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Минулого року четверо п’ятикласників і п’ятикласниць 
із різних країн зустрічалися на етнофестивалі в Києві. Де-
від прилетів зі Сполучених Штатів Америки. Гійом подо-
лав складний маршрут із Франції. Аґнешка дорогою з Італії 
встигла відвідати свою бабусю в Польщі. Божена чекала на 
своїх друзів у Києві. Тепер усі вони стали шестикласниками 
й шестикласницями.

Цього року ми познайомимося з їхніми родинами.
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ÂÑÒÓÏ

Íà âàñ ÷åêàþòü òàê³ ðóáðèêè: 

—  çàâäàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ, ðîáîòè â ãðóïàõ, ïðîºêòí³ 
çàâäàííÿ;

— çàâäàííÿ ï³äâèùåíî¿ ñêëàäíîñò³;

—  çàâäàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ³íòåðíåòó, ìåä³à-, â³äåî-,  
àóä³îðåñóðñ³â (ðåêîìåíäîâàíî äëÿ âèêîíàííÿ â êëàñ³);

— òåîðåòè÷íèé ìàòåð³àë;

— êëþ÷ äî âïðàâè.
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Ïðî÷èòàé ä³àëîã. Äàé â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ. 

— Привіт, Аґнешко! Як справи?
— Привіт, Божено! Рада твоєму повідомленню. У мене 

все добре. Чекаю тебе в гості на осінні канікули в 
Мілані. Я навіть уже почала вивчати українську.

— О, супер! Правда? Я знайшла тобі гарні подка'сти!
— А я сьогодні намагалася прочитати блог твоєї мами 

Олі. Мені ще складно, але я сподіваюся, що ти мені 
допоможеш. Скинь подкасти на пошту  
мого тата leo@gmail.com.

— Домовилися!

Çàâäàííÿ
1. Íàçâè ó÷àñíèöü ä³àëîãó.
2. ×îìó À´íåøêà ïî÷àëà âèâ÷àòè óêðà¿íñüêó ìîâó?
3. ßêó ïîäîðîæ îáãîâîðþþòü ïîäðóãè?
4. Çðîáè ïðèïóùåííÿ ïðî òå, ÿê çâàòè òàòà À´íåøêè.  

×îìó òè çðîáèâ / çðîáèëà òàêèé âèñíîâîê?
5. Ç'ÿñóé çíà÷åííÿ âèä³ëåíîãî ñëîâà. ßê³ ùå âèäè ìàòåð³àë³â 

äëÿ âèâ÷åííÿ ìîâ òè çíàºø?

1

Ó öüîìó ïàðàãðàô³  
òè ïðèãàäàºø, ùî òàêå
● милозвучність;
● синонімія;
● риси української мови.

ÓÐÎÊÈ 1-3. ÊÐÀÑÀ ÇÂÓ×ÀÍÍß  
ÒÀ ÁÀÃÀÒÑÒÂÎ  
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÌÎÂÈ

ÊÐÀÑÀ ² ÁÀÃÀÒÑÒÂÎ 
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÌÎÂÈ

1
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ÊÐÀÑÀ ² ÁÀÃÀÒÑÒÂÎ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÌÎÂÈ1
Ïðîàíàë³çóé ñòàòò³ ç òëóìà÷íîãî ñëîâíèêà, ÿê³ çíàéøëà 
À´íåøêà. Âèïèøè ç³ çíà÷åíü ñë³â êðàñà é áàãàòñòâî ò³, 
ÿê³ ìîæóòü ñòîñóâàòèñÿ ìîâè. 

Бага' тство, а, с.р.
1. Велике майно, цінності, 

гроші.
2. Велика кількість, 

багатоманітність.
 3. Щось дуже цінне, 

важливе, значне.

Краса' , и, ж.р.
1. Властивість чогось 

гарного, прекрасного.
2. Те саме, що окраса.
3. Гарна, приваблива 

зовнішність.

Çà 20-òîìíèì òëóìà÷íèì ñëîâíèêîì óêðà¿íñüêî¿ ìîâè

(Äæåðåëî: https://sum20ua.com/)

Ïðî÷èòàé ñòàòòþ ç áëîãó Îëüãè (ìàìè Áîæåíè). Çà ïîäà-
íèì çðàçêîì çðîáè âèñíîâêè ïðî òå, ÿê³ ç íàâåäåíèõ îñî-
áëèâîñòåé âêàçóþòü íà êðàñó ìîâè, à ÿê³ — íà áàãàòñòâî. 

2

3

Ñïðîùåííÿ â ãðóïàõ ïðèãîëîñíèõ âêàçóº  
íà êðàñó óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, àäæå öå ïðàâèëî 
ðîáèòü ìîâó ïðèºìí³øîþ íà ñëóõ.

Çðàçîê

Особливості української мови
1. Велика кількість синонімів. 
2. Чимало слів є багатозначними.
3. Фразеологічний словник містить понад 50 тисяч одиниць.
4. Більшість слів утворена за моделлю «приголосний / голосний /  

приголосний / голосний...»
5. Чергування у/в, і/й, з/зі/із (плавати в озері).
6. В українській мові близько двох мільйонів термінів.
7. Спрощення в групах приголосних (честь — чесний).

Ïðî÷èòàé òåêñò. Äàé â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ.

Яка мова найкрасивіша? 
(1) Суперечки про це точаться між мовознавцями, ком-

позиторами й перекладачами. 
(2) Французьку мову називають мовою любові й друж-

би. (3) Німецька мова звучить твердо й переконливо. 
(4) Грецька подібна до плескоту моря. (5) А от мови наро-
дів Сходу музичні й виразні. (6) Наприклад, в’єтнамська 
має тональність, і кожен голосний звук може бути виго-
лошений у шести варіаціях, які змінять зміст слова. 

(7) Дехто стверджує, що найкрасивіша мова для лю-
дини – її рідна. (8) А чи можливо справедливо визначи-
ти, яка мова наймилозвучніша? (9) Кажуть, такі спроби 
були. (10) Наведемо два рейтинги мов.

Ðåéòèíã ìîâ çà êðàñîþ 
çâó÷àííÿ

Ðåéòèíã ìîâ çà êðàñîþ 
ïèñüìà

1. ²òàë³éñüêà.

2. Óêðà¿íñüêà. 

3. Ôðàíöóçüêà.

4. Òóðåöüêà.

5. Àíãë³éñüêà.

1. Àðàáñüêà.

2. Êèòàéñüêà.

3. Ôðàíöóçüêà.

4. ßïîíñüêà.

5. Ãðåöüêà. 

(11) Ці дані не підтверджені. (12) Жодних фактів про 
проведення чесної оцінки мов не зафіксовано. (13) Імо-
вірно, це лише судження якогось вигадливого журналіс-
та. (14) Може, це навіть неправда, або фейк. (15) Деякі 
вчені-мовознавці пропонують власні критерії, за якими 
можна порівнювати всі мови. 
Çàâäàííÿ
1. Ñê³ëüêè ìîâ çãàäàíî â öüîìó òåêñò³?
2. ßêà ìîâà º â ïåðåë³êó íàéêðàñèâ³øèõ ³ çà çâó÷àííÿì, 

³ çà ïèñüìîì?
3. Ó ÿêîìó ç ðåéòèíã³â çãàäàíî ìîâó, ÿêà «ïîä³áíà äî 

ïëåñêîòó ìîðÿ»?
4. ×îìó, íà òâîþ äóìêó, óêðà¿íñüêà ìîâà ïîòðàïèëà äî 

ðåéòèíãó íàéêðàñèâ³øèõ ìîâ çà çâó÷àííÿì?

5

Ïðîàíàë³çóé ñëîâà-àñîö³àö³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç óêðà¿íñüêîþ 
ìîâîþ. Âèêîðèñòîâóþ÷è ³íôîðìàö³þ ç ïîïåðåäíüî¿ âïðà-
âè, ïîÿñíè áóäü-ÿê³ òðè ñëîâà çà ïîäàíèì çðàçêîì.

4

Íà ìîþ äóìêó, óêðà¿íñüêà ìîâà ìèëîçâó÷íà, òîìó ùî â í³é º 
ïðàâèëà, ÿê³ äîïîìàãàþòü óíèêàòè çá³ãó ê³ëüêîõ ïðèãîëîñíèõ 
àáî ãîëîñíèõ çâóê³â. Íàïðèêëàä, çà ïðàâèëîì ÷åðãóâàííÿ ó/â 
ì³æ äâîìà ãîëîñíèìè çàâæäè áóäå â: ïëàâàëà â îçåð³.

Çðàçîê

ï³ñåííà

ð³çíîìàí³òíà

ìèëîçâó÷íà ìåëîä³éíà

ñåðéîçíà
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Ïðî÷èòàé òåêñò. Äàé â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ.

Яка мова найкрасивіша? 
(1) Суперечки про це точаться між мовознавцями, ком-

позиторами й перекладачами. 
(2) Французьку мову називають мовою любові й друж-

би. (3) Німецька мова звучить твердо й переконливо. 
(4) Грецька подібна до плескоту моря. (5) А от мови наро-
дів Сходу музичні й виразні. (6) Наприклад, в’єтнамська 
має тональність, і кожен голосний звук може бути виго-
лошений у шести варіаціях, які змінять зміст слова. 

(7) Дехто стверджує, що найкрасивіша мова для лю-
дини – її рідна. (8) А чи можливо справедливо визначи-
ти, яка мова наймилозвучніша? (9) Кажуть, такі спроби 
були. (10) Наведемо два рейтинги мов.

Ðåéòèíã ìîâ çà êðàñîþ 
çâó÷àííÿ

Ðåéòèíã ìîâ çà êðàñîþ 
ïèñüìà

1. ²òàë³éñüêà.

2. Óêðà¿íñüêà. 

3. Ôðàíöóçüêà.

4. Òóðåöüêà.

5. Àíãë³éñüêà.

1. Àðàáñüêà.

2. Êèòàéñüêà.

3. Ôðàíöóçüêà.

4. ßïîíñüêà.

5. Ãðåöüêà. 

(11) Ці дані не підтверджені. (12) Жодних фактів про 
проведення чесної оцінки мов не зафіксовано. (13) Імо-
вірно, це лише судження якогось вигадливого журналіс-
та. (14) Може, це навіть неправда, або фейк. (15) Деякі 
вчені-мовознавці пропонують власні критерії, за якими 
можна порівнювати всі мови. 
Çàâäàííÿ
1. Ñê³ëüêè ìîâ çãàäàíî â öüîìó òåêñò³?
2. ßêà ìîâà º â ïåðåë³êó íàéêðàñèâ³øèõ ³ çà çâó÷àííÿì, 

³ çà ïèñüìîì?
3. Ó ÿêîìó ç ðåéòèíã³â çãàäàíî ìîâó, ÿêà «ïîä³áíà äî 

ïëåñêîòó ìîðÿ»?
4. ×îìó, íà òâîþ äóìêó, óêðà¿íñüêà ìîâà ïîòðàïèëà äî 

ðåéòèíãó íàéêðàñèâ³øèõ ìîâ çà çâó÷àííÿì?

5
ÓÐÎÊÈ 1-3. Êðàñà çâó÷àííÿ òà áàãàòñòâî óêðà¿íñüêî¿ ìîâè
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ÊÐÀÑÀ ² ÁÀÃÀÒÑÒÂÎ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÌÎÂÈ1
5. Ç’ÿñóé çíà÷åííÿ ñë³â ôàêò, ñóäæåííÿ, ôåéê, 

çàïèøè â çîøèò. Äîáåðè ñèíîí³ì äî îäíîãî ³ç 
öèõ ñë³â. Ìîæåø âèêîðèñòîâóâàòè Âåëèêó óêðà-
¿íñüêó åíöèêëîïåä³þ (https://vue.gov.ua/).

6. Ïðîàíàë³çóé çðàçêè ïèñüìà. ßêèé ³ç ïîäàíèõ 
çðàçê³â íå çãàäàíî â òåêñò³?

японське письмо грузинське письмо арабське письмо

Ñêîðèñòàéñÿ ³íòåðíåòîì àáî ³íøèìè äîâ³äêîâèìè äæå-
ðåëàìè é ïåðåâ³ð íàâåäåíó ³íôîðìàö³þ. Çàïèøè ðåçóëü-
òàòè â çîøèò ó ôîðì³ òàáëèö³ çà çðàçêîì.

Твердження Правда Вигадка Звідки  
інформація?

1.  Українською мовою розмовляє 
2 мільйони людей.

2.  В українській мові значення 
слова залежить від інтонації.

3.  Українська мова є офіційною в 
п’ятьох країнах.

4.  Українська мова має найкраси-
віше письмо з-поміж усіх мов.

5.  Українська мова є державною 
мовою в Україні.

Äîïîìîæè Äæåéìñó (òàòó Äåâ³äà) ï³äãîòóâàòè ðåêëàìó 
êóðñ³â óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Ïåðåâ³ð, ÷è ìîæå áóòè ôåéêîì ³í-
ôîðìàö³ÿ, íàâåäåíà íà ³ëþñòðàö³¿ (ñ. 9). Ñâîþ äóìêó ïîÿñ-
íè, âèêîðèñòîâóþ÷è ôàêòè, çíàéäåí³ â äîâ³äêîâèõ äæåðå-
ëàõ àáî ³íòåðíåò³. Çàïîâíè òàáëèöþ â çîøèò³ çà çðàçêîì. 

²íôîðìàö³ÿ,  
ÿêó ìåí³ âäàëîñÿ 

çíàéòè

Äæåðåëî (òî÷íèé 
ñàéò, íàçâà äîâ³ä-

íèêà òîùî)

Ïðî ùî ñâ³ä÷èòü 
öÿ ³íôîðìàö³ÿ?

6

7
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ÓÐÎÊÈ 1-3. Êðàñà çâó÷àííÿ òà áàãàòñòâî óêðà¿íñüêî¿ ìîâè

Êðàñó óêðà¿íñüêî¿ ìîâè çàçâè÷àé ïîâ’ÿçóþòü ³ç ¿¿ çäàòí³ñòþ 
óíèêàòè íàãðîìàäæåííÿ çâóê³â îäíîãî òèïó (ê³ëüêîõ ãîëîñíèõ 
ïîñï³ëü àáî ê³ëüêîõ ïðèãîëîñíèõ). Ó öüîìó äîïîìàãàþòü ïðà-
âèëà ìèëîçâó÷íîñò³, ñïðîùåííÿ â ãðóïàõ ïðèãîëîñíèõ òà ³íø³. 
Ïðèãàäàéìî ¿õ. 

Ïðàâèëà ìèëîçâó÷íîñò³ 

1. Äåñü ó ê³íî;  
øåñòèêëàñíèê ³ ê³ò.

2. Ñòîþ, ó ë³ñ³ ãàðíî.  
² äåíü, ³ í³÷ ÷èòàþ.

3. Âèñòàâà ó Ëüâîâ³. 

4. Çì³ÿ ³ æàáà; áàáàê ³ ºíîò. 

1. Îçåðî â îá’ºêòèâ³;  
êàâà é îìëåò. 

2. Ïðèéøëè, â àêâàïàðêó 
âåñåëî. 

3. ²äó â êàôå; ï³ðíóâ â îêåàí; 
ñêàçàëà é ï³øëà.

ïðèãîëîñíèé

ãîëîñíèé

ãîëîñíèé

ïðèãîëîñíèé

ãîëîñíèé

ïðèãîëîñíèé

ïðèãîëîñíèé

ãîëîñíèé

ÿ, þ, º, ¿, éÿ, þ, º, ¿, é

â, ô, ëüâ, õâ, 
ñâ, äâ, òâ, öâ

, 
: 
—  .

, 
: 
—  .

ó/³

â/é

â/é

ó/³

â/é

³

ó

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

9
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ÊÐÀÑÀ ² ÁÀÃÀÒÑÒÂÎ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÌÎÂÈ1

Ïåðåìàëþé. Äîïîâíè ñõåìè ïðèéìåííèêàìè ó/â òà 
ñïîëó÷íèêàìè ³/é â³äïîâ³äíî äî ïðàâèë ìèëîçâó÷íîñò³.

ïðèãîëîñíèé

ãîëîñíèé
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ïðèãîëîñíèé
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ïðèãîëîñíèé
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, 
: 
—  .

, 
: 
—  .
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5.

2.

6.

3.

7.

4.

Îëüãà Äóá÷àê, àâòîðêà êíèæêè  
«×óòè óêðà¿íñüêîþ»:

«Ïîïðè òå ùî êîíêóðñó ç ìèëîçâó÷-
íîñò³ ìîâ í³êîëè íå áóëî, ñàìî¿ ìèëîçâó÷-
íîñò³ ìîâ í³õòî íå ñêàñîâóâàâ. Óêðà¿íñüêà 
âçàãàë³ ñòðàøåííî íå ëþáèòü ñêóï÷åííÿ 
ïðèãîëîñ íèõ, çàñèëëÿ øèïëÿ÷èõ ÷è ñâèñòÿ÷èõ òà é áàãàòî ãî-
ëîñíèõ ïîðÿä òåæ íå øàíóº. Òîìó â í³é º ÷åðãóâàííÿ ãîëîñíèõ 
³ç ïðèãîëîñíèìè, ÿê³ íàçèâàþòüñÿ ïðàâèëàìè ìèëîçâó÷íîñò³». 

Çàãàëüíèé ïðèíöèï: пр. пр. пр.1

Çâóêîñïîëó÷åííÿ Ïðèêëàäè

Îñíîâí³ âèïàäêè

æäí — æí òèæäåíü — òèæíåâèé 

çäí — çí ïðî¿çä — ïðî¿çíèé 

ñòë — ñë ùàñòÿ — ùàñëèâèé 

ñòí — ñí îáëàñòü — îáëàñíèé 

1 Літери на позначення приголосних звуків.

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðòêà
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Ïðèãàäàé, ÿêîãî ïðàâèëà ñòîñóºòüñÿ âèñë³â-ï³äêàçêà. 
Ïîÿñíè.

ЛЬВівський Філософ ХВалився СВоїми  
ДВома Виданнями ТВору «ЦВіт». 

Ïðî÷èòàé òåêñò. Ïåðåïèøè, óñòàâëÿþ÷è ïðîïóùåí³ ë³-
òåðè, äå ïîòð³áíî. Âèêîíàé çàâäàííÿ.

(1) Київська форпос..на лінія з’явилася в кінці ші - 
с..надцятого століття. (2) Це були міцні, якіс..ні укріплен-
ня. (3) У деяких проїз..них пунктах розташували митни-
ці. (4) Таке поєднання приваблювало не дуже чес..них  
службовців. (5) Кількіс..ний склад захис..ників форпо-
стів постійно змінювався. (6) Це залежало від нападів 
зліс..них завойовників.
Çàâäàííÿ
1. Âèïèøè 2 ñëîâà, ó ÿêèõ ñïðîùåííÿ â ãðóïàõ ïðèãîëî-

ñíèõ ÍÅ â³äáóëîñÿ.
2. Âèïèøè 5 ñë³â, ó ÿêèõ â³äáóëîñÿ ñïðîùåííÿ â ãðóïàõ 

ïðèãîëîñíèõ.
3. Çàïèøè ñëîâî ç ëåêñè÷íèì çíà÷åííÿì «ïåðåäíÿ âàð-

òà, óêð³ïëåíèé ïåðåäîâèé ïóíêò».
4. Çàïèøè ñëîâî ç ëåêñè÷íèì çíà÷åííÿì «ñèñòåìà êîíò-

ðîëþ ïåðåòèíó êîðäîíó».
5. Çíàéäè é çàïèøè àíòîí³ì äî ñëîâà ïî÷àòîê.

Ïðî÷èòàé ôðàãìåíòè ³íòåðâ’þ. Âèêîíàé çàâäàííÿ. 

Ігор Йовичевич, хорват, тренер з футболу
«Чому українці так дивуються, що я вивчив українську 
мову? Не розумію. Я приїхав в Україну, де офіційною 
є українська мова. Якби була інша, то вивчив би її. Це 
повага до країни, у якій ти живеш. Мені подобається 
українська, вона дуже мелодійна. Я вдячний друзям з 
України за терплячість до моїх помилок».

Олена, стилістка
«Я народилася на Донеччині. Для мене українська 
мова — це мова мами, батька, бабусі, рідного краю, а 
ще — це героїчний шлях мого народу. І можливість 
для нас жити й працювати в рідній країні». 
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ÊÐÀÑÀ ² ÁÀÃÀÒÑÒÂÎ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÌÎÂÈ1

Çàâäàííÿ
1. Çàïèøè â çîøèò³ ðå÷åííÿ, äîïîâíþþ÷è ¿õ çã³äíî ç ³í-

ôîðìàö³ºþ â ³íòåðâ’þ.

1. Іноземця, який вивчив українську мову з поваги до 
України, звати … 

2. Його професія — …
3. Військовий висловив думку про те, що українська 

мова — це …
4. Про причину активного поширення української мови 

останніми роками говорить … 
5. Пов’язує знання мови з можливістю працювати у своїй 

країні … 
6. Професія цієї людини — … 

2. Âèçíà÷, ùî ñï³ëüíîãî º â êîìåíòàðÿõ ïàí³ 
Îëåíè òà ïàíà Òàðàñà. Çàïèøè.

3. ßêèé óðèâîê íàéêðàùå ³ëþñòðóº öåé ïëà-
êàò? Ñâîþ äóìêó ïîÿñíè. 

4. Òðàäèö³¿, áîðîòüáà, ìîæëèâ³ñòü ïðàöþ-
âàòè — ö³ êëþ÷îâ³ ñëîâà íàéêðàùå ³ëþñòðó-
þòü äóìêó … 

5. Îáåðè äâîõ ëþäåé ³ç òèõ, ÿê³ äàâàëè ³í-
òåðâ'þ, ³ ïîñòàâ ¿ì ïî äâà çàïèòàííÿ ïðî óêðà¿íñüêó 
ìîâó. Çàïèøè éìîâ³ðí³ â³äïîâ³ä³.

6. ßê òè ðîçóì³ºø çíà÷åííÿ ñëîâà óêðà¿í³çàö³ÿ? 
Ïîÿñíè, âèêîðèñòîâóþ÷è çì³ñò îäí³º¿ ³ç öèòàò.

Äæåðåëî: https://www.radiosvoboda.org 
/a/30586236.html 

Лариса Масенко, мовознавиця
«Після повномасштабного вторгнення агресора украї-
нізація йде стрімко. Ми бачимо, як багато людей пере-
ходять з російської на українську мову».

Тарас, військовий ЗСУ
«Тут, на Донбасі, є дуже багато військових, які спілку-
ються українською, є й ті, що розмовляють російською. 
Але всі розуміють, що українська мова — це твоя без-
пека. Коли заходить сонце і настає темрява, усі вій-
ськові намагаються говорити українською, тому що це 
може врятувати їм життя».

6. Îáåðè áóäü-ÿêå òâåðäæåííÿ ç ïîäàíèõ ôðàãìåíò³â. 
Çàïèøè, ÷è ïîãîäæóºøñÿ òè ç íèì. Ïîÿñíè, âèêî-
ðèñòîâóþ÷è çðàçîê.

Òâåðäæåííÿ 
ç òåêñòó

²ãîð Éîâè÷åâè÷ óâàæàº, ùî óêðà¿íñüêà 
ìîâà äóæå ìåëîä³éíà. 

Òâîÿ äóìêà ß ïîãîäæóþñÿ ç ö³ºþ äóìêîþ.

Ïîÿñíåííÿ
ß çíàþ äóæå áàãàòî ãàðíèõ óêðà¿íñüêèõ 
íàðîäíèõ ï³ñåíü. Êàæóòü, ùî ¿õ á³ëüøå, 
í³æ ï³ñåíü ³íøèìè ìîâàìè. 

Çðàçîê

Ïðîàíàë³çóé ä³àãðàìè, ÿê³ îïèñóþòü ïîøèðåííÿ óêðà¿í-
ñüêî¿ ìîâè â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ. Âèêîíàé çàâäàííÿ.
Instagram Facebook Twitter TikTok
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Çàâäàííÿ
1. Ó ÿê³é ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ ó 2022-ìó ðîö³ íàéá³ëüøå ïî-

ñëóãîâóâàëèñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ?
2. Ó ÿê³é ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ ó 2022-ìó ðîö³ íàéìåíøå ïî-

ñëóãîâóâàëèñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ?
3. Ó ÿê³é ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ ñòàëî ìåíøå óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 

ïîð³âíÿíî ç 2020-ì ðîêîì?
4. Ó ÿêèõ ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ ïî÷àëè á³ëüøå âèêîðèñòî-

âóâàòè óêðà¿íñüêó ìîâó ïîð³âíÿíî ç 2020-ì ðîêîì? 
×îìó, íà òâîþ äóìêó?

5. Ó ÿêèõ ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ â³äáóâñÿ íàéá³ëüøèé «ïðî-
ðèâ» ó ïåðåõîä³ íà óêðà¿íñüêó?

6. ßê³ ³ç öèõ ñîö³àëüíèõ ìåðåæ âèêîðèñòîâóºø òè? ßêîþ 
ìîâîþ òàì ñï³ëêóºøñÿ? ×îìó? 

Äîáåðè ÿêîìîãà á³ëüøå ñèíîí³ì³â äî ïîäàíèõ ñë³â.  
Çà ïîòðåáè ñêîðèñòàéñÿ ñëîâíèêîì.

Великий — 
Гарний — 
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ÊÐÀÑÀ ² ÁÀÃÀÒÑÒÂÎ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÌÎÂÈ1
Сміливий — 
Ввічливий — 
Говорити — 
Іти — 

Ñëîâíèê ñèíîí³ì³â óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
https://synonimy.info

Ïðîàíàë³çóé ìàëþíêè, íà ÿêèõ çîáðàæåíî ðèñè óêðà-
¿íñüêî¿ ìîâè. Ïðèïóñòè, ïðî ùî éäåòüñÿ. Äîìàëþé ó 
çîøèò³ øîñòó ðèñó, ÿêà òîá³ â³äîìà.

Òðàíñôîðìóé íàâåäåíó ³íôîðìàö³þ â óñíó ðîçïîâ³äü 
ïðî êðàñó é áàãàòñòâî óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Çàïèøè ïëàí.

14

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

Áàãàòñòâî óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ïîâ’ÿçóþòü ç òèì, ùî âîíà ìàº 
âåëèêèé çàïàñ ñë³â, ÿêèé äàº çìîãó ìîâíî îôîðìëþâàòè áåç-
ë³÷ ñèòóàö³é: â³ä òîíêèõ â³äò³íê³â îñîáèñòîãî ñï³ëêóâàííÿ äî 
ñêëàäíèõ òåðì³í³â ³ âèçíà÷åíü â îô³ö³éí³é êîìóí³êàö³¿. Â óêðà-
¿íñüê³é ìîâ³ º áàãàòî ñèíîí³ì³â: ðîçóìíèé — êì³òëèâèé — òÿ-
ìóùèé. Òàêîæ º çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ñóô³êñ³â ³ ïðåô³êñ³â, ÿê³ çì³-
íþþòü â³äò³íîê çíà÷åíü: ê³ò — êîòèê — êîòèñüêî. 

Мелодійність

Літера «П»

Пестливість

256 000 слів

Кличний

Мелодійність

МелодійністьП 256

Миколо!

1

4

2

5

3

6
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Â³äíîâè ïîðÿäîê ôðàãìåíò³â, ùîá óòâîðèâñÿ çâ’ÿçíèé 
òåêñò. Ïðî÷èòàé éîãî. Âèêîíàé çàâäàííÿ.

А
У твіттері запустили флешмоб, у якому 

відомі люди та компанії публікують лише 
одне слово. Цю раптівку розпочала амери-
канська залізнична компанія, яка випад-
ково запостила слово «потяги».

В
Першою на це зреагувала амери-

канська газета The New York Times 
(«Нью-Йорк Таймс»). Вона написала 
слово «новини», а вільна енциклопе-
дія «Вікіпедія» написала «знання».

Б
Водночас нас підтримав тогочасний 

прем’єр-міністр Великої Британії Борис 
Джонсон, обравши слово «Україна». 
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ÊÐÀÑÀ ² ÁÀÃÀÒÑÒÂÎ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÌÎÂÈ1
Г

Д

До раптівки долучились також і українці. Пре-
зидент Володимир Зеленський опублікував слово 
«свобода», міністр оборони України — «справедли-
вість», Міністерство оборони України — «перемога».

Як бачимо, особливих критеріїв у цієї раптівки не-
має. У дописах одним словом намагаються описати 
свою діяльність, принцип чи найважливішу ідею.

Çàâäàííÿ
1. Çàïèøè ë³òåðè â òîìó ïîðÿäêó, ÿêèé â³äïîâ³äàº ïîñë³-

äîâíîñò³ ÷àñòèí çâ’ÿçíîãî òåêñòó (íàïðèêëàä, ÀÂÄÃÁ). 
Ïîÿñíè ñâîþ äóìêó.

2. ßêèé ñèíîí³ì äî ñëîâà ôëåøìîá óæèòî â òåêñò³? Ùî, 
íà òâîþ äóìêó, äîðå÷í³øå: óæèâàòè çàïîçè÷åíå ñëîâî 
÷è óêðà¿íñüêèé â³äïîâ³äíèê? ×îìó?

3. Çíàéäè â òåêñò³ ³íôîðìàö³þ ïðî òå, õòî îïóáë³êóâàâ ÿê³ 
ñëîâà. Óêëàäè òàáëèöþ ç ö³ºþ ³íôîðìàö³ºþ.

Àâòîð äîïèñó Ñëîâî-äîïèñ

Çàë³çíè÷íà êîìïàí³ÿ «Amtrak» ïîòÿãè

4. ßêèé ³ç ïîäàíèõ ó òåêñò³ ìàëþíê³â ìîæíà âèêîðèñòàòè 
äî äâîõ ôðàãìåíò³â öüîãî òåêñòó? ×îìó?

5. Ñòâîðè ìîäåëü âëàñíî¿ ñòîð³íêè â ñîöìåðåæ³. Íàïèøè 
äîïèñ, ÿêèé áè ï³äòðèìàâ ³äåþ ö³º¿ ðàïò³âêè. Ïîÿñíè 
âèá³ð ñëîâà.

6. Óÿâè, ùî çàðàç â³äáóâàºòüñÿ ðàïò³âêà «Íàéêðàñèâ³øå 
óêðà¿íñüêå ñëîâî». Ùî òè âèáåðåø? Ïîö³êàâñÿ, ÿê³ 
ñëîâà îáðàëè îäíîêëàñíèêè é îäíîêëàñíèö³. Óêëàä³òü 
ñïèñîê íàéêðàñèâ³øèõ ñë³â âàøîãî êëàñó. Îôîðì³òü ¿õ 
ó âèãëÿä³ ïëàêàòà.
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Ó öüîìó ïàðàãðàô³  
òè ä³çíàºøñÿ, ùî òàêå
● види інформації;
● джерело інформації; 
● перевірка інформації;
●  неправдива інформація 

(фейк).

ÓÐÎÊÈ  ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÌÎÂËÅÍÍß 1-2.  
Âèäè ³íôîðìàö³¿.  
Äæåðåëà ³íôîðìàö³¿. 
Íàä³éí³ñòü äæåðåë ³íôîðìàö³¿

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

Ñâ³ò, ÿêèé íàñ îòî÷óº, ñïîâíåíèé ³íôîðìàö³¿. Âèéä³òü 
íà âóëèöþ é îçèðí³òüñÿ: âêàç³âíèêè, îãîëîøåííÿ, äîðîæ-
í³ çíàêè, íàçâè çàêëàä³â, íîìåðè ìàøèí, ìåíþ, ïðàâèëà, 
³íñòðóêö³¿ òîùî. ²íôîðìàö³ÿ íàâêîëî íàñ ìîæå áóòè:

 ► òåêñòîâîþ (ñëîâà, ðå÷åííÿ, òåêñòè);
 ► ãðàô³÷íîþ (çíàêè, ñèìâîëè);
 ► çâóêîâîþ (ìóçèêà, øóì, ñèãíàëè) òîùî. 

Íàé÷àñò³øå ìàºìî ñïðàâó ç³ çì³øàíîþ ³íôîðìàö³ºþ 
(ïîºäíàííÿ ê³ëüêîõ âèä³â). Îäíèì ³ç âèä³â çì³øàíî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ º ïåðåðâàíèé òåêñò — òåêñò, ÿêèé ì³ñòèòü ÿê ñëî-
âà, òàê é ³íø³ âèäè ³íôîðìàö³¿ (íàïðèêëàä, ðîçêëàä ì³ñòèòü 
íàçâè óðîê³â, ÷àñ ïðîâåäåííÿ, ìàº ôîðìó òàáëèö³). 

Âèçíà÷, äî ÿêîãî âèäó ³íôîðìàö³¿ íàëåæàòü ïîäàí³ ïðè-
êëàäè — òåêñòîâî¿, ãðàô³÷íî¿, çâóêîâî¿ ÷è çì³øàíî¿? Ïî-
ÿñíè ñâîþ äóìêó, âèêîðèñòîâóþ÷è êîìåíòàð åêñïåðòà. 
Ùî ñï³ëüíîãî â óñ³õ ïîäàíèõ çîáðàæåííÿõ?

16

ÓÐÎÊÈ 4-5. Ðîçâèòîê ìîâëåííÿ 1-2

4-5.

А

Б

•	ПЛАСТИКОВИЙ	ПОСУД.	
ПЛЯШКИ

•	ПОЛІЕТИЛЕНОВІ	
ПАКЕТИ

•	 ХАРЧОВА	ПЛІВКА
•	 ТАРА	З-ПІД	ПОБУТОВОЇ	
ХІМІЇ

ПЛАСТИК ПАПІР СКЛО

•	 КАРТОН,	 
БІЛИЙ	ПАПІР

•	ПАКУВАЛЬНІ	
КОРОБКИ

•	ПАПЕРОВІ	ПАКЕТИ
• ЖУРНАЛИ.	ГАЗЕТИ.
ФЛАЄРИ

•	СКЛЯНІ	ПЛЯШКИ.	
БАНКИ

•	СКЛЯНА	ТАРА	 
ТА	СКЛОБІЙ

•	ФЛАКОНИ
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ÊÐÀÑÀ ² ÁÀÃÀÒÑÒÂÎ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÌÎÂÈ1

Çàïðîïîíóé, ÿê ïåðåäàòè çì³ñò ðå÷åíü çà äîïîìîãîþ 
ð³çíèõ âèä³â ³íôîðìàö³¿. Äî êîæíîãî ðå÷åííÿ â³äòâîðè 
äâà âàð³àíòè ç âèêîðèñòàííÿì â³äïîâ³äíèõ ³íñòðóìåíò³â 
(ìàëþíê³â, çâóê³â, â³äåî, ãðàô³êè òîùî).

1. Тут не можна розмовляти по телефону.
2. Ми раді бачити відвідувачів і їхніх домашніх улюб-

ленців.
3. Для 92% українців рідною мовою є українська.  
4. У ліфт не може заходити більш ніж 5 людей.

Ïðî÷èòàé òåêñò. Âèêîíàé çàâäàííÿ.

Що таке фейк?
(1) Ми живемо у світі швидких новин. 

(2) Інформація з’являється й поширюєть-
ся миттєво. (3) Деякі люди або компанії, 
на жаль, зловживають цим. (4) Вони спотво-
рюють зміст або вигадують щось і видають за 
правду. (5) Такі недостовірні новини називають 
фейками (від англійського «фейк» — підробка). 

(6) Чому люди поширюють неправдиву інформацію? 
(7) Найчастіше за допомогою таких повідомлень автори 
прагнуть заробити гроші, підняти рейтинг, уплинути на 
суспільну думку. (8) Наприклад, змінюють ставлення 
виборців до кандидата. (9) Іноді причиною є звичайна 
неуважність або невігластво.  

17
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(10) Щоб не потрапити в 
пастку, треба звертати увагу 
на типові гачки в заголов-
ках. (11) Ними можуть бути 
слова «шок», «сенсація» тощо.

(12) Також треба вчитися 
перевіряти інформацію, на 
яку ми натрапляємо, і звер-
тати увагу на фото, відео, 
указаних експертів, дату 
публікації тощо. 

Äæåðåëî: https://hromadske.radio/special-
projects/mediahramotnist/

Äæåðåëî: https://armyinform.com.
ua/2020/12/18/yak-rosijski-fejky-pronykayut-v-

ukrayinskyj-mediaprostir/

Ознаки фейку чи дезінформації

äàòà 
ïîâ³äîìëåííÿ  
íå çàçíà÷åíà

ñóìí³âí³  
åêñïåðòè

ïðîâîêàòèâíèé 
çàãîëîâîê

³íôîðìàö³ÿ 
âèêëèêàº ñèëüí³ 

åìîö³¿

ôàêòè çì³øóþòü 
ç íåïðàâäîþ

íåäîñòîâ³ðí³ 
ôîòî/â³äåî

ÓÐÎÊÈ 4-5. Ðîçâèòîê ìîâëåííÿ 1-2
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ÊÐÀÑÀ ² ÁÀÃÀÒÑÒÂÎ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÌÎÂÈ1

Як стверджує відомий в усьому світі 
експерт з астрології Пітер Кавалко, 
у цьому році найбільше щаститиме 

Водоліям і Терезам. 

Ïîñï³øàéòå é íå ïðîïóñò³òü 
ã³ãàíòñüêèé ðîçïðîäàæ ñåçîííîãî 

îäÿãó! Ò³ëüêè ñüîãîäí³ ä³þòü 
áîæåâ³ëüí³ çíèæêè íà ìîäåë³  

ç íîâî¿ êîëåêö³¿!

Çàâäàííÿ
Äàé â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ çà çì³ñòîì òåêñòó, ï³äòâåðäæó-
þ÷è ñâîþ äóìêó íîìåðîì ðå÷åííÿ òà öèòàòîþ.

Çàïèòàííÿ
Íîìåð ðå÷åííÿ, ÿêå 

ì³ñòèòü â³äïîâ³äü
Â³äïîâ³äü

1. Ùî òàêå ôåéê?

2. Óêàæè 4 ïðè÷èíè ïîÿâè 
ôåéê³â.

3. ßê³ ñëîâà ìîæóòü âêàçó-
âàòè íà òå, ùî ³íôîðìà-
ö³ÿ º íåïðàâäèâîþ?

4. Íàâ³ùî, íà òâîþ äóìêó, 
òîé, õòî ïåðåâ³ðÿº ³í-
ôîðìàö³þ, ìàº çâåðòàòè 
óâàãó íà çàãîëîâîê?

5. Íà ùî ùå òðåáà çâåðòà-
òè óâàãó ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ð-
êè ³íôîðìàö³¿?

Ñêîðèñòàâøèñü ³íôîðìàö³ºþ ç òåêñòó ïîïåðåäíüî¿ âïðà-
âè, âèçíà÷, ÿê³ ç ïîäàíèõ íîâèí ìîæóòü áóòè ôåéêàìè. 
Ïîÿñíè.

19

А Б

В

Г ×àê Íîðð³ñ 
çàêëèêàº â÷èòè 
óêðà¿íñüêó ìîâó



Ñêîðèñòàâøèñü ³íôîðìàö³ºþ ç òåêñòó âïðàâè 18 (ñ.18), 
âèçíà÷, ÿêîþ ìîãëà áóòè ïðè÷èíà ñòâîðåííÿ ïîäàíèõ íå-
ïðàâäèâèõ ñòàòåé. Ñâîþ äóìêó ïîÿñíè.

1. Сода може вилікувати всі хвороби зубів. 
2. Сьогодні буде найбільший розпродаж велосипедів 

за всю історію!
3. Шок! Міністерство охорони домашніх тварин нас ду-

рить!
4. Підтримай Івана Петровича на виборах! Він уже 

завтра змінить наше життя на краще! Не бійся сво-
го вибору!

20

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

Äæåðåëî ³íôîðìàö³¿ — öå ðåñóðñ (ñàéò, êíèæêà, ñòàò-
òÿ, ÷èÿñü ðîçïîâ³äü òîùî), ó ÿêîìó âè çíàéøëè ïåâí³ äàí³. 

Ðîçð³çíÿþòü òàê³ äæåðåëà ³íôîðìàö³¿: 

► â³çóàëüí³ (çîáðàæåííÿ, ãðàô³êè, ñèìâîëè, ìàëþíêè); 

► çâóêîâ³ (çâóêè, ñèãíàëè); 

► ïàïåðîâ³ (êíèæêè, æóðíàëè, ñòàòò³, áóêëåòè);

► öèôðîâ³ (ñàéòè, ñîö³àëüí³ ìåðåæ³). 

Ùîá äîòðèìóâàòèñÿ çàêîí³â, çàâæäè çàçíà÷àé äæåðå-
ëî, çâ³äêè áåðåø çîáðàæåííÿ àáî òåêñò, ÿêùî õî÷åø ¿õ 
âèêîðèñòàòè. Íàïðèêëàä, êîëè ñòâîðþºø ïðåçåíòàö³þ, 
îáîâ’ÿçêîâî çàëèøàé ïîêëèêàííÿ íà äæåðåëà. 

21

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Візуальні Звукові Паперові Цифрові

ÓÐÎÊÈ 4-5. Ðîçâèòîê ìîâëåííÿ 1-2
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ÊÐÀÑÀ ² ÁÀÃÀÒÑÒÂÎ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÌÎÂÈ1
Âèçíà÷, ÿê³ äæåðåëà ³íôîðìàö³¿ âèêîðèñòàíî â ïîäàíèõ 
ñèòóàö³ÿõ. 

Ситуація А  Інформація звучить на радіо.
Ситуація Б  Ми знайшли правило в підручнику.
Ситуація В  Водій у метро оголошує зупинку.
Ситуація Г  На сайті новин опублікували статтю.

Çàïèøè â çîøèò³ ïî äâà âèçíà÷åííÿ ïîäàíèõ ñë³â, 
âèêîðèñòàâøè ð³çí³ äæåðåëà. Çàçíà÷ äæåðåëî, ç ÿêîãî 
âçÿòî ³íôîðìàö³þ (äèâ. çðàçîê). 

Слова: олімпіада, мем, плавні, репост.

Äæåéìñ ÿê ïðîôåñ³éíèé ìàðêåòîëîã çâåðíóâ óâàãó 
íà ïóáë³êàö³þ ó ôåéñáóö³, ÿêà îòðèìàëà ïîíàä 
20 òèñÿ÷ ïîøèðåíü ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ. Ïîì³ð-
êóé, ÿê³ äæåðåëà ìîæå âèêîðèñòàòè òàòî Äåâ³äà, 
ùîá ïåðåâ³ðèòè öþ ³íôîðìàö³þ é äîâåñòè ¿¿ 
ïðàâäèâ³ñòü / íåïðàâäèâ³ñòü. Ñâîþ äóìêó ïîÿñíè. 

21
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1. Àïåëüñèí — â³÷íîçåëåíå ïëîäîâå öèòðóñîâå äåðåâî, ÿêå 
ðîñòå íà ï³âäí³. 

     Äæåðåëî: https://slova.com.ua/
2. Àïåëüñèí — çàïàøíèé, ñîêîâèòèé ïë³ä æîâòîãàðÿ÷îãî 

êîëüîðó.  
Äæåðåëî: http://sum.in.ua/s/apeljsyn

Çðàçîê

Цього хлопця з черкаської 
школи звати Олександр 
Лінник. Він переміг у всесвітній 
олімпіаді з мемів у Горішніх 
Плавнях (100500 учасників з 
9000 країн). І про нього нічого 
не сказав жоден телеканал! 
Жодна газета! Підтримаймо 
його репостами!
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Äóæå âàæëèâî âì³òè øóêàòè ³íôîðìàö³þ â íàä³éíèõ äæåðå-
ëàõ, àäæå â ³íôîðìàö³éíîìó ïðîñòîð³ áàãàòî ôåéê³â, ðåêëàìè.

Îçíàêè íàä³éíîãî äæåðåëà ³íôîðìàö³¿:
► îô³ö³éí³ñòü (íàïðèêëàä, äàí³ ç ñàéò³â îô³ö³éíèõ óñòà-

íîâ: ì³í³ñòåðñòâ, äåðæàâíèõ ñëóæá òîùî);
► íååìîö³éí³ñòü (òåêñò / çîáðàæåííÿ íå ïîâèíí³ ì³ñòèòè 

çàêëèê³â, àãðåñ³¿ òîùî);
► íàÿâí³ñòü êîíêðåòíèõ äàíèõ, ñòàòèñòèêè, ôàêò³â;
► çãàäóâàííÿ àâòîð³â, åêñïåðò³â, îô³ö³éíèõ óñòàíîâ;
► óêàç³âêè íà ïåðøîäæåðåëî (ðåñóðñ, ³ç ÿêîãî ³íôîðìà-

ö³þ áóëî íàäàíî).
Íàä³éíèìè äæåðåëàìè ³íôîðìàö³¿, íàïðèêëàä, º òàê³ îöèô-
ðîâàí³ ñëîâíèêè òà åíöèêëîïåä³¿:
• https://sum20ua.com/ — 20-òîìíèé òëóìà÷íèé ñëîâíèê 

óêðà¿íñüêî¿ ìîâè;
• http://sum.in.ua/ — 11-òîìíèé òëóìà÷íèé ñëîâíèê óêðà-

¿íñüêî¿ ìîâè;
• http://vue.gov.ua/ — Âåëèêà óêðà¿íñüêà åíöèêëîïåä³ÿ. 

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

Ïðîàíàë³çóé, ÿê³ îçíàêè íàä³éíîñò³ ìàº íîâèíà ³ç ñàéòó 
Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè.

Ïðîàíàë³çóé, ÷è º íàä³éíèìè äæåðåëà, çàçíà÷åí³  
â ðå÷åííÿõ. Ñâîþ äóìêó ïîÿñíè. 

1. Інформацію про дати шкільних канікул можна пе-
ревірити на сайті Міністерства освіти і науки. 

2. Назву столиці Сполучених Штатів Америки можна 
знайти в енциклопедії.

3. Надійним джерелом про знижки в магазинах є гру-
па наших сусідів у телеграмі.

4. Ціну на квитки найкраще шукати на сайті перевіз-
ника.

24
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ÓÐÎÊÈ 4-5. Ðîçâèòîê ìîâëåííÿ 1-2

ПРО	МІНІСТЕРСТВО

РОЗПОДІЛ ВАКЦИН  
ПРОТИ COVID-19

Вакцина дозволена для екстреного використання для осіб від 12 років 
Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Її застосовують у США, 
Великій Британії, Канаді, ЄС, а загалом у майже 100 країнах світу.

ГРОМАДЯНАМВОЄННИЙ	СТАН

Контакт-центр	МОЗ 0-800-60-20-19

МЕДИЧНИМ	ПРАЦІВНИКАМ
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ÊÐÀÑÀ ² ÁÀÃÀÒÑÒÂÎ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÌÎÂÈ1
5. Погоду найкраще перевіряти за поведінкою ласті-

вок: вони низько літають перед дощем.
6. Інформацію про появу нового видання «Гаррі Пот-

тера» можна знайти на сторінці фанклубу письмен-
ниці Джоан Роулінг.

Äîáåðè íàéá³ëüø íàä³éíå, íà òâîþ äóìêó, äæåðåëî, ÿêå 
äîïîìîæå ïåðåâ³ðèòè ³íôîðìàö³þ. 

²íôîðìàö³ÿ, ÿêó ïîòð³áíî ïåðåâ³ðèòè Äæåðåëî

1. ×èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ ó ñâ³ò³.

2. Ðîçêëàä ðóõó ïîòÿã³â.

3. Ö³íè íà ãàç.

4. Ïðàâèëüíå íàïèñàííÿ ñëîâà.

5. Äàòà íàéáëèæ÷î¿ åêñêóðñ³¿ íà Ãîâåðëó.

6. Àêòóàëüíèé êóðñ ºâðî ùîäî ãðèâí³.

Ïåðåïèøè, äîïîâíþþ÷è âèçíà÷åííÿ òåðì³íàìè.  
Äîáåðè ç äîâ³äêè ïðèêëàäè äî êîæíîãî ïóíêòó.

1. Протилежні за значенням слова.
2. Однакові за значенням слова.
3. Слова з однаковим звуковим складом,  

але різні за значенням.
4. Схожі за звучанням слова й різні за значенням.
5. Слова, які характерні для певної місцевості.
6. Слова, які використовують представники  

певних професій.
7. Слова, які нещодавно з’явилися в мові.
8. Слова, які вийшли з ужитку.
9. Запозичені з інших мов слова.
10. Слова, які мають кілька значень.

Äîâ³äêà. Ãîëîâà, êðàí, äåñíèöÿ, âóéêî, âàéôàé, îðí³òî-
ëîã, äèïëîìàò — äèïëîìàíò, ³íôîðìàö³ÿ, øâèäêî — ïî-
â³ëüíî, â³äâàæíèé — õîðîáðèé.

26
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ÓÐÎÊ 6. ÏÎÂÒÎÐÅÍÍß ÂÈÂ×ÅÍÎÃÎ Â 5-ÌÓ ÊËÀÑ².  
Ëåêñèêîëîã³ÿ. Ôðàçåîëîã³ÿ
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Бог Зевс створив жінку Пандору та подарував їй скриньку 
з нещастями й хворобами. Вона розкрила � — і люди зазнали 
біди. Але в скриньці лишилася надія, яка врятувала людство.

²ñò
îð

³ÿ 
2

Бог Зевс закохався в Пандору, але почуття були не 
взаємними. Він вирішив, що тепер усі закохані мають 
бути нещасними, й подарував їм скриньки із горем.

Ïåðåïèøè ðå÷åííÿ, âèïðàâëÿþ÷è ëåêñè÷í³ ïîìèëêè. 

1. В аптеці дідусь купив ефектні ліки.
2. Друже, цей одяг тобі дуже йде.
3. Сьогодні мені надзвичайно повезло!
4. Я хочу заказати для бабусі великий букет.
5. Бізнесмени запланували рекламну компанію. 
6. Підкажіть, а де тут поруч книжний магазин?

Äîáåðè äî ³íøîìîâíèõ ñë³â óêðà¿íñüê³ â³äïîâ³äíèêè.  
Çàïèøè ïàðè â çîøèò. 

Гігантський —  ліквідувати —   фантазер — 
фіаско —   демонструвати —  пост — 
Îáåðè ôðàçåîëîã³çì àíòè÷íîãî ïîõîäæåííÿ. Âèãàäàé 
âëàñíó ³ñòîð³þ éîãî âèíèêíåííÿ. Ïðî÷èòàé ó êëàñ³ äâ³ 
âåðñ³¿ (ë³òåðàòóðíó òà ñâîþ) ³ çàïðîïîíóé âèçíà÷èòè, ÿêà 
º ïðàâäèâîþ.

28
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ÓÐÎÊ 6. Ïîâòîðåííÿ âèâ÷åíîãî â 5-ìó êëàñ³

Скринька ПандориÇðàçîê

Âèïðàâ ïîìèëêîâî âæèò³ ñëîâà ó ôðàçåîëîã³çìàõ. Ïîÿñ-
íè ¿õíº çíà÷åííÿ. ßê³ ç â³äíîâëåíèõ ôðàçåîëîã³çì³â ìî-
æóòü óòâîðèòè àíòîí³ì³÷íó ïàðó?

Накивати головою, гуси не клюють, як горобець 
наплакав, зробити з мухи осла, ахіллесова борода, 

ніде квасолині впасти.
Äîáåðè ç äîâ³äêè äî ïîäàíèõ ôðàçåîëîã³çì³â ñèíîí³ì³÷í³.

Бачити смаленого вовка, бити лихом об землю,  
як Пилип із конопель, гріти чуба. 
Äîâ³äêà. Òðèìàòè õâ³ñò áóáëèêîì, ÿê êîçàê ç ìàêó,  
ñòð³ëÿíèé ãîðîáåöü, ìîçîëèòè ðóêè.

²ñòîð³ÿ 1
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ÊÐÀÑÀ ² ÁÀÃÀÒÑÒÂÎ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÌÎÂÈ1

Ïåðåìàëþé òàáëèö³, çàïîâíþþ÷è ïðîïóñêè ç³ çâóêàìè.

Äçâ³íê³ á ã ´ äæ –

Ãëóõ³ ò ø ö ñ

Øèïëÿ÷³ ø æ

Ñâèñòÿ÷³ ö äç

Ãîëîñí³ à

Ãóáí³ á

Â³äíîâè ç ïîäàíèõ òðàíñêðèïö³é ñëîâà. Ïîÿñíè, äå 
â³äáóëîñÿ óïîä³áíåííÿ ïðèãîëîñíèõ.

[воґзал], [р'уґзак], [дб’іл'іс'і], [фудбол], [бор'уц':а], [просиес':а].

Ïðèãàäàé ïðàâèëà íàïèñàííÿ ñë³â, ÿê³ òè ïàì’ÿòàºø. 
Ñòâîðè é çàïîâíè ìåíòàëüíó êàðòó çà çðàçêîì. Íàìà-
ëþé ¿¿ â çîøèò³ àáî íà îêðåìîìó àðêóø³.

ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß

àïîñòðîô íåíàãîëîøåí³ å/è

ì’ÿêèé çíàê

Äîáåðè ç äîâ³äêè äî ïîäàíèõ âèçíà÷åíü ñëîâà ³íøîìîâ-
íîãî ïîõîäæåííÿ ç îðôîãðàìîþ «Ïîäâîºííÿ ïðèãîëî-
ñíèõ». ßê³ ùå ³íøîìîâí³ ñëîâà ç ïîäâîºííÿì òè çíàºø?

1. Прилад для прийняття сигналів.
2. Розкішний будинок на березі моря.
3. Відома італійська страва.
4. Стиль в архітектурі, мистецтві, літературі.
5. Монета у Великій Британії.
6. Широка дорога.

ÓÐÎÊ 7. ÏÎÂÒÎÐÅÍÍß ÂÈÂ×ÅÍÎÃÎ Â 5-ÌÓ ÊËÀÑ². 
Ôîíåòèêà. Îðôîãðàô³ÿ
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7. Текст опери, оперети або сценарій балету.
8. Грошова одиниця США.
9. Одиниця виміру — 1000 кг.

Äîâ³äêà. Ïå(í/íí)³, äî(ë/ëë)àð, àíòå(í/íí)à, â³(ë/ëë)à, 
øî(ñ/ññ)å, òî(í/íí)à, ï³(ö/öö)à, ë³áðå(ò/òò)î, áàðî(ê/êê)î.

ÓÐÎÊ 7. Ïîâòîðåííÿ âèâ÷åíîãî â 5-ìó êëàñ³

27

1. Текст опери, оперети або сценарій балету.
2. Грошова одиниця США.
3. Одиниця виміру — 1000 кг.

Äîâ³äêà. Ïå(í/íí)³, äî(ë/ëë)àð, àíòå(í/íí)à, â³(ë/ëë)à, 
øî(ñ/ññ)å, òî(í/íí)à, ï³(ö/öö)à, ë³áðå(ò/òò)î, áàðî(ê/êê)î.

Çíàéäè íà ïîäàíèõ ìàëþíêàõ îðôîãðàô³÷í³ ïîìèëêè. 
Çàïèøè â çîøèò³ ö³ ñëîâà ïðàâèëüíî. Ïîÿñíè ¿õíº 
íàïèñàííÿ. 

37
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ÊÐÀÑÀ ² ÁÀÃÀÒÑÒÂÎ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÌÎÂÈ1
Ïðèãàäàé ³ çàïèøè ïðàâèëà íàïèñàííÿ ³íøîìîâíèõ ñë³â 
çà ï³äêàçêàìè. Äî êîæíîãî ç ïðàâèë äîáåðè ñëîâà ç 
äîâ³äêè.

Підказка 1

Підказка «дев’ятки» 
Де  Ти  З’їСи  Цю  ЧаШу  ЖиРу

9+и+приголосний

В іншомовних словах  
пишемо літеру

______________________________
______________________________

Підказка 2

  ³ à   ³ î   ³ ó

Підказка осликів ІА, ІО, ІУ

В іншомовних словах  
пишемо літеру

______________________________
______________________________

Äîâ³äêà. ×..ïñè, ðàä..óñ, ò..ðàì³ñó, ä..àëåêò, ÷..çêåéê, 
÷..çáóðãåð, ÷..ë³, ä..àëîã, ïð..îðèòåò, ð..çîòî, ÷..êåíáóðãåð.

Äîáåðè äî ïîäàíèõ ñëîâîñïîëó÷åíü ñèíîí³ì³÷í³. Ïîÿñ-
íè âèïàäêè ñïðîùåííÿ ïðèãîëîñíèõ. Çíàéäè ç-ïîì³æ íèõ 
âèíÿòîê.

Ïîëèöÿ äëÿ êíèã — êíèæêîâà ïîëèöÿ.Çðàçîê

Рух зі швидкістю, розклад на тиждень, показник яко-
сті, центр області, документ для проїзду, знімок з кон-
трастом.

Âèïèøè ç ïîäàíîãî òåêñòó ñëîâà ç îðôîãðàìàìè. Óñòàâ 
ïðîïóùåí³ ë³òåðè àáî àïîñòðîô. Ñëîâà ïîñîðòóé ó òàá-
ëèöþ.

1. Безлюдна місцевіст.. краю, де живут.. скіфи. 2. Ось 
б..ються морс..кі хвилі об бер..ги їхн..ої з..млі. 3. Далі вид-
ніют..ся в..ршини Кавказ..ких гір. 4. Саме тут прикува-
ли боги в..личного т..тана Прометея за його зухваліст.. .  
5. Ніщо не зможе пом..якшити його кари. 6. Адже Проме-
тей наваж..вся украсти вогонь у самого Зевса.
Ì’ÿêèé çíàê Àïîñòðîô Íåíàãîëîøåí³ å/è

38
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Óòâîðè ç ïîäàíèìè ñëîâàìè ñëîâîñïîëó÷åííÿ. Ïîñòàâ 
ïèòàííÿ â³ä ãîëîâíîãî ñëîâà äî çàëåæíîãî.
ßêîþ òåìîþ ìîæíà îá’ºäíàòè óòâîðåí³ ñëîâîñïîëó÷åííÿ?

Хмарочос, швидко, бездротовий,  
робот, рухатися, миттєво.

Ïðèãàäàé óñå ïðî ÷ëåíè ðå÷åííÿ. Ñòâîðè é çàïîâíè 
ìåíòàëüíó êàðòó çà çðàçêîì, äîïîâíþþ÷è ¿¿ ïðèêëàäàìè, 
çàïèòàííÿìè òà ³íøîþ ³íôîðìàö³ºþ. Íàìàëþé êàðòó â 
çîøèò³ àáî íà îêðåìîìó àðêóø³. 

îáñòàâèíà

îçíà÷åííÿ äðóãîðÿäí³ äîäàòîê

ãîëîâí³

ï³äìåò

ïðèñóäîê

×ëåíè ðå÷åííÿ

Ïåðåïèøè. Ï³äêðåñëè âñ³ ÷ëåíè ðå÷åííÿ.

ÓÐÎÊ 8. ÏÎÂÒÎÐÅÍÍß ÂÈÂ×ÅÍÎÃÎ Â 5-ÌÓ ÊËÀÑ². 
Ñèíòàêñèñ. Ïóíêòóàö³ÿ

41
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43

À Ïåðóêàð ìèº âîëîññÿ.
Á Ïðîôåñ³éíèé ïåðóêàð 

ìèº âîëîññÿ.
Â Ïðîôåñ³éíèé ïåðóêàð 

ìèº ãóñòå âîëîññÿ.

À Á³îëîã â³äêðèâ íîâ³ êë³òèíè. 
Á Êì³òëèâèé á³îëîã â³äêðèâ 

íîâ³ êë³òèíè. 
Â Ó 2023 ðîö³ êì³òëèâèé 

á³îëîã â³äêðèâ íîâ³ êë³òèíè 
êðîâ³.

À Ïåðóêàð ìèº âîëîññÿ.
Á Ïðîôåñ³éíèé ïåðóêàð 

ìèº âîëîññÿ.
Â Ïðîôåñ³éíèé ïåðóêàð 

ìèº ãóñòå âîëîññÿ.

À Ïðîãðàì³ñò ðîçðîáëÿº êîä.
Á Ìîëîäèé ïðîãðàì³ñò ðîç-

ðîáëÿº êîä.
Â Ìîëîäèé ïðîãðàì³ñò ðîç-

ðîáëÿº ñêëàäíèé êîä.

À Òàêñèñòêà ¿äå íà ðîáîòó.
Á Òàêñèñòêà øâèäêî ¿äå íà 

ðîáîòó.
Â Âåñåëà òàêñèñòêà  

øâèäêî ¿äå íà óëþáëåíó  
ðîáîòó.

1

2

3 4

ÓÐÎÊ 8. Ïîâòîðåííÿ âèâ÷åíîãî â 5-ìó êëàñ³

29



30

ÊÐÀÑÀ ² ÁÀÃÀÒÑÒÂÎ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÌÎÂÈ1

3

2

4

1

Ñòâîðè é çàïèøè â çîøèò³ ðå÷åííÿ, ÿê³ îïèñóþòü ïîäàí³ 
ìàëþíêè é â³äïîâ³äàþòü ñõåìàì.44

Îçíà÷åííÿ + ï³äìåò + ïðèñóäîê + äîäàòîê

Ï³äìåò, ï³äìåò ³ ï³äìåò + ïðèñóäîê + îáñòàâèíà

Ï³äìåò + ïðèñóäîê ³ ïðèñóäîê + îáñòàâèíà

Îçíà÷åííÿ + ï³äìåò + ïðèñóäîê + îáñòàâèíà
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Ñòâîðè ðå÷åííÿ, ïîºäíóþ÷è ¿õí³ ÷àñòèíè. Çàïèøè, ïî-
ñòàâ ðîçä³ëîâ³ çíàêè. Ïðèïóñòè, ïðî ùî éäåòüñÿ â êîæí³é 
³ç ñèòóàö³é.

1 Марко поцікавився
2 Щороку конкурс  

відбувається в будинку
3 Холодом повіяло  

з намету
4 Щоб усе вдалося,  

Оксані треба запитати

А де живуть вовки.
Б  де старий і потріска-

ний обігрівач. 
В  куди треба їхати на-

ступного разу.
Г  звідки найважче діста-

ватися додому.

Ïîºäíàé ïðîôåñ³¿ ç ¿õí³ìè âèçíà÷åííÿìè. Çàïèøè, ïî-
ñòàâèâøè òèðå ì³æ ï³äìåòîì òà ïðèñóäêîì íà ì³ñö³ ïðî-
ïóùåíî¿ çâ’ÿçêè áóòè (º).

1 Археолог
2 Етнограф
3 Дизайнер
4 Піцайоло

5 Архітектор
6 Фотограф

А спеціаліст із виготовлення піци.
Б дослідник народної творчості.
В  проєктувальник будівель та спо-

руд.
Г спеціаліст із фотозйомки.
Д  майстер із моделювання одягу, 

інтер’єру чи екстер’єру.
Е  дослідник предметів та об’єктів 

історичного минулого.

Ïåðåáóäóé ïîäàí³ ðå÷åííÿ, ùîá ó íèõ ç’ÿâèëîñÿ òèðå.

1. Стів Джобс є одним із засновників компанії «Apple». 
2. Стів Возняк був його другом і партнером тривалий 
час. 3. На сьогодні Apple залишається однією з найвідо-
міших компаній світу. 4. Надкушене яблуко є символом 
дорогого бренду. 5. Водночас цей символ став ознакою 
дуже високої якості.

45
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47

ÓÐÎÊ 8. Ïîâòîðåííÿ âèâ÷åíîãî â 5-ìó êëàñ³

Â³òàë³é Êëè÷êî ñòàâ â³äîìèì íà âåñü ñâ³ò áîêñåðîì. — 
Â³òàë³é Êëè÷êî — â³äîìèé íà âåñü ñâ³ò áîêñåð.

Çðàçîê



ÊÐÀÑÀ ² ÁÀÃÀÒÑÒÂÎ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÌÎÂÈ1
Ïåðåïèøè, äîäàþ÷è íà ì³ñö³ ïðîïóñê³â îäíîð³äí³ ÷ëåíè 
ðå÷åííÿ. Ïîÿñíè âæèâàííÿ ðîçä³ëîâèõ çíàê³â.

1. Єгипет — це країна, відома пірамідами ... . 2. Тут ви 
можете знайти ... мальовничі місця ... . 3. Зрозуміло, ко-
жен турист ... мріє постояти під величними ... спорудами.

Ñêëàäè ðå÷åííÿ ç ïðÿìîþ ìîâîþ â³äïîâ³äíî äî ñõåì. 
Âèêîðèñòàé ïîäàí³ êëþ÷îâ³ ñëîâà.  

1. А: «П». Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïðîäàâ÷èíÿ, ðèáà, áîðîøíî. 

2. «П?» — а. Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê, òðåíåð.

3. А: «П?» Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïðåì’ºðà ô³ëüìó, ÷åðâîí³ êð³ñëà, 
êàñèðêà.

4. «П», — а. Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñòîëèöÿ, àêâàïàðê, åêñêóðñîâîä. 

Ïåðåðîáè ðå÷åííÿ çà çðàçêîì. Ïåðåïèøè. Ï³äêðåñëè 
ãîëîâí³ é äðóãîðÿäí³ ÷ëåíè. 

Áðèòàíñüê³ êîòè º íàéñïîê³éí³øîþ ïîðîäîþ. — Áðèòàíñüê³ 
êîòè — íàéñïîê³éí³øà ïîðîäà. 

Çðàçîê

1. Київ є містом сучасних офісів і багатоповерхівок. 
2. Роналду є відомим португальським футболістом. 
3. Залужний є Головнокомандувачем Збройних сил 

України.
4. Софія є людиноподібним роботом у вигляді жінки. 
5. Леся Українка є видатною українською письменни-

цею. 
6. Севастополь є красивим українським містом.   
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1 2

3 4

Îïèøè ïîäàí³ ³ëþñòðàö³¿, âèêîðèñòîâóþ÷è ôîðìó ä³àëîãó. 
Çà÷èòàé ä³àëîã ó ðîëÿõ ðàçîì ç îäíîêëàñíèêîì / îäíî-
êëàñíèöåþ.
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ÓÐÎÊ 8. Ïîâòîðåííÿ âèâ÷åíîãî â 5-ìó êëàñ³

Ïåðåïèøè, îá’ºäíóþ÷è ïðîñò³ ðå÷åííÿ â ñêëàäí³. Ïîÿñ-
íè âæèâàííÿ ðîçä³ëîâèõ çíàê³â. Âèêîíàé çàâäàííÿ.

1. Кожен із нас час від часу щось фотографує. Ми не 
задумуємося про якість фото. 

2. Спеціальні програми налаштовують апарат на 
зйомку. Вони не завжди враховують наші запити.

3. Ми іноді хочемо сфокусувати увагу на якомусь об’єк-
ті зйомки. Для цього передбачено ручний режим.

Çàâäàííÿ
1. Ðîçêàæè ïðî âëàñíèé äîñâ³ä ôîòîçéîìêè (âäàëèé ³ íåâäà-

ëèé).
2. Äîáåðè ñèíîí³ì äî ñëîâà ñôîêóñóâàòè.
3. ßê³ ñâ³òëèíè òîá³ ñïîäîáàëèñÿ íàéá³ëüøå?
4. ×è ïîäîáàþòüñÿ òîá³ ïðîôåñ³¿ ôîòîãðàô, â³äåîîïåðàòîð? 

×îìó?



перевірка
префікс

основа

корінь суфікс

закінчення

Çàê³í÷åííÿ — öå çì³ííà çíà÷óùà ÷àñòèíà ñëîâà.

ßê âèçíà÷èòè çàê³í÷åííÿ?

Ùîá âèçíà÷èòè çàê³í÷åííÿ, ïîòð³áíî çì³íèòè ñëîâî çà â³ä-
ì³íêàìè àáî ÷èñëàìè, ðîäàìè òîùî. Íàïðèêëàä, ïåðåâ³ðêà 
(õòî? ùî?) — ïåðåâ³ðêè (êîãî? ÷îãî?) — ïåðåâ³ðêîþ (êèì? 
÷èì?). ßê áà÷èìî, ï³ä ÷àñ â³äì³íþâàííÿ çì³íþþòüñÿ âèä³ëåí³ 
ë³òåðè, îòæå, öå ³ º çàê³í÷åííÿ.

Âðàõîâóé òèïîâ³ ÷åðãóâàííÿ ãîëîñíèõ ³ ïðèãîëîñíèõ: äîðî-
ãà — äîðîãè — äîðîç³.

ìàëèíà ìèðíèé äâà á³æó

ìàëèíè ìèðíîãî äâîõ á³æèø

ìàëèí³ ìèðíîìó äâîì á³æèòü

ìàëèíó ìèðíèé äâà á³æèìî

ìàëèíîþ ìèðíèì äâîìà á³æèòå

íà ìàëèí³ íà ìèðíîìó íà äâîõ á³æàòü

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

Ó öüîìó ïàðàãðàô³  
òè ä³çíàºøñÿ, ùî òàêå
● будова слова;
● основа слова;
● закінчення.

ÓÐÎÊ 9. ÎÑÍÎÂÀ ÑËÎÂÀ.  
ÇÀÊ²Í×ÅÍÍß

ÁÓÄÎÂÀ ÑËÎÂÀ.  
ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß

2

34
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Çàê³í÷åííÿ âèðàæàº ãðàìàòè÷íå çíà÷åííÿ ñëîâà (ð³ä, ÷èñ-
ëî, â³äì³íîê, îñîáó òîùî). Íàïðèêëàä, ó ñëîâ³ ìîäíèé çàê³í-
÷åííÿ -èé âêàçóº íà ÷îëîâ³÷èé ð³ä, îäíèíó, íàçèâíèé àáî çíà-
õ³äíèé â³äì³íêè. 

Îñíîâà — öå ÷àñòèíà ñëîâà áåç çàê³í÷åííÿ: ÷åðâîíèé, òè-
ñÿ÷à. Îñíîâà ñëîâà âèðàæàº ëåêñè÷íå çíà÷åííÿ. Íàïðè-
êëàä, ñëîâî ìîäíèé ìàº ëåêñè÷íå çíà÷åííÿ «ïîâ’ÿçàíèé ³ç 
ìîäîþ, ñòèëüíèé, àêòóàëüíèé». 

основа слова

виражає	лексичне	значення виражає	граматичне	значення

закінчення

ÓÐÎÊ 9. Îñíîâà ñëîâà. Çàê³í÷åííÿ

Äîñë³äè ïîäàí³ ñïîëó÷åííÿ ñë³â. Çðîáè âèñíîâîê ïðî òå, 
íàâ³ùî ñëîâàì ïîòð³áí³ çàê³í÷åííÿ. Ïåðåïèøè é ïîçíà÷ 
îñíîâó òà çàê³í÷åííÿ â ò³é ïàð³ ñë³â, ÿê³ ïîºäíàí³ ïðàâèëüíî.

новий 
шафа

новий 
стілець

новий 
пальто

Ïðî÷èòàé ðå÷åííÿ ç âèãàäàíèìè ñëîâàìè. Ñïðîáóé  
âèçíà÷èòè çàê³í÷åííÿ. Äàé â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ.

Сумне суменятко сумно сумило під Сумівкою.

Çàâäàííÿ
1. ßê³ ñëîâà â ðå÷åíí³ º âèãàäàíèìè? ßê öå ìîæíà ïåðå-

â³ðèòè?
2. ×è âäàëîñÿ òîá³ âèçíà÷èòè çàê³í÷åííÿ âèãàäàíèõ ñë³â?
3. ×îìó äëÿ âèçíà÷åííÿ çàê³í÷åííÿ íå îáîâ’ÿçêîâî çíà-

òè, ùî îçíà÷àº ñëîâî?
4. ßêå ñëîâî â ðå÷åíí³ º íåçì³ííèì? ×îìó?
5. Ïðî ùî, íà òâîþ äóìêó, ³äåòüñÿ â ðå÷åíí³?
6. Ïðèäóìàé ³ çàïèøè ñâîº ðå÷åííÿ ç òàêèìè âèãàäàíèìè 

ñëîâàìè. Âèçíà÷ çàê³í÷åííÿ.
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ÁÓÄÎÂÀ ÑËÎÂÀ.  ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß2
Çì³íè ñëîâà çà çðàçêîì. Çàïèøè â çîøèò. Ïîçíà÷  
çàê³í÷åííÿ.

õòî? ùî? êîãî? ÷îãî? êîìó? ÷îìó?

êàðòêà êàðòêè êàðòö³

çåìëÿ

Äìèòðî

ñîáàêà

êîëåñî

×åðí³âö³

ìîðå

Äîáåðè ïî 10 ñë³â, ÿê³ ìàþòü â³äïîâ³äí³ çàê³í÷åííÿ. Çà-
ïèøè â çîøèò.

-à, -ÿ -î, -å

íîâèíà, êóõíÿ ì³ñòî, ñîíöå

Ïðî÷èòàé òåêñò. Âèïèøè ïîäàí³ â äóæêàõ ñëîâà, ñòàâ-
ëÿ÷è ¿õ ó ïîòð³áíîìó â³äì³íêó é ÷èñë³. Ïîçíà÷ çàê³í÷åííÿ. 
Âèêîíàé çàâäàííÿ äî òåêñòó.

(1) Урбаністика – це наука про розвиток сучасного (міс-
то). (2) Вона досліджує не лише (архітектура) та дизайн, 
а й взаємодію (людина) в межах одного простору. (3) Ур-
баністи стверджують, що певні елементи можуть впли-
вати на (зміна) (житло) та (транспорт). (4) Також є до-
слідження на межі урбаністики та лінгвістики: дехто з 
(дослідник) вивчає мовний простір. (5) Це назви вулиць, 
кав’ярень, (магазин), оголошення – усі написи, на які на-
трапляємо в певному районі. 

(6) Важливою також є історія, адже вона пояснює, як 
розвивалися (місто) раніше та як це може вплинути на 
сьогодення. (7) Часто дослідники пропонують, як покра-

55
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Ñì³òòºñïàëþâàëüíèé çàâîä 
ó Äàí³¿, ùî º âîäíî÷àñ  
ìèñòåöüêèì îá’ºêòîì
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щити простір, зробивши його комфортнішим для прожи-
вання всіх (мешканець). (8) Саме тому з ініціативи (урба-
ністи) виникає чимало екологічних (проєкт). (9) ________
__________________________________________________

Çàâäàííÿ
1. Çíàéäè â òåêñò³ ñëîâà çà âêàçàíèìè çàê³í÷åííÿìè, çà-

çíà÷ íîìåðè ðå÷åíü.

Çàê³í÷åííÿ Ñëîâà Íîìåðè ðå÷åíü

-à

-³â

-ó

-îìó

2. Çàïèøè íîìåðè ðå÷åíü, ó ÿêèõ

Íîìåðè ðå÷åíü

íàéá³ëüøå ñë³â ³ç çàê³í÷åííÿì -à

º ñëîâà ³ç çàê³í÷åííÿì -åé

º ñëîâî ³ç çàê³í÷åííÿì -îþ

3. Âèçíà÷, ÷è ïðàâäà, ùî
à) óðáàí³ñòèêà âèâ÷àº îñîáëèâîñò³ æèòòÿ â ñåëàõ;
á) óðáàí³ñòè äîñë³äæóþòü ³ñòîð³þ ì³ñò;
â) óðáàí³ñòè ïðîïîíóþòü, ÿê ìîæíà çì³íþâàòè ì³ñòà.

4. Ïðîàíàë³çóé ³ëþñòðàö³þ â òåêñò³. Äîïèøè äåâ'ÿòå ðå-
÷åííÿ, ÿêå á ñòîñóâàëîñÿ ¿¿ çì³ñòó é äîïîâíþâàëî ðîç-
ïîâ³äü. 

5. Îáåðè ç³ ñïèñêó òåìè, ÿê³ ìîæóòü çàö³êàâèòè óðáàí³ñòà 
/ óðáàí³ñòêó. Ñâîþ äóìêó ïîÿñíè.
À Íàçâè ìàãàçèí³â ì³ñòà Êèºâà.
Á Ðîçòàøóâàííÿ âóëèöü ó Ëüâîâ³.
Â ²ñòîð³ÿ Îäåñè.
Ã Çàë³çíè÷íèé òðàíñïîðò ó Ïàðèæ³.
Ä Ê³ëüê³ñòü îïàä³â â Óêðà¿í³.
Å Ðóõ àâòîáóñ³â ó ñ. Êèðèë³âêà.

6. Äîñë³äè ìîâíèé ïðîñò³ð âóëèö³, íà ÿê³é òè æèâåø. Âè-
çíà÷, ÿê³ íàçâè òè áà÷èø íà øëÿõó äî øêîëè. Óêëàäè 
ñïèñîê ùîíàéìåíøå ç 10 ïîçèö³é.
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ÓÐÎÊ 9. Îñíîâà ñëîâà. Çàê³í÷åííÿ
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ÁÓÄÎÂÀ ÑËÎÂÀ.  ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß2
Âèçíà÷, ÿêå ç íàâåäåíèõ ãðàìàòè÷íèõ çíà÷åíü âèðàæà-
þòü âêàçàí³ çàê³í÷åííÿ.

Граматичні значення
А  чоловічий рід,  

давальний відмінок однини
Б  жіночий рід,  

називний відмінок однини
В  чоловічий рід,  

орудний відмінок однини

Закінчення

1 -а
2 -ові
3 -ом

58

Ó öüîìó ïàðàãðàô³  
òè ä³çíàºøñÿ, ùî òàêå
● нульове закінчення;
● змінні слова;
● незмінні слова.

ÓÐÎÊ 10.  ÍÅÇÌ²ÍÍ²  
É ÇÌ²ÍÍ² ÑËÎÂÀ

Ñëîâî, ÿêå ìàº çàê³í÷åííÿ, íàçèâàþòü çì³ííèì.

Ñëîâî, ÿêå íå çì³íþºòüñÿ, òîáòî íå ìàº çàê³í÷åííÿ, íàçèâà-
þòü íåçì³ííèì. Íàïðèêëàä, ñåëô³ (õòî? ùî?) – ñåëô³ (êîãî? 
÷îãî?) — íà ñåëô³ (íà êîìó? íà ÷îìó?). Íåçì³ííèìè º 

• ïðèñë³âíèêè (âåñåëî, ïî-íîâîìó);

• äåÿê³ ôîðìè ä³ºñë³â: íåîçíà÷åíà ôîðìà (æèòè, õîò³òè), 
ôîðìè íà -íî, -òî (âèêîíàíî, âèëèòî);

• äåÿê³ ³íøîìîâí³ ³ìåííèêè (òàêñ³, øèìïàíçå).

Ðîçð³çíÿé:

ñëîâà áåç çàê³í÷åííÿ  
(íåçì³íí³)

ñëîâà ç íóëüîâèì çàê³í÷åííÿì 
(çì³íí³)

ê³ìîíî, âåñåëî, á³ãòè, 
çðîáëåíî — íåçì³íí³ 

³ìåííèêè, ïðèñë³âíèêè, 
íåîçíà÷åíà ôîðìà ä³º-
ñëîâà, ôîðìè íà -íî, 

-òî òîùî.

í³÷ (íî÷³), ò³íü (ò³í³), ñòåï (ñòåïó), á³ëü 
(áîëþ) — çì³íí³ ñëîâà, ó ÿêèõ ç’ÿâëÿ-

ºòüñÿ çàê³í÷åííÿ ï³ä ÷àñ â³äì³íþâàííÿ.

бізнес
-у
-ом
-інульове 

закінчення

Çâåðíè óâàãó! Ñëîâà ïàëüòî, ñèòðî, ëîæå, â³÷å ìàþòü çàê³í÷åííÿ, 
òîáòî âîíè º çì³ííèìè: ïàëüòîì, ñèòðîì, ëîæåì, â³÷åì. 

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò
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Çàïèøè íàçâè çîáðàæåíèõ îá’ºêò³â. ßê³ ç íèõ ìàþòü íó-
ëüîâå çàê³í÷åííÿ? Ñâîþ äóìêó äîâåäè.

1 2 3 4

Ïîð³âíÿé íàçâè çîáðàæåíèõ îá’ºêò³â. Äàé â³äïîâ³ä³ íà 
çàïèòàííÿ.

поні

кінь 

шимпанзе

мавпа 

колібрі

ворона

Çàâäàííÿ
1. ßê³ ç íàçâ íå ìàþòü çàê³í÷åíü?
2. ßêà íàçâà ìàº íóëüîâå çàê³í÷åííÿ? 
3. ßê³ äâ³ íàçâè ìàþòü îäíàêîâå çàê³í÷åííÿ?
4. Ç’ÿñóé çíà÷åííÿ íåçì³ííèõ ñë³â çà ñëîâíèêîì. Çàïèøè ¿õ.
5. Îáåðè îäíå ñëîâî áåç çàê³í÷åííÿ é ï³äãîòóé êîðîòêó äî-

â³äêó ïðî öþ òâàðèíó.

Ðîçïîä³ëè ñëîâà ç äîâ³äêè ó â³äïîâ³äí³ êîëîíêè. Ïîÿñíè 
ñâ³é âèá³ð. Âèçíà÷ ñëîâà, ÿê³ íå ìàþòü çàê³í÷åíü. Ç’ÿñóé 
çíà÷åííÿ âèä³ëåíîãî ñëîâà. 

Äîâ³äêà. Þòóá, ë³âîðó÷, áàíêîìàò, ñóìíî, ïð³çâèùå, Ãàí-
íà, Ëóöüê, ïî-ëüâ³âñüêè, íàìàëüîâàíî, ðàä³ñòü, í³÷, øîñå, 
ðåôåð³.

Çì³íí³ ñëîâà Íåçì³íí³ ñëîâà
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ÓÐÎÊ 10. Íåçì³íí³ é çì³íí³ ñëîâà



ÁÓÄÎÂÀ ÑËÎÂÀ.  ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß2
Âèáåðè ç³ ñïèñêó ñëîâà, ùîá çàïîâíèòè òàáëèöþ.  

Селфі, розум, хмара, кінець, Бердянськ, хвилина, 
дихати, берег, зала, високо, пальто, завтра, ввічливо, 
виконуємо, місяць, капелюх, ситро, мальовничий, нав-
помацки, підвіконня, по-перше, викрито, Крим.

²ç íóëüîâèì çàê³í÷åííÿì Áåç çàê³í÷åííÿ

62

Ó öüîìó ïàðàãðàô³  
òè ä³çíàºøñÿ, ùî òàêå
● корінь; 
●  спільнокореневі (спорід-

нені) слова;
● форми слів.

ÓÐÎÊ 11.  ÊÎÐ²ÍÜ ÑËÎÂÀ.  
ÑÏ²ËÜÍÎÊÎÐÅÍÅÂ²  
ÑËÎÂÀ É ÔÎÐÌÈ ÑËÎÂÀ

Îëüãà Äóá÷àê, àâòîðêà êíèæêè 
«Áà÷èòè óêðà¿íñüêîþ»:

«Õàé ÿê³ íàâêîëî ìàëè áóòè ïðåô³êñè 
³ç ñóô³êñàìè, â³äêèíóâøè ¿õ, ìè âñå îäíî 
ðîçóì³òèìåìî, ùî êîð³íü -õîä- — öå ïðî 
ïåðåñóâàííÿ íà íîãàõ ÷è ëàïàõ (õîäèòè, 
ïåðåõîäèòè, çàõîäü òîùî), à -ë³ñ- — ïðî 
òåðèòîð³þ ç áàãàòüìà äåðåâàìè (ë³ñîê, ïðèë³ñíèé, ë³ñíèê òà 
³í.). Ñàìå â³ä êîðåíÿ çàëåæèòü, ÷è ³ñíóâàòèìå ñëîâî âçàãàë³».

Êîð³íü – öå çíà÷óùà ÷àñòèíà ñëîâà, ÿêà âèðàæàº ñï³ëüíå 
çíà÷åííÿ ñïîð³äíåíèõ (ñï³ëüíîêîðåíåâèõ) ñë³â. 

Ñï³ëüíîêîðåíåâ³ (ñïîð³äíåí³) ñëîâà – öå ñëîâà, ÿê³ ìà-
þòü ñï³ëüíèé êîð³íü ³ ïîâ’ÿçàí³ çà ëåêñè÷íèì çíà÷åííÿì. Íà-
ïðèêëàä, ìîðå — ìîðñüêèé — ìîðÿê. Çâåðí³òü óâàãó! Ñëî-
âà ìîðå òà çàìîðèòèñÿ íå áóäóòü ñï³ëüíîêîðåíåâèìè, àäæå 
âîíè íå ïîâ’ÿçàí³ çà ëåêñè÷íèì çíà÷åííÿì.

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðòêà

Ôîðìè ñëîâà Ñï³ëüíîêîðåíåâ³ 
ñëîâàËåêñè÷íå  

çíà÷åííÿ  
îäíàêîâå:  

ö³íà —  
öå âàðò³ñòü  

÷îãîñü.

Ëåêñè÷í³  
çíà÷åííÿ  

ð³çí³,  
àëå ïîâ’ÿçàí³ 
îäíå ç îäíèì.

ö³íà — âàðò³ñòü
ö³ííèé — âàðòèé 

÷îãîñü
áåçö³ííèé — òîé, 

âàðò³ñòü ÿêîãî íå-
ìîæëèâî âèì³ðÿòè

ö³íóâàòè — ðîçóì³òè 
âàðò³ñòü ÷îãîñü

ö³íà
ö³íè
ö³í³
ö³íó
ö³íîþ
ó ö³í³
ö³íî
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Óòâîðè ÿêîìîãà á³ëüøå ñï³ëüíîêîðåíåâèõ ñë³â â³ä çàïðî-
ïîíîâàíèõ êîðåí³â. Çàïèøè.

-воз-

-зуб-

-хід-

-сад- -сон-

-добр-

Âèïèøè ç òåêñòó ñï³ëüíîêîðåíåâ³ ñëîâà äî ñë³â ì³ñòî òà 
ëþäèíà. Çíàéäè ñëîâî, ó ÿêîìó äâà êîðåí³. 

(1) Переїзд людей із сільських регіонів у міські нази-
вають урбанізацією. (2) Містобудування у всьому світі 
набуває дедалі більших темпів. (3) Людство прагне ком-
фортного життя, тому містян щороку стає більше.
Ïðî÷èòàé öèòàòó. Ïîäàé ³íôîðìàö³þ, âèêëàäåíó â í³é, ó 
ôîðì³ ñõåìè àáî ³íôîãðàô³êè.

«Мовознавці стверджують, що в українській мові є при-
близно 15 000 коренів. Ви можете здивуватися: чому так 
мало? Адже самих слів у мові значно більше! Але навіщо 
вигадувати новий корінь, пов’язаний з білим кольором, 
якщо вже є корінь -біл- і від нього можна утворити діє-
слово (біліти, побілити, вибілити, забілити), прик-
метник (білий, білесенький, білявий) і купу іменників 
(білявка, білизна, білок, побілка)?» 

Ольга Дубчак «Бачити українською»

Ðîçïîä³ëè ñëîâà ó äâ³ êîëîíêè.

1. Читати, читаю, читаємо, прочитаний, читання, чи-
тач.

2. Тікати, втеча, втечею, втікач, на втечі.
3. Майстерня, майструвати, майстер, майстром, змай-

стрований.
4. Новий, оновити, нового, у новому, новинка, обнова.

Ôîðìè ñëîâà Ñï³ëüíîêîðåíåâ³ ñëîâà
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66

ÓÐÎÊ 11. Êîð³íü ñëîâà.  
Ñï³ëüíîêîðåíåâ³ ñëîâà é ôîðìè ñëîâà
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ÁÓÄÎÂÀ ÑËÎÂÀ.  ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß

Çàïèøè íàçâè çîáðàæåíèõ îá’ºêò³â. Äîáåðè äî êîæíîãî 
ÿêîìîãà á³ëüøå ñï³ëüíîêîðåíåâèõ ñë³â.

Óòâîðè â³ä ïîäàíèõ ñë³â ïî òðè ôîðìè òà äîáåðè ïî òðè 
ñï³ëüíîêîðåíåâèõ ñëîâà.

Оренда, подорож, банк, снідати, смачний, квітка.
Ïðî÷èòàé òåêñò íîâèíè é âèêîíàé çàâäàííÿ. 

В Італії знайшли стародавні «скарби» рабів
(1) Археологи, які проводять розкопки в місті Помпеї, 

виявили в одному з будинків дзеркала й намистини зі 
скла — справжню знахідку. (2) Знайдені артефакти 
часів виверження Везувію назвали «скарбом чаклунки». 
(3) Науковці розкопали дерев’яну скриню з кристалами. 
(4) Також вони виявили скарабеїв і скляну намистину 
із зображенням римського бога Діоніса. (4) Дослідники 
припускають, що речі належали слугам чи рабам, оскіль-
ки це предмети повсякденного життя. 
Çàâäàííÿ
1. Çíàéäè é âèïèøè ð³çí³ ôîðìè îäíîãî ñëîâà.
2. Çíàéäè é âèïèøè ñï³ëüíîêîðåíåâ³ ñëîâà, óæèò³ â òåêñò³. 
3. Äîáåðè äî ñëîâà ðîçêîïêè òðè ñï³ëüíîêîðåíåâèõ.
4. Ç’ÿñóé ³ âèïèøè çíà÷åííÿ âèä³ëåíèõ ó òåêñò³ ñë³â.
5. Óòâîðè òðè ôîðìè ñëîâà àðõåîëîãè.
6. Ïðîàíàë³çóé çîáðàæåííÿ. Ïîÿñíè, ÿê âîíè ïîâ’ÿçàí³ 

ç òåêñòîì.

67

68

69

А Б В
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Â îñíîâ³ ñëîâà çàâæäè º êîð³íü, òàêîæ ìîæå áóòè ïðå-
ô³êñ, ñóô³êñ. ¯õ íàçèâàþòü çíà÷óùèìè ÷àñòèíàìè ñëîâà. 

Ïðåô³êñ — öå çíà÷óùà ÷àñòèíà ñëîâà ÏÅÐÅÄ êîðåíåì. 
Ó ñëîâ³ ìîæå áóòè îäèí, äâà àáî íàâ³òü òðè ïðåô³êñè:  
ïîä³ëèòè, ðîçïîä³ëèòè, ïåðåðîçïîä³ëèòè.

Äî íàéïîøèðåí³øèõ ïðåô³êñ³â íàëåæàòü òàê³: 
• ç-, ñ-: çìîâ÷àòè, ñôîòîãðàôóâàòè;
• ïðå-, ïðè-: ïðåñìà÷íèé, ïðèäóìàòè;
• ðîç-, áåç-: ðîçïîâ³ñòè, áåçìåæíèé;
• â³ä-, íàä-, ì³æ-, ï³ä-, ïåðåä-, ïîíàä-: â³äìèòè, 

íàäçâè÷àéíèé, ì³æïëàíåòíèé, ï³äíîñèòè, ïåðåä÷àñ-
íèé, ïîíàäíîðìîâèé.

Ñóô³êñ — öå çíà÷óùà ÷àñòèíà ñëîâà, ÿêà ñòî¿òü  
Ï²ÑËß êîðåíÿ. Ó ñëîâ³ ìîæå áóòè îäèí àáî ê³ëüêà ñóô³êñ³â:  
ñàäîê, ñàäî÷îê.

Îêðåì³ ñóô³êñè âëàñòèâ³ äëÿ ïåâíèõ ÷àñòèí ìîâè:

²ìåííèêè Ïðèêìåòíèêè Ä³ºñëîâà

-àð- (-ÿð-), -èö-,  
-èñò-, -³ñò-, -òåëü-, -ê-

-í-, -èâ-, -îâ-, -ñüê-, 
-åíüê-

-è-, -à-, -âà-, -óâà-, 
-òè-

ïåðóêàð, þâ³ëÿð, ïî-
ëèöÿ, þðèñò, âèõîâà-

òåëü, àâòîðêà

ñåçîííèé, êðàñèâèé, 
ïðîìèñëîâèé, ã³ð-
ñüêèé, ñâ³æåíüêèé

ñòåæèòè, ëåæàòè, 
á³äóâàòè

Çâåðí³òü óâàãó! Ñóô³êñè -ê-, -èö-, -èí-, -åñ- äîïîìàãàþòü óòâîðèòè 
³ìåííèêè íà ïîçíà÷åííÿ îñ³á æ³íî÷î¿ ñòàò³ — ôåì³í³òèâè: 

-ê- -èö-

àâòîð — àâòîðêà;
äèçàéíåð — äèçàéíåðêà.

âåðñòàëüíèê — âåðñòàëüíèöÿ;
ó÷åíü — ó÷åíèöÿ.

-èí- -åñ-

ïëàâåöü — ïëàâ÷èíÿ;
ìàéñòåð — ìàéñòðèíÿ.

ïîåò — ïîåòåñà;
ïàòðîí — ïàòðîíåñà.

ÓÐÎÊ 12.  ÏÐÅÔ²ÊÑ, ÑÓÔ²ÊÑ.  
ÀÍÒÎÍ²Ì²×Í² ÏÐÅÔ²ÊÑÈ 
É ÑÓÔ²ÊÑÈ

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

ÓÐÎÊ 12. Ïðåô³êñ, ñóô³êñ. Àíòîí³ì³÷í³ ïðåô³êñè é ñóô³êñè
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Ó öüîìó ïàðàãðàô³  
òè ä³çíàºøñÿ, ùî òàêå
● префікс;
● суфікс;
● постфікс.
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Äåÿê³ ñóô³êñè ìîæóòü íàäàâàòè ñëîâàì åêñïðåñèâíîñò³. 

Ó íåçì³ííèõ ñëîâàõ ï³ñëÿ êîðåí³â ìîæóòü áóòè ëèøå 
ñóô³êñè, àäæå ö³ ñëîâà íå ìàþòü çàê³í÷åíü:  
âåñåëî, ìàëþâàòè.

Ïîñòô³êñîì íàçèâàþòü áóêâîñïîëó÷åííÿ -ñÿ, -ñü ó ä³º-
ñëîâàõ: âìèâàºòüñÿ.

Äëÿ ïîçíà÷åííÿ ÷àñòèí ñëîâà âèêîðèñòîâóþòü ñïåö³-
àëüí³ ñèìâîëè: 

закінчення
основа
корінь

префікс
суфікс

Ïîºäíàé âèçíà÷åííÿ ç òåðì³íîì. Çàïèøè â çîøèò 
â³äïîâ³ä³.

1 ãîëîâíà çíà÷óùà ÷àñòèíà ñëîâà 

2  çíà÷óùà ÷àñòèíà ñëîâà,  
ùî ñòî¿òü ïåðåä êîðåíåì 

3  çíà÷óùà ÷àñòèíà ñëîâà,  
ùî ñòî¿òü ï³ñëÿ êîðåíÿ 

4  çì³ííà çíà÷óùà ÷àñòèíà ñëîâà, ÿêà 
âèðàæàº éîãî ãðàìàòè÷íå çíà÷åííÿ

5  ÷àñòèíà ñëîâà áåç çàê³í÷åííÿ,  
ùî âèðàæàº ëåêñè÷íå çíà÷åííÿ ñëîâà

À ïðåô³êñ

Á çàê³í÷åííÿ

Â êîð³íü

Ã îñíîâà

Ä ñóô³êñ

Íàâåäè ïðèêëàäè ñë³â ³ç ïîäàíèìè ïðåô³êñàìè. Çàïèøè 
¿õ ó çîøèò.

Над-  Без-        Перед-      З- Роз-        Від- 
Ïðîàíàë³çóé òàáëèöþ. Äîïîâíè ¿¿ âëàñíèìè ïðèêëàäàìè, 
ÿê³ ì³ñòÿòü âêàçàí³ ñóô³êñè. 

-åí- -åíüê- -ñüê- -îê- -ê-

çàé÷åíÿ ðîçóìíåíüêèé îäåñüêèé ëèñòîê æ³íêà

Â³ä ïîäàíèõ ³ìåííèê³â óòâîðè íàçâè îñ³á æ³íî÷î¿ ñòàò³ çà 
äîïîìîãîþ ñóô³êñ³â. Çàïèøè. Ïîçíà÷ ñóô³êñè. Ç’ÿñóé 
çíà÷åííÿ âèä³ëåíèõ ñë³â. 

Лікар, однокласник, водій, еколог, перукар, актор, блогер,  
урбаніст, археолог, програміст, дизайнер, фінансист.

70

71

72

73
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Óòâîðè 5-6 ñë³â, ïîºäíàâøè ÷àñòèíè ç ïîäàíîãî íàáîðó. 
Ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè íå âñ³ ÷àñòèíè ñëîâà àáî âçÿòè 
äåÿê³ äâ³÷³. ßêèé ïðåô³êñ íå ìîæíà âèêîðèñòàòè â æîäíîìó 
ç âàð³àíò³â?

ïåðå-
ðîç-
ç-
çà-
áåç-

Префікси
æóâ
ñèä
÷èò
òàíö

Корені
-à-
-³-
-þâ-
-òè-

Суфікси
-ñü
-ñÿ

Постфікси

Âèçíà÷ ó ïîäàíèõ ñëîâàõ ïðåô³êñè. Ó ÿêîìó ñëîâ³ íåìàº 
ïðåô³êñà?

Прихилитися, заплаканий, наїздитися, попоїсти, ви-
возити, міжгалактичний, переписати, промовляти, наїв-
ний, заплатити, прописаний, викликати.
Âèïèøè ç ïîäàíîãî òåêñòó 6 ³ìåííèê³â ³ç ñóô³êñîì òà 
6 ä³ºñë³â ³ç ïðåô³êñîì. Âèêîíàé çàâäàííÿ.

(1) Який вигляд матиме лікарня майбутнього? 
(2) Основну частину процесу діагностування 
ви проводитимете вдома. (3) Різні датчики 
цілодобово визначатимуть ваш стан, а спеці-
альна комп’ютерна програма проаналізує 
отримані дані. (4) Комп’ютер попереджа-
тиме вас про необхідність звернутися до 
лікаря. (5) Але робота лікаря теж буде 
передбачати використання комп’ютерних 
програм. (6) Навіть деякі хірургічні опера-
ції віддадуть у «руки» роботам. 
Çàâäàííÿ
1. Çíàéäè â òëóìà÷íîìó ñëîâíèêó é âèïèøè ëåêñè÷íå çíà-

÷åííÿ âèä³ëåíèõ ñë³â.
2. Äîáåðè çàãîëîâîê äî òåêñòó. 
3. ßê³ ïðèñòðî¿, ùî äîïîìàãàþòü ë³êàðÿì ó ðîáîò³, òè çíàºø?
4. Çíàéäè â äîâ³äêîâèõ äæåðåëàõ àáî ³íòåðíåò³ öèòàòó, ÿêó 

ìîæíà âèêîðèñòàòè â öüîìó òåêñò³. Ñâîþ äóìêó ïîÿñíè.
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ÁÓÄÎÂÀ ÑËÎÂÀ.  ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß

5. Ïðîàíàë³çóé ïîäàí³ çîáðàæåííÿ. ßêå ç íèõ, íà òâîþ äóì-
êó, áóëî á äîðå÷íèì äî òåêñòó íà ñ. 45? ×îìó?

А Б В

6. Ïîôàíòàçóé ³ äîïèøè ïðîäîâæåííÿ öüîãî òåêñòó.

Ïðåô³êñè òà ñóô³êñè ìîæóòü âèðàæàòè ïåâíå çíà÷åííÿ. 
Íàïðèêëàä, ïðåô³êñ ïðå- âèðàæàº ïåðåá³ëüøåííÿ: 
ïðåêðàñèâèé îçíà÷àº äóæå êðàñèâèé, à ñóô³êñ -èê- 
ìîæå âèðàæàòè àáî íàçâó ïðîôåñ³¿: ³ñòîðèê, ô³çèê, àáî 
çìåíøåíî-ïåñòëèâå çíà÷åííÿ: êîòèê, ãîðîá÷èê.

Ïðåô³êñè òà ñóô³êñè ìîæóòü âèðàæàòè ïðîòèëåæíå 
çíà÷åííÿ, òîáòî áóòè àíòîí³ì³÷íèìè. 

Íàïðèêëàä, ïðèêëå¿òè — â³äêëå¿òè, íåäîâàðèòè — 
ïåðåâàðèòè, êîòèê — êîòèñüêî, êíèæå÷êà – êíèæèùå.

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

Îáåðè ç êîæíîãî ïåðåë³êó ñë³â òå, ÿêå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä 
³íøèõ çà çíà÷åííÿì ïðåô³êñà àáî ñóô³êñà. Ñâîþ â³äïîâ³äü 
ïîÿñíè.

1. Математик, іменник, мандрівник.
2. Вовчище, бабище, сховище.
3. Пригортати, приїжджати, прибувати.
4. Зайченя, печеня, кошеня.
5. Волосина, соломина, височина.

Ïîÿñíè, ÿê çì³íà ïðåô³êñà âïëèâàº íà çíà÷åííÿ ñë³â.

Зацвісти, перецвісти, відцвісти, вицвісти.

77

78

2
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Óòâîðè çà äîïîìîãîþ îäíîãî ç ïðåô³êñ³â ä³ºñëîâî ç 
ïðîòèëåæíèì çíà÷åííÿì.

Відійти — (пере-, піді-, з-, за-) ;
вдихати — (пре-, при-, ви-, від-) ;
відхилити — (без-, при-, над-, за-) ;
закрити — (пере-, піді-, з-, від-) ;
зарядити — (роз-, ви-, із-, від-) ;
відлетіти — (пере-, на-, з-, при-) . 

Çàïèøè ñëîâà â òðè êîëîíêè.

Коса, сивий, задовгий, замітка, пристінок, вилазка, 
прірва, слово, затока, зміцнення, пригода, воїн.

Êîð³íü + çàê³í÷åííÿ
Ïðåô³êñ + êîð³íü + 

çàê³í÷åííÿ
Ïðåô³êñ + êîð³íü + 
ñóô³êñ + çàê³í÷åííÿ 

Ó âèïèñàíèõ ñëîâàõ ï³äêðåñëè òðåòþ â³ä ïî÷àòêó ë³òåðó 
é ïðî÷èòàºø çàê³í÷åííÿ óêðà¿íñüêîãî ïðèñë³â’ÿ «Óñÿê³é 
ìàòåð³ ...».

Ðîçáåðè çà áóäîâîþ ñëîâà. 

Понадкушувати, провітрити, приміський, написаний, 
осінній, передсвятковий. 
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ÀËÃÎÐÈÒÌ 
ðîçáîðó ñëîâà çà áóäîâîþ

1. Çàïèøè ñëîâî: ïðèáåðåæíèé.

2. Çì³íè â³äì³íîê àáî ð³ä, ÷èñëî: ïðèáåðåæíîãî, ïðè-
áåðåæíîìó. Âèä³ëè çàê³í÷åííÿ: ïðèáåðåæíèé.

3. Âèä³ëè îñíîâó: ïðèáåðåæíèé.

4. Äîáåðè 2–3 ñï³ëüíîêîðåíåâ³ ñëîâà: ïðèáåðåæíèé, 
áåðåã, áåðåãîâèé. Âèä³ëè êîð³íü: ïðèáåðåæíèé.

5. Ïîçíà÷ ïðåô³êñ, ÿêùî â³í º: ïðèáåðåæíèé.

6. Ïîçíà÷ ñóô³êñ, ÿêùî â³í º: ïðèáåðåæíèé.

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

ÓÐÎÊ 12. Ïðåô³êñ, ñóô³êñ. Àíòîí³ì³÷í³ ïðåô³êñè é ñóô³êñè
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Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

Ó öüîìó ïàðàãðàô³  
òè ä³çíàºøñÿ, ùî òàêå
●  подвоєння на межі 

частин слова.

ÓÐÎÊ 13.  ÏÎÄÂÎªÍÍß  
ÍÀ ÌÅÆ² ×ÀÑÒÈÍ ÑËÎÂÀ

ßêùî íà ìåæ³ äâîõ ÷àñòèí ñëîâà îïèíÿþòüñÿ ë³òåðè íà 
ïîçíà÷åííÿ îäíàêîâèõ ïðèãîëîñíèõ çâóê³â, â³äáóâàºòüñÿ 
ïîäâîºííÿ.

Çàãàëüíà çàêîíîì³ðí³ñòü:

беззвучний
військкомат
законний
розрісся

Äâà ïðèãîëîñí³ çâóêè ìîæóòü çá³ãàòèñÿ íà ìåæ³
• ïðåô³êñà òà êîðåíÿ: áåççóáèé, â³ääàâàòè;
• äâîõ ïðåô³êñ³â: âîçç’ºäíàííÿ, ââ³ãíóòèé;
• êîðåíÿ òà ñóô³êñà: äåííèé, ïðèêîðäîííèé;
• äâîõ ñóô³êñ³â: ïèñüìåííèê, ³ìåííèé;
• êîðåíÿ òà ïîñòô³êñà: ðîçð³ññÿ, í³ññÿ;
• äâîõ êîðåí³â: ñïîðòòîâàðè, ê³áåððàêåòà. 

Ðîçð³çíÿé

-í- -íí-

• ÿêùî ïðèêìåòíèê óòâîðåíèé 
â³ä ³ìåííèêà, â îñíîâ³ ÿêîãî 
íå áóëî í: ñêëî — ñêëÿíèé, 
ãðå÷êà — ãðå÷àíèé.

• ÿêùî ïðèêìåòíèê óòâîðåíèé 
â³ä ³ìåííèêà ç îñíîâîþ íà í: 
òóìàí — òóìàííèé, äåíü — 
äåííèé.

Ïðîêîìåíòóé, ÷è ïðàâèëüíèìè º òâåðäæåííÿ. Ñâîþ â³ä-
ïîâ³äü ïîÿñíè. 

1. У слові ранній відбувається подвоєння на межі 
двох суфіксів.

2. У слові віддати відбувається подвоєння на межі 
двох префіксів.

3. У слові щоденник відбувається подвоєння на межі 
кореня й суфікса.
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4. У слові настінний відбувається подвоєння на межі 
двох суфіксів.

5. У слові беззоряний відбувається подвоєння на межі 
двох коренів.

6. У слові трясся відбувається подвоєння на межі ко-
реня й постфікса.

Óòâîðè é çàïèøè ñëîâà. Ïîÿñíè ¿õíº íàïèñàííÿ. 

від н(ий) без
ділити
давати
далити
давна

півден
рослин
пристін

цін

законня
земельний
захисний
змістовний

Óòâîðè é çàïèøè ñëîâà, âèêîðèñòîâóþ÷è âêàçàí³ ÷àñòèíè. 
Ï³äêðåñëè ïîäâîºííÿ. Ó ÿêèõ âèïàäêàõ ïîäâîºííÿ íå 
áóäå? Ïîÿñíè. 

1. Без + дно + н
2. Кінь + н
3. Сезон + н
4. Не + зміна + н
5. Роз + рости + ся
6. Дерево + ян

7. Об + бризкати
8. Лимон + н 
9. Міський + комітет
10. Без + зуб
11. Соловей + ін
12. Під + давати

Óòâîðè ñëîâà ç ïîäàíèõ ñëîâîñïîëó÷åíü çà çðàçêîì. Çà-
ïèøè. Ïîÿñíè, äå â³äáóâàºòüñÿ ïîäâîºííÿ. Ç’ÿñóé çíà-
÷åííÿ âèä³ëåíîãî ñëîâà.

Юний натураліст; міський комітет; військовий комі-
саріат; завідувач відділу; страйковий комітет; медич-
ний департамент. 
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ÓÐÎÊ 13. Ïîäâîºííÿ íà ìåæ³ ÷àñòèí ñëîâà

Îñ³íü + í = îñ³íí³éÇðàçîê

Ñïîðòèâí³ òîâàðè — ñïîðòòîâàðè.Çðàçîê
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ÁÓÄÎÂÀ ÑËÎÂÀ.  ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß2
Çíàéäè ïîìèëêè â ìåíþ òà îãîëîøåííÿõ. Çàïèøè â çî-
øèò³ ïðàâèëüí³ âàð³àíòè.

Äî ïîäàíèõ ÷àñòèí ñë³â äîäàé ïðåô³êñè ³íøîìîâíîãî ïî-
õîäæåííÿ. Ïîÿñíè ïðàâîïèñ ³ çíà÷åííÿ óòâîðåíèõ ñë³â. 

ПРЕФІКСИ
³ì-

³í-

³ð-

êîíòð-

ñþð-

ЧАСТИНИ СЛІВ
íîâàö³éíèé

ðåàë³ñòè÷íèé

ì³ãðàö³éíèé

ðåâîëþö³éíèé

ðàö³îíàëüíèé

Ïðî÷èòàé òåêñò. Âèêîíàé çàâäàííÿ.

Календар розпродажів
(1) Той, хто віддавна виходить на пошук низьких цін, 

знає, що розпродажі в закордонних магазинних центрах 
відбуваються за особливим календарем. (2) Це постійний 
графік, який щорічно повторюється. (3) Зміну цін на то-
вари поділяють на три етапи: 

• початок (час, коли можна купити товари на 20-30% 
дешевше);
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• пік (період, коли знижки становлять від 30% до 
70%);

• кінець (останні дні розпродажу, у які знижки навіть 
на дуже цінні товари досягають 90%).

(4) Весняні розпродажі починаються наприкінці берез-
ня, літні — в останні дні червня. (5) Але найбільш ви-
гідно можна придбати товари в пізній осінній період та 
на початку зими. (6) Це пов’язано з особливими подіями: 
«чорною п’ятницею», кіберпонеділком та різдвяними 
акціями. (7) У ці дні вам може пощастити придбати зі 
знижками електронні пристрої, спорттовари, книжки, 
одяг і навіть коштовності. 
Çàâäàííÿ
1. Âèïèøè â çîøèò óñ³ ñëîâà, ó ÿêèõ â³äáóâàºòüñÿ ïîäâîºí-

íÿ. Ðîçïîä³ëè ïðèêëàäè â³äïîâ³äíî äî âèïàäê³â ïîäâîºí-
íÿ íà ìåæ³:

ïðåô³êñà é êîðåíÿ êîðåíÿ é ñóô³êñà äâîõ êîðåí³â

2. Äîïîâíè òàáëèöþ ç ïóíêòó 1 òðüîìà âëàñíèìè ïðèêëàäàìè.
3. Ïîäàé ³íôîðìàö³þ ç òåêñòó ó ôîðìàò³ îãîëîøåííÿ. Íàìà-

ëþé éîãî â çîøèò³, âèêîðèñòîâóþ÷è òàê³ öèôðîâ³ é ãðàô³÷-
í³ åëåìåíòè:

4. Ç’ÿñóé çíà÷åííÿ ïîíÿòü ÷îðíà ï’ÿòíèöÿ, ê³áåðïîíåä³ëîê. 
Ðîçêàæè, ÷è òè ìàºø äîñâ³ä êóï³âë³ òîâàð³â ó ö³ äí³. 

ÓÐÎÊ 13. Ïîäâîºííÿ íà ìåæ³ ÷àñòèí ñëîâà
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ÁÓÄÎÂÀ ÑËÎÂÀ.  ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß2
Ó öüîìó ïàðàãðàô³  
òè ä³çíàºøñÿ, ùî òàêå
●  подовження.

ÓÐÎÊ 14.  ÏÎÄÎÂÆÅÍÍß

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

Çàãàëüíà çàêîíîì³ðí³ñòü:

М І Ц Ц Юãîë.  ïð. ïð.  ãîë.1

ä, ò, ç, ñ, ö, ë, í+æ, ÷, ø ä, ò, ç, ñ, ö, ë, í+æ, ÷, ø

ãîë. ãîë.

1 Літери на позначення приголосних та голосних звуків.

Увага!  Ïîäîâæóºìî ëèøå ë³òåðè íà ïîçíà÷åííÿ çâóê³â ä, ò, ç, ñ, ö, 
ë, í, æ, ÷, ø, ÿê³ ñòîÿòü ì³æ äâîìà ãîëîñíèìè ³ º ì’ÿêèìè 
àáî íàï³âïîì’ÿêøåíèìè. 

Ïîäîâæåííÿ â³äáóâàºòüñÿ:
1) â îðóäíîìó â³äì³íêó (êèì? ÷èì?) ³ìåííèê³â æ³íî÷îãî 

ðîäó: ð³÷ — ð³÷÷þ, â³ñü — â³ññþ, ïîäîðîæ — ïîäîðîææþ;
2) â ³ìåííèêàõ ÷îëîâ³÷îãî, æ³íî÷îãî é ñåðåäíüîãî ðîä³â 

íà -ÿ: âîëîññÿ, ²ëëÿ, â³äêðèòòÿ, àëå çàé÷åíÿ, ïîðîñÿ, 
êîøåíÿ, êóòÿ, ïîïàäÿ òîùî;

3) ó ïðèñë³âíèêàõ: çðàííÿ, ñïðîñîííÿ, íàâìàííÿ, 
ïîï³äòèííþ, ïîï³äâ³êîííþ;

4) ó äåÿêèõ ³íøèõ âèïàäêàõ: ó ä³ºñëîâàõ ëëþ, ëëºø, ëëºìî 
òà ñï³ëüíîêîðåíåâèõ ñëîâàõ íàëëþ, ðîç³ëëþ, à òàêîæ ó 
ñëîâàõ áîââàí, áîââàí³òè, îââà, ññàâåöü.

Ïîì³ðêóé, ÷îìó ïðàâîïèñ ïîäàíèõ ïàð ñë³â â³äð³çíÿºòüñÿ. 
Ïîÿñíè, ñïèðàþ÷èñü íà îäíå àáî ê³ëüêà ïðàâèë ç³ ñïèñêó.

Подовжуємо лише літери на по-
значення звуків д, т, з, с, ц, л, н, 
ж, ч, ш. Інші — не подовжуємо.

Правило 1.

Подовжуємо лише літери на позначення звуків, які стоять між двома 
голосними. Якщо з одного боку стоїть приголосний, не подовжуємо. 

Правило 3.

В орудному відмінку (ким? чим?) 
подовження відбувається лише в 
іменниках жіночого роду.

Правило 2.
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путтю 
радістю

фореллю 
болем

молоддю 
любов’ю

здобиччю 
жовчю

А Б В Г

Óòâîðè îðóäíèé â³äì³íîê (êèì? ÷èì?) â³ä ïîäàíèõ 
³ìåííèê³â. Çàïèøè. 

Радість, свіжість, здобич, вість, подорож, кров, смі-
ливість, біль, річ, вісь, міць, форель, любов, іпостась, 
пам’ять, ожеледь, матір, мазь, горизонталь, розкіш.

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

 ²ìåííèê ñòàòòÿ íå çáåð³ãàº ïîäîâæåííÿ â ðîäîâîìó â³äì³íêó 
ìíîæèíè: íåìàº ñòàòåé. 

Çàïèøè ñëîâà ç ïîäîâæåííÿì àáî áåç.

Відкри(т/тт)ів, ми(т/тт)ю, на(л/лл)єш, І(л/лл)я, ку(т/тт)я, 
ста(т/тт)ей, розкри(т/тт)я, пі(ч/чч)ю, подоро(ж/жж)ю, спро-
со(н/нн)я, коше(н/нн)я, ві(с/сс)ю, су(д/дд)ею, моло(д/дд)ю, 
розкі(ш/шш)ю, ті(н/нн)ю, молодіс(т/тт)ю, навма(н/нн)я, во-
ло(с/сс)я, ні(ч/чч)ю, обли(ч/чч). 
Ç’ÿñóé çíà÷åííÿ ïðèñë³âíèê³â çðàííÿ, 
ñïðîñîííÿ, íàâìàííÿ, ïîï³äòèííþ, ïîï³ä-
â³êîííþ çà äîïîìîãîþ òëóìà÷íîãî ñëîâ-
íèêà. Ñêëàäè ³ñòîð³þ ïðî ðàíêîâ³ ïðèãîäè 
êîøåíÿòè, ÿêå çáèðàëîñÿ íà â³äïî÷èíîê, 
âèêîðèñòîâóþ÷è âñ³ ö³ 5 ñë³â. Çàïèøè 
ðîçïîâ³äü. 

Çíàéäè ïîìèëêè â ïîäàíèõ ðå÷åííÿõ. Ïåðåïèøè ¿õ ïðà-
âèëüíî. Çðîáè ïðèïóùåííÿ, ç ÿêèõ òâîð³â íàâåäåíî ö³ ðå-
÷åííÿ (äèâ. ï³äêàçêó íà ñ. 54). Ñâîþ äóìêó ïîÿñíè.

1. «Край шосе стояв на таких самих бетоних блоках, 
які вони везли в машині».

2. «Мені подобається цей шалений темп житя, коли не 
залишається часу на байдикуваня». 

3. «Вираз його обличя, манера триматися, навіть 
душа — усе, здавалося, змінювалося з кожною но-
вою ролю, яку він грав». 
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ÓÐÎÊ 14. Ïîäîâæåííÿ
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ÁÓÄÎÂÀ ÑËÎÂÀ.  ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß2

А Б В  

Ó öüîìó ïàðàãðàô³  
òè ä³çíàºøñÿ, ùî òàêå
● факти;
● судження;
● перебільшення;
● маніпуляція.

ÓÐÎÊÈ   ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÌÎÂËÅÍÍß 3-4.  
Ôàêòè ³ ñóäæåííÿ. 
Äîñòîâ³ðí³ñòü  
³ íåäîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿

Âèçíà÷, ÷èì º êîæíå ç ðå÷åíü — ôàêòîì ÷è ñóäæåííÿì. 
Ñâîþ äóìêó ïîÿñíè.

1. Сьогодні прекрасна погода.
2. Державною мовою в Україні є українська.
3. Усі дорослі хвалять дітей.
4. У 2004 році відбулася Помаранчева революція.
5. Температура води в Чорному морі сьогодні — 18 гра-

дусів.
6. Теніс кращий за футбол.

15-16.

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

Ôàêò — öå îá’ºêòèâíà ³íôîðìàö³ÿ, ïðî³ëþñòðîâàíà 
ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåíü, ñòàòèñòèêîþ òà ³íøèìè òî÷íèìè 
äàíèìè.

Ñóäæåííÿ — öå ÷èÿñü ñóá’ºêòèâíà äóìêà, ñòàâëåííÿ äî 
ïîä³é, ëþäèíè òîùî.

94



55

95 Ïðîàíàë³çóé çàãîëîâêè íîâèí. ßê³ ç íèõ ì³ñòÿòü ñóäæåííÿ?

А

Б

В

Г

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

Çà äàíèìè äîñë³äæåííÿ BuzzSumo 2017, ìàéæå 73% êî-
ðèñòóâà÷³â ïîøèðþþòü ó ñîöìåðåæàõ ñàìå çàãîëîâîê, à íå 
âåñü ìàòåð³àë. 

Îá’ºäíàéòåñÿ â ãðóïè ïî 3-4 ó÷àñíèêè / ó÷àñíèö³. 
Çàéä³òü íà ñàéò íîâèí àáî äîñë³ä³òü ñòð³÷êó ó ôåéñáóö³. 
Îáåð³òü 2 çàãîëîâêè, ÿê³ ïðèâåðíóëè âàøó óâàãó. Äàéòå 
â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ. 

1. Чи є заголовки емоційними?
2. Чому, на вашу думку, ці заголовки привернули 

вашу увагу?
3. Яку інформацію із заголовків неможливо перевірити?
4. Чи відповідають заголовки змісту текстів новин?
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ÓÐÎÊÈ 15-16. Ðîçâèòîê ìîâëåííÿ 3-4

Â ÓÊÐÀ¯Í² ÑÏÎÑÒÅÐ²ÃÀËÈ  
ÑÎÍß×ÍÅ ÇÀÒÅÌÍÅÍÍß
Óí³êàëüíå ÿâèùå ïî÷àëîñÿ î 12:17.  
Ìàêñèìàëüíå çàòåìíåííÿ ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè â 
Õàðêîâ³.

Íîâèíè íàóêè — 13:02

Ó÷åí³ ç'ÿñóâàëè, ùî íàéêðàùå çàõèùàº â³ä êàøëþ

Ôðàíöóçüêà êîìïàí³ÿ óñï³øíî âèïðîáóâàëà íîâó 
COVID-âàêöèíó

Ó÷åí³ íàçâàëè íàéåôåêòèâí³øèé ñïîñ³á ñõóäíóòè
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ÁÓÄÎÂÀ ÑËÎÂÀ.  ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß2
Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

×àñòî àâòîðè âäàþòüñÿ äî ð³çíèõ ñïîñîá³â âèêðèâëåí-
íÿ ³íôîðìàö³¿. 

Ïåðåá³ëüøåííÿì º òâåðäæåííÿ, ùî îïåðóº öèôðàìè 
³ ôàêòàìè, ÿê³ íàáëèæåí³ äî ä³éñíîñò³, àëå íå òî÷íî ¿é 
â³äïîâ³äàþòü. Íàïðèêëàä, ÿêùî çàì³ñòü 36 ìëí âêàçàíî 
50 ìëí, òî öå ìîæíà ââàæàòè ïåðåá³ëüøåííÿì. 

Ìàí³ïóëÿö³ºþ º òâåðäæåííÿ, ÿêå îïåðóº ôàêòàìè, 
ïðîòå ïîÿñíþº ¿õ íåêîðåêòíî, çâåðòàþ÷èñü äî åìîö³é. 
Íàïðèêëàä, ó ðå÷åíí³ Óñüîãî ëèøå 80% óêðà¿íö³â ïîâåð-
íóëèñÿ ç-çà êîðäîíó âæèòî êîíñòðóêö³þ «óñüîãî ëèøå», 
ùî ñïîíóêàº ÷èòà÷à çðîáèòè âèñíîâîê ïðî òå, ùî öå äóæå 
ìàëî, — íàñïðàâä³ æ ³äåòüñÿ ïðî âåëèêèé â³äñîòîê. 

Åòàïè ïåðåâ³ðêè ³íôîðìàö³¿:

1. Çàãàëüíå îçíàéîìëåííÿ ç³ çì³ñòîì, â³äîêðåìëåííÿ 
ôàêò³â â³ä ñóäæåíü.

2. Ïîøóê ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå ï³äòâåðäèòè àáî ñïðî-
ñòóâàòè íàïèñàíå.

3. Ç³ñòàâëåííÿ çíàéäåíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà àíàë³çîâàíîãî 
òåêñòó.

Ïåðåâ³ð ïîäàí³ ôàêòè, âèêîðèñòîâóþ÷è áóäü-ÿê³ äîñòóïí³ 
äæåðåëà ³íôîðìàö³¿. Çðîáè âèñíîâêè ïðî òå, ïðàâäà öå 
÷è í³. 

1. Середньостатистична людина протягом доби має 
50–60 тисяч думок, а вимовляє близько 20 тис. слів. 

2. Група «Шпилясті кобзарі», як і всі українці, щоро-
ку відзначає день народження Тараса Шевченка. 
А цьогоріч 9 березня вони організували онлайн-кон-
церт лише з творів нашого Кобзаря. 

3. Українці – дуже довірлива нація. За даними World 
Values Survey, переважна більшість українців ду-
має, що «майже всім людям можна довіряти». 

4. «Найголовніше у спілкуванні — почути те, що не 
було сказано», — зазначає Пітер Дракер. 
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98
Гігантський 

крокодил

Ôîòî: instagram.com/
williethekid26

Ñòâîðè é çàïèøè íîâèíó äî ïîäà-
íî¿ ñâ³òëèíè. Ó òâî¿é íîâèí³ ïîâèíí³ 
áóòè: çàãîëîâîê, òåêñò, çîáðàæåí-
íÿ, çàçíà÷åí³ äæåðåëà ³íôîðìàö³¿. 
Âèêîíàé ñàìîàíàë³ç çà ïóíêòàìè ç³ 
ñïèñêó íèæ÷å.

Пункти для самоаналізу
1. Чи є у твоїй новині емоційна 

лексика на зразок сенсація, шок,  
неймовірно, слова з префіксом 
най-, суфіксами -езн-, -еньк-, 
-иськ-, -ищ-?

2. Чи є у твоїй новині узагальнення 
зі словами завжди, лише, тіль-
ки, усі, більшість тощо?

3. Чи є у твоїй новині згадка про конкретних людей або ор-
ганізації?

4. Чи є у твоїй новині цитати лідерів думок?
5. Зроби висновки, про що свідчать відповіді на запитання 

вище. 
6. Як можна поліпшити текст твоєї новини?

Ó öüîìó ïàðàãðàô³  
òè ä³çíàºøñÿ,  
ÿê ïèñàòè ñëîâà ç
● префіксом з-, (зі-, с-);
● префіксом роз-;
● префіксом без-.

ÓÐÎÊ 17.  ÍÀÏÈÑÀÍÍß ÏÐÅÔ²ÊÑ²Â 
Ç- (Ç²-, Ñ-), ÐÎÇ-, ÁÅÇ-

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

Префікс Правило Приклади
с- пишемо перед коренем, який починається 

на один із приголосних: к, ф, п, т, х (кафе 
«Птах») 

сфотографувати, 
схилити, сказати

з- пишемо перед коренем, який починається 
на всі інші приголосні (НЕ к, ф, п, т, х)

звести, зчепити, 
зшити

зі- пишемо перед коренем, який починається 
з двох літер на позначення приголосних 
або губного + й (м, в, п, б, ф + я, ю, є, ї)

зіпсувати, 
зіставити, 
зів’ялий

ÓÐÎÊ 17. Íàïèñàííÿ ïðåô³êñ³â ç- (ç³-, ñ-), ðîç-, áåç-
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ÁÓÄÎÂÀ ÑËÎÂÀ.  ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß2
Ïåðåïèøè òåêñò, âñòàâëÿþ÷è ïðîïóùåí³ ïðåô³êñè ç- (ñ-). 
Äàé â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ.

1. Якби наші предки могли ..казати про їхні мрії, то 
ми були б ..дивовані, що більшість уявлень про майбут-
нє вже ..дійснилася. 2. Наприклад, фантаст Жуль Верн 
..прогнозував у своїх романах появу безпечних польотів 
у повітрі. 3. Він навіть детально ..малював конструкцію 
підводного човна, яким зараз уже нікого не ..дивуєш. 
Çàïèòàííÿ
1. Ïðî ÿê³ ùå âèíàõîäè, îïèñàí³ ó ôàíòàñòè÷íèõ ô³ëüìàõ àáî 

êíèæêàõ, òîá³ â³äîìî? Íàâåäè ïðèêëàäè.
2. Íàìàëþé îäèí ³ç òàêèõ âèíàõîä³â. 
3. Îïèøè âèíàõ³ä, âèêîðèñòîâóþ÷è ñëîâà ç ïðåô³êñàìè ç-, ñ-.
4. Îáãîâîðè ç îäíîêëàñíèêàìè òà îäíîêëàñíèöÿìè ñâ³é âè-

íàõ³ä. Îá’ºäíàéòå ïî ê³ëüêà îïèñ³â â îäíó ãðóïó çà ñï³ëü-
íèì êðèòåð³ºì. Íàïðèêëàä, óñ³ ö³ âèíàõîäè ë³òàþòü; óñ³ ö³ 
âèíàõîäè äîïîìàãàþòü ïåðåì³ùóâàòèñÿ â ïðîñòîð³ òîùî. 

Ïðîàíàë³çóé, ÿê³ ³ç çîáðàæåíèõ âèíàõîä³â, íà òâîþ 
äóìêó, ìîæóòü áóòè êîðèñíèìè. Â³äïîâ³äü ïîÿñíè, 
âèêîðèñòîâóþ÷è ñëîâà ç äîâ³äêè. 

Äîâ³äêà. Çìîæå, ñòâîðåíèé / ñòâîðåíà, çäèâîâàíèé / çäè-
âîâàíà, ñôîðìóâàòè. 
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Ïðîäîâæ çà ïîäàíèì ïî÷àòêîì êàçêó ïðî ïðåô³êñ ñ-, ùî 
â³äâ³äàâ ÊàÔå «ÏÒàÕ». Óñ³ ñëîâà ³ñòîð³¿ ïîâèíí³ ïî÷èíàòè-
ñÿ íà ë³òåðó ñ. 

Початок казки: 
Сидить самотній префікс С, слухає сонату, смакує 

«Спрайт»…
Äî ïîäàíèõ ñë³â äîäàé ïðåô³êñè ç-, ç³-, ñ- ³ çàïèøè ¿õ ó 
òðè êîëîíêè.

..волочити, ..готую, ..хопити, ..ховають, ..пхну, ..горнув, 
..сунути, ..шкреби, ..топтав, ..грати, ..чавився, ..чіпляти, 
..скочив, ..сохне, ..тріпав, ..карати.

Із префіксом зі- Із префіксом з- Із префіксом с-

Ó âèïèñàíèõ ñëîâàõ ï³äêðåñëè ÷åòâåðòó ç ê³íöÿ ë³òåðó é 
ïðî÷èòàºø â³äãàäêó äî çàãàäêè «Ìàëèé êîíèê ³ç ÷îðíîãî 
îçåðöÿ âîäó áåðå òà á³ëå ïîëå ïîëèâàº».
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роз-, без-, між-, над-, 
перед-, під-, понад-

ніколи не оглушуємо 
кінцевий дзвінкий 

приголосний префікса

розповісти, 
безкорисливий, 

міжконтинентальний

Запам’ятай! 
 У префіксах роз- і без- НЕ БУВАЄ букви «ес»

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

Äîáåðè äî ïîäàíèõ ñë³â ïðåô³êñè ðîç- àáî áåç-. Äî 
îäíîãî ç öèõ ñë³â ïðåô³êñ äîäàòè íåìîæëèâî. Çàïèøè 
óòâîðåí³ ñëîâà â çîøèò. 

1 л і ч
2 п и с
3 т и н
4 п е к а
5 с а д а
6 с и л л я
7 ч е с т я

8 т р а т а
9 з е м н и й
10 ш у м н и й
11 к р а д а ч
12 х в о с т и й
13 к о з и р к а

ÓÐÎÊ 17. Íàïèñàííÿ ïðåô³êñ³â ç- (ç³-, ñ-), ðîç-, áåç-
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ÁÓÄÎÂÀ ÑËÎÂÀ.  ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß2
Äîáåðè ³ çàïèøè äî ïîäàíèõ ñë³â àíòîí³ìè ç ïðåô³êñàìè 
ðîç- àáî áåç-.

Закрити, заплющити, закопати, зійшлися, грамотний, 
болісний, смертний, осідлати, платний, затиснути, сум-
нівний.
Îáåðè ïðàâèëüíó ë³òåðó ³ç çàïðîïîíîâàíèõ, çàïèøè ñëî-
âà â çîøèò.

Ро(з/с)повісти, (з/с)формувати, (з/с)питати, (з/с)ходити,  
бе(з/с)верхий, (з/с)фальсифікований, ро(з/с)мовляти,  
(з/с)фотографувати, (з/с)палахнути, (з/с)орієнтуватися, 
бе(з/с)турботний, (з/с)класти, ро(з/с)бещений, (з/с)еко - 
номити, (з/с)хилити, (з/с)крипіти, ро(з/с)ворушити,  
(з/с)аджувати, (з/с)плутати, (з/с)фабрикувати, (з/с)чисти-
ти, ро(з/с)мовляти, бе(з/с)надійний. 
Ïåðåïèøè, óñòàâëÿþ÷è ïðîïóùåí³ ë³òåðè òà ðîçä³ëîâ³ 
çíàêè. Âèêîíàé çàâäàííÿ. 

1. Під час ро..копок гробниці Тутанхамона було 
знайдено чер..вики фараона, вишиті біс..ром. 2. Збе-

р..глися малюнок та форма вишивки але ос-
нова й нитки вже згнили. 3. Від л..гкого 

дот..ку чер..вики могли ро..сипатися. 
4. Тоді знайдені чер..вики о..прискали 
ро..зплавленим парафіном. 5. А коли 
парафін застиг то для надійності за-
лили гіпсом і вин..сли з гробниці. 
6. У лабораторії чер..вики ро..крили й 
нам..стину за нам..стиною відновили 
віз..рунок.

Çàâäàííÿ
1. Ïîÿñíè çíà÷åííÿ âèä³ëåíèõ ñë³â, ñêîðèñòàâøèñü òëóìà÷-

íèì ñëîâíèêîì.
2. Ïîì³ðêóé, ÷îìó â÷åí³ òàê ðåòåëüíî â³äíîâëþâàëè â³çåðó-

íîê.
3. Äå ñüîãîäí³ ìîæíà ïîáà÷èòè ôàðàîí³â òà åëåìåíòè ¿õíüî-

ãî ïîáóòó? Íàâåäè ê³ëüêà ïðèêëàä³â. 
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Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

4. Ïðî ÿê³ ùå îñîáëèâîñò³ æèòòÿ ôàðàîí³â òîá³ â³äîìî? Íà-
âåäè 2–3 ôàêòè, ñêîðèñòàâøèñü äîâ³äêîâèìè äæåðåëàìè. 

5. Ïðîäîâæ ê³ëüêîìà ðå÷åííÿìè çàäàíèé ïî÷àòîê: ßêáè ÿ 
áðàâ/áðàëà ó÷àñòü ó ðîçêîïêàõ ãðîáíèöü ôàðàîí³â, òî… 

Ó öüîìó ïàðàãðàô³  
òè ä³çíàºøñÿ,  
ÿê ïèñàòè ñëîâà ç
● префіксом пре-;
● префіксом при-;
● префіксом прі-.

ÓÐÎÊ 18.  ÍÀÏÈÑÀÍÍß ÏÐÅÔ²ÊÑ²Â 
ÏÐÅ-, ÏÐÈ-, ÏÐ²-

Префікси Правила Приклади

ïðå-

1) ó ñëîâàõ, ÿê³ âèðàæàþòü 
íàéâèùèé ñòóï³íü îçíàêè 
(ìîæíà çàì³íèòè íà «äóæå»)

ïðåïîãàíî (äóæå 
ïîãàíî), ïðåãàðíèé 

(äóæå ãàðíèé)

2) ó äåÿêèõ ³íøèõ 
ñëîâàõ, çîêðåìà 
ñòàðîñëîâ’ÿíñüêîãî 
ïîõîäæåííÿ

ïðåçèðñòâî 
(ïðåçèðëèâèé), 
ïðåîñâÿùåííèé, 

ïðåïîäîáíèé, ïðåñòîë

ïðè-

1) ó ä³ºñëîâàõ ç³ çíà÷åííÿì 
íàáëèæåííÿ, ïðèºäíàííÿ, 
÷àñòêîâîñò³ ä³¿

ïðèá³ãòè (íàáëèæåííÿ), 
ïðèáóäóâàòè 
(ïðèºäíàííÿ), 

ïðèñîëèòè (÷àñòêîâ³ñòü)

2) â ³ìåííèêàõ òà 
ïðèêìåòíèêàõ, óòâîðåíèõ 
óíàñë³äîê ïîºäíàííÿ  
ç ïðèéìåííèêîì ïðè

ïðè ãîð³ — ïðèã³ðîê, 
ïðè áåðåç³ — 
ïðèáåðåæíèé

3) ó ïðèêìåòíèêàõ ç³ 
çíà÷åííÿì íåïîâíîòè 
îçíàêè

ïðèñîëåíèé, 
ïðèñòàðêóâàòèé

ïð³- 1) ëèøå â òðüîõ ñëîâàõ
ïð³çâèùå, ïð³çâèñüêî, 

ïð³ðâà

ÓÐÎÊ 18. Íàïèñàííÿ ïðåô³êñ³â ïðå-, ïðè-, ïð³-
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ÁÓÄÎÂÀ ÑËÎÂÀ.  ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß2

Ëåò³òè — ïðèëåò³ëè.Çðàçîê

Ïðîàíàë³çóé ðåêëàìó. Ïîÿñíè, ÷îìó àâòîðè òåêñòó 
âèð³øèëè çàëèøèòè îáèäâà ïðåô³êñè. 

Äî çàïðîïîíîâàíèõ ñë³â äîäàй ïðåô³êñè ïðå-, ïðè- é 
óòâîðè íîâ³ ñëîâà. 

Мудрий, сісти, власник, копати, завзятий, крикнути, 
чарувати, кордон, берег, готувати, погано, іти, кумед-
ний, чистий, майструвати.
Ïðîàíàë³çóé ñõåìó. Óñíî ïðîêîìåíòóé ïðàâèëà íàïè-
ñàííÿ ïðåô³êñ³â, çîáðàæåí³ íà í³é.

Прірва
Прізвище

Прізвисько

«ïðå-» ó ñëîâàõ ìîæíà 
çàì³íèòè íà «äóæå»

ó ñëîâàõ ñòàðîñëîâ’ÿí-
ñüêîãî ïîõîäæåííÿ

íàáëèæåííÿ ä³¿ íåïîâíîòà ä³¿

ïðèºäíàííÿ 

ïð³-

ïðå-

ïðè-

107

108

109



63

Îïèøè óÿâíó ïîäîðîæ äî áóäü-ÿêî¿ êðà¿íè, âèêîðèñòîâó-
þ÷è ñëîâà ç äîâ³äêè. 

Äîâ³äêà. Ïðèçåìëèòèñÿ, ïðèáëèçíî, ïðèáåðåæíèé, ïðè¿õà-
òè, ïðèäèâèòèñÿ, ïðèã³ð’ÿ, ïðèºìíî, ïðèìîðñüêèé, ïðèðîä-
íî, ïðèêðàñè. 

Îäíà ñëóæáà òàêñ³ ïîïðîñèëà êë³ºíòà çàïîâíèòè äàí³ äëÿ 
îïëàòè êàðòêîþ. Ïðîàíàë³çóé ñêðèíøîò ³ çðîáè âèñíîâêè 
ïðî òå, ÷è âñ³ ñëîâà âæèòî / íàïèñàíî ïðàâèëüíî.

Äî ïîäàíèõ ñë³â äîäàé ïðåô³êñè ïðå- àáî ïðè-. Çàïèøè.

 гарний,  кріпити,  живлений,  орати, 
 добрий,  високий,  жмурений,  кида-

ти,  солодкий,  мудрість,  голубити,  
 кислий,  старкуватий,  значити,  
 везений,  красно,  злий,  гнути,  
 люто,  тяжкого,  гнати,  дорогий,  
 тягну,  тримати,  чорний.

Ï³äêðåñëè â ñëîâàõ ³ç ïðåô³êñîì ïðè- ÷åòâåðòó ç ê³íöÿ 
áóêâó é ïðî÷èòàºø çàê³í÷åííÿ âèñëîâó Â. Øåêñï³ðà: 
«Æàðò ³íîä³ áóâàº...».
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ÓÐÎÊ 18. Íàïèñàííÿ ïðåô³êñ³â ïðå-, ïðè-, ïð³-
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ÁÓÄÎÂÀ ÑËÎÂÀ.  ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß2
Ïåðåïèøè ñëîâà, óñòàâëÿþ÷è ïðîïóùåí³ ë³òåðè å, è àáî ³. 
Ó ÿê³é êîëîíö³ âñ³ ñëîâà ìàþòü îäíàêîâèé ïðåô³êñ?

пр..стол   пр..нижений  пр..зирливий
пр..борканий  пр..нести   пр..звисько
пр..землений  пр..класти   пр..звище
пр..добрий  пр..жовклий  пр..краса
пр..завзятий  пр..чіпливий  пр..хилений
пр..мудрий  пр..скіпливий  пр..ярок

Ïðîàíàë³çóé ïàðè ñë³â. Ïîÿñíè ¿õí³é ïðàâîïèñ.

пребілий прибілений престарий пристарілий
прикрашенийпрекрасний

Ïåðåïèøè, óñòàâëÿþ÷è ïðîïóùåí³ ë³òåðè òà ðîçä³ëîâ³ 
çíàêè. Ï³äêðåñëè ñëîâà ç ïðåô³êñàìè ïðå-, ïðè-, ïð³-. 
Ïîçíà÷, ÷è º òâåðäæåííÿ ïðàâäèâèìè (çà çì³ñòîì òåêñòó). 
Ç’ÿñóé çíà÷åííÿ âèä³ëåíèõ ñë³â. 

1. За часів Другої світової війни амер..канс..кий хім..к 
на пр..звище Кувер займався ро..робкою пр..точних збро-
йових пр..цілів. 2. Із пр..цілами в нього нічого не вийшло 
зате під час одного з експер..ментів уся команда бу-
квально пр..липла до столу. 3. Цю р..човину з пр..чудо-
вими властивостями назвали суп..рклеєм. 4. До 1958-го  
року пр..красний клей був випущений у масовий обіг. 
5. Протягом наступних декількох років Кувер брав участь 
у розробці й випуску ще 320 видів клею, зокрема для  
пр..живлення ран. 6. До моменту смерті вченого в  
2011-му році йому належало пр..близно 450 патентів.

¹ Òâåðäæåííÿ Ïðàâäà Íåïðàâäà 

1 Ó÷åíèé Êóâåð ðîäîì ç Àìåðèêè.

2 Êóâåð ïðàöþâàâ ó ãàëóç³ õ³ì³¿.

3 Êóâåð âèíàéøîâ íàéñëàáøèé ó ñâ³ò³ êëåé. 

4
Ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè Êóâåð ðîç-
ðîáëÿâ â³éñüêîâèé îäÿã.

5
Ï³ñëÿ âèíàéäåííÿ ñóïåðêëåþ â÷åíèé 
ñòâîðèâ ùå ïîíàä 450 âèä³â êëåþ.

6 Ó÷åíèé ïîìåð ó 2011 ðîö³. 

113

114

115
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Ó öüîìó ïàðàãðàô³  
òè ä³çíàºøñÿ,  
ÿê ïèñàòè ñëîâà ³ç
● суфіксами -ечок-, -ечк-;
● суфіксами -ичок-, -ичк-;
● із суфіксами -ив-, -ев-.

ÓÐÎÊ 19.  ÏÐÀÂÈËÀ ÍÀÏÈÑÀÍÍß 
ÁÓÊÂ Å, È Â ÑÓÔ²ÊÑÀÕ 
-Å×ÎÊ-, -Å×Ê-, -È×ÎÊ-, 
-È×Ê-, -ÈÂ-(Î), -ÅÂ-(Î)

-ечк-, -ечок- (-єчк-, -єчок-) -ичк-, -ичок-
зменшено-пестливі 
слова: річечка, книжечка, 
віконечко,вершечок, копієчка 

слова, утворені від іменників із суфіксами 
або основою на -ик-, -иц-: вогничок  
(від вогник), вуличка (від вулиця)

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

Ïðîàíàë³çóé ïàðè ñë³â. Ïîÿñíè, ÿêà çàêîíîì³ðí³ñòü º â 
íàïèñàíí³ ñóô³êñ³â.

1) вулиця

2) палиця

3) діжка

4) ліжко

вуличка

паличка

діжечка

ліжечко

Óòâîðè â³ä ïîäàíèõ ñë³â ñï³ëüíîêîðåíåâ³ ³ç ñóô³êñîì -å÷ê- 
àáî -è÷ê-. Ïðèäóìàé ³ çàïèøè ðå÷åííÿ ç óòâîðåíèìè 
ñëîâàìè. 

Полиця, річка, стежка, вулиця, трава, книжка, рука, 
індик, земля, гніздо, суниця, грушка, свічка, паляниця, 
чашка.
Ïðî÷èòàé óðèâîê ç åíöèêëîïåä³¿. Âèêîíàé çàâäàííÿ.

Шиболе′т (в перекладі означає «колос», рідше – «те-
чія») — характерна мовна особливість, яка дає змогу 
ідентифікувати групу людей; своєрідний «мовний па-
роль», за яким можна розпізнати, що мова, якою розмов-
ляє людина, є для неї нерідною.

Під час російського вторгнення в Україну в 2022 
році мовним паролем українців стало слово паляни-
ця. Попри видиму простоту слова, людина, що звикла 
до фонетики російської мови (де немає м’якого звука ц, 
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Ëîæêà — ëîæå÷êà, âîäèöÿ — âîäè÷êà.Çðàçîê

ÓÐÎÊ 19. Ïðàâèëà íàïèñàííÿ áóêâ å, è 
â ñóô³êñàõ -å÷îê-, -å÷ê-, -è÷îê-, -è÷ê-, -èâ-(î), -åâ-(î)
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ÁÓÄÎÂÀ ÑËÎÂÀ.  ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß2
а звук л є значно твердішим), вимовляє його з помітним 
для українського вуха акцентом. Окрім того, Рада на-
ціональної безпеки та оборони радила виявляти неносіїв 
мови також за вимовою інших слів: молодиця, світлиця, 
нісенітниця, веселка, філіжанка, вештатися, духмя-
ний, непереливки, кмітливий, пуцьвірінок, обценьки, 
теревенити, телепень.

За матеріалами енциклопедії «Вікіпедія»

Новий пароль українця 
ß ñèä³ëà ó êðàìíèö³ 

ó ñâî¿é íîâ³é ñï³äíèö³,  
¿ëà ñòèãë³ ïîëóíèö³, 

óìî÷èëà â öóêîðíèöþ, 
ùî êóïèëà ó êðàìíèö³  

á³ëÿ Óêðçàë³çíèö³. 

Çàâäàííÿ
1. Äëÿ ÷îãî ïîòð³áåí ìîâíèé ïàðîëü?
2. ×îìó, íà òâîþ äóìêó, äî ñë³â ïåðåâ³ðêè çàðàõîâóþòü âåø-

òàòèñÿ, êì³òëèâèé, òåëåïåíü?
3. Ç’ÿñóé çíà÷åííÿ ñë³â ô³ë³æàíêà, íåïåðåëèâêè, ïóöüâ³ð³-

íîê.
4. Çíàéäè ñëîâà ç îñíîâîþ íà 

-èê, -èö. Óòâîðè â³ä íèõ çìåí-
øåíî-ïåñòëèâ³ ôîðìè. Çàïèøè 
ïàðè â çîøèò. Íàïðèêëàä, áëè-
ñêàâèöÿ — áëèñêàâè÷êà. 

Çðîáè òðè êîìïë³ìåíòè áëèçü-
ê³é ëþäèí³, âèêîðèñòîâóþ-
÷è ñëîâà ³ç ñóô³êñàìè -å÷ê-,  
-å÷îê-. Çàïèøè ¿õ ó ôîðì³ çàïèñêè 
àáî ëèñò³âêè.

119
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Äîáåðè ä³ºñëîâà, ÿê³ îïèñóþòü ïîäàí³ çîáðàæåííÿ. 
Óòâîðè çà çðàçêîì â³ä íèõ ³ìåííèêè çà äîïîìîãîþ 
ñóô³êñà -èâ(î). 

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò
-ив-

     Ñëîâà ç³ çíà÷åííÿì ðåçóëüòàòó ïðàö³ àáî ïðîäóêòó 
ìàþòü ñóô³êñ -èâ-: âàðèòè — âàðèâî, ïðÿñòè — ïðÿäèâî, 
ìåðåæèòè — ìåðåæèâî. 

       À òàêîæ ìàðèòè — ìàðèâî.

120

×èòàòè — ÷òèâî.Çðàçîê

1

3

5

2

4

6

ÓÐÎÊ 19. Ïðàâèëà íàïèñàííÿ áóêâ å, è 
â ñóô³êñàõ -å÷îê-, -å÷ê-, -è÷îê-, -è÷ê-, -èâ-(î), -åâ-(î)
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ÁÓÄÎÂÀ ÑËÎÂÀ.  ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß2
Âèêîíàé òåñòîâ³ çàâäàííÿ. 

1. Ë³òåðó è òðåáà ïèñàòè â óñ³õ ñóô³êñàõ ðÿäêà
А мереж..во, діж..чка  Б печ..во, стеж..чка
В плет..во, річ..чка  Г чт..во, пол..чка

2. Ë³òåðó å òðåáà ïèñàòè â óñ³õ ñóô³êñàõ ðÿäêà
А вікон..чко, пальч..к  Б верш..чок, вагонч..к
В гнізд..чко, дон..чка  Г подуш..чка, годівн..чка

3. Óñ³ ñëîâà ïèøåìî ç ë³òåðîþ å â ðÿäêó
А нож..чок, пр..милий  Б мел..во, пр..дорогий
В кош..чок, пр..пишний  Г свіч..чка, пр..кумедний

121
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ÓÐÎÊ 20.  ÁÓÄÎÂÀ ÑËÎÂÀ. ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß.  
ÓÇÀÃÀËÜÍÅÍÍß

Ðîçáåðè ñëîâà çà áóäîâîþ. 

Прибережний, захворіти, розгадав, хмарка, бездум-
ний, значення.

Äîáåðè ñëîâà äî ïîäàíèõ ñõåì. 

1. 3.

2. 4.

Äîáåðè ñï³ëüíîêîðåíåâ³ ñëîâà çà çðàçêîì. Âèçíà÷ 
ó êîæíîìó ñëîâ³ îñíîâó é çàê³í÷åííÿ.

Çðàçîê

çóá

çóáíèé

çóáîê

áåççóáèé

çóáî÷èñòêà

äóõ í³÷ âîëÿ
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ÓÐÎÊ 21.  Ä²ÀÃÍÎÑÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ 1.  
Áóäîâà ñëîâà. Îðôîãðàô³ÿ

Äîáåðè äî ïîäàíèõ êîðåí³â ñóô³êñè ç ïåðåë³êó.

ì³ñò- + -å÷ê- = ì³ñòå÷êî. Çðàçîê СУФІКСИ
-å÷ê-
-è÷ê-
-å÷îê-
-è÷îê-
-åí-
-åíí-
-èâ-

КОРЕНІ
ãí³çä-
ïòàø-
âîä-
çíà÷-
ïå÷-
ì³ø-
÷àñí-
êîò-

äîáð-
âåðø-
êðîë-

Варіант 1
1. Óñ³ ñëîâà ìàþòü ïðåô³êñ ó ðÿäêó

À õâîðîáëèâèé, ãóìîâèé  Á ñòîìàòîëîã, äîâãîòà
Â ïðèá³ãòè, ïîäàòè   Ã âðîäëèâèé, ðóõëèâèé

2. Óñ³ ñëîâà º ñï³ëüíîêîðåíåâèìè â ðÿäêó
À âåñëî, âåñëîì, âåñëàìè  Á á³ëêà, ïîá³ëèòè, á³ëü
Â âèñîêèé, âèñî÷³íü, âèñîêî Ã ðóõ, ðóõëèâèé, ðóøíèê

3. Íåïðàâèëüíî âèä³ëåíî çàê³í÷åííÿ â ðÿäêó
À ñòîë³â     Á ñïðèòíèì
Â äåíü     Ã çàñîáè

4. Óñ³ ñëîâà ìîæíà ïîºäíàòè ç ïðåô³êñîì ïðè- â ðÿäêó
À â’ÿëèé, áèòèé, íåñåíèé  Á çåëåíèé, øâèäêèé, òåïëèé
Â çëèé, ìóäðèé, äîâãèé  Ã õèòðèé, áëèñêó÷èé, æîâòèé

5. Êîð³íü ïðàâèëüíî ïîçíà÷åíî âåëèêèìè ë³òåðàìè ó âàð³àíò³
À ïðî-ÌÎÂ-à    Á ïðå-×ÓÄÎ-âèé
Â íà-ÑÒ²ÍÍ-èé   Ã ùî-ÐÀÍÊÓ

69

ÓÐÎÊ 21. Ä³àãíîñòè÷íà ðîáîòà 1
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ÁÓÄÎÂÀ ÑËÎÂÀ.  ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß2
6. Óñ³ ñëîâà ïèøåìî ç ïðåô³êñîì ñ- ó ðÿäêó

À ..ïîâ³ñòèòè, ..õîäè, ..êàçàòè
Á ..ïîïåëèòè, ..÷³ïëÿòè, ..òîïòàíèé
Â ..ïðè÷èíèòè, ..ñóâàòè, ..êàçàòè
Ã ..ïðîáóâàòè, ..òèñëèé, ..áèòè

Варіант 2
1. Óñ³ ñëîâà ìàþòü ïðåô³êñ ó ðÿäêó

À çàõìàðíèé, íåëåãêèé  Á äîâ³ðà, øâèäêèé
Â çäîðîâèé, îñîáëèâèé  Ã äîãàäëèâèé, äàëåêèé

2. Óñ³ ñëîâà º ñï³ëüíîêîðåíåâèìè â ðÿäêó
À ìèð, ïîìèðèòè, ìèðíèé
Á âîäà, âîäèòè, âîäíèé
Â ëèñèöÿ, ëèñèé, ëèñÿ÷èé
Ã íîñèòè, ïðèíåñòè, áåçíîñèé

3. Ïðàâèëüíî âèä³ëåíî çàê³í÷åííÿ â ðÿäêó
À ëþäèíà     Á äóáîâîãî
Â ðàä³ñòü     Ã õîäèëè

4. Óñ³ ñëîâà ìîæíà ïîºäíàòè ç ïðåô³êñîì ïðå- â ðÿäêó
À õèòðèé, çëèé, áèòèé  Á çåëåíèé, íåñåíèé, òåïëèé
Â øâèäêèé, ìóäðèé, íèçüêèé Ã ñâ³òëèé, â’ÿëèé, áëèñêó÷èé

5. Êîð³íü ïðàâèëüíî ïîçíà÷åíî âåëèêèìè ë³òåðàìè ó âàð³àíò³
À ïåðå-Ë²ÒÍ-èé   Á ó-ÇÈÌÊ-ó
Â ïðå-ÌÓÄÐ-î   Ã íà-ÐÎÄÍ-³ñòü

6. Óñ³ ñëîâà ïèøåìî ç ïðåô³êñîì ç- ó ðÿäêó
À ..õóäíóòè, ..øèòè, ..ïîãàä
Á ..ïëåòåíèé ..ìèòè, ..÷èñòèòè
Â ..ñóíóòè, ..áóäèòè, ..øèòè
Ã ..æóâàòè, ..ãóáèòè, ..êóïàòè

1 âàð³àíò 2 âàð³àíò
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Ó öüîìó ïàðàãðàô³  
òè ä³çíàºøñÿ
●  як правильно формулю-

вати відповідь на уроці.

ÓÐÎÊ 22.  ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÌÎÂËÅÍÍß 5. 
Â³äïîâ³äü íà óðîö³.  
Ñòðóêòóðà â³äïîâ³ä³.  
Ðîçãîðíóòà â³äïîâ³äü

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

Ùîá â³äïîâ³äü íà óðîö³ áóëà ÷³òêîþ é ñòðóêòóðîâàíîþ, äî-
òðèìóéñÿ òàêèõ ïîðàä:

1. Âèçíà÷, ÿêèé òèï çàïèòàííÿ ïîñòàâëåíî. Äëÿ öüîãî 
ïðî àíàë³çóé, ÿêå ïèòàëüíå ñëîâî (ùî? êîëè? ÿê? ÷îìó? 
òîùî) àáî íàêàçîâå ä³ºñëîâî (ðîçêàæ³òü, ïåðåêàæ³òü, ïî-
ÿñí³òü òîùî) âèêîðèñòàíå. 

2. Ñôîðìóëþé îñíîâíó òåçó â³äïîâ³ä³ çàëåæíî â³ä òèïó çà-
ïèòàííÿ, íàïðèêëàä: 

Çàïèòàííÿ Â³äïîâ³äü

ùî òàêå … ? … — öå … 

êîëè ñòàëîñÿ … ? … ñòàëîñÿ òîä³, êîëè … 

ÿê çðîáèòè … ? ùîá çðîáèòè …, òðåáà …

÷îìó â³äáóâàºòüñÿ …? … â³äáóâàºòüñÿ òîìó, ùî …

3. Äîáåðè âëàñí³ ïðèêëàäè é ïîÿñíåííÿ, ÿêùî öå ìîæëèâî.

4. Âèêëàäè ñâî¿ äóìêè ïîñë³äîâíî: âñòóï — îñíîâíà ÷à-
ñòèíà — âèñíîâîê. 

5. Äëÿ ïåðåõîäó ì³æ ÷àñòèíàìè â³äïîâ³ä³ âèêîðèñòîâóé äî-
ïîì³æí³ ñëîâà: ïî-ïåðøå, ïî-äðóãå, îêð³ì òîãî, íàïðè-
êëàä, îòæå òîùî. 

Ñêîðèñòàâøèñü ïîðàäàìè 
åêñïåðòà, çàïèøè çâ’ÿçíó 
â³äïîâ³äü íà îäíå ³ç çàïè-
òàíü. Ïåðåâ³ð ñåáå çà ïîäà-
íèì ÷åêëèñòîì.
А Що таке префікс?
Б Що таке суфікс?
В  Як визначити корінь слова?
Г  Які слова є спільнокорене-

вими?

126
Чеклист «Як перевірити 

відповідь?»
 5 ÿ ñôîðìóëþâàâ / ñôîðìóëþ-

âàëà ÷³òêó òåçó äî îñíîâíîãî 
çàïèòàííÿ (ïðåô³êñ — öå …; 
ñóô³êñ — öå; ùîá âèçíà÷èòè 
êîð³íü, òðåáà …; ñï³ëüíîêî-
ðåíåâèìè º òàê³ ñëîâà…);

 5 ÿ ä³áðàâ / ä³áðàëà âëàñí³ 
ïðèêëàäè òà ïîÿñíåííÿ;

 5 ìî¿ äóìêè âèêëàäåí³ ïîñë³-
äîâíî: âñòóï — îñíîâíà 
÷àñòèíà — âèñíîâîê; 

 5 ÿ âèêîðèñòàâ / âèêîðèñòàëà 
äîïîì³æí³ ñëîâà. 
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ÓÐÎÊ 22. Ðîçâèòîê ìîâëåííÿ 5
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ÁÓÄÎÂÀ ÑËÎÂÀ.  ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß2
Îö³íè ïèñüìîâó â³äïîâ³äü, ÿêó íàïèñàâ / íàïèñàëà îäíî-
êëàñíèê / îäíîêëàñíèöÿ, âèêîðèñòîâóþ÷è ÷åêëèñò ³ç ïîïå-
ðåäíüî¿ âïðàâè. Ïîðàäü, ÿê ìîæíà ïîë³ïøèòè â³äïîâ³äü.

Âèçíà÷, ÿê ìîæíà ïîêðàùèòè ïîäàí³ óñí³ â³äïîâ³ä³. ßêèõ 
ïîðàä íå äîòðèìàíî?

Â

Á

À
Префікси — це, як його, ну, не букви, а кіль-
ка букв, які є в слові.

О, згадала! Це ж воно! Точно! Я скажу зараз! 
Це префікси, які після кореня в словах!

Ееееммм… префікси… ну я не знаааю… 
може, хай хтось інший скаже.

Ïåðåïèøè é çàïîâíè òàáëèöþ, ñôîðìóëþâàâøè êëþ÷î-
âó òåçó äî êîæíîãî ³ç çàïèòàíü çà çðàçêîì. 

Запитання Ключова теза 
(відповідь)

1. Що таке Мюнхен?
2.  Чому потрібно захищати тварин?
3.  Коли Україна здобула незалежність?
4.  Як визначити закінчення в слові?
5.  Назвіть три причини глобального потепління.

Äî äâîõ òåç ³ç ïîïåðåäíüî¿ âïðàâè äîäàé âñòóï, ïðèêëà-
äè, ïîÿñíåííÿ é âèñíîâêè. Îçâó÷ ðîçãîðíóòó â³äïîâ³äü 
ñâîºìó îäíîêëàñíèêó / îäíîêëàñíèö³. Ïîïðîñè äàòè çâî-
ðîòíèé çâ’ÿçîê, âèêîðèñòîâóþ÷è çàïèòàííÿ íèæ÷å.

1. Чи повністю розкрито тему?
2. Чи потребує відповідь уточнень або виправлень 

щодо правильності?
3. Чи вдалий початок відповіді?
4. Чи вдалий кінець відповіді?
5. Чи доречною була інтонація, міміка, жести?
6. Чи були мовні помилки у відповіді?

127
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Ùî òàêå ²ñïàí³ÿ? — ²ñïàí³ÿ — öå êðà¿íà, ðîçòàøîâàíà â ªâðîï³. Çðàçîê
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Ïðîàíàë³çóé ä³àëîã. Çðîáè âèñíîâêè ïðî òå, ùî òàêå 
êðàä³æêà. ×è çàâæäè âîíà ñòîñóºòüñÿ ìàòåð³àëüíèõ ðå-
÷åé?

131

Ó öüîìó ïàðàãðàô³  
òè ä³çíàºøñÿ, ùî òàêå
●  академічна добро-

чесність;
●  порушення академіч-

ної доброчесності.

ÓÐÎÊ 23.  ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÌÎÂËÅÍÍß 6. 
Ïîíÿòòÿ àêàäåì³÷íî¿  
äîáðî÷åñíîñò³

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

Àêàäåì³÷íà äîáðî÷åñí³ñòü — öå ñóêóïí³ñòü ïðèíöèï³â ÷åñ-
íîñò³ é ïðîçîðîñò³, ÿêèõ ìàþòü äîòðèìóâàòèñÿ âñ³ ó÷àñíèêè 
îñâ³òíüîãî ïðîöåñó: ó÷í³, ó÷èòåë³, âèõîâíèêè òîùî. 

ª äåê³ëüêà âèä³â ïîðóøåííÿ àêàäåì³÷íî¿ äîáðî÷åñíîñò³:

 5 ïëàã³àò (ïîõîäèòü â³ä ëàòèíñüêîãî «plagium», ùî îçíà÷àº 
«êðàä³æêà») – öå ïðèñâîºííÿ  ðåçóëüòàò³â ÷óæî¿ ðîçóìî-
âî¿ ïðàö³ áåç çàçíà÷åííÿ ñïðàâæíüîãî àâòîðà / àâòîðêè;

 5 ôàáðèêàö³ÿ — âèãàäóâàííÿ äàíèõ ÷è ôàêò³â;

 5 ôàëüñèô³êàö³ÿ — ñâ³äîìà çì³íà íàÿâíèõ äàíèõ ³ ôàêò³â;

 5 ñïèñóâàííÿ — âèêîíàííÿ ïèñüìîâèõ ðîá³ò ³ç çàëó÷åí-
íÿì çàáîðîíåíèõ äæåðåë ³íôîðìàö³¿, çîêðåìà ï³ä ÷àñ 
îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ;

 5 íåîá’ºêòèâíå îö³íþâàííÿ — ñâ³äîìå çàâèùåííÿ àáî 
çàíèæåííÿ îö³íêè ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ çäîáóâà÷³â îñâ³-
òè òîùî.

Привіт, Лізо! 
У тебе новий 

телефон?
Привіт! Так, хтось 
забув у роздягаль-
ні — я забрала його 

собі.

А ти вчора мій твір 
списував! Це теж 

крадіжка!

Може, краще 
повернути?  

Це ж крадіжка!

ÓÐÎÊ 23. Ðîçâèòîê ìîâëåííÿ 6
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ÁÓÄÎÂÀ ÑËÎÂÀ.  ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß2
Îçíàéîìñÿ ç ïðè÷èíàìè ñïèñóâàííÿ. Óêëàäè ñïèñîê â³ä 
íàéïîøèðåí³øèõ, íà òâîþ äóìêó, äî íàéìåíø ïîøèðå-
íèõ. Ñâîþ ïðîïîçèö³þ îá´ðóíòóé. 

лінь

брак 
часу

надмір  
інформації

нецікавий/
непотрібний 

предмет

ігнорування 
проблеми 
вчителями

отримання 
хорошої 
оцінки

страх

так  
легше

Äæåðåëî: https://saiup.org.ua

Çàïðîïîíóé 2-3 ïðàâèëà ðîáîòè â êëàñ³, ÿê³ äîïîìîæóòü 
óíèêíóòè ñïèñóâàííÿ. 

Ïðîàíàë³çóé ïîäàí³ ñèòóàö³¿ é âèçíà÷, ÿê³ âèäè ïîðó-
øåíü àêàäåì³÷íî¿ äîáðî÷åñíîñò³ òðàïèëèñÿ â øêîëÿð³â / 
øêîëÿðîê. Ñâîþ äóìêó ïîÿñíè. Ïîì³ðêóé, äî ÷îãî òàê³ 
ñèòóàö³¿ ìîæóòü ïðèçâåñòè â ìàéáóòíüîìó. 

Це Васько. 
Він отримав завдання розпитати рідних 

про їхні професії й підготувати мінівиступ 
у класі. Мама Васька була дуже зайнята, до 
дідуся й бабусі далеко їхати, тому хлопець 
засів в інтернет й описав ті професії, про які 
було найбільше інформації. Виступ вийшов 
вдалим, і Васько отримав гарну оцінку.

Це Таня.
Таня не підготувалася до підсумкового тес-

ту. Але їй дуже пощастило, бо поруч сидить 
найкраща подружка — відмінниця Оля. 
Правда, Тані довелося весь урок відволікати 
однокласницю на свій варіант тесту. У резуль-
таті Оля написала підсумкову роботу гірше, 
ніж Таня, але ж дружба важливіша. Хіба ні?

Васько

Таня

À

Á

132
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134
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Це Юрчик.
Юрчик — спортсмен, тому на виконання 

домашніх завдань йому майже ніколи не 
вистачає часу: хлопець постійно тренується. 
Добре, що є ГДЗ. Саме завдяки готовим від-
повідям Юрчик усюди встигає – і гарно ви-
ступати на змаганнях, і непогано вчитися.

Це Христя.
Христя дуже не любить писати твори. Цьо-

го разу додому задали опис картини з пейза-
жем. У Христі є старша сестра Наталя, яка 
дбайливо зберігає всі свої зошити за мину-
лі класи. «А раптом моя сестра вчилася за 
тим самим підручником і виконувала це ж 
завдання?» – подумала Христя. Їй пощасти-
ло: твір з виправленими помилками дівчин-
ка переписала, і вчителька виокремила його 
як найкращий у класі. Звичайно, Христя ні-
чого не сказала сестрі.

Юрчик

Христя

Â

Ã

Îáåðè îäíó ³ç ñèòóàö³é, îïèñàíèõ ó ïîïåðåäí³é âïðàâ³. 
Îïèøè, ÿê íà êîæíó ³ç íèõ ìîæóòü çðåàãóâàòè:

1. Мама Васька (текст А).
2. Відмінниця Оля (текст Б).
3. Сестра Наталя (текст Г).

135

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

Îäíà ç îçíàê ïëàã³àòó — â³äñóòí³ñòü âêàç³âêè íà àâòîðà / 
àâòîðêó àáî äæåðåëî ³íôîðìàö³¿. Ùîá äîòðèìóâàòèñÿ àêà-
äåì³÷íî¿ äîáðî÷åñíîñò³, òðåáà çàâæäè çàçíà÷àòè ö³ äàí³ äëÿ 
òåêñò³â, ôîòîãðàô³é, â³äåî òîùî. 

ÓÐÎÊ 23. Ðîçâèòîê ìîâëåííÿ 6
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ÁÓÄÎÂÀ ÑËÎÂÀ.  ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß2
Ïîð³âíÿé äâà óðèâêè ç ó÷í³âñüêèõ ïðåçåíòàö³é. Ó ÿêîìó 
âàð³àíò³ äîòðèìàíî ïðèíöèï³â àêàäåì³÷íî¿ äîáðî÷åñíî-
ñò³? Ñâîþ äóìêó ïîÿñíè. 

Ïðîàíàë³çóé ñèòóàö³¿. Çðîáè âèñíîâêè ïðî äîòðèìàííÿ 
àêàäåì³÷íî¿ äîáðî÷åñíîñò³. 

136

137

Ñèòóàö³ÿ 2

Французький суд оштрафував відомого художника Джеффа 
Кунса та його студію на 135 тисяч євро за керамічну 
скульптуру, яка практично ідентична до рекламного 
зображення, опублікованого в середині 80-х років минулого 
століття. Це вже не перший випадок, пов’язаний з ім’ям 
скандального митця.

Ñèòóàö³ÿ 1

У нашої вчительки Віктор� Всеволодівни є групка дітей-
помічників. Вони завжди готові виручити: прибрати 
в класі, вимити дошку, підготувати концертну 
програму, подарувати великий букет на 
свято... Тому Вікторія Всеволодівна теж 
допомагає своїм улюбленцям. Іноді 
підкаже правильну відповідь або 
ж просто підвищить оцінку 
активістові. А хіба ж може 
бути по-іншому?
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Ó öüîìó ïàðàãðàô³  
òè ä³çíàºøñÿ, ùî òàêå
●  словотвір;
●  непохідне слово;
●  похідне слово;
●  твірне слово;
●  твірна основа;
●  словотвірний  

ланцюжок.

ÓÐÎÊ 24.  ÇÌ²ÍÞÂÀÍÍß  
² ÒÂÎÐÅÍÍß ÑË²Â.  
ÒÂ²ÐÍÅ ÑËÎÂÎ.  
ÑËÎÂÎÒÂ²ÐÍÈÉ  
ËÀÍÖÞÆÎÊ

Ïîì³ðêóé, ÿêå ñëîâî â êîæí³é ³ç ïàð º ïîõ³äíèì, à ÿêå — 
íåïîõ³äíèì. Ñâîþ äóìêó ïîÿñíè.

рука рукав звичайний надзвичайний1 3

2 4безмежжя цінамежа цінний

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

Ñëîâîòâ³ð — öå ðîçä³ë íàóêè ïðî ìîâó, ùî âèâ÷àº ñïî-
ñîáè òâîðåííÿ ñë³â. 

Íåïîõ³äíèìè º ò³ ñëîâà, ïîõîäæåííÿ ÿêèõ ìè íå ìî-
æåìî âñòàíîâèòè. Âàæêî ñêàçàòè, â³ä ÿêèõ ñë³â âîíè áóëè 
óòâîðåí³, àäæå öå â³äáóëîñÿ äóæå äàâíî. Çàçâè÷àé íåïî-
õ³äí³ ñëîâà íå ìàþòü ïðåô³êñ³â ³ ñóô³êñ³â.

Ïîõ³äí³ ñëîâà ìè óòâîðþºìî â³ä ³íøèõ ñë³â. Íàïðèêëàä, 
ñëîâî ñàäîê º ïîõ³äíèì, àäæå óòâîðèëîñÿ â³ä ñëîâà ñàä. 
Çäåá³ëüøîãî ïîõ³äí³ ñëîâà ìàþòü ñóô³êñè àáî ïðåô³êñè: 
âåñíÿíèé, ïðåìóäðèé, ð³äøå — ëèøå êîð³íü: á³ã (óòâîðå-
íî â³ä á³ãàòè).

138

ÑËÎÂÎÒÂ²Ð.  
ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß

3



ÑËÎÂÎÒÂ²Ð.  ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß3
Ðîçïîä³ëè ñëîâà ó äâ³ êîëîíêè. Âèêîíàé çàâäàííÿ.

Сила, прегарний, найкращий, хмарочос, сильний, 
день, океан, щоденний, ходити, хмара, гарний.

Íåïîõ³äí³ Ïîõ³äí³

Çàâäàííÿ

1. Çíàéäè é âèïèøè ò³ ñëîâà, ÿê³ óòâîðþþòü ïàðè çà ïðèíöè-
ïîì «íåïîõ³äíå — ïîõ³äíå». Íàïðèêëàä, ñèí³é — ïðåñèí³é.

2. ßêå ç³ ñë³â óòâîðåíå â³ä äâîõ? Ñâîþ äóìêó ïîÿñíè.
3. ×îìó â ñëîâ³ ïðåãàðíèé ïèøåìî ïðåô³êñ ïðå-?
4. ×îìó â ñëîâ³ ùîäåííèé ïèøåìî äâ³ í?
5. Â³ä áóäü-ÿêèõ äâîõ íåïîõ³äíèõ ñë³â óòâîðè ïî îäíîìó ïî-

õ³äíîìó é çàïèøè.
6. Ñêëàäè ³ çàïèøè ðå÷åííÿ, ó ÿêîìó áóäóòü ùîíàéìåíøå 

ï’ÿòü ñë³â ³ç ö³º¿ âïðàâè.

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

Ïðîàíàë³çóéìî ñëîâî øàôêà. Âîíî óòâîðåíå â³ä ñëî-
âà øàôà çà äîïîìîãîþ ñëîâîòâ³ðíîãî ñóô³êñà -ê-, ÿêèé 
äîäàëè äî îñíîâè øàô- (òâ³ðíà îñíîâà). Ñëîâî øàôà 
íàçèâàºìî òâ³ðíèì, à øàôêà — ïîõ³äíèì â³ä íüîãî. 

Òâ³ðíó îñíîâó ïîçíà÷àþòü íàä ñëîâîì «ðàìî÷êîþ»: 

Твірне 
слово

Твірна 
основа

Твірна 
основа

Словотвірний 
засіб (суфікс)

Похідне слово
шафа   →  шаф + к + а 

ßê øóêàòè òâ³ðíå ñëîâî?

Ç-ïîì³æ ñï³ëüíîêîðåíåâèõ ñë³â ïîòð³áíî âèáðàòè òå, 
ÿêå â³äð³çíÿºòüñÿ íàéìåíøîþ ê³ëüê³ñòþ çíà÷óùèõ ÷àñòèí 
â³ä ïîõ³äíîãî ñëîâà. Íàïðèêëàä, ïðîô³íàíñóâàòè — ô³-
íàíñèñò, ô³íàíñè, ô³íàíñóâàòè (äî òâ³ðíîãî ñëîâà ô³-
íàíñóâàòè äîäàíî ñëîâîòâ³ðíèé çàñ³á — ïðåô³êñ ïðî-);  
òåëåôîííèé — òåëåôîíóâàòè, òåëåôîí (äî òâ³ðíîãî ñëîâà 
òåëåôîí äîäàíî ñëîâîòâ³ðíèé çàñ³á — ñóô³êñ -í-). 

139

78



79

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

Ñëîâîòâ³ðíèé ëàíöþæîê — öå ñëîâà, ðîçòàøîâàí³ 
â ïîðÿäêó òâîðåííÿ îäíå â³ä îäíîãî. Êîæíå ïîïåðåäíº 
ñëîâî áóäå òâ³ðíèì äëÿ íàñòóïíîãî. Íàïðèêëàä: äåíü → 
äåííèé → ùîäåííèé → ùîäåííèê. Ñëîâî äåíü º òâ³ðíèì 
äëÿ äåííèé, ñëîâî äåííèé º òâ³ðíèì äëÿ ùîäåííèé òîùî. 

Âèçíà÷, ÿêå ñëîâî â äóæêàõ º òâ³ðíèì äëÿ ïîäàíîãî. Ïî-
ÿñíè.

1) будиночок (будувати, будівельник, будинок); 
2) лікарняний (лікувати, лікарня, лікар); 
3) мережевий (мережа, помережити, мереживо); 
4) бавовняний (бавити, бавовна, розбавити).

Ïåðåïèøè ïîäàí³ ïàðè ñë³â. Ïîçíà÷ òâ³ðíå ñëîâî, òâ³ðíó 
îñíîâó, ñëîâîòâ³ðíèé çàñ³á.

Кут — куток, день — денний, спати — проспати, пів-
ніч — північний, малювати — перемалювати. 

Çàïèøè ïîäàí³ ñëîâà òàê, ùîá êîæíå íàñòóïíå áóëî 
óòâîðåíèì â³ä ïîïåðåäíüîãî.

1. Водний, підводник, вода, підводний.
2. Розподіл, поділити, ділити, розподілити.
3. Сон, сонничок, сонний, сонник.
4. Вишивати, шити, вишити, вишиванка, вишиваний.

Â³äíîâè ïðîïóùåí³ ñëîâà â ñëîâîòâ³ðíîìó ëàíöþæêó.

1. День — ??? — щоденний — щоденник.
2. Сніг — сніжний — ??? — підсніжник. 
3. Комп’ютер — ??? — комп’ютерник.
4. Світло — ??? — світлячок.
5. Сіль — ??? — засолити.
6. Чобіт — ??? — чоботарський.

142
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ÓÐÎÊ 24. Çì³íþâàííÿ ³ òâîðåííÿ ñë³â

Твірне 
слово

Похідне слово

Похідне словоТвірне слово

    День    →      денний     →     щоденний
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ÑËÎÂÎÒÂ²Ð.  ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß3

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

ÓÐÎÊÈ    ÎÑÍÎÂÍ² ÑÏÎÑÎÁÈ 
ÑËÎÂÎÒÂÎÐÅÍÍß25-26.

80

Ñïîñ³á  
ñëîâîòâîðåííÿ Ïîÿñíåííÿ Ïðèêëàäè

ïðåô³êñàëüíèé
ñëîâà óòâîðþºìî çà 

äîïîìîãîþ äîäàâàííÿ 
ïðåô³êñà äî òâ³ðíîãî ñëîâà

êèíóòè — ñêèíóòè,
áèòè — çáèòè,

á³ãòè — ïðèá³ãòè

ñóô³êñàëüíèé
ñëîâà óòâîðþºìî çà 

äîïîìîãîþ äîäàâàííÿ 
ñóô³êñà äî òâ³ðíî¿ îñíîâè

á³ëèé — á³ëÿâèé, 
àêòîð — àêòîðêà,
ìîðå — ìîðñüêèé

ïðåô³êñàëüíî- 
ñóô³êñàëüíèé

ñëîâà óòâîðþºìî çà 
äîïîìîãîþ îäíî÷àñíîãî 
äîäàâàííÿ ïðåô³êñà òà 

ñóô³êñà äî òâ³ðíî¿ îñíîâè

ïëå÷å — íàïë³÷íèê, 
äîáðèé —  

ïî-äîáðîìó,
ò³íü — çàò³íîê

áåçàô³êñíèé

ñëîâà óòâîðþºìî çà 
äîïîìîãîþ â³äêèäàííÿ â³ä 
òâ³ðíî¿ îñíîâè ïðåô³êñ³â, 

ñóô³êñ³â, çàê³í÷åíü

á³ãàòè — á³ã,
õîäèòè — õ³ä,

çåëåíèé — çåëåíü

ñêëàäàííÿ  
îñíîâ àáî ñë³â

ñëîâà óòâîðþºìî çà 
äîïîìîãîþ ïîºäíàííÿ 

ê³ëüêîõ îñíîâ àáî ñë³â / 
÷àñòèí ñë³â

ê³íî + òåàòð — 
ê³íîòåàòð, 

áóä³âåëüíèé + 
ìàòåð³àëè — 
áóäìàòåð³àëè

àáðåâ³àö³ÿ

ñëîâà óòâîðþºìî çà 
äîïîìîãîþ ïîºäíàííÿ 
ïåðøèõ ë³òåð äåê³ëüêîõ 

ñë³â

ªâðîïåéñüêèé  
Ñîþç — ªÑ,
Çáðîéí³ ñèëè  
Óêðà¿íè — ÇÑÓ

ïåðåõ³ä  
ç îäí³º¿  

÷àñòèíè ìîâè 
â ³íøó

ñëîâà çì³íþþòü íàëåæí³ñòü 
äî ÷àñòèíè ìîâè

â³éñüêîâèé 
(ïðèêì.) ÷îëîâ³ê — 

â³éñüêîâèé (³ì.) ïðè¿õàâ,
õâîðèé (ïðèêì.) 

÷îëîâ³ê — õâîðèé (³ì.) 
çàéøîâ ó ïàëàòó

Ó öüîìó ïàðàãðàô³ òè 
ä³çíàºøñÿ, ÿê óòâîðþþòü  
ñëîâà çà äîïîìîãîþ
● префіксального способу;
● суфіксального способу;
●  префіксально-суфіксального 

способу;
●  безафіксного способу;
●  складанням основ або слів;
●  абревіацією;
●  переходу з однієї частини  

мови в іншу.
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Âèçíà÷ ñïîñ³á òâîðåííÿ ñë³â ó ïîäàíèõ ïàðàõ.

1) хід — хідник.
2) черговий учень — прийшов черговий.
3) вітер — вітрисько.
4) злий — презлий.
5) питати — запитати.
6) зовнішнє незалежне оцінювання — ЗНО.
7) масажувати — масаж.
8) гумор — гумористичний.
9) покірний — непокірний.
10) воля — визвольний.

Óòâîðè çà äîïîìîãîþ ïðåô³êñ³â íîâ³ ñëîâà. Ïîçíà÷ òâ³ð-
í³ îñíîâè â óòâîðåíèõ ïàðàõ. 

1. З- (с-, зі-): бити, писати, в’янути, шити, чистити.
2. Від- (віді-): проситися, рвати, котити.
3. Під- (піді-): бігти, йти, мести.
4. Роз- (розі-): казати, питати, нести, брати.

Â³ä ïîäàíèõ ñë³â óòâîðè íîâ³ çà äîïîìîãîþ ñóô³êñ³â. Çà-
ïèøè òâ³ðíå òà ïîõ³äíå ñëîâà, ïîçíà÷ ñëîâîòâ³ðíó ÷àñ-
òèíó.

Стіна, урок, клас, лимон, ціна, квартира, земля.
Âèçíà÷, ÿêå ç ÷îòèðüîõ ñë³â ó êîæí³é ãðóï³ óòâîðåíå ÍÅ 
ñóô³êñàëüíèì ñïîñîáîì.

1. Ніченька, киянин, міськком, артилерист.
2. Школяр, прекрасний, кавалерист, вазочка.
3. Каменяр, джерельце, сінокіс, земляк. 
4. Далечінь, хмарище, мандрівник, електрон.
5. Лісок, зіронька, оскал, духовний.
6. Дівчатко, прадавній, хлопчачий, денний.

Ó âèçíà÷åíèõ ñëîâàõ ï³äêðåñëè òðåòþ â³ä ïî÷àòêó áóêâó 
é ïðî÷èòàºø ïð³çâèùå àâòîðà âèñëîâó: «Äðóæáà çàê³í÷ó-
ºòüñÿ òàì, äå ïî÷èíàºòüñÿ íåäîâ³ðà». 

144

145

146

147

ÓÐÎÊÈ 25-26. Îñíîâí³ ñïîñîáè ñëîâîòâîðåííÿ
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Ðîçñîðòóé ñëîâà ó äâ³ êîëîíêè.

Роздоріжжя, перекотити, напівправда, спросоння, 
підрозділ, затишок, подарувати, заземлювати, зловті-
шатися.

Óòâîðåí³ ïðåô³êñàëüíèì  
ñïîñîáîì

Óòâîðåí³ ïðåô³êñàëüíî- 
ñóô³êñàëüíèì ñïîñîáîì

Âèçíà÷ òâ³ðíå ñëîâî òà ñïîñ³á òâîðåííÿ ïîäàíèõ ñë³â.

Ïåðåäìîâà — ìîâà (òâ³ðíå), ñïîñ³á òâîðåííÿ — ïðåô³êñàëüíèé. Çðàçîê

Пришкільний, краєзнавець, розпустити, навушник, до-
їхати, підліток, відбігти, киянин, сонний, землерийка, ту-
ристичний, сніговій.
Âèïèøè ç ïîäàíîãî òåêñòó ñëîâà, óòâîðåí³ âêàçàíèìè 
ñïîñîáàìè. Âèêîíàé çàâäàííÿ.

(1) Компанія «ІВМ» створила найпотужніший у світі 
комп’ютер. (2) За швидкістю обробки інформації він дорів-
нює інтелекту кота. (3) Спеціалісти компанії зробили смі-
ливу заяву. (4) Через 20-30 років вони створять комп’ютер 
з потужністю людського мозку.

Ñïîñ³á òâîðåííÿ Ñëîâî

ñóô³êñàëüíèé

ïðåô³êñàëüíèé

ïðåô³êñàëüíî-ñóô³êñàëüíèé

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

Ðîçð³çíÿé: 

Ïðåô³êñàëüíèé ñïîñ³á  
òâîðåííÿ

Ïðåô³êñàëüíî-ñóô³êñàëüíèé 
ñïîñ³á òâîðåííÿ

Äî òâ³ðíîãî ñëîâà ³ç ñóô³êñîì 
ïðèºäíóºìî ïðåô³êñ: 
ïîê³ðíèé — íåïîê³ðíèé.

Äî òâ³ðíîãî ñëîâà ïðèºäíóºìî 
îäíî÷àñíî ³ ïðåô³êñ, ³ ñóô³êñ: 
ìåæà — áåçìåæíèé (íåìàº 
ñëîâà ìåæíèé).

148

149
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Çàâäàííÿ
1. Óòâîðè 2 ïîõ³äí³ ñëîâà â³ä ñëîâà êîìï’þòåð.
2. Ðîçòàøóé ñëîâà íàäøâèäêèé, øâèäê³ñòü, øâèäêèé ó ñëî-

âîòâ³ðíèé ëàíöþæîê. Çàïèøè. Âèçíà÷ ñëîâîòâ³ðí³ çàñîáè 
òà ñïîñîáè òâîðåííÿ ñë³â.

3. Âèïèøè ç òåêñòó ïðèíàéìí³ 4 íåïîõ³äí³ ñëîâà.
4. Â³ä áóäü-ÿêîãî ñëîâà ç òåêñòó óòâîðè ÿêíàéäîâøèé ñëî-

âîòâ³ðíèé ëàíöþæîê. 

Âèçíà÷ ³ çàïèøè ñïîñ³á òâîðåííÿ ïîäàíèõ ãðóï ñë³â.

1. Полюбляти, розростися, безробітний.
2. Адресат, дипломник, дружний.
3. Пречудовий, піднесений, промовчати.
4. Косар, читання, гарнесенький.
5. ООН, ТСН, ЮНЕСКО, ЗСУ.
6. Зорепад, спецодяг, бронетехніка, Вугледар.
7. Поранений, черговий, військовий.
8. Роздум, блакить, темінь.

Äî ïîäàíèõ ÷àñòèí ñëîâà äîáåðè ïî÷àòêîâ³ ÷àñòèíè òàê, 
ùîá óòâîðèòè ñëîâî ñïîñîáîì îñíîâîñêëàäàííÿ. Çàïèøè.

парк

мен

спорт

зірка

потяг

трек
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ЗОВНІШНЄ	
НЕЗАЛЕЖНЕ	
ОЦІНЮВАННЯ

Донецький	басейн

Âèçíà÷ ñëîâà, ó ÿêèõ â³äáóâñÿ ïåðåõ³ä ç îäí³º¿ ÷àñòèíè 
ìîâè â ³íøó. Âèïèøè ¿õ ³ çðîáè ðîçá³ð çà áóäîâîþ. Âè-
êîíàé çàâäàííÿ.

1. Багато вчених намагалися створити літальні апарати.
2. Щасливцем став відкритий до нового Леонардо да Він-

чі.
3. Цей винахідник розмовляв італійською, іспанською та 

французькою.
4. Перший його проєкт вважають прототипом сучасного 

гелікоптера. 
5. Ідеї Леонардо да Вінчі й досі ніби з далекого майбут-

нього.
Çàâäàííÿ
Çíàéäè ³íôîðìàö³þ ïðî óêðà¿íñüêèõ âèíàõ³äíèê³â, ÿê³ ðîçðîá-
ëÿëè ë³òàëüí³ àïàðàòè. Îôîðì ¿¿ ó âèãëÿä³ ³íôîãðàô³êè é ïðå-
çåíòóé äëÿ îäíîêëàñíèê³â / îäíîêëàñíèöü. 

Äîáåðè äî ïîäàíèõ ìàëþíê³â ñêëàäíîñêîðî÷åí³ ñëîâà 
àáî àáðåâ³àòóðè.

153

154

1

2

4

5

3

прапор Сполучених 
Штатів Америки

Середня  
загальноосвітня  

школа №32

• Найбільшими центрами видобутку є Донецьк, 
Мак§вка, Горлівка, Павлоград, Димитров, 
Торез, Ровеньки, Довжанськ.

• У 60% шахт Донецького басейну вугілля 
видобувають на глибинах більш ніж 600 м. 
Саме ці шахти забезпечують понад половину 
видобутку.

• Середня глибина видобутку вугілля в басейні 
становить 700 м.

• Максимальна — понад 1400 м.
• Для 40 % шахт характерні пласти вугілля,  

які є небезпечними щодо викидів газу.
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Âèêîðèñòàé ñëîâà ç äîâ³äêè (àáî äîäàé ñâî¿) é óòâî-
ðè ñïîñîáîì îñíîâîñêëàäàííÿ ìîæëèâ³ íàçâè ïðîôåñ³é 
ìàéáóòíüîãî. 

Çíàâåöü, äðîíè — äðîíîçíàâåöü. Çðàçîê

Äîâ³äêà. Êîðåêòîð, ðîçâ³äíèê, âèãàäíèê, ³ëþñòðàòîð, êîí-
ñòðóêòîð, áàéê, ïàëèâî, äðîí, ïðîòåç, äâèãóí.

Â³ä ïîäàíèõ ñëîâîñïîëó÷åíü óòâîðè ñëîâà ñïîñîáîì îñ-
íîâîñêëàäàííÿ çà ïîäàíèì çðàçêîì. 

Ðóáàòè äðîâà — äðîâîðóá. Çðàçîê

Міська рада, міський комітет, міське будівництво. 
Ïðîàíàë³çóé îïèñ ìàã³÷íèõ ïðåäìåò³â ³ç ñåð³¿ êíèæîê ïðî 
Ãàðð³ Ïîòòåðà. Îáåðè äî êîæíîãî íàçâó ç äîâ³äêè. Ïîÿñ-
íè, ÿêèì ñïîñîáîì óòâîðåí³ ö³ ñëîâà. Âèêîíàé çàâäàííÿ.

Äîâ³äêà. Âîãíåáëèñêàâêà, ïëàù-íåâèäèìêà, ëåòèêëþ÷, 
âîâêîòðóòà. 

155
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У третій книжці про Гаррі Поттера це 
найсучасніша спортивна мітла. Має 
першокласний держак, вкритий 
лаком. Кожен березовий прутик на 
хвості ретельно дібраний і пройшов 
аеродинамічні випробування. Це за-
безпечило неперевершену рівновагу 
й блискавичну точність. 

1

Магічний предмет, який 
використовують для того, 
щоб перенести чарівника 
або чарівницю з одного 
місця в інше. Для цього 
застосовують закляття 
«Летус». На вигляд є зви-
чайним предметом, але 
непривабливим: порвані 
черевики, зіпсовані речі, 
щоб людям не хотілося 
торкатися. 

3

Одяг, який допомагав ставати  
непомітним. Раніше це належало 
Джеймсу Поттеру — татові Гаррі.  
На Різдво Дамблдор подарував цей 
предмет одягу маленькому чаклу-
ну разом із запискою: «Твій батько 
залишив його мені. Користуйся ним 
із розумом». Цей одяг не раз виручав 
Гаррі та його друзів з біди.

2
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Çàâäàííÿ
1. Íàìàëþé ÷îòèðè çãàäàí³ ìàã³÷í³ ïðåäìåòè. 
2. Îáåðè îäèí ïðåäìåò ç³ ñïèñêó é îïèøè äåòàëüí³øå, ÿêèé 

â³í ì³ã áè áóòè íà âèãëÿä.
3. Âèãàäàé íàçâó ñâîãî ìàã³÷íîãî ïðåäìåòà, âèêîðèñòîâóþ÷è 

îñíîâîñêëàäàííÿ. 
4. Óïîðÿäêóé ñïèñîê ³ç ï’ÿòè ïðåäìåò³â, ÿê³ âèãàäàëè òâî¿ îä-

íîêëàñíèêè òà îäíîêëàñíèö³. 

Досить складне для приготування зілля, яке полегшує переверт-
ням дні перетворення. Застосування просте. Перевертень п’є  
напій кілька днів до та під час повного місяця й після перетво-
рення зберігає людську свідомість, стаючи просто спокійною  
нешкідливою тваринкою. 

4

Ó öüîìó ïàðàãðàô³ 
òè íàâ÷èøñÿ
●  розпізнавати складні 

слова;
●  писати слова з пів, 

напів.

ÓÐÎÊ 27.   ÏÎÍßÒÒß ÏÐÎ ÑÊËÀÄÍ² 
ÑËÎÂÀ. Ñïîëó÷í³ î, å. 
Ñëîâà ç ï³â, íàï³â

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

Ñêëàäíèìè íàçèâàºìî ñëîâà, ÿê³ ìàþòü äâà êîðåí³: 
åêñêóðñîâîä, âîäîêàíàë. 

Òàêîæ äî ñêëàäíèõ íàëåæàòü ñëîâà, óòâîðåí³ çà äîïî-
ìîãîþ ³íøîìîâíîãî ïðåô³êñà: àåðîäèíàì³êà, ïñåâäîðå-
ôåðåíäóì. 

Íà ìåæ³ ÷àñòèí ñêëàäíîãî ñëîâà ìîæóòü ñòîÿòè ñïîëó÷-
í³ î, å. Ö³ ãîëîñí³ íàçèâàþòü ³íòåðô³êñàìè.

Çàïèøè íàçâè çîáðàæåíîãî êóõîííîãî íà÷èííÿ. ßê³ ç íèõ 
º ñêëàäíèìè ñëîâàìè? Ï³äêðåñëè ò³, ó ÿêèõ º ñïîëó÷í³ 
ãîëîñí³.

А Б В Г Д
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Ñêîíñòðóþé íàçâè âèãàäàíèõ ³ñòîò. Çàïèøè. Ó ÿêèõ ñëî-
âàõ º ñïîëó÷í³ ãîëîñí³? Íàìàëþé îäíó ç âèãàäàíèõ ³ñòîò.

Ãîñòðîâóñèé êóöîõâ³ñò.Çðàçîê

Ãîñòðî

Äèâíî

Êðèâî

Ïðÿìî

Íîñî

Ðîòî

Çåìëå

Êóöî

Ðîãèé 

Çóáèé 

Âóñèé 

Ëàïèé 

Õâ³ñò

¯ä

Æóé 

Ñïëþõ

ЧАСТИНА 1 ЧАСТИНА 3ЧАСТИНА 2 ЧАСТИНА 4

²ç ïîäàíèõ íàáîð³â ë³òåð óòâîðè ñêëàäí³ ñëîâà. Çàïèøè.

2

5

1

4

3

6

мотоспортвело

радіомайстерня-
теле

лікування-
водосвітло

станція-
теплоелектро

мотогуртокавто

гідро-
динамікатермо

Ïðîàíàë³çóé òåêñòè. Ó ÿêèõ ³ç íèõ º ñêëàäí³ ñëîâà? Ñâîþ 
äóìêó ïîÿñíè. Âèêîíàé çàâäàííÿ.

159

160
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ÓÐÎÊ 27. Ïîíÿòòÿ ïðî ñêëàäí³ ñëîâà

https://tsn.ua > tags > міносвіти

Міносвіти — усі останні новини на сьогодні від ТСН
Останні актуальні новини онлайн за запитом Міносвіти.  
Найсвіжіша інформація прямо зараз на сайті ТСН

Найпопулярнішим авто  
у Європі вперше став електромобіль
Електрокросовер Tesla Model Y вийшов у 
лідери на європейському ринку. Це стало 
можливим завдяки збільшенню обсягів 
виробництва на німецькій гігафабриці Tesla

Б

А
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Çàâäàííÿ
1. Íà ÿêîìó ç³ ñêðèíøîò³â á³ëüøå ñêëàäíèõ ñë³â?
2. Ùî âîíè îçíà÷àþòü?
3. ßêå ³ç çîáðàæåíü ìîæíà íàçâàòè íîâèíîþ, à ÿêå — í³? 

Ñâîþ äóìêó ïîÿñíè. 
4. Çíàéäè â ³íòåðíåò³ îñòàíí³ íîâèíè ïðî åëåêòðîìîá³ë³. Êî-

ðîòêî ïåðåêàæè îäíîêëàñíèêó / îäíîêëàñíèö³.
5. Ïðîàíàë³çóé ïåðøó ñòîð³íêó çàïèò³â ñëîâà ë³äåð ó ïîøóêî-

â³é ñèñòåì³. Çðîáè âèñíîâêè ïðî íàéóæèâàí³øå çíà÷åííÿ 
öüîãî ñëîâà.

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

ßêùî ï³â ìàº çíà÷åííÿ «ïîëîâèíà ÷îãîñü», òî ïèøåìî 
éîãî îêðåìî: ï³â óðîêó, ï³â Êèºâà, ï³â ÿùèêà. 

ßêùî ï³â º ÷àñòèíîþ ºäèíîãî ïîíÿòòÿ é ÍÅ îçíà÷àº 
«ïîëîâèíó ÷îãîñü», ïèøåìî ðàçîì: ï³âçàõèñíèê, ï³âîñò-
ð³â. 

Ðîçð³çíÿé:

ï³â îñòðîâà ï³âîñòð³â

îçíà÷àº «ïîëîâèíà îñòðîâà» îçíà÷àº ºäèíå ïîíÿòòÿ

ñëîâî «îñòðîâà» âæèòî â 
ðîäîâîìó â³äì³íêó

ñëîâî «îñòð³â» ó íàçèâíîìó 
â³äì³íêó

Çàïèøè íàçâè çîáðàæåíèõ ïðåäìåò³â, âèêîðèñòîâóþ÷è 
ï³â. Ïðèäóìàé ³ çàïèøè äâà ðåöåïòè ç öèìè ³íãðåä³ºí-
òàìè. Íàìàëþé åòàïè ïðèãîòóâàííÿ öèõ ñòðàâ. 

Ï³â àïåëüñèíà.Çðàçîê

33

162
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Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

Çàïèøè ñëîâà, ðîçêðèâàþ÷è äóæêè.

(Пів) книжки, (пів) Америки, (пів) ящірки, (пів) огір-
ка, (пів) оберт, (пів) піци, (пів) машини, (пів) фінал, (пів) 
моста, (пів) острів, (пів) Вінниці, (пів) захисник.
Äîäàé äî ñë³â ïðèêìåòíèêè çà çðàçêîì. Çàïèøè.

Ï³â ëîæêè — ï³â ñòîëîâî¿ ëîæêè.Çðàçîê

Пів місяця, пів хати, пів миски, пів години, пів дня, пів 
справи.
Óòâîðè ðå÷åííÿ ç ïîäàíèìè ñëîâàìè òàê, ùîá ñëîâà ç ï³â 
òðåáà áóëî ïèñàòè ðàçîì àáî îêðåìî. 

1. Південь — пів дня. 
2. Північ — пів ночі. 
3. Півзахисник — пів захисника. 
4. Півострів — пів острова.
5. Півмісяць — пів місяця. 

163
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165

Ó öüîìó ïàðàãðàô³ 
òè íàâ÷èøñÿ
●  змінювати приголосні 

під час утворення слів із 
суфіксами -ськ-, -ств-;

●  правильно писати ви-
нятки, у яких не відбу-
вається чергування.

ÓÐÎÊÈ    ÇÌ²ÍÈ ÏÐÈÃÎËÎÑÍÈÕ  
Ï²Ä ×ÀÑ ÒÂÎÐÅÍÍß ÑË²Â  
ÇÀ ÄÎÏÎÌÎÃÎÞ 
ÑÓÔ²ÊÑ²Â -ÑÜÊ-, -ÑÒÂ-

28-29.

Вухо — вушко — на вусі

Рука — ручка — на руці

Нога — ніжка — на нозі

89

ÓÐÎÊÈ 28-29. Çì³íè ïðèãîëîñíèõ ï³ä ÷àñ òâîðåííÿ ñë³â
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ÑËÎÂÎÒÂ²Ð.  ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß333
ê-÷-ö ã-æ-ç õ-ø-ñ

ðóêà – ðó÷êà – ðóö³ íîãà – í³æêà – íîç³ âóõî – âóøêî – ó âóñ³

á³ê – á³÷íèé – íà áîö³
êðèãà – êðèæèíà – 

êðèç³
ìóõà – ìóøêà – ìóñ³

Îñíîâí³ ÷åðãóâàííÿ ïðèãîëîñíèõ ïðè òâîðåíí³ ñë³â

Ê  +  -ñüê- = -öüê-

×  +  -ñòâ- = -öòâ-

Ö 

Ã  +  -ñüê- = -çüê-

Æ  +  -ñòâ- = -çòâ-

Ç 

Õ  +  -ñüê- = -ñüê-

Ø  +  -ñòâ- = -ñòâ-

Ñ 

êîçàê – êîçàöüêèé – 
êîçàöòâî

óáîãèé – óáîçòâî ÷åõ – ÷åñüêèé

òêà÷ – òêàöüêèé – 
òêàöòâî

Ïàðèæ – ïàðèçüêèé
òîâàðèø – 

òîâàðèñüêèé

ìîëîäåöü – ìîëî-
äåöüêèé, ìîëîäåöòâî

áîÿãóç – áîÿãóçòâî Îäåñà – îäåñüêèé

Âèíÿòêè!
Àöòåêñüêèé, áàñêñüêèé, ãåðöîãñüêèé, ³ðàêñüêèé,  
êàçàõñüêèé, êåìáðèäæñüêèé, ëà-ìàíøñüêèé, ìåêêñüêèé, 
ìàëàêêñüêèé, íüþ-éîðêñüêèé, ïàäèøàõñüêèé, ñàêñüêèé, 
òþðêñüêèé, ôðàíêñüêèé, öþðèõñüêèé, øàõñüêèé, ÿññüêèé. 

шпроти, Рига озеро, Сиваш

Ï³äïèøè îá’ºêòè, ÿê³ çîáðàæåíî íà ìàëþíêàõ, çà ïîäà-
íèì ïðèêëàäîì. 

òîðò, Ïðàãà — ïðàçüêèé òîðò.

Çðàçîê

166
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зоопарк, Цюрих

міст, Нью-Йорк

дівчина, казахи

музей, Париж

òîðò, Ïðàãà — ïðàçüêèé òîðò.

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

Çâåðíè óâàãó!
ßêùî îñíîâà ñëîâà çàê³í÷óºòüñÿ íà ç, ñ, ö, òî ö³ æ ë³òå-

ðè é çàëèøàòüñÿ â ñëîâàõ: áîÿãóç — áîÿãóçüêèé, Îäåñà — 
îäåñüêèé, ñòð³ëåöü — ñòð³ëåöüêèé. 

ßêùî îñíîâà ñëîâà ÍÅ çàê³í÷óºòüñÿ íà ã, æ, õ, ø, ê, ÷, 
òî ÷åðãóâàííÿ íå áóäå: Êàðïàòè — êàðïàòñüêèé, áðàò — 
áðàòñòâî. 

Óòâîðè ïðèêìåòíèêè çà äîïîìîãîþ ñóô³êñà -ñüê-. Ïîÿñ-
íè ïðàâîïèñ óòâîðåíèõ ñë³â.

Ïàðèæ — ïàðèçüêèé.Çðàçîê

Прага, Гаага, Париж, Запоріжжя, Одеса, Тбілісі, Аш-
хабад, Бухарест, Канів, Херсон, Умань, Арал.
Óòâîðè é çàïèøè ñëîâîñïîëó÷åííÿ ç ïîäàíèõ ñë³â çà 
çðàçêîì.

Îäåñà, ãóìîð — îäåñüêèé ãóìîð.Çðàçîê
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ÓÐÎÊÈ 28-29. Çì³íè ïðèãîëîñíèõ ï³ä ÷àñ òâîðåííÿ ñë³â



ÑËÎÂÎÒÂ²Ð.  ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß3
1. Дрогобич, ковбаса.
2. Херсон, кавун.
3. Канів, гора.
4. Умань, парк.
5. Вінниця, музей.
6. Донецьк, аеропорт.

7. Київ, каштани.
8.  Житомир, пам’ятник.
9. Крим, міст.
10. Луганськ, школа.
11. Овруч, дорога.
12. Збараж, замок.

Çàïèøè ïî 5 ì³ñöü, ÿê³ á òè õîò³â / õîò³ëà â³äâ³äàòè â 
êîæíîìó ç ì³ñò. Îôîðì ñïèñîê çà çðàçêîì. Çðîáè òàêó æ 
ñõåìó ïðî ö³êàâ³ ì³ñöÿ ó ñâîºìó ì³ñò³ / ñåë³. 

Äîâ³äêà. Îñòðîã, Êðèâèé Ð³ã, Ïðèëóêè, ×åðí³ã³â.

ÑÓÌÈ

ñóìñüê³  
êîíòàêòí³ 

ïàì’ÿòíèêè

ñóìñüêèé  
ìàºòîê  

Õàðèòîíåíê³â
ñóìñüê³ 
ïàðêè

ñóìñüê³ 
ñîáîðè

ñóìñüê³ 
ôîíòàíè

Çíàéäè ïîìèëêè é çàïèøè ñëîâà ïðàâèëüíî.

Кавказький, парижський, ацтецький, ткачський, 
рижський, сиваський, туристський, французький, брат-
ський, карпатський, цюрихський, глядачський. 

Â³ä ïîäàíèõ âëàñíèõ íàçâ óòâîðè ïðèêìåòíèêè ç ñóô³ê-
ñîì -ñüê-.

Калинівка, Сосонка, Оленівка, Гайдуківка, Малинів-
ка, Сумівка, Чеснівка, Уладівка, Павлівка, Слобідка, 
Матяшівка, Михайлівка.
Ïðîàíàë³çóé ñòàòò³ ïðî äàâí³ íàðîäè. Âèçíà÷, ÿêèé íà-
ðîä îïèñàíî â êîæíîìó ç óðèâê³â. Ïðî÷èòàé ³íôîðìàö³þ 
ñâîºìó îäíîêëàñíèêó / îäíîêëàñíèö³, çàïîâíþþ÷è ïðî-
ïóñêè â³äïîâ³äíèìè âèíÿòêàìè: àöòåêè — àöòåêñüêèé, áà-
ñêè — áàñêñüêèé, ôðàíêè — ôðàíêñüêèé, êàçàõè — êàçàõ-
ñüêèé, òþðêè — òþðêñüêèé. 

169

170

171

172

Çâåðíè óâàãó!
Ñóô³êñ -ê- âèïàäàº ï³ä ÷àñ óòâîðåííÿ ïðèêìåòíèê³â íà 

-ñüê-: Ãîðë³âêà – ãîðë³âñüêèé, Áîðîäÿíêà – áîðîäÿíñüêèé. 

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

92



Óðèâîê 1

________________ — це тюркський народ у Централь-
ній Азії, переважно в Казахстані. Самоназва схожа на 
українське слово козак й означає «вільна людина». Їхня 
мова — _______________. Портрет ______________ жінки 
увійшов до проєкту «Етнічна краса», у якому зібрано світ-
лини найкрасивіших жінок світу.
Óðèâîê 2

________________ — це народ, який живе в Південно-За-
хідній Європі, основне населення історичної області Бас-
конія (Іспанія). Назва означає «люди, що живуть у лісі». 
____________ традиційна їжа має назву піпераде. Це су-
міш цибулі, томатів і тушкованого перцю. ______________ 
народний вид спорту — змагання дроворубів на швид-
кість розколювання дерев’яних колод.
Óðèâîê 3

_______________ — це культурно-мовна спільність, сфор-
мована на території степів Північного Китаю в першому 
тисячолітті до нашої ери. Сучасними ___________ держа-
вами вважають Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, 
Туркменістан. Казахи є одним із ______________ народів. 
Óðèâîê 4

_____________ — це найбільший з-поміж індіанських на-
родів Мексики. ___________ імперія була розгромлена під 
час вторгнення іспанців у 1521 році. ____________ цивілі-
зація досягла значного рівня розвитку. Відомі грандіозні 
архітектурні споруди, зокрема піраміди. ___________ золо-
то до сьогодні є загадкою для істориків і шукачів пригод.
Óðèâîê 5

_____________ — це назва групи германських племен 
у Середньовіччі. У п’ятому столітті заснували власне 
__________ королівство, що домінувало в Західній Європі. 
Безпосередні нащадки _________ мешкають у Бельгії, Ні-
дерландах та Німеччині (Баварії та Верхній Франконії). 
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ÓÐÎÊÈ 28-29. Çì³íè ïðèãîëîñíèõ ï³ä ÷àñ òâîðåííÿ ñë³â
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ÑËÎÂÎÒÂ²Ð.  ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß3
Äîáåðè äî ïîäàíèõ çîáðàæåíü ïðèêìåòíèêè, óðàõîâóþ-
÷è çì³ñò òåêñò³â ïîïåðåäíüî¿ âïðàâè. ßêå çîáðàæåííÿ º 
çàéâèì?

173

174

Öþðèõñüêèé áàíê. Çðàçîê

піраміда

національна страва

жінка

королівство

традиційний одяг

традиційні змагання 
дроворубів

Ðîçñîðòóé âèíÿòêè çà çíà÷åííÿì. Çàïèøè â çîøèò³ çíà-
÷åííÿ 5 ñë³â íà âèá³ð. Çíàéäè ö³êàâèé ôàêò, ïîâ’ÿçàíèé 
³ç ö³ºþ íàçâîþ.

Âèíÿòêè!
àöòåêñüêèé, áàñêñüêèé, ãåðöîãñüêèé, ³ðàêñüêèé, êà-

çàõñüêèé, êåìáðèäæñüêèé, ëà-ìàíøñüêèé, ìåêêñüêèé, 
ìàëàêêñüêèé, íüþ-éîðêñüêèé, ïàäèøàõñüêèé, ñàêñüêèé, 
òþðêñüêèé, ôðàíêñüêèé, öþðèõñüêèé, øàõñüêèé, ÿññüêèé.

Ñëîâà ïîõîäÿòü â³ä íàçâ …

íàðîä³â
òèòóë³â ³ 
ïîñàä

ì³ñò
³íøèõ ãåîãðàô³÷íèõ 

îá’ºêò³â
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Ó öüîìó ïàðàãðàô³  
òè íàâ÷èøñÿ
●  правильно утворю-

вати іменники із 
суфіксом -ин-(а).

ÓÐÎÊ 30.  ÇÌ²ÍÈ ÏÐÈÃÎËÎÑÍÈÕ Ï²Ä 
×ÀÑ ÒÂÎÐÅÍÍß ²ÌÅÍÍÈÊ²Â 
²Ç ÑÓÔ²ÊÑÎÌ -ÈÍ-(À)  
Â²Ä ÏÐÈÊÌÅÒÍÈÊ²Â ÍÀ  
-ÑÜÊÈÉ, -ÖÜÊÈÉ, -ÇÜÊÈÉ

175

Êè¿âùèíà — êè¿âñüêèé. Çðàçîê

ÓÐÎÊ 30. Çì³íè ïðèãîëîñíèõ ï³ä ÷àñ òâîðåííÿ ñë³â

Ïðîàíàë³çóé ïîñòåðè ïðîºêòó «Ñïàäîê», ÿê³ áóëî ðîçì³ùåíî 
â êè¿âñüêîìó ìåòðîïîë³òåí³. Âèïèøè íàçâè ðåã³îí³â Óêðà¿íè 
òà ïðèêìåòíèêè íà -ñüêèé, -öüêèé, -çüêèé çà çðàçêîì.

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

●  зьк+-ин(а)=жч(ина): запорізький — Запоріжчина;
●  цьк+-ин(а)=чч(ина): луцький — Луччина (АЛЕ Галичина);
●  ськ+-ин(а)=щ(ина): одеський — Одещина.
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ÑËÎÂÎÒÂ²Ð.  ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß3

Çíàéäè íà êàðò³ Óêðà¿íè 6 íàçâ ì³ñò, ó ÿêèõ ìîæëèâå ÷åð-
ãóâàííÿ ïðèãîëîñíèõ ïðè äîäàâàíí³ ñóô³êñ³â -ñüê- òà -èí-, 
 çàïèøè çíàéäåí³ ñëîâà çà ïîäàíèì çðàçêîì.

Çàïîð³ææÿ — çàïîð³çüêèé — Çàïîð³æ÷èíà. Çðàçîê

176
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Óòâîðè â³ä ïîäàíèõ ³ìåííèê³â íîâ³ ñëîâà çà äîïîìîãîþ 
ñóô³êñ³â -ñüê-, -ñòâ-. Çàïèøè é ï³äêðåñëè 4 ñëîâà, ó 
ÿêèõ íå â³äáóâàºòüñÿ ÷åðãóâàííÿ ïðèãîëîñíèõ.

Прага, боягуз, козак, ткач, Одеса, герцог, Запоріжжя, 
казах, тюрки, Цюрих, птах. 
Ïðîàíàë³çóé íàïèñè íà çîáðàæåííÿõ. Ïîÿñíè, ÷è â³äïî-
â³äàþòü âîíè ïðàâèëàì íàïèñàííÿ. 

А

Б

В

Г

Óòâîðè ñëîâà, âèêîðèñòîâóþ÷è âêàçàí³ ñóô³êñè, äå öå 
ìîæëèâî. 

Ñëîâà -ñüê- -èí- -ñòâ-

êîçàê

ãàéäàìàêà

êð³ïàê

áàòüê³âñüêèé

âîÿê

ñîëäàò

í³ìåöüêèé

ãàëèöüêèé

àðì³éñüêèé

õìåëüíèöüêèé

177

178

179

ÓÐÎÊ 30. Çì³íè ïðèãîëîñíèõ ï³ä ÷àñ òâîðåííÿ ñë³â



98

ÑËÎÂÎÒÂ²Ð.  ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß3

Âèêîíàé ñëîâîòâ³ðíèé ðîçá³ð ñë³â çà ïîäàíèì âèùå 
çðàçêîì.

Сонний, заморожений, гвинтокрил, звукозапис, одру-
ківка, застрахований, пригальмувати, присмачувач, со-
лодкуватий, запобіжник.
Çãðóïóé ïîäàí³ ñëîâà â òðè ñëîâîòâ³ðí³ ëàíöþæêè. Çðî-
áè ñëîâîòâ³ðíèé ðîçá³ð äâîõ ñë³â íà âèá³ð. ßêå ç³ ñë³â º 
çàéâèì? Ïîÿñíè. 

Тихий, мірний, схованка, міра, тихенький, мирний, хо-
вати, потихеньку, сховати, безмірний.
Äëÿ êîæíîãî ç³ ñë³â âèêîíàé äâà âèäè ðîçáîðó: çà áóäî-
âîþ òà ñëîâîòâ³ðíèé. Çðîáè âèñíîâêè, ÷èì â³äð³çíÿþòüñÿ 
ö³ ðîçáîðè.

Надзвуковий, кінозал, політ, передчасний, учитель-
ська.

Ó öüîìó ïàðàãðàô³ 
òè ä³çíàºøñÿ, ùî òàêå
●  словотвірний розбір 

слова.

ÓÐÎÊ 31.   ÑËÎÂÎÒÂ²ÐÍÈÉ  
ÐÎÇÁ²Ð ÑËÎÂÀ

Послідовність словотвірного розбору
1. Çàïèñàòè ñëîâî äëÿ ðîçáîðó.
2. Ä³áðàòè äî íüîãî òâ³ðíå ñëîâî é ïåðåâ³ðèòè, ÷è ïîâ’ÿçàí³ 

ö³ ñëîâà çà ëåêñè÷íèì çíà÷åííÿì. Íàïðèêëàä, ñëîâà âîäà 
é âîäèòè íå ïîâ’ÿçàí³ çà ëåêñè÷íèì çíà÷åííÿì, à âîäà é 
âîäíèé ïîâ’ÿçàí³. 

3. Âèçíà÷èòè ïðåô³êñè, ñóô³êñè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ óòâîðåíî 
ñëîâî (äëÿ ïðåô³êñàëüíîãî, ñóô³êñàëüíîãî é ïðåô³êñàëü-
íî-ñóô³êñàëüíîãî ñïîñîá³â).

4. Çàçíà÷èòè ñïîñ³á ñëîâîòâîðåííÿ.

Ïðî÷èòàòè — ÷èòàòè (ïðåô³êñàëüíèé).
ªÑ — ªâðîïåéñüêèé Ñîþç (àáðåàâ³àö³ÿ).
Àíãë³éñüêà — àíãë³éñüêà ìîâà (ïåðåõ³ä ³ç ïðèêìåòíèêà â 
³ìåííèê). 

Çðàçîê

180

181

182
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ÓÐÎÊ 32.   ÑËÎÂÎÒÂ²Ð. ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß. ÓÇÀÃÀËÜÍÅÍÍß

Â³äíîâè é çàïèøè ñëîâîòâ³ðíèé ëàíöþæîê. Óðàõîâóé 
÷åðãóâàííÿ ïðèãîëîñíèõ çâóê³â. Ïîçíà÷ òâ³ðí³ îñíîâè òà 
ñëîâîòâ³ðí³ çàñîáè.

1. Опеньочок, пень, пеньок, опеньок.
2. Лісник, ліс, лісний, лісництво. 
3. Козацький, козацтво, козак, козаччина.

Óòâîðè, âèêîðèñòîâóþ÷è ïîäàí³ ñóô³êñè òà ïðåô³êñè, 
ñëîâîòâ³ðíèé ëàíöþæîê. 

Áàòüêî + ³â + ñüê + èí – áàòüê³â, áàòüê³âñüêèé, áàòüê³âùèíà.Çðàçîê

1. Вінниця + ськ + ин.
2. Одеса + ськ + ин. 
3. Донецьк + ськ + ин. 
4. Київ + ськ + ин.
5. Запоріжжя + ськ + ин.
6. Кривий Ріг + ськ + ин. 

Çíàéäè íà ñêðèíøîòàõ ñêëàäí³ ñëîâà. Âèïèøè ò³, ÿê³ ìà-
þòü ñïîëó÷íèé ãîëîñíèé.

183

184

185
А

Б

В

ÓÐÎÊ 32. Ñëîâîòâ³ð. Îðôîãðàô³ÿ. Óçàãàëüíåííÿ



ÑËÎÂÎÒÂ²Ð.  ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß3
Óòâîðè â³ä ïîäàíèõ ñë³â ³ìåííèêè çà äîïîìîãîþ ñóô³êñà 
-èí-.

Вінницький, уманський, луганський, дрогобицький, 
канівський, херсонський, донецький, київський, жито-
мирський, турецький, чернівецький, білоцерківський. 
Óòâîðè â³ä ïîäàíèõ ñë³â ñëîâîòâ³ðíèé ðÿä çà ïîäàíèì 
çðàçêîì, óðàõîâóþ÷è ÷åðãóâàííÿ ïðèãîëîñíèõ. 

Êîçàê — êîçàöüêèé — êîçà÷÷èíà.Çðàçîê

Одеса, Донецьк, Черкаси, Галич, Полтава, Суми, крі-
пак, батько, пан. 
Ïîÿñíè, âèêîðèñòîâóþ÷è çíàííÿ ç³ ñëîâîòâîðó òà ëåêñè-
êîëîã³¿, ó ÷îìó õèáí³ñòü ñóäæåíü.

Консерви виготовляють консерватори, які працюють у 
консерваторіях. Квартет ремонтує квартиру квартою.
Óòâîðè ñêëàäí³ ñëîâà çà çðàçêîì.

Íàðîä, âëàäà — íàðîäîâëàääÿ.Çðàçîê

Сухий, фрукти; перший відкривач; вода, постачання; 
шість, метри; кіно, любитель; ніс, ріг; фото, апарат; овочі, 
різати.
Ïðîàíàë³çóé îá-
êëàäèíêè æóðíàë³â. 
Âèêîíàé çàâäàííÿ.
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Çàâäàííÿ
1. Çíàéäè é âèïèøè ñëîâà, óòâîðåí³ ñóô³êñàëüíèì ñïîñîáîì.
2. Çíàéäè é âèïèøè ñëîâà, óòâîðåí³ ïðåô³êñàëüíèì ñïîñî-

áîì.
3. Çíàéäè é âèïèøè ñëîâà, óòâîðåí³ ïðåô³êñàëüíî-ñóô³ê-

ñàëüíèì ñïîñîáîì.
4. Çíàéäè é âèïèøè ñëîâà, óòâîðåí³ ñïîñîáîì ñêëàäàííÿ îñ-

íîâ àáî ñë³â.
5. Çíàéäè é âèïèøè ñëîâà, óòâîðåí³ ñïîñîáîì àáðåâ³àö³¿.
6. Çíàéäè é âèïèøè ôîðìè îäíîãî é òîãî ñàìîãî ñëîâà.
7. Çíàéäè ñëîâà ç ïîäâîºííÿì ³ ïîäîâæåííÿì, ïîÿñíè ïðà-

âîïèñ.
8. Îáåðè áóäü-ÿêå ñëîâî é óòâîðè ÿêíàéäîâøèé ñëîâîòâ³ð-

íèé ëàíöþæîê. Âèçíà÷ òâ³ðí³ îñíîâè, ñëîâîòâ³ðí³ çàñîáè, 
çàçíà÷ ñïîñîáè òâîðåííÿ ñë³â. 

9. Îáåðè îäíó ç íàçâ ñòàòåé, ðîçì³ùåíèõ ó öüîìó æóðíàë³. 
Ñïðîãíîçóé, ïðî ùî âîíà.

10. ßêà ç îáêëàäèíîê º íîâ³øîþ? ßê òè öå çðîçóì³â / çðîçó-
ì³ëà?

11. Ùî îá’ºäíóº ö³ äâ³ îáêëàäèíêè?
12. ßêèé ³ç äâîõ æóðíàë³â òîá³ á³ëüøå õîò³ëîñÿ á ïðî÷èòàòè? 

×îìó? 

Б
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ÓÐÎÊ 32. Ñëîâîòâ³ð. Îðôîãðàô³ÿ. Óçàãàëüíåííÿ
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ÑËÎÂÎÒÂ²Ð.  ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß3
ÓÐÎÊ 33.  Ä²ÀÃÍÎÑÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ 2.  

Ñëîâîòâ³ð. Îðôîãðàô³ÿ

Варіант 1
1. Ñëîâî íàñò³ëüíèé óòâîðåíî ñïîñîáîì 

À ñóô³êñàëüíèì
Á ïðåô³êñàëüíèì 
Â ïðåô³êñàëüíî-ñóô³êñàëüíèì
Ã áåçàô³êñíèì 

2. Ïðàâèëüíî óòâîðåíèé ñëîâîòâ³ðíèé ëàíöþæîê ó ðÿäêó 
À áåðåçà — ï³äáåðåçíèê — áåðåçîâèé 
Á ë³ñ — ïðàë³ñ — ïðîë³ñîê 
Â äîðîãà — äîðîæí³é — ïðèäîðîæí³é 
Ã ìîâà — ïðîìîâëÿòè — ìîâíèé

3. Ïðàâèëüíî âèçíà÷åíî ñïîñ³á òâîðåííÿ ñëîâà â ðÿäêó 
À ÎÎÍ — îñíîâîñêëàäàííÿ 
Á á³ëåíüêèé — ñóô³êñàëüíèé 
Â ïðèòóëèëàñÿ — ïðåô³êñàëüíî-ñóô³êñàëüíèé 
Ã ñòèõà — áåçàô³êñíèé 

4. Ïðàâèëüíî óòâîðåí³ ñëîâà çà äîïîìîãîþ ñóô³êñ³â -ñüê-,  
-ñòâ- â ðÿäêó 
À Ïàðèæ — ïàðèæñüêèé, Ïðàãà — ïðàæñüêèé 
Á êîçàê — êîçàöüêèé, êàçàõ — êàçàõñüêèé 
Â ïòàõ — ïòàõñòâî, òêà÷ — òêàöòâî 
Ã óáîãèé — óáîçòâî, áðàò — áðàöòâî

5. Â óñ³õ ñëîâàõ ïðè äîäàâàíí³ ñóô³êñà -èí(à) îòðèìàºìî 
-÷÷èí(à) â ðÿäêó 
À òóðåöüêèé, äîíåöüêèé 
Á ÷åðêàñüêèé, êè¿âñüêèé 
Â â³ííèöüêèé, ïàíñüêèé 
Ã êð³ïàöüêèé, îäåñüêèé

6. Ñëîâî, óòâîðåíå ïåðåõîäîì ç îäí³º¿ ÷àñòèíè ìîâè â ³íøó, 
º â ðå÷åíí³
À Ç ìàëèì êîøèêîì òóò áóäå ëåãøå ïðîéòè. 
Á Ó ñïîðòèâí³é çàë³ ç³áðàëèñÿ ³ ìàë³, ³ äîðîñë³.
Â Ïîñ³ºø ìàëå çåðíÿ — âèðîñòå âåëèêå äåðåâî. 
Ã Äëÿ âîäè â³çüìè ìàëå â³äåðöå.
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Варіант 2
1. Ïðàâèëüíî óòâîðåíèé ñëîâîòâ³ðíèé ëàíöþæîê ó âàð³àíò³ 

À ñåñòðà — ñåñòðèí — ñåñòðè÷êà 
Á âîäà — âîäèòè — ïðîâåäåíèé 
Â ðóêà — ðó÷êà — ðó÷íèé 
Ã ñêëî — ñêëèòè — çàñêëèòè

2. Ïðàâèëüíî âèçíà÷åíî ñïîñ³á òâîðåííÿ ñëîâà â ðÿäêó 
À ñèíü — áåçàô³êñíèé 
Á ïåðåäáà÷åííÿ — îñíîâîñêëàäàííÿ 
Â âîäîã³ííèé — ïðåô³êñàëüíî-ñóô³êñàëüíèé
Ã ï³äíåñòè — ñóô³êñàëüíèé

3. Ïðàâèëüíî óòâîðåí³ ñëîâà çà äîïîìîãîþ ñóô³êñ³â -ñüê-,  
-ñòâ- â ðÿäêó
À Îäåñà — îäåñüêèé, þíàê — þíàöüêèé 
Á òîâàðèø — òîâàðèøñüêèé, çàâîä — çàâîäñüêèé 
Â áðàò — áðàöòâî,  ãåðöîã — ãåðöîãñòâî 
Ã Âîðîíåæ — âîðîíåçüêèé, Çàïîð³ææÿ — çàïîð³ççüêèé

4. Â óñ³õ ñëîâàõ ïðè äîäàâàíí³ ñóô³êñà -èí(à) îòðèìàºìî  
-÷÷èí(à) â ðÿäêó
À êîçàöüêèé, ïîëòàâñüêèé 
Á ÷åðí³ã³âñüêèé, áàòüê³âñüêèé 
Â ãàëèöüêèé, òóðåöüêèé 
Ã í³ìåöüêèé, ÷åðí³âåöüêèé

5. Ñëîâî, óòâîðåíå ïåðåõîäîì ç îäí³º¿ ÷àñòèíè ìîâè â ³íøó, 
º â ðå÷åíí³
À ×åðãîâèé ó÷åíü ñóìë³ííî ïðèáðàâ ó êëàñ³.  
Á Ó÷îðà ìè ìàëè íàãîäó ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç â³éñüêîâèìè.  
Â Ñîíÿ÷íèé ðàíîê ïîò³øèâ íàñ ïðèºìíèì òåïëîì. 
Ã Ïðèéìàëüíå â³ää³ëåííÿ áóëî â³ä÷èíåíå ç 9:00. 

6. Ñëîâî, óòâîðåíå ñóô³êñàëüíèì ñïîñîáîì, º â ðå÷åíí³
À Ãîñòðå ñëîâå÷êî êîëå ñåðäå÷êî. 
Á ßçèê äî Êèºâà äîâåäå. 
Â Ç êðèâîãî äåðåâà êðèâà ò³íü. 
Ã Êîæåí ëèñ ñâîþ íîðó ëþáèòü
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ÑËÎÂÎÒÂ²Ð.  ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß3
Ó öüîìó ïàðàãðàô³ 
òè ä³çíàºøñÿ, ùî òàêå
●  тема тексту;
●  мікротема;
●  ключові слова.

ÓÐÎÊ 34.  ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÌÎÂËÅÍÍß 7. 
Òåìà, ì³êðîòåìà.  
Êëþ÷îâ³ ñëîâà

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

Òåìà òåêñòó — öå òå, ïðî ùî éäåòüñÿ â òåêñò³. Ùîá 
áóëî ëåãøå ñôîðìóëþâàòè òåìó, ïî÷èíàé ç³ ñë³â ðîçïîâ³äü 
ïðî …, çîáðàæåííÿ ..., çìàëþâàííÿ ... òîùî.

Òåêñò ìîæå ì³ñòèòè ì³êðîòåìè — ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
òåìè. Íàïðèêëàä, òåìà òåêñòó ìîæå áóòè òàêà: îñâ³òà 
â ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ. À ï³äòåìàìè ìîæå áóòè îñâ³òà 
ó Ôðàíö³¿, Í³ìå÷÷èí³, ²ñïàí³¿ òîùî. Çàçâè÷àé ì³êðîòåìà 
ðîçêðèòà â ê³ëüêîõ ðå÷åííÿõ, ÿê³ óòâîðþþòü àáçàö. Ñòèñ-
ëî ñôîðìóëüîâàíà ì³êðîòåìà ìîæå áóòè ïóíêòîì ïëàíó. 

Ó ì³êðîòåìàõ º ñëîâà, ÿê³ º îñíîâíèìè ùîäî çì³ñòó. Öå 
êëþ÷îâ³ ñëîâà. 
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Ïðî÷èòàé ïîäàíèé òåêñò. Âèêîíàé çàâäàííÿ.

1 В Україні щороку викидають 400 мільйонів тонн сміт-
тя, а переробляють, за різними даними, лише від 3 до 6 
відсотків. Останнім часом до справи беруться активісти.

2 Одним з перших у 2017 році в Києві запрацював со-
ціальний проєкт «Україна без сміття». У 2013 році в 
Дніпрі був створений проєкт «Батарейки, здавайтеся!».

3 Дедалі більше підприємців також упроваджують 
сортування сміття і спонукають до цього своїх клієнтів.  
Це помічають жителі великих міст, які в мережах су-
пермаркетів виявляють різнокольорові сміттєві баки.

4 На жаль, екологічна свідомість, тобто обізнаність 
населення щодо культури правильного поводження з 
відходами, в Україні досі низька. Контейнери для сор-
тування сміття — паперу, скла, пластику тощо — бага-
то хто використовує як загальний бак для всього.

191
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Çàâäàííÿ
1. Ñôîðìóëþé ³ çàïèøè òåìó ïîäàíîãî òåêñòó. 
2. Ó òåêñò³ íåìàº ì³êðîòåìè

À åêîëîã³÷íà îñâ³òà
Á åêîëîã³÷í³ ïðîºêòè
Â îá³çíàí³ñòü óêðà¿íö³â ùîäî ñîðòóâàííÿ ñì³òòÿ
Ã åêîëîã³÷íî â³äïîâ³äàëüíèé á³çíåñ

3. Çàïèøè ì³êðîòåìè äëÿ àáçàö³â 2–4.
4. Îáåðè ç³ ñïèñêó êëþ÷îâèõ ñë³â ò³, ÿê³ ÍÅ ñòîñóþòüñÿ ïîäà-

íîãî òåêñòó: åêîëîã³ÿ, ñì³òòÿ, ïîë³òèêà, ñîðòóâàííÿ, íàóêà, 
åêîëîã³÷íà ñâ³äîì³ñòü, ìóçèêà. 

5. Ïîÿñíè òåðì³í åêîëîã³÷íà ñâ³äîì³ñòü, âèêîðèñòîâóþ÷è 
çì³ñò òåêñòó.

6. ßêîþ º òâîÿ åêîëîã³÷íà ñâ³äîì³ñòü? ×è ñîðòóºø òè ñì³òòÿ? 
Ðîçêàæè ïðî ñâ³é äîñâ³ä. 

Ïðîàíàë³çóé ïîäàí³ çîáðàæåííÿ. ßê³ ç íèõ áóëî á äî-
ðå÷íî âèêîðèñòàòè â òåêñò³ ç ïîïåðåäíüîãî çàâäàííÿ? Äî 
ÿêèõ àáçàö³â? Ñâîþ äóìêó ïîÿñíè.

1

3

2

4
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Çàâäàííÿ
1. Ñôîðìóëþé ³ çàïèøè òåìó ïîäàíîãî òåêñòó. 
2. Ó òåêñò³ íåìàº ì³êðîòåìè

À åêîëîã³÷íà îñâ³òà
Á åêîëîã³÷í³ ïðîºêòè
Â îá³çíàí³ñòü óêðà¿íö³â ùîäî ñîðòóâàííÿ ñì³òòÿ
Ã åêîëîã³÷íî â³äïîâ³äàëüíèé á³çíåñ

3. Çàïèøè ì³êðîòåìè äëÿ àáçàö³â 2–4.
4. Îáåðè ç³ ñïèñêó êëþ÷îâèõ ñë³â ò³, ÿê³ ÍÅ ñòîñóþòüñÿ ïîäà-

íîãî òåêñòó: åêîëîã³ÿ, ñì³òòÿ, ïîë³òèêà, ñîðòóâàííÿ, íàóêà, 
åêîëîã³÷íà ñâ³äîì³ñòü, ìóçèêà. 

5. Ïîÿñíè òåðì³í åêîëîã³÷íà ñâ³äîì³ñòü, âèêîðèñòîâóþ÷è 
çì³ñò òåêñòó.

6. ßêîþ º òâîÿ åêîëîã³÷íà ñâ³äîì³ñòü? ×è ñîðòóºø òè ñì³òòÿ? 
Ðîçêàæè ïðî ñâ³é äîñâ³ä. 

Ïðîàíàë³çóé ïîäàí³ çîáðàæåííÿ. ßê³ ç íèõ áóëî á äî-
ðå÷íî âèêîðèñòàòè â òåêñò³ ç ïîïåðåäíüîãî çàâäàííÿ? Äî 
ÿêèõ àáçàö³â? Ñâîþ äóìêó ïîÿñíè.

1

3

2

4
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ÓÐÎÊ 34. Ðîçâèòîê ìîâëåííÿ 7
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ÑËÎÂÎÒÂ²Ð.  ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß3
Çà äîïîìîãîþ äîâ³äêîâèõ äæåðåë çíàéäè ³íôîðìàö³þ 
ïðî çíà÷åííÿ êîëüîð³â êîíòåéíåð³â äëÿ ñîðòóâàííÿ ñì³ò-
òÿ. Íàïèøè êîðîòêèé òåêñò ïðî öå, âèêîðèñòîâóþ÷è ïëàí.

План
1. Види контейнерів для сортування сміття.
2. Сині контейнери.
3. Жовті контейнери.
4. Зелені контейнери.
5. Інші кольори контейнерів. 
6. Що робити, якщо поруч немає контейнерів для сортування? 

Îïðàöþé êëþ÷îâ³ ñëîâà ïîâ³äîìëåíü øåñòèêëàñíèê³â 
ïðî ñîðòóâàííÿ ñì³òòÿ â ¿õí³õ êðà¿íàõ. Ñïðîáóé â³äòâîðè-
òè òåêñòè çà ïîäàíèìè êëþ÷îâèìè ñëîâàìè. Çà ïîòðåáè 
ñêîðèñòàéñÿ ³íòåðíåòîì.

Девід
, С

ША

Три види відходів, 
відходи садівництва, 

відходи для переробки, 
небезпечні відходи, 

контейнери з порадами.

Гійом, Франція

Ежен Пубель, кольорові смітники, 
пункти збору батарейок, продаж 
сміття за кордон, пункти збору 

сміття на воді. 

Îáãîâîðè ç îäíîêëàñíèêîì / îäíîêëàñíèöåþ îäíó ç 
ïîäàíèõ òåì. Äîáåð³òü ðàçîì 5 êëþ÷îâèõ ñë³â ³ ï³äãî-
òóéòå ïëàêàò-ïàì’ÿòêó.

Тема 1.  Як привчити сортувати сміття учнів та уче-
ниць моєї школи / класу?

Тема 2.  Чому сортування сміття — це вигідно?
Тема 3.  Якщо всі на планеті сьогодні перестануть сор-

тувати сміття, то … 

193

194

195
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Ïðî÷èòàé ñôîðìóëüîâàí³ òåìè òåêñò³â. Äî êîæíî¿ çàïè-
øè, ÿêîþ ìîãëà á áóòè ³äåÿ.

1. Автор розповідає про неправдиві новини в соцмере-
жах. 

2. Автор показує, які є види транспорту в Парижі.
3. Автор зображує процеси переробки сміття в Європі. 
4. Автор описує симптоми зараження вірусом.

Ïðèãàäàé ë³òåðàòóðí³ òâîðè / ô³ëüìè / ìóëüòô³ëüìè, ó ÿêèõ 
ðîçêðèòî ïðîáëåìàòèêó ç³ ñïèñêó. Ïîÿñíè ñâîþ äóìêó.

А Любов і ненависть. Б Людина і природа.
В Батьки і діти.  Д Добро і зло.

Çàïðîïîíóé òåìè òåêñò³â äî ïîäàíèõ ³äåé. Ñâîþ äóìêó 
ïîÿñíè. 

1. Автор засуджує жорстоке ставлення до тварин.
2. Автор висміює людей, які не перевіряють інформацію.
3. Автор закликає сортувати сміття. 
4. Автор застерігає бути обережними під час спілку-

вання з незнайомими людьми. 

Ó öüîìó ïàðàãðàô³  
òè ä³çíàºøñÿ, ùî òàêå
●  ідея тексту;
●  проблематика тексту.

ÓÐÎÊ 35.   ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÌÎÂËÅÍÍß 8. 
²äåÿ. Ïðîáëåìàòèêà òåêñòó

Íà çâ’ÿçêó åêñïåðò

²äåÿ òåêñòó — öå ãîëîâíà äóìêà, ÿêà ïîÿñíþº, äëÿ 
÷îãî àâòîð ñòâîðèâ òåêñò. Ùîá áóëî ëåãøå ñôîðìóëþâà-
òè ³äåþ, ðîçïî÷íè ç³ ñë³â àâòîð çàêëèêàº …, çàñóäæóº …, 
âèñì³þº …, çàñòåð³ãàº …, ðîçêðèâàº … òîùî.  

ÒÅÌÀ ²ÄÅß

ïðî ùî íàïèñàíî òåêñò? äëÿ ÷îãî íàïèñàíî òåêñò?

Ïðîáëåìàòèêà òåêñòó — öå ñóêóïí³ñòü ïåâíèõ ñêëàä-
íèõ, ñóïåðå÷ëèâèõ ïèòàíü, ÿê³ ïîðóøóº àâòîð òåêñòó. Íà-
ïðèêëàä, äî ïðîáëåìàòèêè ìîæóòü íàëåæàòè ïèòàííÿ 
ïàòð³îòèçìó, äðóæáè é âîðîæîñò³, ëþáîâ³ é íåíàâèñò³, 
ëþäÿíîñò³, ñòîñóíê³â ì³æ ïîêîë³ííÿìè òîùî. 

196

197

198

ÓÐÎÊ 35. Ðîçâèòîê ìîâëåííÿ 8
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ÑËÎÂÎÒÂ²Ð.  ÎÐÔÎÃÐÀÔ²ß

Ïðî÷èòàé òåêñò. Âèêîíàé çàâäàííÿ. 

Маленька дівчинка принесла знадвору два яблука. 
Мабуть, її хтось пригостив.

— Матусю, поглянь, які гарні яблука!
— Справді гарні! Пригостиш мене? — запитала мама.
Дівчинка поглянула на яблука. А потім відкусила від 

одного з них. На мить замислилась і… надкусила інше 
яблуко.

Мама дуже здивувалась. І подумала: «Яка жадібна 
дівчинка у мене зростає! Обидва яблука почала їсти, а 
мені так жодного і не запропонувала».

Але, на її подив, дівчинка простягнула мамі одне яблу-
ко зі словами:

— Матусю! Візьми це яблуко! Воно солодше!
Äæåðåëî: https://pritcha.com.ua/

Çàâäàííÿ
1. Âèçíà÷ òåìó òåêñòó.
2. Äîáåðè é çàïèøè çàãîëîâîê. 
3. Âèïèøè 5 êëþ÷îâèõ ñë³â. Ïîÿñíè, ÷îìó òè îáðàâ / îáðàëà 

ñàìå ö³ ñëîâà. 
4. Ñôîðìóëþé ³äåþ òåêñòó, âèêîðèñòîâóþ÷è ñëîâà àâòîð çà-

êëèêàº … / çàñòåð³ãàº … / ðîçêðèâàº …
5. Îáåðè ç³ ñïèñêó ò³ ñêëàäíèêè, ÿê³, íà òâîþ äóìêó, íàëåæàòü 

äî ïðîáëåìàòèêè öüîãî òåêñòó: 
• äðóæáà;  • áàòüêè ³ ä³òè; • ïàòð³îòèçì;
• ëþáîâ ³ íåíàâèñòü;    • äîáðî ³ çëî; 
• ëþäèíà ³ ïðèðîäà;   • âèõîâàííÿ. 

Ïðèãàäàé, ÿê³ òâîðè ç³ ñïèñêó òè ÷èòàâ / ÷èòàëà. Ñôîð-
ìóëþé ³äåþ äëÿ ê³ëüêîõ íà âèá³ð. Ïîÿñíè ñâîþ äóìêó. 

Іван Франко «Фарбований лис», Василь Королів-Ста-
рий «Хуха-Моховинка», Василь Симоненко «Цар Плак-
сій та Лоскотон», Зірка Мензатюк «Таємниця козацької 
шаблі», Тарас Шевченко «Садок вишневий коло хати», 
Євген Гуцало «Лось», Григір Тютюнник «Дивак». 

199

200
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Ñïðîãíîçóé òåìó òà ³äåþ òâîðó çà îáêëàäèíêîþ. Ïîÿñíè 
ñâîþ äóìêó. Äî îäí³º¿ ç îáêëàäèíîê íàïèøè àíîòàö³þ íà 
5–7 ðå÷åíü òà ñêëàäè éìîâ³ðíèé ïëàí. Çíàéäè ³íôîðìà-
ö³þ ïðî öþ êíèæêó é ïåðåâ³ð ñâî¿ ïðèïóùåííÿ. 

201
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