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I РОЗДІЛ.

УКРАЇНСЬКА МОВА

• Мова i мовлення
• Текст
• Речення
• Слово. Значення слова
• Будова слова
• Звуки i букви
• Iменник
• Прикметник
• Числiвник
• Займенник
• Дiєслово
• Види розборів
(додаток)
• Словник
(додаток)

— Ці герої подорожуватимуть
з тобою сторінками довідника. Подумай, як їх “оживити”.
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МОВА I МОВЛЕННЯ
1.
мова

звуки
слова			

спілкування

сполучення слiв

письмо

мовлення

речення			

читання

текст
2. Мова — найважливiший засiб спiлкування.
Мова — жива скарбниця історії народу. Українська мова — це
державна мова України, мова українців.
3. Свої думки люди найчастiше передають одне одному в уснiй
формi, тобто за допомогою усного мовлення.
4. Усне мовлення має бути зрозумiлим для всiх, хто його слухає.
5. Пiд час спiлкування мiж людьми використовується інтонація,
сила голосу, мiмiка, жести.
6. Чим бiльше ти знаєш, тим багатше твоє мовлення, бо твій активний словник містить багато слiв, за допомогою яких ти можеш
легко висловити свою думку.
7. Культура мовлення — це правильнiсть, точнiсть, виразнiсть
вимовленого чи написаного слова.
8. Усе написане або надруковане — це писемне мовлення.
Володiти писемним мовленням — значить правильно, точно, калiграфiчно i без помилок оформляти свої або чиїсь думки на письмi.
9. Усне i писемне мовлення складається з речень. Речення, пов’язані мiж собою за змістом, утворюють текст.
Мова — це душа народу. Від сповиточка рідну мову дитина
чує від матері, за нею перші ніжні слова ласки промовляє...
(М. Шумийло)
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МОВА І МОВЛЕННЯ
10. Слова привiтання:
Доброго ранку!
Добрий ранок!
Добридень!
Доброго дня!

Доброго вечора!
Добрий вечiр!
Доброго здоров’я!
Здрастуйте!

11. Слова подяки:
Дякую!
Щиро дякую!
Дуже вдячний!
Спасибi!
12. Слова звертання:
Скажiть, будь ласка!
Будьте ласкавi!
Дозвольте запитати!
Пояснiть, будь ласка!
Прошу вас!
13. Слова вибачення:
Пробачте, будь ласка!
Даруйте!
Перепрошую!
Вибачте!
14. Слова прощання:
До побачення!
На добранiч!
Бувайте здоровi!
На все добре!
Всього найкращого!
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ТЕКСТ
15. Об’єднанi за змiстом речення становлять текст.
Речення

Текст

• У золотi осiннi днi збираються вiдлiтати журавлi
у вирiй.

Минуло тепле літо. Настала осінь. Пожовкли дерева. Вітер зривав з них зів’яле листя і
кружляв ним над лісом. Листя
опадало на землю і стиха шаруділо.
(За Г. Скребицьким)

• Вкривається багрянцем
клен.
• Хазяйнує жовтень скрiзь,
де не глянь.

16. У текстi завжди про щось або про когось повiдомляється,
розповiдається. Це його тема.
17. Кожна розповiдь має певну мету.
18. Текст має заголовок.
19. Текст може дiлитися на абзаци. Кожен з них включає одне
або кiлька речень, зв’язаних мiж собою за змiстом. Абзаци також
пов’язанi мiж собою за змiстом.
Кожен абзац починається з нового рядка.
20. Текст складається з трьох частин — зачину, основної частини i кiнцiвки.
21. Тексти бувають рiзних видiв.
а) Текст-розповiдь. Мета його — про щось чи про когось розповiсти, повiдомити.
б) Текст-опис. Його мета — описати щось чи когось.
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РЕЧЕННЯ

в) Текст-мiркування. У текстi-мiркуваннi є твердження, доказ
(доведення) i висновок.
г) Есе — розмірковування у довільній формі на будь-яку знайому
тему. Не претендує на завершеність.

РЕЧЕННЯ
22. Речення виражає закiнчену думку.
23. Перше слово в реченнi пишеться з великої букви.
Сонячний осiннiй день. Небо чисте, ясне. Раптом вдалинi
з-за лiсу з’явилася темна хмара. Чи буде дощ?
24. За метою висловлювання речення бувають розповiднi,
питальнi i спонукальнi.
а) Речення, в якому про щось або про когось розповiдається,
називається розповiдним.
В кiнцi розповiдного речення ставиться крапка (.).
На узлiссi стоїть замрiяний клен. Вiн нiби сумує, що надiйшов жовтень.
(О. Копиленко)
б) Речення, в якому про щось або про когось запитується, називається питальним.
В кiнцi питального речення ставиться знак питання (?).
Які в тебе плани на літо?
У якому місяці жовтіє листя?
Чи буде завтра дощ?
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РЕЧЕННЯ

в) Речення, метою якого є спонукання до дiї, називається спонукальним.
Спонукання виражається через наказ, прохання, заклик, пораду, вимогу, запрошення і т.п. У кiнцi спонукального речення може
стояти крапка або знак оклику.
Шануйте, примножуйте багатства рiдної землi.
Люби свій край!
25. Якщо речення вимовляється з особливим почуттям, то воно
стає окличним. Окличними можуть бути розповiднi, питальнi й
спонукальнi речення. В кiнцi окличних речень ставиться знак оклику.
Вдар словом так, щоб аж дзвенiло мiддю!
(П. Тичина)
26. На′ зви почуттiв.
радiсть
захоплення
здивування
гордiсть
спiвчуття
вiра (в...)
любов (до...)
вдячнiсть
життєрадiснiсть
принципове ставлення (до...)
нiжнiсть

повага
сум
гнiв
розчарування
жаль
тривога
обурення
протест
заздрощi
зневага

27. Звертання — це слово або сполучення слiв, що називає
того, до кого звертаються. Пiд час вимови звертання видiляється
голосом, а на письмi — комою або знаком оклику.
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