ональних законів, і навпаки, результати мізерні там, де па-
нує безлад.

Отож вивчення мови, коли воно не формальне, а вдумливе 
й дослідницьке, не тільки допомагає систематизувати мовні за-
соби в нашій пам’яті, а й формує, логічно впорядковує зв’язки 
між нейронами мозку, яких є безліч, і таким чином удоскона-
лює мислення, робить нас більш пристосованими до мінливих 
умов повсякденного життя, пробуджує творчі нахили, властиві 
кожній людині. 
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Тому, працюючи з підручником, не зазубрюйте правил, а намагай-
теся зрозуміти їхню суть, логіку. Для цього кожне правило звіряйте 
з прикладами до нього. Насамперед звертайте увагу на приклади, бо 
правила без прикладів пусті, мертві. А всі ці приклади, які супрово-
дять правила, вам відомі, вони є у вашій пам’яті, ви їх засвоїли ще 
змалку. Лише поки що не усвідомили, за якими законами ви їх вико-
ристовуєте — часом і не зовсім точно. Вивчення ж граматики рідної 
мови впорядковує мовні засоби у вашій голові, допомагає розкласти 
їх по відповідних “поличках”, як і будь-який інструмент, та чітко й 
доречно застосовувати їх.

Хтось може сказати, що, мовляв, скільки ж треба вчити мову. Ве-
ликий французький філософ Вольтер якось сказав, що основні євро-
пейські мови можна вивчити за шість років, а свою, рідну потрібно 
вчити все життя. “Наші матері, — свідчив свого часу представник од-
ного з індіанських племен Америки, — витрачають щодня по дві го-
дини, навчаючи дітей правильно говорити мовою племені. Дорослий 
індіанець, який не володіє своєю мовою з абсолютною правильністю, 
фактично стає безправним: йому не дозволяють говорити при людях, 
щоб його мовні хиби не передалися слухачам, особливо дітям. Через 
те наші матері витрачають величезну кількість часу, домагаючись іде-
альної точності у відтворенні нашої дуже складної граматики”.

А чи завжди ми правильно говоримо рідною українською мовою? 
Чи досконало знаємо її?



Вступ
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Вступ

 § 1.	 Мова	—	скарбниця	духовності	народу

Ну що б, здавалося, слова…
Слова та голос — більш нічого.
А серце б’ється — ожива,
Як їх почує!.. — Знать, од Бога
І голос той, і ті слова
Ідуть меж люди! — 

записав Т. Шевченко 1848 року в неволі, на далекому Кос-Аралі, 
зачувши звуки рідної мови.

Кожному народові Бог вділив його неповторну мову як засіб 
взаємопорозуміння між людьми й збереження століттями набуто-
го досвіду. Мова — це й могутній інструмент мислення та пізнан-
ня навколишнього світу. Як кожна людина по-своєму сприймає 
навколишню дійсність, так і кожна мова по-своєму відображає, 
членує явища, і, таким чином, завдяки різноманіттю мов, люд-
ство в своїй сукупності має змогу якомога повніше й докладніше 
відтворити картину світобудови. Без тої чи іншої мови вселюд-
ське уявлення про світ буде не таким повним, як неповною буде 
веселка без якогось кольору або навіть його відтінку.

Тому кожен народ зобов’язаний дбати про цей дар, захищати 
його, розвивати, вдосконалювати, помножувати його можливості 
й ефективно використовувати його. Народ, який не чинить цьо-
го, зникає з лиця землі як нація.

“Найбільше і найдорожче добро в кожного народу — це його 
мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, 
в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, 
досвід, почування”, — писав Панас Мирний. Тільки користую-
чись рідною мовою й, таким чином, активно розвиваючи її, той 
чи інший народ може справно виконувати свою місію на Землі. 

“Не умовних звуків тільки вчиться дитина, вивчаючи рідну 
мову, а п’є духовне життя й силу з рідної груді рідного слова. 
Воно пояснює їй природу, як не міг би пояснити її жоден при-
родознавець; воно знайомить її з характером людей, що її ото-
чують, з суспільством, серед якого вона живе, з його історією та 
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його прагненнями, як не міг би ознайомити жоден історик; воно 
вводить її в народні вірування, в народну поезію, як не міг би 
ввести жоден естетик; воно, нарешті, дає такі логічні поняття й 
філософські погляди, яких, звичайно, не міг би дати жоден філо-
соф”, — стверджував видатний педагог К. Ушинський.

Рідна мова, тобто мова рідного народу й рідної землі, сприяє  
якнайповнішому виявленню творчих можливостей людини. 
Т. Шевченко, який більшу частину свого свідомого життя, почина-
ючи з п’ятнадцяти років, провів у російськомовному середовищі, 
досяг найвищої майстерності в творах, писаних саме українською 
мовою, і тим збагатив скарбницю не тільки української, а й сві-
тової культури і, отже, здобув собі славу не тільки в Україні, а й 
у всьому світі. О. Пушкін, який у дитинстві французьку мову знав 
краще, ніж російську, став великим поетом саме тому, що писав 
російською мовою, а не французькою. 

Немає кращих і гірших, вищих і нижчих мов. Але є мова рідно-
го народу, яку не може замінити жодна інша. Вона якнайкраще 
пристосована до психологічних особливостей народу, його спо-
собу мислення, уявлень, природного середовища. Мова рідного 
народу і найвеличніша, і найсвятіша. А той, хто зневажає її й 
цурається, обкрадає і себе, і свій народ.

Рідна мова — це продукт розумової діяльності багатьох по-
передніх поколінь народу. Розвиваючись, суспільство розвиває 
й свою мову, робить її досконалішою, багатшою. І чим багатша 
мова, тим краще вона обслуговує суспільство в цілому й кожну 
людину зокрема.

Наша мова — одна з найдавніших мов світу. Коли відомого 
російського історика В. Ключевського запитали: “Як розмовляли 
в Київській Русі?” — він відповів: “Так, як сьогодні розмовляють 
малороси” (тобто українці). Польський учений-поліглот М. Кра-
суський у праці “Древность малороссийского языка”, виданій 
1880 року в Одесі, писав: “Займаючись довгий час порівнянням 
арійських мов, я прийшов до переконання, що українська мова 
старша не тільки від усіх слов’янських, не виключаючи так зва-
ної старослов’янської, а й від санскритської, грецької, латинської 
та інших арійських мов”.
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Українська мова — одна з найбагатших мов світу. У сучасно-
му “Словнику української мови” в 11 томах зареєстровано по-
над 134 тисячі слів, у “Великому тлумачному словнику сучасної 
української мови”, виданому недавно, записано майже 250 тисяч 
слів. Насправді ж словниковий склад української мови, за приб-
лизними підрахунками, налічує не менше півмільйона лексем. 
Українською мовою однаково чудово звучать Біблія і Гомерова 
“Одіссея”, “Декамерон” Дж. Бокаччо й “Дон-Кіхот” М. Серван-
теса, “Євгеній Онєгін” О. Пушкіна і “Пан Тадеуш” А. Міцкевича, 
“У пошуках втраченого часу” М. Пруста, Шекспір і Джек Лондон, 
Шота Руставелі і Ярослав Гашек. Нею складено понад 200 ти-
сяч народних пісень, написано тисячі наукових праць, чудових 
художніх творів. Нема таких високих почуттів і таких глибоких 
думок, яких не можна було б висловити українською мовою.

Завдяки своєму тривалому розвиткові українська мова має 
струнку відшліфовану звукову й чітку граматичну системи. Вона 
співуча (за милозвучністю її зіставляють з італійською), мальов-
нича, логічна, у ній мало винятків. Це одна з найдосконаліших 
мов світу.

1.	 І. Прочитайте уважно висловлювання про рідну мову й Батьківщину. Зверніть 
увагу на слова й звороти, які добирають автори, щоб якнайточніше передати 
свої думки.

1. Свою Україну любіть, любіть її... Во врем’я люте, в остатню тяжкую 
минуту за неї Господа моліть (Т. Шевченко). 2. Любов до Батьківщини 
неможлива без любові до рідного слова. Тільки той може осягти своїм ро-
зумом і серцем красу, велич і могутність Батьківщини, хто збагнув відтін-
ки і пахощі рідного слова, хто дорожить ним, як честю рідної матері, як 
колискою, як добрим ім’ям своєї родини (В. Сухомлинський). 3. Україн-
ська мова в багатстві, витонченості й гнучкості форм не поступається ані 
жодній із сучасних літературних мов слов’янства і не бідна аж ніяк на 
поняття, аби нею заважко було перекладати глибину філософських ду-
мок і змальовувати високохудожні образи. Це не мова простолюду тільки, 
як твердять московські невігласи, а мова цілої нації, політичне майбутнє 
якої іще попереду, але чиє місце на право самостійного розвитку в ряду 
цивілізованих народів уже завойоване й не може бути зайняте ніким ін-
шим (М. Драгоманов). 4. Не можна ходити по рідній землі, не чаруючись 
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виплеканою народом у віках рідною мовою. В народу немає скарбу біль-
шого, як його мова (Ю. Мушкетик). 5. Мова — то дзеркало душі народу, 
то святиня, з котрою пов’язана не тільки минувшість, а й будучність на-
роду і його повага в світі (М. Подолинський). 6. Рідної мови не може поки-
нути людина без скалічення своєї душі — так само, як не може замінятися 
з ким іншим своєю шкірою (І. Франко).

	 ІІ.	 Підготуйтеся до усної розповіді на тему “Рідна Батьківщина й рідна 
мова — найдорожчі в світі”: складіть і запишіть приблизний план виступу, 
завчіть напам’ять деякі вислови.

2. Прочитайте вірш і поясніть, якою уявляється поетові рідна мова.

Все в тобі з’єдналося, злилося —
Як і поміститися 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 віршáх,
Бо в тобі — великого народу
Ніжна і замріяна душа.
               В. Симоненко

3. Прочитайте уривок і підготуйте усну аргументовану відповідь на запитання, 
чому дівчина почувала себе незатишно.

Потроху вона одначе звикла обідати так, як і всі. Потроху й до одежі 
Наталя звикла.

Але ніяк не могла звикнути до панської мови. Вона її дуже погано ро-
зуміла. Їй казано надіти іншу “юпку”, а вона не розбирала, що це гово-
риться про спідницю, і вдягала пальто — ту юпку, що зверху вдягають; її 
посилано в “чулан”, а вона йшла навмання в якусь хату, бо не знала, що 
воно і де воно той “чулан”; їй велено вчитися “прилежно”, а вона ніяк не 
могла зрозуміти — навіщо це, як вчишся, треба лежати... Дома вона все 
розуміла, дотепна була розмовляти, знала безліч казок та пісень. Ніхто з її 
подруг сільських краще від неї не вмів співати, а казки оповідаючи, вона 
голосом силкувалася вдавати тих звірів чи людей, про яких казала. А тут... 
тут вона була нерозумна, бо ніяк не розуміла слів, “що в книзі пописа-
но”… (Б. Грінченко).
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4. Прочитайте уривок і дайте відповідь, у чому проявляються привабливість, мо-
гутність і необмежені можливості української мови.

Надзвичайна мова наша є таємницею. В ній усі тони й відтінки, всі 
переходи звуків від твердих до найніжніших… Дивуєшся дорогоцінності 
мови нашої: у ній що не звук, то подарунок, все крупно, зернисто, як самі 
перла. І справді, інше слово часом дорогоцінніше від самої речі.

Пригадаймо такі слова, як оксамит, перла, намисто, рушник, хустка, 
знамено… Кожне слово має свій сенс, свою красу. У мене особисто народ-
жується велике почуття радості при згадці таких слів, як світанок, соняч-
ний промінь, весняний струмок, голуба далечінь, блакитна високість… 
А скільки таких слів існує, і за кожним — глибока суть і краса!

У величному мовному запасі вибрати потрібне слово — то велике вмін-
ня, і, навпаки, якщо ви користуєтеся словом неточним, то це, власне, те 
саме, коли б замість відточеного олівця на уроці малювання ви користува-
лися б цвяхом (В. Сухомлинський).

5.	 І. Запишіть текст під диктовку. Написане уважно звірте з надрукованим, помил-
ки, якщо вони трапляться, виправте.

Дніпро — як мова. Мово наша і Ріко наша! Невичерпна, вічна, молода, 
як весняне листя. Райдуги купаються в Дніпрі, небо хмарніє від птаства, 
червоно-вишневі зорі зорять угорі, земля стогне від хлібів, громи вигурко-
чуються над посереддю Ріки, і садки вишневі коло хат, і хрущі над вишня-
ми, і червоно в небі устає новий псалом залізу, а над усім мова гримить, і 
шепоче, і ніжно лащиться, і бунтується…

Мово вкраїнська, звідки прилетіла, як тут зросла, розцвіла й зарясні-
ла? Чи пила воду з Дніпра, чи купалася в його ласкавих водах, чи злітала 
в небо з його мільйонокрилим птаством? Мово! Течеш вічно й вільно, як 
Ріка. “Тече вода в синє море, та не витікає…” (За П. Загребельним).

	 ІІ.	Як ви розумієте порівняння Дніпра з мовою і мови з Дніпром? Підготуйте усну 
розповідь на тему “Україна, Дніпро і наша мова”.

6. Запам’ятайте крилаті вислови та їхніх авторів.

1. І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь (це заповідав нам великий 
Тарас Шевченко). 2. У ріднім краю навіть дим солодкий і коханий (ці сло-
ва сказала Леся Українка, їдучи в Італію). 3. Всім серцем любіть Україну 
свою, — і вічні ми будемо з нею! (так звертався видатний поет Володимир 
Сосюра до українців, коли любити Україну заборонялося).



пОВтОРЕННЯ
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 § 2.	 	Речення	і	розділові	знаки	в	ньому

7. Речення запишіть під диктовку. Написане уважно звірте з надрукованим, помил-
ки, якщо трапляться, виправте. Розділові знаки підкресліть.

1. Чи є країна понад нашу Україну? (Є. Гуцало). 2. У широко розчинені 
вікна щедро сочи ´лися духмяні вечірні аромати київських парків (Ю. Смо-
лич). 3. Шумить, і шепче, і тривожить зрадливий дощ із-за кутка (М. Риль-
ський). 4. І забудеться все: і морози, і люта завія (К. Оверченко). 5. Ви дзве-
ніть, зозульки, рано (П. Тичина). 6. Ластівки літають над водою, і черемхи 
в’ється білий дим (Є. Гуцало). 7. Вже день здається сивим і безсилим, і до-
мліває в заростях ріка (В. Симоненко).

 
  Що таке речення? Які бувають речення за метою висловлю-

вання? Які є головні члени речення і на які питання вони відпо-
відають? Які є другорядні члени речення? Які члени речення на-
зивають однорідними? У яких випадках ставлять коми між одно-
рідними членами речення? Які розділові знаки ставлять, якщо 
в реченні при однорідних членах є узагальнювальне слово? Як 
виділяють звертання в реченні? Які речення називають складни-
ми? Як розрізняють прості й складні речення?
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8. Подані речення розберіть за членами речення.

1. Достигають яблука в саду. 2. Повільно й тихо сонце сходить у повних 
золота степах. 3. Ви чуєте пісню? То знов журавлі все небо ключами накри-
ли і швидко зникають у сірій імлі. 4. Ліс осінній — це диво казкове, небо 
сяє над ним волошкове. 5. Нарешті дочекався я тебе, спокійна днино (З тв. 
О. Лупія). 

9. Перепишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки при однорідних 
членах речення.

1. Запахла осінь в’ялим тютюном та яблуками та тонким туманом 
(М. Рильський). 2. Усе в чеканні спілі краплі рос земля і місяць вишні і то-
полі (Б. Олійник). 3. Земля і вода і повітря все поснуло. 4. Вузенька сте-
жечка щезала часом серед кам’яної пустелі або ховалась під виступом скелі 
(З тв. М. Коцюбинського). 5. Ласа кішка до риби та в воду лізти не хоче 
(Нар. творчість). 6. Сидить ворон на могилі та з голоду кряче (Т. Шев-
ченко). 7. Чому сонця боїться досвітній туман і тікає в таємні міжгір’я? 
(С. Черкасенко).

10. Перепишіть прислів’я, розставляючи між частинами складних речень пропуще-
ні коми.

1. З самого початку думай який буде кінець. 2. Не помиляється той хто 
нічого не робить. 3. Незнайко на печі лежить а знайко по дорозі біжить. 
4. Де слова з ділом розходяться там непорядки водяться. 5. З пісні слова не 
викидають і свого не вставляють. 6. Люди про нас говорять і ми про людей 
не мовчимо. 7. Дзиґар усе йде і все на місці стоїть.

Унікальний тристоронній годинник, м. Тернопіль.  
Всього у світі таких два
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11. Запам’ятайте фразеологізми та їхнє значення. З двома з них складіть речення.

Як стій та бач (зненацька, без причини); як буде, так і буде (байдуже); 
і вдень і вночі (завжди, постійно); хоч верть, хоч круть (що не роби, ніщо 
не допоможе); пройти Крим і Рим і мідні труби (зазнати всього); ні сіло ні 
впало (безпідставно, несподівано); сім мішків гречаної вовни і всі неповні 
(багато зайвого, безглуздого).

 § 3.	 Лексика

  Що таке лексика? Що називають лексичним значенням сло-
ва? Як називають ті словники, у яких розкривається лексичне 
значення слів? Які слова однозначні, а які — багатозначні? Що 
означають слова в прямому значенні, а що — в переносному? Які 
слова називають омонімами? Які — антонімами? Що таке сино-
німи? Для чого в мові потрібні синоніми? Як треба користуватися 
синонімами?

Які бувають слова за походженням? Чи відрізняються чимось 
запозичені слова від незапозичених? Які бувають слова за вжи-
ванням? Які слова називають неологізмами, а які — архаїзмами? 
Які словосполучення називають стійкими? Що таке крилаті ви-
слови? Які словники української мови ви знаєте?

12. У подані прислів’я вставте пропущені підмети. Поясніть, як ви їх добирали.

1. Кожний … на свою моду крає. 2. Без копила і … чоботи не зробить. 
3. Який …, така й череда. 4. … клепле, поки тепле. 5. Кепський то …, що 
в своїй хаті змокне. 6. Який …, така й коса. 7. Знання … не вкраде. 8. Друж-
ній череді … не страшний. 9. … не все каже, що знає, а дурний не все знає, 
що каже.

слова для вставок: косар, господар, мудрий, пастух, вовк, коваль, кра-
вець, швець, злодій.
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13*. До поданих слів доберіть із дужок слова так, щоб утворилися словосполучення.

1. Попереджати, запобігати (лихові, про небезпеку). 2. Рахувати, вважа-
ти (можливим, гроші). 3. Кроїти, краяти (хліб, тканину). 4. Власник, воло-
дар (кубка, будинку). 5. Здатний, здібний (на подвиг, до наук). 6. Робочий, 
робітничий (гуртожиток, одяг). 7. Рідкий, рідкісний (ліс, випадок).

14. Прочитайте речення й поясніть, яких різних значень набуває в них слово 
гарний.

1. Тільки тепер усі побачили, який він був гарний, стрункий, широко-
грудий — справжній красень (О. Гончар). 2. Яка гарна делікатна мелодія! 
3. Часом людей тільки гарними словами вловлюють, що ж то дією власною 
можна! (З тв. Марка Вовчка). 4. Новину гарну привезла вам (З. Мороз). 
5. Все те сталось в теплу, гарну пообіднюю годину (Леся Українка). 6. Гар-
ний син, тихий, роботящий. 7. Побачив над собою занесену руку й почув 
такий гарний удар в тім’я, що випустив каната (З тв. Ю. Яновського).

15. І. До поданих іншомовних слів доберіть синоніми й запишіть їх у колонку в тому 
самому порядку.

Момент, педагог, ароматний, гравій, алфавіт, лозунг, горизонт, пілот, 
контур, гігант, актор.

синоніми: абетка, артист, велетень, гасло, духмяний, льотчик, мить, 
обрис, обрій, рінь**, учитель.

 II. З перших букв дібраних синонімів складіть фразеологізм. Запишіть його.

16. І. Прочитайте уривок. Знайдіть фразеологізми і поясніть їхнє значення.

Було це якось улітку ввечері. Посеред двору на колодках сиділи всі наші: 
тато й мама, старша наша сестра і дехто з сусідів. Гомонів між ними й дід…

А я кругом двору, ніби той об’їждчик, хвицаючись і тоненько іржучи, 
ганяю безперестанку на хворостині. А більші діти, як галич**, збили ярма-
рок коло ями, що ромашами** та кропивою позаростала: в дворі у нас по-
чали копати глинище**. Стрибають через яму і в яму, один одного пхають, 
сиплються землею, як борошно, м’якою, галасують, геть-геть луна ходить. 
У дворі стоїть такий ярмарок, що за малими великі один одного не чують.

— Та вгамуйтесь! Не кричіть! Не казіться! — тільки й чути раз по раз 
з колодок…

Далі до діда:
— Хоч би ви, діду, поробили їм що-небудь, щоб вони хоч на часину при-

мовкли.
— Я їм пороблю! Я їх зараз усіх в поросят поперекидаю, — жартує дід.
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А нам ще веселіше від того.
На подвір’ї було темно, а далі почало чогось видніти. Ті, що на колод-

ках сиділи, чогось примовкли і дивились усі в один бік. За нашим двором 
темніли городи, за городами верби рядами з долини верх  аж до неба по-
піднімали, а геть-геть за вербами, де вдень, як море, квітувала пшениця 
і звідкіль увечері вітер тільки її дух приносив, там червоно червонілося, 
ніби десь у полі вогонь пастухи розкладали.

— Андрійку, гов! — гукає дід…
Я хльоскаю батіжком із валу** свого вороного й шумлю до діда:
— Ви, діду, кликали мене?
— Іди сюди! — Дід бере мене на руки, я спершу пручаюсь, боюся, що дід 

мене догори дриґом поставить. Дід бере силою. — Дивись — чи бачив ти 
таке: за лісом, за пралісом золота діжа сходить?

Я примовк. Далі як не закричу, як не загаласую:
— Ай-яй-яй! Дивіться! Що воно таке? (За С. Васильченком).

	 ІІ.	Підготуйтеся до усного переказу тексту. Пригадайте щось і з власного досві-

ду, додайте його до переказу.

17. Прочитайте текст. З’ясуйте значення невідомих чи не зовсім відомих вам слів. 
Текст перекажіть усно.

Держава у своїй діяльності керується певними законами. І найвищий 
з її законів — Конституція. У Конституції визначаються основні права та 
обов’язки громадян і зобов’язання держави перед громадянами.

Україна теж має свою Конституцію. У ній життя і здоров’я, честь і гід-
ність кожної людини визнаються найвищою цінністю. Нічого ціннішого за 
людину немає. Усі люди є рівними у своїх правах. І про захист цих прав має 
дбати держава.

Громадяни повинні неухильно дотримуватися Конституції України та її 
законів, шанувати права і свободи, честь і гідність інших людей, їхній обов’я-
зок — захищати цілісність і незалежність України, дбати про її доб робут.

Конституція встановлює, що державною мовою в Україні є українська 
мова. Її має знати кожен громадянин 
України.

Конституцію України було прийнято 
28 червня 1996 року. Цим актом було 
остаточно утверджено Україну як суве-
ренну і незалежну державу. День прий-
няття Конституції став одним з найбіль-
ших свят нашої країни.
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18. Запам’ятайте фразеологізми та їхнє значення. З двома з них складіть речення.

За словом у кишеню не лізти (бути дотепним і метким у розмові); бист-
рий на слово (дотепний, кмітливий); дар слова (здатність красиво, розум-
но говорити); бити словом (висловлюватися влучно, дошкульно); гострий 
на язик (дотепний); жалити язиком (сильно дошкуляти словами); держати 
язик за зубами (бути стриманим у висловлюваннях, мовчати); взяти втям-
ки (усвідомити, збагнути).

Розвиток мовлення

І.	Повторення	вивченого	про	текст

 1. Текст складається з речень, об’єднаних спільною темою 
й основною думкою.

 2. Речення в тексті розташовані одне за одним у часовій або 
логічній послідовності так, що кожне наступне висловлювання 
пояснює, доповнює або уточнює попереднє.

 3. Речення в тексті пов’язані між собою сполучниками, за-
йменниками, вжитими замість уже названих речей, повторенням 
тих самих або синонімічних назв.

 4. У цілісному тексті розрізняють вступ (зав’язку), основну 
час тину і висновок (розв’язку).

  Проаналізуйте два наступні тексти. У якому з них переважають художні, а в 
якому — публіцистичні елементи? Обговоріть у класі побудову обох текстів. За 
цими двома зразками складіть власну розповідь про початок навчального року 
у вашій школі чи класі.

19.	 І.	Прочитайте текст і з’ясуйте значення невідомих вам слів. Поясніть 
вживання розділових знаків у ньому.

Настрій у мене сьогодні особливий. Після літніх канікул ми вперше зі-
бралися в своєму класі. Кожному хотілося розповісти про найцікавіше, по-
ділитися спогадами, як пройшло літо. 

На великій перерві до нас підійшов класний керівник. Він розпиту-
вав, хто чим займався на вакаціях, а потім зажадав, щоб ми показали свої  
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записники. Найбільше його зацікавив мій зошит. Вчитель уважно переди-
вився його і мовив до присутніх:

— Ось, діти, прекрасний зразок, як треба записувати народну твор-
чість! — І він підняв над головою мого зошита. — Раджу вам всім ознайо-
митися з матеріалами, котрі зібрав ваш однокласник. Зверніть увагу, що 
записи — а тут прислів’я та приказки, народна метеорологія, обряди — сто-
суються давнини. Це особливо цінно, бо зберігається в пам’яті лише літніх 
людей, яких не так і багато. Відійдуть вони, і ми чимало втратимо з нашої 
національної культури… Це справжні перлини фольклору й етнографії!

Оскільки ми майже не знали про зміст цих термінів, то вчитель зупи-
нився докладніше на них. Як ми довідалися, фольклор — це така наука, що 
вивчає народну творчість: пісні, легенди, казки та перекази. Етнографія 
досліджує давній побут, тобто як жили і чим займалися люди. Це — житло, 
одяг, народна медицина і кулінáрія, традиційні промисли й ремесла, свята 
та обряди (В. Скуратівський).

	 ІІ.	Поділіться враженнями від початку навчального року. Свої враження запишіть.

Альманах
Твір перший (Наталчин)

ПередМОВа
У п’ятому класі ми, тобто Андрійко, Галя, Марійка, Оленка, Олесь, 

Петрик, Сашко і я, вели “Щоденник”. У ньому записували, що бачили, 
чули й думали. Це всім подобалося.

Але щоденник, як сказав Андрійко, — річ делікатна, особиста. Не всі 
схотіли давати свої записи до спільного “Щоденника”.

Тому в шостому класі ми (до нас приєднався ще й Михайлик) стали 
складати казки. Цікаво було вигадувати різні пригоди, які нібито трап-
лялися із звірами, і не тільки з ними.

Тепер ми надумали скласти альманах. До нього ввійдуть не лише каз-
ки, а й наші оповідання, вірші, роздуми, рецензії. Хто що зможе.

Ми хочемо бути корисними Україні. Будемо не тільки працювати, а й 
спробуємо творити духовні скарби. Бо ж не хлібом єдиним живе людина. 
Як каже наш учитель Петро Іванович, у кожного з нас є талант. Треба 
тільки допомогти йому розкритися.
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20. Порадьтеся зі своїми шкільними товаришами, може, й вам би взятися за укла-
дання альманаху. А ваш учитель чи вчителька допоможуть вам оформити його. 
Може, й чиїсь батьки долучаться до цієї справи. А щоб вийшов альманах, до-
сить, щоб кожен із вас подав до нього бодай по одному творові.

альманáх — збірка літературно-художніх і/або науково- 
популярних творів, об’єднаних за якою-небудь ознакою (тема-
тичною, жанровою, ідейно-художньою тощо).

 § 4.	 Значення	букв	і	будова	слова

  На що вказує ь (день, льон)? Які два звуки завжди позначають 
букви ї та щ (країна, дощ)? Коли букви я, ю, є позначають м’якість 
попередніх приголосних і голосні [а], [у], [е] (земля, люди, синє)? 
А коли букви я, ю, є позначають два звуки — [йа], [йу], [йе]? Коли 
бук восполучення дж, дз позначають два звуки (віджити, відзнака)?

Яку частину слова називають закінченням? Яку частину слова 
називають основою? Як виділяють закінчення й основу? Яку час-
тину слова називають коренем? Як знаходять корінь? Які части-
ни основи називають префіксом і суфіксом? Які слова називають 
простими, складними й складноскороченими?

21. Прочитайте слова, подані в транскрипції, й запишіть їх буквами. Поясніть зна-
чення окремих букв та буквосполучень.

[син], [син΄], [рис], [рис΄], [лом], [л΄он], [лук], [л΄ук], [вйук], [імла], [зем-
л΄а], [мойа], [осине], [син΄е], [с΄ійе], [вйе], [край], [крайіна], [іду], [йіду], 
[пл΄уш], [пл΄ушч], [штука], [шчука], [вожу], [воджу], [в’іджилий].  
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22. Уважно розгляньте, як треба визначати будову слова (насамперед виділяємо 
корінь і закінчення). Після цього перепишіть подані в таблиці слова й самостій-
но розберіть їх. Свій аналіз слова звірте з аналізом, зробленим у підручнику.

слово  
і його транскрипція

Основа
закінчення

Префікс корінь суфікс

боєць [бойец΄]
бійці [б’ійц΄і]
(з) боями [бойами]
побоїще [побойішче]
бойовий [бойовий]
прибій [приб’ій]
розіб’ють [роз΄ібйут΄]

—
—
—
по
—

при
роз΄і

бой
б’ій
бой
бой
бой
б’ій
бй

ец΄
ц΄
—

ішч
ов
—
—

—
і

ами
е

ий
—

ут΄

23. За зразком таблиці з попередньої вправи визначте будову поданих споріднених 
слів.

1. Віра, довір’я, перевірка, вірю, довіряю, повіримо.
2. Розбудова, будинок, побудую, будуємо, збудуй, збудований.
3. Рух, рухають, рушій, вирушить, порушений, нерухомий.

24. Прочитайте колискову, знайдіть у ній слова із суфіксами і з’ясуйте, якого зна-
чення вони надають словам.

Повішу я колисочку на дубочку, 
Люлі, люлі, засни, поспи, мій синочку.
Буде вітрик повівати
І синочка колихати,
Буде сонечко сіяти,
Між листячком заглядати
І синочка цілувати.
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25. Поданий лист переробіть на тепліший, ніжніший, використавши для цього пе-
стливі суфікси, і запишіть.

Дорогі мамо й тату! Ми з братом добре відпочиваємо в діда й баби. Літо, 
як кажуть вони, вдалося добре. Погода стоїть тепла, сонце приємно гріє. 
Тільки часом дощ покропить землю: від цього трава ще дужче зеленіє й 
повітря стає пахучим, наче мед у ньому розлився.

Дід і баба здорові, тільки час від часу дід скаржиться, що йому поперек 
болить. Дід і баба низько вам кланяються. Ми з братом цілуємо вас, дорогі 
мамо й тату.

26. Прочитайте загадки. Знайдіть штучно утворені слова, визначте в них корінь та 
суфікси і таким чином поясніть значення цих слів.

1. Мигуля мигає — весь ліс полягає. 2. А в рогулі чотири кулі, а в іржи-
ці — дві. 3. Чотири чотирки, дві розтопирки, сьомий замахайло. 4. Ногач 
ногатий, окач окатий з води визирає. 5. Стоїть дуб, на дубі гай, під гаєм 
моргай, під моргаєм кліпун, під кліпуном дивун, під дивуном сопун, під 
сопуном хапун.

Відгадки: дійки в корови й кобили, корова, жаба, голова людини, коса 
й трава.

27. Запам’ятайте фразеологізми та їхнє значення. З двома з них складіть речення.

З діда-прадіда (з найдавніших часів); ручками та пучками (власною 
важкою працею); як у віночку (дуже чисто, охайно — про приміщення); 
з самого малечку (з раннього дитинства); на превелику силу (з великими 
труднощами); бідна моя голівонька (вираз відчаю, розпачу); не погладити 
по голівці (покарати); викинути колінце (зробити щось легковажне, пусте, 
незвичайне). 

 § 5.	 Іменні	частини	мови

  Які частини мови ви вивчали в 6 класі?
Як іменники поділяють на відміни? Як іменники І і II відмін 

поділяють на групи? Які є закономірності у вживанні закінчень 
-а та -у в родовому відмінку однини іменників II відміни чоло-
вічого роду (дуб — дуба, ліс — лicy)? Які особливості орудного 
відмінка однини іменників III відміни?
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28. Прочитайте уривок з ві́рша, знайдіть у ньому іменники й визначте рід, 
відміну, групу, відмінок та число кожного.

Давно, давно, ще в пору колискову,
блаженним безтурботним малюком
я всмоктував у серце рідну мову
з цілющим материнським молоком.
Вона була як вогник для дитини
і розумом, і першим відкриттям.
Влилась у кров,
Вросла в живі клітини
не райського — сутужного життя.
Тепер і день і ніч без передишки
перевертаю ревно тонни брил,
усе шукаю точних слів для книжки,
щоб дýші зачаровувать могли…
                      Д. Луценко

29.	 І.	Випишіть подані іменники в чотири колонки за відмінами.

Охота, узбережжя, оснащеність, плодючість, ім’я, стаття, робота, плід, 
дуб, зустріч, каченя, яйце, ідеал, ожеледь, сонце, синь, обличчя, сходинка, 
роззява, старість, курча, очистка, прибій, лелека, будень, тьмяність.

 II. У словах перших трьох колонок підкресліть другу від початку букву. З цих букв 
складіть закінчення вислову І. Франка: “Не може при добрі той жить, ...”.

30.	 І. Випишіть подані іменники І та ІІ відмін у три колонки за групами: 1) тверда; 
2) м’яка; 3) мішана.

Вжиток, тирса, озеленювач, квітникар, столяр, картяр, настрій, ожеле-
диця, днище, скельце, отвір, лящ, втеча, стаж, секретар, лялька, тягач.
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 II. З других букв кожного слова складіть закінчення вислову американського 
філософа Джорджа Сантаяни: “Життя — не вистава й не свято; ...”.

31.	 І.	Іменники І і II відмін поставте в орудному відмінку однини (ким? чим?) і запи-
шіть у дві колонки: 1) з о в закінченні; 2) з е в закінченні.

Орач, товариш, одуд, зброяр, борозна, обов’язок, синиця, яр, страйкар, 
тиша, формуляр.

 II. З других букв кожного слова складіть закінчення прислів’я: “Жити — ...”.

32. Прочитайте вголос прислів’я, ставлячи іменники, що в дужках, у родовому від-
мінку однини. Поясніть вживання в них закінчень -а та -у.

1. Чоловік без (розум) — що сніп без (перевесло). 2. Смола до (дуб) не 
пристане. 3. Від одного (удар) дерево не падає 4. Нема (дим) без (вогонь). 
5. Багато (грім) — мало (дощ). 6. Згаяного (час) і конем не наздоженеш. 
7. (Хліб) лежачого ніде нема.

33.	 І.	Іменники II відміни поставте в родовому відмінку однини й запишіть у дві ко-
лонки: 1) із закінченням -а, -я; 2) із закінченням -у, -ю.

Вжиток, спрут, кут, дим, струс, степ, ясен, атом, ляк, гектар.

	 ІІ. З других букв кожного слова складіть початок вислову Й.В. Ґете: “... — це 
передчасна старість”.

34.	 І. Іменники ІІІ відміни поставте в орудному відмінку однини й запишіть їх у дві 
колонки: 1) з подвоєнням букв; 2) без подвоєння букв.

Взаємність, пристрасть, одіж, жовч, зелень, здатність, щирість, цвіль, 
старанність, подорож, тьмяність, блакить, п’ядь, ясність, лякливість.

	 ІІ. З других букв кожного слова складіть початок вислову Д. Павличка: “..., там 
загиба зневіра”.

  За допомогою яких суфіксів творять вищий ступінь порівнян-
ня прикметників?

У якому числі й відмінку стоять іменники після числівника два 
і більше (два дні, п’ять днів)? Як пов’язуються іменники з дробо-
вими числівниками (півтора дня)? Які особливості правопису й 
відмінювання числівників п’ятдесят — вісімдесят? Які особли-
вості відмінювання числівників двісті — дев’ятсот?

Які особливості правопису неозначених займенників? Як від-
мінюються займенники цей, весь?
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35*. Перепишіть прислів’я. Прикметники, що в дужках, поставте в потрібній формі 
вищого (І частина) та найвищого (ІІ частина) ступеня.

 і. 1. Правда (ясний) від сонця, та її зі свічкою шукають. 2. Дружба та 
братство (дорогий) за багатство. 3. Нема (поганий) ворога, як дурний ро-
зум. 4. Чим (великий) негідник, тим (великий) боягуз.

 II. 1. Думка (бистра), земля (ситна), сон (милий). 2. (Дорогá) та пісня, 
з якою мати колисала. 3. Усьому початок (важкий). 4. Добрий сусід — 
(близька) родина.

36. Провідміняйте письмово числівник 756, а потім уважно звірте з поданим нижче 
відмінюванням цього числівника. Помилки, якщо трапляться, виправте.

н. сімсот п’ятдесят шість
р. семисот п’ятдесяти шести (шістьох)
д. семистам п’ятдесяти шести (шістьом)
зн. сімсот п’ятдесят шість
Ор. сьомастами п’ятдесятьма шістьма (шістьома)
М. (на) семистах п’ятдесяти шести (шістьох)

37.	 І.	Запишіть, розкриваючи дужки, у дві колонки словосполучення: 1) з іменника-
ми, у яких закінчення -а; 2) з іменниками, у яких закінчення -и.

Три (сідло), півтора (ар), чотири (солдат), три (електрик), півтора (метр), 
два (озеро), два (балон), три (ешелон), півтора (градус), половина (обруч).

 II. З перших букв іменників складіть закінчення давньогрецького вислову: “Пі-
знай...”.

38. Прочитайте прислів’я, ставлячи займенники, що в дужках, у потрібній формі.

1. Черствий книш, та без (він) ще гірш. 2. Всяк правду знає, та не всяк 
про (вона) дбає. 3. Не соли (нічия) рани, то й твоєї не будуть. 4. Як на (свій) 
язику не втримаєш, то на чужому не втаїш. 5. Зі (своя) печі й дим солодкий. 
6. З (це) пива не буде дива.

39. Перепишіть фразеологізми, підкресліть займенники. З двома стійкими вислова-
ми складіть речення.

1. Цього разу, цими днями, до цього часу, з цього приводу, з цієї причи-
ни, за цих умов, при цьому слові, при цих словах, у цьому ж дусі. 2. Усією 
душею, усім серцем, з усієї сили, на всьому ходу, з усіх боків, за всіма пра-
вилами, докладати всіх зусиль, та й по всьому.
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Розвиток мовлення

ІІ.	Роздум	на	морально-етичну	тему

  1. У роздумі ставлять якесь питання і шляхом логічних мірку-
вань з’ясовують його суть. 

 2. Роздум починають тезою, тобто називають те, що треба роз-
глянути, довести, і дають загальне визначення його.

 3. Основну частину роздуму становлять докази (аргументи), 
які підтверджують або заперечують те чи інше положення.

 4. Роздум закінчують коротким висновком або підсумком, 
який логічно випливає з попередніх міркувань. 

 Прочитайте наступні два тексти. Поміркуйте над тим, які різні вияви може мати 
доброта, і складіть кожен свій текст про цю людську якість.

40.	 І.	Прочитайте уривок із казки про Івасика-Телесика. Випишіть усі слова зі здріб-
нілими суфіксами.

Були собі чоловік та жінка, а в них синок-одиначок Івасик. Ото Івасик, 
як підріс трошки, став просити батька:

— Зробіть мені, татусю, човник та весельце, то я буду рибку ловити та 
вас при старощах годуватиму.

— Куди тобі, синку, ти ще маленький, — каже батько.
А він таки одно: зробіть та й зробіть. От зробив йому батько човна і вес-

ло, і став Івасик рибалити. Поплине Івасик річкою геть-геть далеченько, 
а мати тим часом йому їсти наварить та в горнятка-двійнятка накладе, 
візьме ті двійнятка ще й сорочечку 
білу для Івася, піде до берега, стане 
та й кличе:

Івасику, Івасику,
Приплинь, приплинь
До бережка,
Я дам тобі їсти-пити
І хороше ходити.
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Повторення

А Івасик почує:
— Це ж моєї матінки голосок. Пливи, пливи, човнику, до бережка.
Приплине, пообідає, сорочечку білу візьме, подякує, віддасть матусі риб-

ку, що наловив, та й знов на річку.

	 ІІ.		Підготуйтеся до усного переказу уривка: прочитайте його кілька разів, за-
пам’ятайте окремі вислови, потренуйтеся вдома перед дзеркалом.

Альманах
Твір другий (Сашків)

дОБрОТа

Що таке доброта? Добра людина прагне все робити так, щоб ніко-
му не заподіяти зла, не завдати болю. Вона співчутливо ставиться до 
інших, намагається зрозуміти людей. Добросерда людина поділиться 
тим, що має, з іншим, хто потрапив у біду, зазнав лиха.

Чи завжди треба бути добрим? Якщо ти будеш добрий до людини, 
яка коїть злочин, якщо потуратимеш негідникові, то ти сприятимеш 
злу. І, отже, не будеш добрим для більшості людей. Міліціонер, який 
спиняє злочинця, чи суддя, який судить його відповідно до закону, — 
добрі люди, бо вони захищають усіх.

Чи вигідна доброта? Якщо я буду добрий до людей, то ні в кого не 
буде причини мені робити зло. Бо за зло завжди платять злом, а за доб-
роту — переважно добром. А якщо я не буду добрим, то хто буде добрий? 
Коли хочеш, щоб інші були добрі, будь добрим насамперед сам.

Здавна в Україні побутує звичай шанобливо звертатися до інших 
людей словами “добродію”, “добродійко”. Цим визнається доброта як 
найкраща риса в людях.

41. Прочитайте Сашків роздум. Проведіть у класі диспут про доброту. Можливо, 
ви в чомусь не погоджуєтеся із Сашком — скажіть про це, аргументуйте свою 
думку.



самОстійНі  
частиНи  мОВи

 
 

мОРфОлОгіЯ  
та  ОРфОгРафіЯ.  
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ДіЄслОВО.  
ЗагалЬНі ВіДОмОсті  

пРО ДіЄслОВО

 § 6.	 Дієслово	як	частина	мови

42. Порівняйте подані парами слова. До яких частин мови вони належать? Яка між 
ними різниця в значенні, у змінюванні?

Переписувати — переписування, сподіватися — сподівання, розмовля-
ти — розмова, гуркотіти — гуркіт, мовчати — мовчазний, кричати — крик-
ливий, синіти — синій, зм’якнути — м’який, потроїти — три, засвоїти — 
свій.

43. Розгляньте таблицю і дайте відповіді на подані після неї запитання.

Форми дієслова

Форма  
дієслова

на яке питання 
відповідає як змінюється

яким членом  
речення  
виступає

Неозначена що робити?  
що зробити? незмінна форма будь-яким  

членом речення

Способова

що роблю? що робив? 
що буду робити?  
що робив би?  
що роби? і под.

за способами, 
часами, особами, 
родами, числами

присудком

Дієприкметник який?
за родами,  
відмінками  
й числами

означенням,  
присудком

Форма  
на -но, -то що зроблено? незмінна форма присудком

Дієприслівник що роблячи?  
що зробивши? незмінна форма обставиною
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 1. Які є основні форми дієслова?
 2. Які форми дієслова незмінні?
 3. Які форми дієслова можуть змінюватися за часами й особами?
 4. Які форми дієслова можуть виступати присудками?
 5. Які форми дієслова вживають тільки в ролі присудка?

__________________________

 1. Дієслово має п’ять основних форм: неозначену, способову, 
дієприкметник, форму на -но, -то і дієприслівник.

 2. Неозначена форма, форма на -но, -то і дієприслівник не-
змінні.

 3. Лише способова форма може змінюватися за часами й осо-
бами.

 4. Усі форми дієслова, крім дієприслівника, можуть виступати 
присудками.

 5. Тільки як присудки вживають способову форму і форму на 
-но, -то.

44.	І.	Випишіть підряд у колонку всі форми дієслова в такому порядку: 1) не-
означена; 2) способові; 3) дієприкметники; 4) форми на -но, -то; 5) дієпри-
слівники.

Яснішати, триваючи, налаштований, бачено, електрифікований, їжджу, 
інкрустовано, експериментуючи, молотий, ходимо, ліплено, бризнувши, 
кликати, адресований, екзаменуючи, явлено.

	 ІІ. З перших букв кожного слова складіть закінчення вислову давньогрецького 
філософа Фалеса: “Про друзів слід пам’ятати не тільки тоді, коли вони 
з тобою, а й тоді, ...”.

45. Прочитайте прислів’я, знайдіть у них дієслова й визначте їхню форму. Якими 
членами речення вони виступають?

1. Узявшись за плуга, не оглядайся назад. 2. Сказане слово — срібло, 
а мовчання — золото. 3. Птиця створена для польоту, а чоловік — для робо-
ти. 4. Не на слова дивися, а на роботу. 5. По роботі пізнати майстра. 6. Або 
розумне казати, або зовсім мовчати. 7. Сказано на глум, а ти бери на ум.
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46. Переробіть текст так, щоб уникнути іменників на -ння, замінивши їх дієсло-
вами (наприклад: Закінчили копання картоплі. — Закінчили копати 
картоп лю).

Уявіть собі, як було б, якби люди не дбали про природу. Станеться за-
бруднення повітря, стане важким дихання. Люди почнуть хворіти. Річки, 
озера зазнають обміління. Відбудеться руйнування верхнього родючого 
шару ґрунту. І неможливе буде вирощування хліба.

Ось чому всі ми повинні виявляти дбайливе ставлення до природи, до її 
багатств.

47. Прочитайте уривок. З’ясуйте, за допомогою яких дієслів автор змальовує ша-
ленство бурі. Знайдіть дієслова, які пepeдaють: 1) переміщення в просторі; 
2) дії, спрямовані на інші предмети; 3) звуки; 4) стан.

Нагло безшелесна тиша луснула, мов надутий пухир. Грюкіт переко-
тився лісом, наче повінь. Вітер зірвався, мов кінь з припону, заіржав хрус-
котом ламаного галуззя, гупнув копитом у піскові галяви й підняв непро-
глядні тумани куряви, потряс буйною гривою хмар. Зубами хватав сосни, 
наче стеблини трави, й трощив їх. Хвостом, немов помелом, змітав бовдури 
хвої. Стрінувши тверду стіну гущі, ставав дуба, підносився вгору й падав 
своїми грудьми на густе верховіття, що пригиналося, мов під ударом моло-
та. Задніми ногами рив яруги, розпорпував верству чатиння** та листя, що 
обтулювали пні дерев, роздирав одежу моху, що вкривала чорне тіло землі, 
й сипав високі, кучугури. Вихор казився. Ревів, вигукував, свистів, гоготав, 
голосив, сміявся, грюкав, брязкав, деренчав, виляскував, порскав, пирхав, 
мугикав, рипів, рюмсав, рокотав. Наче волосся з голови, видирав з дубових 
чубів гілля, крутив ним, креслив у повітрі химерні колеса й жбурляв у да-
лекі багнюки... (Б.-І. Антонич).
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48.	 І. Прочитайте уривок, звертаючи увагу на те, як передано гуркіт грому. При-
готуйтеся до усного переказу уривка: уявіть послідовність подій, запам’ятайте 
окремі слова та речення.

Щось насувало грізне.
Потемніло, завітрило, закрутила курява.
Гримнуло ближче, немов звалив хтось на поміст 

деревину, загуркотіло й покотилось у небі.
Вітер ущух. Між листом зашелестів густий, рів-

ний дощ. А на небі зчинилась гуркотнява: кидало 
колоддям, ламало, трощило й луною розкочувавсь 
гук над хмарами по широких небесних просторах.

А з-під тієї тарахкотні тихо сіявся на прив’яле 
листя, на присмажені трави й хліба, як із-під каміння у млині борошно на 
кіш, дрібний, як роса, холодний дощ (С. Васильченко).

	 ІІ.	Складіть і запишіть три-чотири речення за малюнком, використовуючи діє-
сло ва з тексту. Постарайтеся, щоб це був зв’язний текст. 

49. Запам’ятайте фразеологізми та їхнє значення. З двома з них складіть речення.

Жити і Бога хвалити (бути повністю задоволеним життям); жити сво-
їм розумом (дотримуватися власних поглядів); жити на свою руку (бути 
незалежним); жити не хлібом єдиним (крім матеріальних, мати й духовні 
інтереси); жити заднім розумом (правильно міркувати після вчинків); ряст 
топтати (жити); розкидати розумом (зосереджено думати).

 § 7.	 Види	дієслів

  Дієслова бувають доконаного або недоконаного виду.

50. Простежте, чим відрізняються питання, на які відповідають дієслова доконано-
го виду, від питань, на які відповідають дієслова недоконаного виду, і зробіть 
висновок, як визначити вид дієслова.

Доконаний вид: збудувати, подумаю, приїхав, забезпечено, перепишіть, 
розповівши.

Недоконаний вид: будувати, думатиму, приїжджав, переписуйте, розпо-
відаючи.
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51. З’ясуйте, дієслова якого виду вказують на початок, кінець або одноразовість дії, 
а якого виду — не вказують ні на початок, ні на кінець дії.

Доконаний вид: засвітитися, вийшов, прийде, дочекаємося, зайдіть, 
стукнути, відвідавши. 

Недоконаний вид: світитися, йшов, приходитиме, чекатимемо, заходьте, 
стукати, відвідуючи.

52. Розгляньте пари дієслів, з яких перше — недоконаного виду, друге — доконано-
го, і з’ясуйте, якими значущими частинами вони різняться.

1. Слухати — вислухати, орати — зорати, косити — скосити, садити — 
посадити, володіти — заволодіти. 2. Гукати — гукнути, передавати — пе-
редати, споруджувати — спорудити.

  1. Дієслова доконаного виду відповідають на питання, які по-
чинаються на з: що зробити? що зроблю? що зробив? що зробле-
но? що зробивши? Дієслова недоконаного виду відповідають на 
питання без з: що робити? що роблю? що робив? що робитиму? 
що роблячи?

2. Дієслова доконаного виду вказують на початок, кінець або 
одноразовість дії. Дієслова недоконаного виду не вказують ні на 
початок, ні на кінець дії.

3. Дієслова доконаного і недоконаного виду різняться між со-
бою префіксами й суфіксами.

53. Прочитайте вірш, знайдіть дієслова й визначте їхній вид.

Приїхав день на вороному коні,
не питається, де стати.
Став собі проти вікна та й заступив світло,
думає, що він скляний.
А може, він зовсім нічого не думає.
Приїхав же! На коні ж! На вороному!
Це ж не те, що на білому.
        Д. Чередниченко
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54.	І. Запишіть дієслова у дві колонки: 1) доконаного виду; 2) недоконаного 
виду.

Здобути, сумістити, посилати, ухвалити, освоювати, стругати, торкну-
тися, зволожити, просити, торкатися, зникнути, світити, дихати, дістати.

 II. З других букв кожного слова складіть закінчення вислову В. Симоненка: 
“В океані рідного народу відкривай…!”

55. Перепишіть, замінюючи прикметники дієсловами. Чи змінився від цього текст? 
Визначте вид дієслів.

Угорі синє небо. На ньому де-не-де білі хмаринки. Внизу зелений луг. 
Поряд сріблистий струмок. А далі за ним темний ліс.

56. Перепишіть фразеологізми, замінивши дієслова недоконаного виду дієсловами 
доконаного виду.

Попадати в халепу, потрапляти на очі, повертатися спиною, передавати 
куті меду, перевертати з ніг на голову, переводити подих, підставляти пле-
че, підсипати жару, піднімати на ноги, припадати до смаку.

57. Прочитайте народну усмішку. Знайдіть дієслова і визначте їхній вид.

Учитель розповідає про щастя:
— Кожен із вас повинен зробити щось таке, що робить людей щасливи-

ми. Можливо, хтось із вас може навести приклад?
— Вчора я був у гостях у бабусі. Вона була дуже щаслива, коли я пі-

шов, — похвалився Миколка.

58. Складіть декілька речень із фразеологізмами, які містять дієслова доконаного 
і недоконаного виду.

Розвиток мовлення

ІІІ.	Елементи	опису	в	розповіді

  Щоб читач склав правильне уявлення про предмет розмови, 
у твір вводять, як правило, короткі описи тих речей або явищ, 
про які йде мова.

1. В описі стисло подається загальний вигляд предмета розмо-
ви, його найістотніші риси.

2. Оповідач ділиться враженнями, які викликає цей предмет, 
може вказувати на його подібність до інших, більш відомих пред-
метів.
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3. Опис подається в певній послідовності — за місцем розта-
шування, за часом вияву, за причиново-наслідковою залежністю.

 Порівняйте дві розповіді про море. Знайдіть у них елементи опису й визначте, 
яку роль вони виконують. У свою розповідь про те, як ви провели літо, не за-
будьте принагідно ввести елементи опису того, що вам довелося побачити чи 
відчути.

59.	 І. Прочитайте уривок, знайдіть у ньому всі дієслівні форми й визначте їхній вид. 
Як вид дієслова залежить від змісту розповіді?

Каламутне море скаженіло. Вже не хвилі, а буруни вставали на морі, ви-
сокі, сердиті, з білими гребенями, од яких з луском одривалися довгі китиці 
піни і злітали догори. Буруни йшли невпинно, підбирали під себе зворотні 
хвилі, перескакували через них і заливали берег, викидаючи на нього дріб-
ний сірий пісок. Скрізь було мокро, поналивано, в берегових ямках лиша-
лась вода.

Раптом татари почули тріск, і рівночасно вода полилась їм у капці. То 
сильна хвиля підхопила човен і кинула їм на палю. Грек підбіг до чов-
на і ахнув: у човні була діра. Він кричав од горя, лаявся, плакав, та рев 
моря покривав його лемент. Довелось витягти човен та й прив’язати знов 
(М. Коцюбинський).

 II. Перекажіть текст, запишіть переказ, підкресліть дієслова і зазначте над ними 
вид.
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Альманах
Твір третій (Андрійків)

на МОрі
Улітку я з татом і мамою відпочивав на Чорному морі в Скадовську. 

Містечко невелике. Усе в садках. На базарі повно кавунів, динь і молодої 
картоплі. А сливи, груші, яблука продавці вивозять аж на пляж.

Але основне в Скадовську — це, звичайно, море. Воно тут мілке, тому 
вода в ньому добре прогрівається.

І пахне кáмкою та кишить медузами. Медузи жалять, але не так силь-
но, як наша кропивá.

Далеко в морі видніється довга темна смужка. Виявляється, то острів 
з таємничою назвою Джарилгач. Раз по раз я вдивлявся в нього, намага-
ючись уявити, який він.

І ось одного вечора тато каже:
— Завтра вранці поїдемо на острів.
Накупили харчів, приготували води, щоб узяти з собою.
Уранці мене розбудили півні: ще сонце не сходило, а вони вже розку-

курікалися. До світанку я так і не заснув. Ми нашвидкуруч поснідали й 
поспішили на причал, щоб устигнути на перший рейс.

Ранок видався тихий. Вода була рівна й блищала, як скло. Тільки за 
теплоходом тягнувся трикутник збуреної води, на якій мерехтіли дрібні 
гребінці, наче скалки скла.

Сам острів виявився піщаним, непоказним. Трава на ньому росла рі-
денька і якась тверда, колюча. І трава, і повітря були мовби просякнуті 
морською сіллю.

Ми пішки перетнули острів і вийшли на південний берег. Тато казав, 
що звідси до самої Туреччини ніякої землі нема, тільки сама вода. Хоч 
вітру не було, але на берег набігали хвиля за хвилею. На піску кожного 
разу з-під хвиль виринали омиті водою барвисті черепашки різної фор-
ми. Коли я збирав їх, мама раптом загукала:

— Дивіться, дивіться!
У відкритому морі гралися два дельфіни: вистрибували з води, розси-

паючи іскри крапель, мчали наввипередки, робили круті повороти, ганя-
лися один за одним...

Мені й тепер часто сниться море; я чую його шурхіт по набережному 
піску, бачу дельфінів, які вилискують чорними тілами, розсікаючи хвилі 
Чорного моря, відчуваю запах камки.
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60.	 І.	Прочитайте Андрійкове оповідання. Спробуйте й ви розповісти, як провели 
літо. Не треба перераховувати все підряд, достатньо змалювати те, що най-
глибше запало до пам’яті, найбільше вразило вас. Це може бути навіть один 
день чи лише одна якась пригода. У розповіді важливий не перелік подій, а опис 
окремих деталей.

ІІ.	Розгляньте фотоілюстрацію. Опишіть її, спираючись на текст. 

 § 8.	 Префікси	дієслів

61. У поданих реченнях дієслово недоконаного виду біг (що робив?) скрізь пере-
творіть за допомогою префіксів на дієслова доконаного виду (що зробив?) і за-
пишіть їх. Від чого залежить вживання різних префіксів?

1. Заєць біг із лісу. 2. Заєць біг у ліс. 3. Заєць біг від лісу. 4. Заєць біг до 
лісу. 5. Заєць біг через ліс. 6. Заєць біг навколо лісу. 7. Заєць біг за ліс.
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62. Прочитайте подані групами дієслова й з’ясуйте, які префікси означають: 1) рух 
ізсерéдини; 2) рух усередину; 3) віддалення від чогось; 4) наближення до чо-
гось; 5) рух на поверхню чогось; 6) рух згори вниз; 7) рух під щось; 8) рух через 
щось (поверх чогось); 9) рух крізь щось; 10) рух навколо чогось; 11) рух у різні 
боки; 12) рух за якийсь предмет. Свої висновки запишіть у таблицю.

Префікс Його значення

1. Вибігти, випхнути, виманити. 2. Прибігти, приклеїти, пристосувати. 
3. Убігти, увійти, втиснути, вдуматися. 4. Відбігти, відштовхнутися, віді-
брати. 5. Переступити, переповнити, переконати. 6. Пробратися, протяг-
ти, пронизати. 7. Підбігти, підійти, підкласти, підтримати. 8. Накрити, 
навантажити, наліпити. 9. Розбігтися, розкидати, розірвати. 10. Оббігти, 
оточити, обігріти, обдумати. 11. Забігти, заховатися, заглянути. 12. Збігти, 
зсунутися, скинути, зіпхнути.

63. Подумайте, якого додаткового значення дієсловам надають префікси недо-, 
зне-, над-, попо-. Свої висновки запишіть у таблицю, таку, як і в попередньому 
завданні.

1. Недобачати, недоплатити, недосолити. 2. Знеболити, знешкодити, 
знекровити. 3. Надкусити, надпиляти, надірвати. 4. Попоїздити, попомо-
рочитися, поподумати.

64.	І. Дієслова випишіть у дві колонки: 1) з префіксами; 2) без префіксів.

Нехтувати, відкинути, заіржавіти, екзаменувати, метушитися, віднови-
ти, оцінити, агітувати, єднати, пояснити.

 II. З перших букв коренів складіть закінчення вислову І. Світличного: “Шлях...”.

65. Утворіть за допомогою префіксів усі можливі похідні дієслова від дієслів їхати, 
їздити і запишіть їх. Хто більше?

66. Прочитайте речення і поясніть, чому навіть ті самі дієслова починаються то з в, 
то з у.

1. Настане літо; жовтий цвіт укриє липу до вершини (Я. Щоголів). 2. На 
хвилину хмарка вкрила місяць (Л. Смілянський). 3. Дощ утихає (М. Риль-
ський). 4. Буря не втихає (С. Васильченко). 5. Не прийнялись три ясени, 
тополя всихала (Т. Шевченко). 6. І садок усох, і глибока криниця засипа-
лась (Марко Вовчок). 7. Без слів ухопила вона [мати] його в обійми, тісно 
притулила до себе (Леся Українка). 8. Я наздогнав його, ухопив за піджа-
чок (Г. Хоткевич).
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 Вживання префіксів у дієсловах залежить від характеру дії, 

яку називають.

Префікс Його значення
ви- рух ізсередини

у-, в-, уві- рух усередину
від-, віді- віддалення від чогось

при- наближення до чогось
на- рух на поверхню чогось

з-, зі-, с- рух згори вниз
під-, піді- рух під щось

пере- рух через щось
про- рух крізь щось

о-, об-, обі- рух навколо чогось
роз-, розі- рух у різні боки

за- рух за якийсь предмет
недо- неповнота дії, неповний вияв дії
зне- відкидання, позбавлення чогось

над-, наді- відділення невеликої частини 
від чогось

попо- тривалість, повторюваність дії

67. Від поданих дієслів за допомогою заміни в них префіксів утворіть антоніми (на-
приклад: увійти — вийти) й запишіть їх парами.

Відпливти, відстебнути, відчинити, відвикнути, роз’їхатися, розпрягти, 
розгорнути, розмагнітити.

68.	І. Прочитайте уривок, знайдіть у ньому дієслова, визначте, за допомогою 
яких префіксів вони утворені і якого додаткового значення ці префікси їм 
надають.

Щось несказáнно чарівне і зво-
рушливе криється в природі, коли 
під місяцем бовваніють чи іскряться 
розмивчастим відливом чубаті по-
лукіпки**. Тоді здається: ось-ось на 
житніх стернях побачиш саме літо, 
що йде, неначе втомлена жниця, 
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і само собі дивується — чого воно тільки не зробило, чого тільки не за-
родило навкруг!

Як тихо і славно у полі. Від стерні і снопів підіймаються пахощі відво-
ложеного жита, а зверху лине солодка теплінь липового цвіту. А може, цей 
дух розтікається не від липового шляху, а обтрушується з ласкавої місячної 
пороші, що тремтить над тобою…

Чи зможе художник змалювати ось такий петрівчанський** вечір? Щоб 
і невидиме літо йшло по стернях, щоб і полукіпки, мов живі хліборобські 
надії, дихали житнім хлібом, щоб і місячна в’язь в’язалась на червоній 
пшениці, щоб і росиця падала з неї, мов світла сльоза? Ні, такого не нама-
люєш — тільки побачити зможеш (М. Стельмах).

ІІ.	За цим художнім зразком спробуйте описати осінній сад, або алею дерев 
над шляхом, або й групу дерев у променях призахідного сонця. Скористай-
теся фотоілюстрацією.

69. Запам’ятайте фразеологізми та їхнє значення. З двома з них складіть речення.

Не відірвати очей, прикипіти очима (пильно, невідступно дивитися); 
вбирати очима (запам’ятовувати бачене); переводити очі (розглядати 
щось); робити великі очі (виявляти подив); вражати очі (привертати ува-
гу); брати за серце (хвилювати); прийтися до серця (сподобатися); підніма-
ти дух (підбадьорювати). 
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 § 9.	 Написання	не	з	дієсловами

  З усіма формами дієслова (крім дієприкметника1) не майже 
завжди пишуть окремо: не перешкоджати, не бачать, не чули, 
не стало, не зроблено, не прийшовши, не розуміючи.

1. Разом не пишуть у дев’яти дієсловах: ненавидіти, непри-
томніти, неволити, непокоїти, нехтувати, незчутися, 
нетерпеливитися, нездужатися, нетямитися, які без 
не не вживаються.

2. З чотирма дієсловами не пишуть разом або окремо залежно 
від їхнього значення: нездужати (хворіти) і не здужати (не 
змогти), неславити (ганьбити) і не славити (не прославля-
ти), непокоїтися (турбуватися) і не покоїтися (не лежати), 
нестямитися (втратити самовладання) і не стямитися (не 
відчути, не вернутися до свідомості).

3. Разом не пишуть у префіксі недо-, який вказує на непов-
ноту дії: недочувати (погано чути), але не дочути (не почути); 
недоїдати (голодувати), але не доїдати (залишати їжу); недо-
люблювати (відчувати неприязнь); недооцінювати (неповною 
мірою оцінювати); недобрати (не збагнути).

4. Треба розрізняти дієслово не має (не володіє) і заперечне 
слово немає (нема), які пишуть по-різному.

70. Прочитайте прислів’я й поясніть написання не з різними формами дієслова.

1. Як не хоче, то ще гірше, як не вміє. 2. Доки не впрієш, доти й не вмі-
єш. 3. Чого сам не любиш, того й іншому не чини. 4. Не ходи, куди не про-
сили; не бери, чого не поклав. 5. Не спитавши броду, не лізь у воду. 6. Не 
дослухавши до кінця, не спіши відповідати. 7. Запас кишеню не рве і місця 
не перележить.

71. Прочитайте речення й поясніть написання не з дієсловами разом і окремо.

1. Весна прийшла непомітно. Незчулися, як промайнув і березень 
(Я. Баш). 2. Аж тепер відчув [Олег], що непритомніє від перенапру-
ги (Іван Ле). 3. Глухо зітхали хвилі, білі чайки непокоїлись над озером 
(О. Гончар). 4. Весь полк недолічувався тільки одного січовика (Іван Ле). 

1  Про написання не з дієприкметниками див. § 34.
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5. Цього противника можна тільки недооцінити, але ніколи не переоцінити 
(І. Вільде). 6. Аж ось двері — рип! — і Василь у хату. Маруся так і нестя-
милась (Г. Квітка-Основ’яненко). 7. Я й не стямилась, як кинулась тікати 
(І. Нечуй-Левицький).

72*. Перепишіть, розкриваючи дужки. Дієслова з не підкресліть.

 і. 1. Я (не) навиджу рабства кайдани (П. Грабовський). 2. Наша дума, наша 
пісня (не) вмре, (не) загине (Т. Шевченко). 3. Правди зрадою ніколи (не) 
здолати (Р. Братунь). 4. Ночі, ночі на Вкраїні, ночі тихі, чарівні, де б (не) 
був я на чужині — (не) забути вас мені (І. Манжура). 5. Ми (не) зчулися, як 
підкрався світанок (В. Кава). 6. Птахи сильніше (не) покоїлись (М. Коцю-
бинський). 7. Хрипло крякаючи, боком пролетів грак, мало (не) черкаючи 
вершків сонних сосон (О. Копиленко).

 іі. 1. До живого нікому (не) доходило: чужа болячка (не) болить, чужа по-
тилиця (не) свербить (А. Свидницький). 2. Тривожне почуття зростало в 
серцях батьків, (не) покоїло їх день у день (О. Полторацький). 3. Він почав 
усіх боятися, усім (не) довіряти (І. Франко). 4. Коли ти маєш вчинити щось 
погане, сім разів подумай — (не) вчини, а добро роби (не) думаючи. 5. Я (не) 
навиджу брехню у всякій одежі (З тв. М. Рильського). 6. Дехто, захопив-
шись тракторами, може, вже (не) дооцінює коня (Остап Вишня). 7. Хіба то 
безсовісно, що я (не) досипав ночей, (не) доїдав шматка хліба та все працю-
вав, щоб себе і сім’ю свою зарятувати від злиднів? (М. Кропивницький).

      

Композиція “Іван Франко і світова література”  
у Державному історико-культурному заповіднику “Нагуєвичі”

не
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73*. Перепишіть, розкриваючи дужки. Поясніть різне написання не має і немає.

1. (Не) має мудріших, ніж народ, учителів (М. Рильський). 2. Ніхто (не) 
має більшої любові, як той, хто душу поклада за друзів. 3. У легендах ста-
родавніх справедливості (не) має, все там річ іде про жертви та кривавії 
події. 4. Люди сплять, спить і людськеє лихо, — лихо сили (не) має всю ніч. 
5. Щастя такого (не) має людина ніколи. 6. Летить безумна пісня — стере-
жіться! Бо жаль ваги (не) має... 7. Збирається в місті за радою рада, та згоди 
(не) має, панує розрада (З тв. Лесі Українки).

74. Запам’ятайте фразеологізми та їхнє значення. З двома з них складіть речення.

Не знаючи сну й відпочинку (безперервно); не знаходити собі місця 
(бути дуже схвильованим); не йняти віри (не вірити); у вічі не видати (зов-
сім не бачити); розуму не прикладу (не можу зрозуміти); нема коли й угору 
глянути (бути дуже зайнятим); не має Бога в серці (бездушний); тільки пта-
шиного молока немає (є всього вдосталь).

 § 10.	 Суфікси	дієслів

75. Дослідіть, за допомогою яких суфіксів творяться дієслова від іменників (кінце-
вий суфікс -ти не враховуйте).

1. Зима — зимувати, мандри — мандрувати, сила — силувати, майс-
тер — майструвати, копія — копіювати, нерви — нервувати. 2. Мир — ми-
рити, лад — ладити, коса — косити, вага — важити. 3. Повага — поважати, 
сідло — сідлати, обід — обідати, блиск — блищати.

76. Дослідіть, за допомогою яких суфіксів творяться дієслова від прикметників.

1. Хворий — хворіти, білий — біліти, чорний — чорніти. 2. Блідий — 
бліднути, кислий — киснути, густий — гуснути. 3. Добріший — добрішати, 
кращий — кращати, ближчий — ближчати.

77. Простежте, яких відтінків значення і якого виду надають дієслову суфікси -ува-  
та -ну-.

1. Розпитати — розпитувати, супроводити — супроводжувати, розплу-
тати — розплутувати, відвідати — відвідувати, повторити — повторювати. 
2. Тупати — тупнути, усміхатися — усміхнутися, бризкати — бризнути, 
грюкати — грюкнути.
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78. Дослідіть, звертаючи увагу на наголос, коли дієслівний суфікс -ув- переходить 
в -ов-.

Розташувáти — розташóвувати — розташóваний; розбудувáти — розбу-
дóвувати — розбудóваний; підмалювáти — підмальóвувати — підмальóва-
ний, відпрацювáти — відпрацьóвувати — відпрацьóваний; оп тувати — 
опи ´ туваний; вигýкувати — вигýкуваний. А також у віддієслівних іменни-
ках: риштувáння — риштóвання, групувáння — угрупóвання.

 1. Дієслова від іменників творяться за допомогою суфіксів 
-ува-, -и-, -а-.

 2. Дієслова від прикметників творяться за допомогою суфіксів 
-і-, -ну-; від вищого ступеня — за допомогою суфікса -а-.

 3. Суфікс -ува- звичайно вказує на тривалість дії (недокона-
ний вид); суфікс -ну- вказує на одноразовість дії (доконаний вид).

 4. Суфікс -ув- переходить в -ов- під наголосом.

79.  Утворіть дієслова від поданих іменників.

Зима, диво, жарт, галас, гальмо, хиба, каприз, стимул, шана, тавро, 
шпара. Мороз, міст, смак, дзвін, сурма, позолота, щастя.

80. З’ясуйте, від яких іменників утворено дієслова веслувати, зондувати, штам-
пувати, дернувати, поцяткувати, нагнітати.

81.  Утворіть дієслова від поданих прикметників.

Рожевий, рябий, байдужий, радий, свіжий, голодний, кам’яний. Важ-
чий, вужчий, ширший, легший, тонший,

82. Поясніть, яким значенням різняться дієслова, що стоять парами. З дієсловами 
однієї з пар складіть речення.

Чорніти — чорнити. Біліти — білити. Дрібніти — дрібнити. Зліти — 
злити. Дуріти — дурити. Кривіти — кривити. Старіти — старити.

83. З’ясуйте, які зміни сталися з твірною основою в поданих дієсловах при заміні 
суфіксів.

1. Захистити — захищати, пригостити — пригощати, наблизити — на-
ближати, проїздити — проїжджати. Кидати — кинути, глядіти — глянути, 
холодити — холонути, глитати — поглинути.
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84.	 І.	Прочитайте уривок, знайдіть дієслова й визначте (якщо вони похідні), як вони 
утворилися: від яких частин мови і за допомогою яких засобів.

Я дивився на воду. Озеро мінливе й неспокійне, як мінливе й неспокійне 
над ним небо. Озеро жило небом. Його сонцем і його хмарами. Небо синє — 
синіло спокійне плесо. Плавало зелене латаття, цвіли білі й жовті лілеї. 
І не ворушилися густі очерети. Небо ставало вишневе — вишневіло зелене 
латаття, а стебла стояли у воді, як червоні промені. У легенькому рум’янці 
розпускалися білі й жовті лілеї, самі рум’яніли.

Закувала зозуля.
Голос її діткнувся до озера, і озеро відгукнулося: ку-ку…
Із самісінької глибини вибулькнула луна. На плесі пішли кола. І зблис-

нули хвилі, як золота луска. Сходило сонце (Б. Харчук).

	 ІІ.	Фарби яких кольорів знадобилися б вам, якби ви захотіли намалювати опи-
сану вище картину?

85.	І. Прочитайте уривок. Знайдіть у ньому всі засоби, якими передано зміну 
кольорів перед настанням ночі.

Сонце вже сховалось за гори, хоч було ще не пізно. Місто вже було покрите 
довгою тінню гір, тільки вузенький краєчок берега передо мною ще бли-
щав від останнього проміння. Узгір’я, геть далеко за молом**, темно-си-
ньою хмарою спускалося в море і все темніло, темніло... По рожевій пло-
щині моря пробігали то золоті, то блакитні іскри, мінялись, блідли, а вкупі 
з ними блідла і рожева барва. Аж ось рожева барва зникла, повіяв раптовий 
вітер, хвиля сплеснула голосніше; освітлений краєчок берега почорнів, тінь 
швидко побігла геть аж на середину моря, що вкрилось дрібними білими 
гребінцями. Потім так же раптом зникли гребінці і вітер, а море знов стало 
спокійне, гладеньке, тільки сизе, як голубині крила. Се впало зненацька 
літнє смеркання, впало, затремтіло і знов заспокоїлось. Далеко, далеко на 
самім горизонті леліло опалове** світло — одблиск сонця... От ще хвилина, 
і горизонт стане фіалковим, ще хвилина, і місяць урочисто випливе з моря і 
простеле до самого берега широку, золоту, прозору путь... (Леся Українка).
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	 ІІ.	Підготуйтеся до докладного усного переказу уривка: складіть план (тінь від 
гір, хвилі на площині моря, відблиски сонця тощо), запам’ятайте окремі ви-
слови.

ІІІ.	Розгляньте фотоілюстрацію. Опишіть захід сонця, звернувши увагу на 
зміну освітлення й кольорів.

86. Запам’ятайте фразеологізми та їхнє значення. З двома з них складіть речення.

Тішити око (справляти приємне враження); душа радіє (хтось відчу-
ває задоволення); серцем радіти (відчувати втіху); розгодинилося на серці 
(з’явився гарний настрій); почувати себе на сьомому небі (бути щасливим); 
дурити голову (обманювати); дуріти з жиру (поводитися нестримно, пору-
шуючи моральні норми).

 § 11.	 Перехідні	й	неперехідні	дієслова

  Залежно від того, яке питання ставиться від дієслова до імен-
ника, залежного від нього, розрізняють дієслова перехідні й не-
перехідні.
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87. Зверніть увагу на те, яке питання ставиться від перехідних дієслів і в якому 
відмінку стоїть при них додаток (з прийменником чи без прийменника). З цього 
зробіть висновок, які дієслова перехідні, а які — неперехідні.

Перехідні дієслова: загострити (кого? що?) олівця; напишете (кого? що?) 
твір; посіють (кого? що?) пшеницю; зірвавши (кого? що?) яблуко; зустріча-
ючи (кого? що?) друга; відвідай (кого? що?) подругу.

Неперехідні дієслова: дбати (про кого? про що?) про людей; узявшись 
(за кого? за що?) за роботу; надійся (на кого? на що?) на себе; дякуємо 
(кому? чому?) вчителям; запобігаючи (кому? чому?) лихові; нехтувати 
(ким? чим?) небезпекою; бракує (кого? чого?) досвіду.

88. Зверніть увагу на те, у якому відмінку стоїть додаток після перехідного дієслова, 
якщо перед таким дієсловом є заперечна частка не. Зробіть з цього висновок.

Купила хліб — не купила хліба, прочитав книжку — не прочитав книж-
ки; закінчивши справу — не закінчивши справи, відчини вікно — не від-
чиняй вікна.

  1. Від перехідних дієслів ставиться питання кого? що? До-
даток при перехідному дієслові стоїть у знахідному відмінку без 
прийменника. Усі інші дієслова — неперехідні.

2. Якщо перед перехідним дієсловом є заперечна частка не, то 
додаток при ньому стоїть у родовому відмінку.

89. Прочитайте прислів’я, знайдіть у них дієслова і визначте, які з них перехідні, 
а які — неперехідні.

1. Правда ясніша від сонця, та її з свічкою шукають. 2. Всяк про правду 
трубить, та не всяк ту правду любить. 3. За правду не сердися, здійми шап-
ку й поклонися. 4. Правди, як шила в мішку, не сховаєш. 5. Засип правду 
хоч злотом, затопчи її болотом, а вона все наверх спливе. 6. Не шукай прав-
ди в інших, коли в тебе її нема.

90.	 І. Усі дієслова на -ся (-сь) належать до неперехідних. Подані дієслова запишіть 
у дві колонки: 1) з кінцевим -ся (неперехідні); 2) без кінцевого -ся (тут вони всі 
перехідні).

Очистити, звільнишся, усамітнитися, купуючи, стережете, няньчаться, 
скулившись, скропивши, вирядився, зморитесь, пам’ятає, зменшіть.

	 ІI. З других букв кожного слова складіть пропущені два слова у прислів’ї: “Не ... 
вір”.
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91.	І. Запишіть словосполучення у дві колонки: 1) з перехідними дієсловами; 
2) з неперехідними дієсловами.

Квітує жито, збагни істину, кажучи правду, згнітивши серце, вчи-
тавшись у текст, синіє небо, стелиться туман, сиджу в кімнаті, наслідуємо 
батьків, втратив рівновагу, поважаймо себе, усміхаючись до дитини, дякую 
вам.

	 ІІ.	З других букв дієслів складіть пропущені два слова у вислові французького 
філософа XVIII ст. Шарля Монтеск’є: “Треба…, щоб знати хоч трохи”.

92. Подані парами дієслова введіть у короткі речення. З’ясуйте, які дієслова пере-
хідні, а які — неперехідні та як це залежить від їхнього лексичного значення.

Біліти — білити, зазеленіти — зазеленити, молодіти — молодити, по-
кращати — покращити.

93*. Перепишіть прислів’я, розкриваючи дужки.

1. Перемагай труднощі розумом, а (небезпека) досвідом. 2. В когось (ро-
зум) не позичиш. 3. Вчися чужого (розум), та (свій) не загуби. 4. (Розум) 
не купують, а набувають. 5. Голова не на те, щоб тільки (кашкет) носити. 
6. Не рубай (та гілляка), на якій сидиш. 7. Шануй свою (голова), бо друга 
не виросте.

94. Прочитайте вірш. Випишіть з нього окремо перехідні й неперехідні дієслова.

Не славте кобзаря піснями голосними:
Дзвенить йому хвалу його тридцятиструнна.
Колись він заблищить між душами ясними,
І зникне вся хула ворожа, нерозумна.
І буде дух його із віку в вік сіяти,
Серця зцілющою водою покропляти,
І рани гоїти, і сльози обтирати.

    П. Куліш
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95.	 І. Прочитайте початок легенди. Випишіть тільки перехідні дієслова разом з до-
датками, які відповідають на питання кого? що?

Се було в початку віків. Новостворений світ сіяв чудовою красою, скрізь 
була гармонія, ясне, повне життя. Цвіла Божа мрія, розкішна й лагідна. 
Людське життя плило тихими хвилями і зли-
валося з тією мрією в одне осяйне, спокійне 
море. Великий спокій був на землі, й люди 
жили в спокою. Так було довго.

Злий дух спав у підземній країні. Він спав 
довгі віки, і сон його був лихий. Прокинувся 
злий дух і покликнув: “Лихі сни мучать мене! 
Душа моя рветься, нема мені спокою! А там, 
на землі, панує ясний спокій, мрія ворога 
мого цвіте і витає — і ніщо не бентежить її. 
Чи маю я носити сам мою тугу огненну, чи 
маю ховати мій смуток темний? Ні, я кину 
тугу в серце наймиліших дітей ворога мого, я 
розкину над ними смуток чорним покривом, і 
потьмариться мрія ворога мого”.

Злий дух вийшов чорним димом з лона 
землі і огненною хмарою полинув понад зем-
лею. Він пролітав над долинами, де хвилю-
вало золоте збіжжя, де рясні дерева клонили 
додолу важкі віти... (Леся Українка).

	 ІІ.	Продовжіть легенду. Які лиха злий дух ніс між людей на землі? Як люди про-
тистояли злу? Продовження запишіть.

96. Прочитайте народну усмішку. Знайдіть дієслова й визначте, які з них перехідні, 
а які — неперехідні.

Батько, повернувшись додому, побачив, що діти б’ються.
— Микольцю, хто розпочав бійку? — запитав він суворо.
— Усе почалося з того, що Івась дав мені здачі.

97. Запам’ятайте фразеологізми та їхнє значення. З двома з них складіть речення.

Як води в рот набрати (замовкнути на якийсь час); не нюхати пороху 
(не мати досвіду в чому-небудь); обминати гострі кути (уникати суперечок); 
насипати на хвіст солі (не могти щось комусь вдіяти); хоч кіл на голові 
теши (не можна переконати чиєїсь упертості); потрібний як собаці другий 
хвіст (зовсім не потрібний).

Пам’ятник Лесі Українці,  
м. Новоград-Волинський
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 § 12.	 Неозначена	форма	дієслова

  неозначена форма (інфінітив) — це початкова незмінна 
форма дієслова. Вона не вказує ні на час, ні на особу, ні на рід, ні 
на число, лише називає дію або стан і відповідає на питання що 
робити? або що зробити?

Неозначена форма має наприкінці суфікс -ти: допомагати, 
уміти, рос ти, знайти. Суфікс -ть допускається лише в роз-
мовному та художньому стилях: уміть, жить, працювать.

Частину неозначеної форми без суфікса -ти називають основою 
інфінітива: говори-ти, мовча-ти, дія-ти, плив-ти, ми-ти.

98. Дослідіть, якими членами речення може виступати неозначена форма дієслова.

1. Першою думкою в Остапа було (хто? що?) тікати (М. Коцюбин-
ський). 2. Згодом Богдан (що зробив?) почав прощатись (Леся Українка). 
3. Хоча б скоріше (що робилося?) почало світати! (І. Вільде). 4. Гнат виніс 
теляті (кого? що?) їсти (М. Коцюбинський). 5. Стала наближатися година 
(яка?) рушати в дорогу (С. Васильченко). 6. Стомились хлопці, зупинилися 
(з якою метою?) спочити.

 Неозначена форма дієслова може виступати будь-яким чле-
ном речення. Найчастіше вона входить до складу присудка.

99. Прочитайте уривок з народної історичної пісні, знайдіть дієслова в неозначеній 
формі. 

“Ой не пýгай, пугаченьку,
В зеленому байраченьку!” —
“Ой як мені не пугати,
Що хотять байрак вирубати,
А мені нігде прожити,
Нігде мені гнізда звити,
Малих діток виглядіти”.
Та й запýгав пугаченько
В зеленому байраченьку…
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100.	 І.	 Подані дієслова запишіть у три колонки з основою інфінітива на: 1) -а;  
2) -и, -і; 3) приголосний.

Бриніти, ділити, змогти, осяяти, зволікати, вділити, розмовляти, понес-
ти, знітитися, з’єднати, звезти, з’їжджати, воліти, випливти, з’їздити.

	 ІІ. З других букв складіть пропущені три слова у вислові німецького філософа 
ХVІІІ ст. Йоганна Гердера: “Хто не любить..., не заслуговує на ім’я людини”.

101.	 І. Випишіть з уривка всі дієслівні форми й поряд допишіть неозначену. У дужках 
скорочено позначте вид, наприклад: веде  — вести (н.в.).

У напільне вікно видно дорогу, що веде з поля. Тиміш, малий ковален-
ко, годинами не відводить від неї очей. Ген вдалині закуріло, завертіло, все 
ближче й ближче — котиться, пританцьовуючи, вихор, крутить пилюгу, 
солому, листя, виростає, ширшає, вже підступив до хати, вже затулив по-
рохном усе поле і небо та й увігнався в село, ще поширшав, ще повищав — 
і лопнув, як булька, зоставивши всередині кілька тремтячих бадилин та 
гусяче перо. І заніміла дорога. Причаїлась, погасло на ній все. Там, де хо-
вається в житі, блакитніє злегка.

— Не дивись на вихор, — каже мати (Є. Гуцало).

	 ІІ.	Розпитайте в старших людей про повір’я, пов’язані з вихором, і запишіть їх.

102.	 І. Запишіть дієслова підряд у колонку й біля кожного з них допишіть 
синоніми з довідки, поданої нижче.

Ослабнути, хитатися, держати, куйовдити, обманути, юрмитися, спуска-
тися, схуднути, вештатися, насмілитися, скиглити.

синоніми: волочитися, зважитися, з’їжджати, змарніти, коливатися, 
кошлатити, нити, охлянути, ошукати, товпитися, тримати.

	 IІ. З других букв дописаних синонімів складіть два пропущені слова у вислові 
російського письменника А. Чехова: “Потрібно виховувати в собі смак до...”.

103.	 І. Прочитайте уривок. Придивіться, як автор по-різному будує речення зі сло-
вами неприємно і приємно. Чи завжди після цих слів вживають неозначену 
форму дієслова?

Який маленький лежу я в дідовому човні і стільки вже знаю приємних 
і прикрих речей. Як неприємно, коли баба кляне або коли йде дощ і не вщу-
хає. Неприємно, коли п’явка впивається в жижку чи коли гавкають на тебе 
чужі пси або гуска сичить біля ніг і червоним дзьобом скубе за штани. А як 
неприємно в одній руці нести велике відро води чи полоть і пасинкувати 
тютюн. Неприємно, як батько приходить додому п’яний і б’ється з дідом, 
з матір’ю або б’є посуд. Неприємно ходити босому по стерні або сміятись у 
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церкві, коли зробиться смішно. І їхати на возі з сіном неприємно, коли віз 
ось-ось перекинеться в річку. Неприємно дивитись на великий вогонь, а от 
на малий — приємно. І приємно обнімати лоша. Або прокинутись удосвіта 
і побачити в хаті теля, що найшлося вночі. Приємно бродити по теплих 
калюжах після грому й дощу чи ловити щучок руками, скаламутивши воду, 
або дивитись, як тягнуть волока**. Приємно знайти в траві пташине кубло. 
Приємно їсти паску й крашанки. Приємно, коли весною вода заливає хату 
й сіни і всі бродять по воді. Приємно спати в човні, в житі, в просі, в ячме-
ні, у всякому насінні на печі. І запах всякого насіння приємний. Приємно 
тягати копиці до стогу й ходити навколо стогів по насінню. Приємно, коли 
яблуко, про яке думали, що кисле, виявляється солодким. Приємно, коли 
позіхає дід і коли дзвонять до вечерні літом. І ще приємно і дуже любив я, 
коли дід розмовляв з конем і лошам, як з чоловіками (О. Довженко).

   

	 ІІ.	Проведіть дискусію на тему “Що приємно, а що неприємно”, хай кожен у 
класі висловить свої міркування.

104. Запам’ятайте фразеологізми та їхнє значення. З двома з них складіть речення.

Припасти до серця (сподобатися); кортить як меду лизнути (дуже хо-
четься); ждуть як свяченої паски (нетерпляче очікують); як би хто на сто 
коней висадив (дуже радий, щасливий); носиться як з писаною торбою 
(приділяє надмірну увагу), як у Бога за пазухою (безтурботно, привільно 
жити); як вареник у сметані (дуже добре, заможно).
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 § 13. 
	Підсумкове	повторення	теми	
“Загальні	відомості	про	дієслово”

105. Розкажіть про дієслово в цілому за поданим планом. Для ілюстрації кожного 
положення наведіть ще по 3–5 власних прикладів.

і. Дієслово як частина мови.
1. Незмінні форми дієслова: сказати, сказано, кажучи, сказавши…
2. Змінні форми дієслова: сказав, скажу, сказаний…
3. Дієслова доконаного виду: запитати, зів’яв, побачить...
4. Дієслова недоконаного виду: зберігати, милуюся, співатимуть...
5. Перехідні дієслова: зірвати (кого? що?) яблуко, зустрів (кого? що?) 

друга...
6. Неперехідні дієслова: дякував (кому? чому?) друзям, порадився (з ким? 

з чим?) з мамою…

іі. Творення дієслів.
1. Префікси дієслів: вбігти, забігти, перебігти, понабігати...
2. Суфікси дієслів: колядувати, біліти, стукнути…

III. Написання не з дієсловами.
1. Дев’ять дієслів, з якими не завжди пишеться разом: нехтувати, не-

навидіти...
2. Чотири дієслова, з якими не може писатися і разом, і окремо: незду-

жати і не здужати...
3. Дієслова з префіксом недо-: недобачати і не добачати, недоїсти і не 

доїсти...
4. Розрізнення немає і не має: немає часу і не має часу...
5. Написання не з дієсловами в усіх інших випадках: не знаю, не чувано, 

не розуміючи..

106. Випишіть з прислів’їв дієслова й схарактеризуйте їх (вкажіть форму, 
вид, перехідність), користуючись цифровим кодом поданої нижче таблиці 
“Характеристика дієслова в цілому”, наприклад: падає  — 222 (це озна-
чає: способова форма, недоконаний вид, неперехідне).

 і. 1. З неба хліб не падає. 2. З полови хліба не спечеш. 3. Краще їсти хліб 
з водою, ніж жити чужиною. 4. Усього хліба не поїси. 5. Надіявся на пироги 
та борщу не їв. 6. З’ївши калач, берися знов до хліба.

 іі. 1. Що сьогодні маєш зробити, не відкладай на завтра. 2.Чужої робо-
ти ніколи не переробиш. 3. Хто нічого не робить, той ніколи не має часу.  
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4. Не навчившись, і постола не сплетеш. 5. Швидкої роботи ніхто не хва-
лить. 6. Роби не язиком, а руками. 

Характеристика дієслова в цілому

Цифровий 
код

Форма  
дієслова Вид Перехідність

1 2 3
0 — — —
1 неозначена доконаний перехідне
2 способова недоконаний неперехідне
3 дієприкметник
4 форма  

на -но, -то
5 дієприслівник

Примітка. Цифровим кодом користуємося так. Наприклад, у речен-
ні Присівши на пеньку серед поляни, я розглядав видовисько туманне 
(М. Рильський) потрібно схарактеризувати дієслова присівши і розглядав. 
Перше дієслово має такі граматичні значення: форма — дієприслівник, ця 
характеристика стоїть проти цифри 5; доконаний вид — проти цифри 1;  
неперехідне — проти цифри 2. Отже, записуємо: присівши — 512. Так 
само характеризуємо дієслово розглядав: способова форма (2), недокона-
ний вид (2), перехідне (1). Отже, записуємо: розглядав — 221. Цифрове 
кодування дає змогу уникнути громіздких записів і полегшує перевірку.

107*. Перепишіть прислів’я, розкриваючи дужки.

1. (Не) давши слова — держись, а давши — кріпись. 2. Один подає, вісім 
кладе і кричать — (не) навалюй. 3. (Не) продавай вовка, поки (не) вбив. 
4. (Не) замочивши ніг, (не) зловиш рибки. 5. Ложкою (не) вичерпаєш води 
з моря. 6. (Не) має нічого схованого, що б (не) об’явилось. 7. З пісні слова 
(не) викидають і свого (не) вставляють.

108*. Перепишіть речення, розкриваючи дужки.

1. Ти ходиш сама; блукаєш, як сирітка, (не) доб’єшся від тебе слова 
(М. Кропивницький). 2. От вона поневіряється із своїм старим в убогій ха-
тині, (не) доїдає й (не) досипає (І. Нечуй-Левицький). 3. Моє око всього (не) 
доглядить (Марко Вовчок). 4. Купець той багато неправди робив: міряв-
ши — (не) домірював, важивши — (не) доважував, дурив людей (Грицько 
Григоренко). 5. Газети до них (не) доходять, людей просвічених вони (не) 
бачать (І. Нечуй-Левицький).
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109*. Перепишіть загадки, розкриваючи дужки. Загадки відгадайте.

1. Що літає: крил (не) має, але крила підіймає. 2. Є крила — (не) літаю, 
ніг (не) маю, а гуляю, по землі (не) ходжу, на небо (не) дивлюся, зірок (не) 
лічу, весь час мовчу. 3. Біжать два брати, один одного (не) доженуть.

Відгадки: велосипед, вітер, риба.

110. Запам’ятайте фразеологізми та їхнє значення. З двома з них складіть речення.

Кожна жилка дрижить (охоплює сильне переживання); аж жижки тру-
сяться (охоплює сильне бажання, бере страх); бути як на голках (тривожи-
тися, переживати); мороз іде поза шкірою (моторошно); почув мурашки за 
спиною (стало страшно); ускочити вище халяв (потрапити в скрутне ста-
новище).

Розвиток мовлення

ІV.	Персоніфікація	як	елемент	тексту

   Щоб краще уявити перебіг якогось природного явища чи по-
ведінку тварин, ми їм приписуємо людські якості, персоніфікує-
мо, тобто олюднюємо. 

 Прочитайте наступні три тексти й визначте, які людські риси автори приписали 
тваринам. Спираючись на свої спостереження над текстами, опишіть поведінку 
добре відомої вам тварини або складіть казку, героями якої будуть тварини.

111.	 І.	Прочитайте уривок, знайдіть дієслівні форми з префіксами і поясніть, якого 
додаткового значення надають їм ці префікси.

Одногó разу поїхали ми вудити рибу. Дійшов з нами до берега кіт Чу-
дило, а в човен не поліз, не схотів. Вибравсь на дошку, що коло неї перуть 
білизну, й сидить на тій дошці над водою.

А під дошкою гуляють маленькі рибки-верховодки. Дивиться на них 
згори кіт Чудило, — мабуть, смачні рибки, та в мокрому місці плавають. 
Дививсь, дививсь та й заснув на сонечку.

Наловили ми багато верховодок. Був у нас здоровенний синій глек, той, 
що воду ставлять коло умивальника. Зачерпнули ми тим глеком води і на-
пустили туди верховодок повно. І попливли човном додому.

Прокинувся кіт Чудило, протер лапками очі й дивиться, чи не привез-
ли ми йому чогось смачненького. Полазив у нас по плечах, по кишенях —  
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немає нічого. Тоді як глянув у наш глек — і закам’янів. Рибок у глеку так 
рясно, що води між ними не видно. Плавають, плутаються, одна на одну 
налазять — аж чорно в глекові (М. Йогансен).

	 ІІ.	Перекажіть текст своїми словами й переказ запишіть.

112.	 І. Прочитайте уважно текст і випишіть усі дієслова разом з часткою не.

От добре, що Василь щигликів приніс. Буде робота. Ще й яка. Бо то й 
їсти треба їм дати, і напоїти, і в клітці лад зробити, щоб було чисто.

І хлопець пильнував своїх пташок. А вони таки ніяк не хотіли співати... 
Може, клітка для них замала і не мають куди голосу пустити, може, їм зер-
но не смакує, а може б, так до води досипати цукру?

Аж одного дня, як був тільки з татом, спитався:
— Тату, а чому ті щиглі не співають?
Тато надумувався хвилину. А тоді:
— Бо вони в неволі, сину.
— В неволі?
— Кажу тобі: в неволі. І тому не хочуть співати.
— Так, як козаки у каторзі турецькій?
— Так само.
— А козаки таки співали: “Ой нема ні вітру, ні хвилі із нашої України”.
— Бо це були козаки, а щиглики лише пташки. Але неволя одна. Не пус-

каєш їх з хати, і вони тобі не співають. Що з того, що мають зерно і воду, 
коли не мають волі (Б. Лепкий).

	 ІІ.	 Проведіть у класі розмову про те, як треба оберігати пташок. Пригадайте, 
як ви рятували пташку. Скориставшись малюнками, розкажіть, як можна зроби-
ти годівничку для синичок.
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			Альманах
Твір четвертий (Михайликів)

Моєму маленькому братикові 
 

кОТик і ВедМеЖа
 Котик заблукав у лісі. Побачило його ведмежа та й питається:
— Ти хто такий?
— Я котик. А ти хто?
— Я ведмедик.
— О, який ти великий, — каже котик.
— А ти такий маленький, — каже ведмежа й питається: — Ти любиш 

гратися?
— Люблю. І ще люблю м’ясо й тепло. А ти?
— А я люблю мед і поспати.
От почали вони гратися.
— Давай борюкатись, — каже ведмежа.
Ведмежа сильне, лапи в нього здоровенні, а котик маленький, лапки 

дрібненькі. Як стисне його ведмежа, йому боляче робиться.
— Ой, краще давай доганяти один одного, — каже котик.
Котик легенький, спритний: як побіжить, то клишоноге ведмежа ген-

ген позаду залишається.
— Краще будемо в схованки гратись, — каже воно.
Першим почало ведмежа ховатися: розгребло купу бурого листя — аж 

звідти мишка вискочила. Котик схопив мишку і добре поснідав. Настала 
котикова черга ховатися. Поліз він на дерево. А там у дуплі бджоли гу-
дуть. Котик хутенько скотився на землю і про все ведмедикові розповів. 
Ведмежа аж підскочило, так зраділо, що є мед, і мерщій поповзло нагору. 
Поласувало воно добре медом і лягло перепочити. А котик сидить і тру-
ситься від холоду, бо була вже пізня осінь.

— Лягай коло мене, — каже йому ведмежа. — Притулися мені до спини.
Котик так і зробив: скрутився калачиком коло ведмежати, ще й пісню 

заспівав:
— Мур-р — мур-р, мур-р — мур-р!
Заслухалося ведмежа в котикову пісню й заснуло. А котик зігрівся 

і теж заснув.

113. Прочитайте Михайликову казку. Спробуйте й ви скласти казку для свого малень-
кого братика чи сестрички, а якщо їх у вас немає, то для будь-яких знайомих 
вам діток. Свою казку запишіть.
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спОсОБОВі  
фОРми ДіЄслОВа

 § 14.	 Способи	дієслова

  Дієслова мають дійсний, умовний і наказовий способи.
дійсний спосіб виражає реальну дію, тобто дію, яка відбува-

ється, відбувалася чи відбуватиметься. Дієслова в дійсному спо-
собі відповідають на питання що роблю? що зробив? що робити-
мемо? і под.: вчу, вчив, вивчили, вивчимо, вчитимемо.

умовний спосіб виражає бажану або можливу за певних 
умов дію. Дієслова в умовному способі відповідають на питання 
що робив би? що робила б? що зробили б? і под.: вчив би, вчила б, 
вивчили б.

наказовий спосіб виражає наказ, прохання або пораду. Діє-
слова в наказовому способі відповідають на питання що роби? що 
зроби? що робімо? і под.: вчи, вчімо, вивчіть.

114. Заповніть таблицю, відповідаючи на поставлені запитання.

способи дієслова

спосіб яку дію виражає? на які питання відповідає?

 Дієслова за часами змінюються тільки в дійсному способі. Діє-
слова в дійсному способі можуть позначати чотири часи і мають 
шість часових форм.

Дієслова в умовному й наказовому способах за часами не змі-
нюються.



58

Морфологія та орфографія. Самостійні частини мови     

115. Розгляньте таблицю і дайте відповіді на запитання, що під таблицею.

Характеристика способових форм дієслова

Циф-
ровий 

код

спосіб час рід Особа число дієвідміна

4 5 6 7 8 9

0 — немає немає немає — —

1 дійсний теперішній чолові-
чий 1-а однина перша

2 умовний минулий жіночий 2-а множина друга

3 наказовий давномину-
лий середній 3-я архаїчна

4 майбутній 
простий

5 майбутній 
складний

6 майбутній 
складений

 Дослідіть, у якому способі дієслова змінюються за часами. Скільки є часів діє-
слова і часових форм?

116. Прочитайте три тексти і з’ясуйте, чи описувані в них дії однаково реальні. У яких 
способах стоять дієслова в цих текстах?

 і. Влітку ми часто ходимо в ліс. Там збираємо 
малину, гриби, дихаємо свіжим, чистим повіт рям 
і просто милуємося природою.

 II. Влітку частіше ходіть у ліс. Там збирайте ма-
лину, гриби, дихайте свіжим, чистим повіт рям 
і просто милуйтеся природою.

 III. Скоріше б літо прийшло. Ми б ходили в ліс. 
Там би збирали малину, гриби, дихали б свіжим, 
чистим повітрям і просто милувалися б приро-
дою.

117. Прочитайте уривок. Знайдіть у ньому способові форми дієслова й визначте їх-
ній спосіб.

Змій кокетує і хитає головою то в той бік, то в другий, наче комусь шеп-
че щось на вухо то з одного боку, то з другого. Цілий день би стояв, та дер-
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жав, та дивився вгору. Небо високе-високе, синє та холодне. А змій у ньому 
білий-білий, хилитається, хвостом злегка водить, наче пава...

Але тут усі разом чують крик і переводять очі з змія на землю. Іде Федь-
ко. Іде і кричить. Він міг би підійти тихенько, так, що й не почув би ніхто, 
але Федько того не любив. Він ще здалеку кричить:

— Ану, гей там, давай сюди змія!
Руки в кишені, картуз набакир, іде, не поспішає. Але тікати й не пробуй, 

Федько усяку собаку випередить (В. Винниченко).

118.	 І.	 Подані дієслова запишіть у три колонки: 1) у дійсному; 2) у наказовому; 
3) в умовному способі.

Зустріньмо, плекаємо, вступився б, скажіть, люблять, зберегли, пробач-
те, нагадаймо, світало б, в’їжджай, дістався, стихне, розповіла б, любили б, 
вникніть, рушай, тьмяніють.

	 ІІ. З других букв кожного слова складіть пропущені три слова у ви слові В. Сосю-
ри: “Всім серцем…, — і вічні ми будемо з нею”.

119. Прочитайте прислів’я. Випишіть з них дієслова й схарактеризуйте їх, користу-
ючись цифровими кодами таблиці “Характеристика дієслова в цілому” та 
колонки “Спосіб” з таблиці “Характеристика способових форм дієслова”, 
наприклад: засяє — 212.1 (тобто: способова форма, доконаний вид, непере-
хідне, дійсний спосіб). Після кожних трьох цифр у коді ставимо крапку (як у при-
кладі), щоб легше було читати.

1. Після дощу і сонце засяє. 2. Гріло б ясне сонце, а місяць як хоче. 3. Не 
брудни криниці, бо схочеш водиці. 4. Сади деревину — будеш їсти садо-
вину. 5. Якби на кропиву не мороз, вона б усіх людей пожалила. 6. Роби, 
небоже, то й Бог поможе. 7. Якби нові черевики, то пішов би й на музики.
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120.	І. Прочитайте текст і випишіть з нього дієслова, що означають дії, пов’язані з па-
вутинням. Зверніть увагу на порівняння, які стосуються павутиння.

Якби нe жовте листя в садках, то можна було б подумати, що надворі не 
бабине, а справдішнє літо. Тільки зелена низька озимина навкруги току 
нагадувала про осінь. Надворі летіло павутиння. Все синє небо було ніби 
засноване білим, як пух, легким, як шовкові нитки, павутинням. Проти 
сонця павутиння лисніло, наче легка літня біла хмара порвалася на небі, 
розпалась на нитки, на тонкі пасма та й полетіла на землю. Павутиння 
летіло пучками, нитками, ніби клубочками, починками**, то гнулося вели-
кими дугами, то місцями стояло просто, рівними, як очерет, стеблами. Воно 
обснувало тополі, верби, стіжки, тини; маяло на вершечках садків, метля-
лось коло хрестів та бань на церкві і знов летіло та летіло; хто його зна, де 
воно й бралося (І. Нечуй-Левицький).

	 ІІ.	Придивіться, якого кольору осіннє небо, як гріє сонце, яке повітря і як пли-
вуть у ньому павутинки, як вони обсновують усе. Побачене й відчуте опишіть. 
У своєму описі можете використати мовний матеріал з прочитаного вами тексту 
і малюнок.

121. Запам’ятайте фразеологізми та їхнє значення. З двома з них складіть речення.

Бабине літо (теплі, сонячні дні на початку осені; павутиння, що літає 
в цю пору в повітрі); триматися на павутинці (перебувати в загрозливому 
становищі); на краплинку (трохи); крапля в мові (мізерна частина чогось); 
дмухни — і розсиплеться (тендітний, нетривкий); радий небо прихилити 
(хтось готовий усе зробити заради когось); з роси та з води (побажання щас-
тя й достатку).
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