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Переднє слово

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

Мова, як жоден інший предмет, найглибше сягає в підсвідомість 
людини, формує її, удосконалює. Тому при вивченні мови важливо 
не лише знати правила, а проникнути в логічно побудовану структу-
ру української мови.

Мова має дві сторони: видиму й невидиму. Видима сторона — це 
мовлення, тобто усне й письмове спілкування, читання, творення 
текстів. Невидима — це мовні засоби, які у вигляді зв’язків між ней
ронами мозку залягають у глибинах нашої пам’яті і які ми постійно 
використовуємо під час мовлення й мислення. Мовні засоби в нашій 
пам’яті бувають невпорядковані, хаотичні та чітко впорядковані, 
як, скажімо, з’єднання в досконалому електронному пристрої. Зро-
зуміло, що бажаних результатів досягають там, де система логічно 
облаш тована відповідно до її внутрішніх функціональних законів. 

Отож вивчення мови, коли воно не формальне, а вдумливе й до-
слідницьке, не тільки допомагає систематизувати мовні засоби в на-
шій пам’яті, а й формує, логічно впорядковує зв’язки між нейронами 
мозку, яких є безліч, і таким чином удосконалює мислення, робить 
нас більш пристосованими до мінливих умов повсякденного життя, 
пробуджує творчі нахили, властиві кожній людині. 
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Вступ

§ 1. Рідна мова

 У світі є понад 3,5 тисячі мов. Одними розмовляють 
мільйони, іншими — лише сотні, а то й десятки людей. І всі 
вони різні. Навіть та сама мова в різних народів має свої 
особ ливості. Наприклад, англійська мова в американському 
суспільстві набула таких відмінних рис, які дають підставу 

говорити про її американський варіант і навіть уже про окрему аме-
риканську мову. В Австралії вона перетворилася на австралійський 
діалект англійської мови. Виникли ірландський, канадський, ново-
зеландський варіанти англійської мови. Те саме відбулося й з іспан-
ською мовою в країнах Латинської Америки, з німецькою — в Австрії 
і Швейцарії, із французькою — у тій же Швейцарії, Бельгії, Канаді, 
Люксембурзі.

Навіщо стільки багато мов? Чи не краще б усім людям мати одну 
якусь мову й спілкуватися нею?

Наявність багатьох мов зумовлена об’єктивними закономірностя-
ми всесвітнього розвитку. Адже мова служить людям не лише засо-
бом спілкування. Вона ще більшою мірою потрібна їм для пізнання й 
осмислення навколишнього світу. Як кожна людина трохи посвоєму 
сприймає навколишню дійсність, так і кожен народ певною мірою 
поінакшому відображає, віддзеркалює, переломлює й оцінює на-
вколишні явища. Хоч люди різних національностей і рас однаково 
бачать світ і мислять за тими самими законами логіки, а проте чле-
нують його й виділяють у ньому ті чи інші риси порізному. Ця роз-
біжність у світосприйманні залежить від різниці в природних умовах 
життя, в історичному досвіді, в характері народів і, нарешті, від ви-
падковостей. І все це відбивається, фіксується в мові як життєвий 
досвід певного народу, як осягнення тих чи інших таємниць всесвіту.
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Тому кожен народ має свою мову. Навіть якщо йому накинули 
чужу, то він її з бігом часу перетравлює, переінакшує, пристосовує до 
своїх психологічних особливостей, до свого способу думання, до свого 
менталітету, до своїх умов існування. Таким чином, завдяки різнома-
ніттю мов, людство у своїй сукупності має змогу якомога повніше й до-
кладніше відтворити картину світобудови, зробити свій власний вне-
сок у її пізнання. Без тої чи іншої мови вселюдське уявлення про світ 
буде не таким повним, як неповною буде веселка без якогось кольору 
або навіть його відтінку. Тому кожне суспільство зобов’язане дбати 
про власну мову, захищати її, розвивати, відточувати, удосконалюва-
ти, помножувати її можливості й ефективно використовувати. Народ, 
який не дбає про свою мову, зникає з лиця землі як непотрібний.

Мова будьякого народу природно починалася в глибокій давнині 
зі жменьки слів і найпримітивнішої граматики. У процесі життєвої 
практики людей і в зіткненні з іншими мовами та чи інша мова роз-
вивалася, збагачувалася протягом багатьох століть, відкидала випад-
кове й закріплювала закономірне, розширювала свої виражальні й 
пізнавальні можливості. І постійно відбивала мінливі умови життя, 
фіксувала певні етапи пізнання світу. 

Таким чином, мова, яку передавали від покоління до покоління, 
вбирає, акумулює в собі життєвий досвід найвіддаленіших предків 
і, отже, полегшує нащадкам орієнтацію в міжлюдських стосунках, у 
природних умовах своєї землі і взагалі в цьому світі.

Така мова якнайкраще пристосована до психологічних особ
ливостей народу — творця мови, його способу мислення, уявлень, 
природного середовища і, отже, якнайкраще сприяє всебічному ви-
явленню його творчих духовних сил. Як писав видатний німецький 
мовознавець В. Гумбольдт, “мова є ніби зовнішній вияв духу народу; 
мова народу є його дух, і дух народу є його мова — важко уявити собі 
щось більш тотожне”. Кожна мова позначена неповторною індиві-
дуальною печаттю її носія — народу, і в тому її найбільша цінність.

Мова, вироблена народом на його споконвічній землі і присто-
сована саме до його умов існування, до його способу думання, на-
віть якщо за її основу колись було взято чужу мову, — це рідна мова 
народу. Вона є рідною не тільки для всього народу, а й для кожно-
го окремого індивіда, що належить до цього народу, незалежно від 
того, з якою мовою йому довелося зіткнутися при появі на світ. Рідна 
мова — це мова предків і землі, а не мова, привнесена ззовні, хай би 
якою вона досконалою й привабливою не здавалася.

Мова, як було сказано вище, — це не тільки засіб спілкування, а й 
могутній інструмент мислення та пізнання світу. Якщо спілкуватися 
можна з однаковим успіхом будьякою мовою, аби тільки володіти 
нею, то мислення й пізнання світу, а отже, й інтелектуальний розви-
ток найефективніше здійснюється за допомогою рідної мови (мови 
рідного народу й рідної землі).

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

Рідна мова сприяє якнайповнішому виявленню творчих можли-
востей кожної окремої людини. Т. Шевченко, який більшу частину 
свого життя, починаючи з п’ятнадцяти років, провів у російськомов-
ному середовищі, досяг найвищої майстерності в творах, писаних 
саме українською мовою, і тим збагатив скарбницю не лише укра-
їнської, а й світової культури. Володимир Сосюра, Олександр Олесь, 
Євген Плужник, і не тільки вони в Україні, починали писати вірші 
російською мовою, але видатними поетами стали тільки тоді, коли 
перейшли на мову рідного народу. Вчений робить відкриття не тіль-
ки тому, що він наполегливо проникає в таємниці природи, а ще й 
тому, що він досконало володіє тонкощами рідної мови — підґрунтям 
для точного мислення.

Людина, сприймаючи словесну, зорову, чуттєву інформацію, пе-
рекодовує її на свою внутрішню мову. Внутрішня мова індивідуаль-
на і водночас максимально наближена до мови рідного народу. Саме 
рідна мова якнайкраще сприяє прогресові як окремих індивідів, так 
і суспільства в цілому. Тому в кожній країні боротьба за розвиток 
суспільства неодмінно поєднувалася й поєднується з боротьбою за 
утвердження в суспільстві єдиної національної мови, навіть якщо 
тою національною мовою розмовляла тільки мізерна кількість насе-
лення. Прикладом цього є Італія, Чехія, Франція, а в наш час Ізраїль, 
Естонія, Латвія. І Україна теж.

“Найбільше й найдорожче добро в кожного народу — це його мова, 
ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ 
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Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що проклену святого Бога,
За неї душу погублю!

Саме з цієї любові виросла правдива, вогненна поезія “Кобзаря”, 
саме це, ніякими стужами не остуджене синівське почуття й живи-
ло той дух протесту, бунтарства, антикріпаччини, яким наснажена 
Шевченкова книга (О. Гончар).

ІІ.  Справжнім вибухом сонячного протуберанця була поява “Коб-
заря” Тараса Шевченка, поета, ім’я якого стало в ряду найбільших 
геніїв світу. Тарас Шевченко показав безмежні можливості україн-
ської мови у змалюванні душі людської від найніжніших, найтонших 
порухів її до грізних вибухів пристрасті, від ласкавої тихої лагідності 
до блискавиць і грому — розрядів грози спопеляючого гніву. Мова 
квіткилілеї і русалок, мова, як дихання легенького дрімливого ві-
тру… І моваворкування Яреми й Оксани, мова палких сердець. І 
мова Гонти над порубаними синами в трагедійний момент найвищої 
кризи людської пристрасті. А якою палкою і ніжною стає ця мова, 
коли поет говорить про свою любов до України, коли тривога за її 
долю не дає йому спокою! Легко й природно плине мова, як струмо-
чок, що розростається, зливається з притоками, перетворюється на 
глибоку повноводу ріку роздумів:

Думи мої, думи мої,
Лихо мені з вами!

А далі в кам’яних берегах, на високих порогах ріка гуркоче, стуго-
нить, грізно несе нечувану силу…

Реве та стогне Дніпр широкий…
Гнівною засторогою гримить мова поета в посланні “І мертвим, 

і живим…”, страшною стає в поезії “Осія. Глава ХІV”. Вóди ж далі, 
перенуртувавшись, широко розлилися неосяжним плесом, угамува-
лися, втихомирилися і відбили в собі місяць і зорі… Ідилія спокою 
запанувала над рідною землею.

Садок вишневий коло хати,
Хрущі над вишнями гудуть…

Все можна цією мовою вдіяти: приголубити, нашепотіти чари, по-
трясти душу, примусити глибоко задуматися, затужити, а можна й 
обсипати ласкою радості, захопити нестримними веселощами, як той 
Перебендя, дати душі силу на нечувані подвиги. Всесильна, могутня 
мова Тараса Шевченка (М. Шумило).

§ 51. Творення і вживання 
дієприкметників

 За значенням дієприкметники поділяються на активні і 
пасивні. Вами бувають доконаного й недоконаного виду. 
Діє прикметники на час не вказують. Як і прикметники, 
вони змінюються за відмінками, родами й числами.

1. Активні дієприкметники називають ознаку пред-
мета, зумовлену дією того самого предмета. Порівняйте: працюю-
чий робітник — робітник працює; погасле вогнище — вогнище 
погасло, згасаюче вогнище — вогнище згасає.

Активні дієприкметники творяться від неперехідних дієслів, 
а саме:

а) активні дієприкметники недоконаного виду творяться від 
основи теперішнього часу (3я особа множини) за допомогою суфік-
сів -уч- (-юч-) — для І дієвідміни і -ач- (-яч-) — для II дієвідміни та 
відповідних закінчень, наприклад: ревуть — ревучий; лежать — 
лежачий; бажають — бажаючий; сидять — сидячий;

б) активні дієприкметники доконаного виду творяться від 
основи інфінітива за допомогою суфікса -л- і відповідних закін-
чень, наприклад: обважніти — обважнілий, прогнити — 
прогнилий,  опасти — опалий. Причому суфікс -ну-, як прави-
ло, випадає: зів’янути — зів’ялий, промокнути — промоклий.

Пасивні дієприкметники називають ознаку предмета, зу-
мовлену дією іншого предмета. Порівняйте: премійований ро-
бітник — робітника преміювали; погашене вогнище — хтось 
погасив вогнище.

Крім того, пасивні дієприкметники можуть називати ознаку 
предмета, зумовлену зворотною дією того самого предмета. По-
рівняйте: умитий хлопець — хлопець сам умився (і хтось умив 
хлопця), відірваний листок — листок сам відірвався (і хтось 
відірвав листок).

Пасивні дієприкметники доконаного й недоконаного виду 
творяться однаково від перехідних дієслів:

а) якщо основа інфінітива закінчується на -а, то за допомогою 
суфікса -н- та відповідних закінчень: написати — написаний, 
спиляти — спиляний, обговорювати — обговорюваний;
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б) якщо основа інфінітива закінчується не на -а, то до осно-
ви 1ї особи однини додається суфікс -ен- (буква н тут ніколи не 
подвоюється) і відповідні закінчення: обгороджу — обгородже-
ний, в’їжджу — в’їжджений, скошу — скошений, затра-
чу — затрачений, мелю — мелений;

в) рідко за допомогою суфікса -т- і відповідних закінчень: роз-
бити — розбитий, терти — тертий, розвинути — розвину-
тий (і розвинений).

2. Пасивні дієприкметники в українській мові вживаються до-
сить широко — нарівні з прикметниками: Із землі витягли кри-
ву, іржею вкриту, пощерблену шаблю, ножі, глиняну, добре 
обпалену, цілком збережену, велику посудину (Г. Коцюба).

Пасивні дієприкметники, у яких н ніколи не подвоюється, 
слід відрізняти від прикметників з наголошеними суфіксами 
-éнн-, -áнн-, які вказують на більшу, ніж звичайна, міру якості 
і які пишуться з подвоєними нн: нескíнчений — нескінчéнний, 
нескáзаний — несказáнний.

Активні дієприкметники доконаного виду (на -лий) утворю-
ються від небагатьох дієслів, але вживаються так само без будь
яких обмежень: Спросоння скиглила сполохана чайка, від ріки 
віяло теплом, від скошеного лугу — розіпрілою за день на сонці 
травою (Григорій Тютюнник).

Активні дієприкметники недоконаного виду (на -учий, 
-ачий) утворюються значно рідше, ніж пасивні, і ще рідше вжи-
ваються. 

Наприклад, не можна сказати “Чубенко подумав про сидя-
чих в окопах”. Тут замість дієприкметника доцільно вжити під-
рядне означальне речення: Чубенко подумав про тих, що сиділи 
в окопах (Ю. Яновський).

Не відповідає нормам української мови і вислів “Гуляє містом 
дика хуґа, висвистуюча, дико кричача”. У цьому реченні за-
мість дієприкметників можна використати дієприслівники: Гуляє 
містом дика хуґа, висвистуючи, дико кричачи (М. Бажан).

Іноді в такому випадку варто вжити просто дієслово в спо-
собовій формі. Природно буде сказати: Здалеку долинає журав-
лине курликання й завмирає в ранковій тиші, а не “Здалеку 
долинає журавлине курликання, завмираюче в ранковій тиші”.

Частіше активні дієприкметники недоконаного виду викорис-
товуються в науковій літературі: блукаючий нерв, ведуче колесо, 

резонуюча камера, ріжучий диск, діючий вулкан, тонізуючі ре-
човини. Але й тут їх намагаються уникнути: замість “оточуюче 
середовище” кажуть навколишнє середовище, довкілля; замість 
“ріжучий інструмент” — різальний інструмент; замість “спря-
мовуюча рейка” — напрямна рейка, замість “узагальнююче сло-
во” — узагальнювальне слово  тощо.

Дієприкметник разом із залежними словами становить діє-
прикметниковий зворот, який, якщо він стоїть після означувано-
го слова, на письмі виділяється з обох боків комами: Сади, омиті 
музикою згадок, ковтають пил міжселищних доріг (Л. Кос-
тенко). Якщо ж дієприслівниковий зворот стоїть перед означува-
ним іменником, то він, як правило, не виділяється: В оздоблену 
зірками неба шаль запнулася земля зеленоброва ( В. Семенко).

194. Прочитайте	 текст,	 виберіть	 дієприкметники	 й	 зробіть	морфологічний	
розбір	їх	за	поданою	нижче	схемою.	Дієприкметників	якого	виду	тут	не	
вжито?

1. Дієприкметник: а) активний; б) пасивний.
2. Вид: а) доконаний; б) недоконаний.
3. Рід: а) чоловічий; б) жіночий; в) середній; г) не розрізняється.
4. Відмінок і число.
Не можна ходити по землі, не чаруючись виплеканою народом 

у віках рідною мовою. Виплеканою, подарованою нам на віки вічні, 
щоб берегли, щоб леліяли, щоб розвивали далі.

Слова можуть об’єднувати і роз’єднувати, але злютовуюча, 
об’єднуюча їхня сила в стократ дужча. В народу немає скарбу більшо-
го, як його мова. І коли є загроза хоч дещицю втратити з того скарбу, 
нас проймає тривога. Як матір за рідну дитину, як дбайливого госпо-
даря за чистий лан (Ю. Мушкетик).

195*. Перепишіть	речення,	від	дієслів,	що	в	дужках,	утворіть	дієприкметники	
й	поставте	їх	у	потрібній	формі.

1. Блукають луни, людьми (забути) звечора в лісах. 2. Сів дід на 
(спиляти) осокорі, думає. 3. Ми — спадкоємці спадків (розграбувати). 
4. Ми — власники (сплюндрувати) святинь. 5. Цвіте земля, (задиви-
тися) в свободу (З тв. Л. Костенко). 6. Усе навколо затиха під владою 
(чарувати) ночі (Леся Українка). 7. Ліпше свій хліб (недопекти), ніж 
чужий (перепекти). 8. Прийшли (не прохати) — то й підуть (не коха-
ти). 9. На свіжу квітку і бджола сідає, а (зів’янути) обминає. 10. Під 
(лежати) камінь вода не тече (З нар. творчості).



Вправи з розвитку мовлення
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336. Коми після слів: 2) годин; 6) літо, бреде. Двокрапка після слів: 
1) знайте; 2) знаю; 3) дивне; 7) щезли. Тире після слів: 2) зірка; 
5) з ночі. Крапка з комою після слів: 4) в долині, нема; 8) пев-
ністю; 9) вогнище.

338. 1. 664. 1) 121.011.070; 2) 121.020.050; 3) 212.210.000;  
4) 7(3)11.112.000. 2. 654. 1) 121.011.020; 2) 121.011.020;  
3) 111.130.120; 4) 121.012.001. 3. !53. 1) 112. 130.000;  
2) 151.041.000. 152.040.000.

340. Коми після слів: 1) співрозмовник, якості; 2) просторі, зда-
валось, могли; 3) того, в небі, світить; 4) край берега; 5) дні, 
яблука, з лип, скрип; 6) не заплачу, дізнаюсь, побачу; 7) те, 
сказано, те, зробиш. Крапка з комою після: 1) нема; 6) сумне. 
Тире після: 3) сліпучістю. Двокрапка після: 4) наяву. Розбір 
речень: 1. 164. 1) 111.130.100; 2) 152.032.000; 3) 211.118.000; 
4) 611.112.000.  2. 164. 1) 111.260.020; 2) 214.010.000; 3) 312. 
120.000; 4) 511.110.110.  3. 164. 1) 211.117.200; 2) 511.110.120; 
3) 211.110.120; 4) 7(1)11.112.200.

329. Речення розташувати в такому порядку: 5, 1, 4, 3, 6, 2.
331. Орієнтовний порядок фрагментів: 2, 4, 7, 1, 3, 6, 5.

Вправи з розвитку мовлення

(Перша цифра — номер вправи, цифра в дужках — номер пара-
графа)

Дискусія — 228 (61), 344 (97).
Конспект — 17 (4).
Мовний етикет — 27 (7), 75 (18), 129 (32), 160 (41), 191 (49), 239 

(63), 307 (85), 343 (97), 345 (97), 353 (100).
Письмовий творчий переказ — 28 (7), 48 (12), 88 (21), 117 (29), 

153 (40), 200 (53), 248 (66), 262 (72), 278 (77), 291 (81), 330 (93), 342 
(97), 347 (98), 354 (101).

Твіропис — 18 (5), 262 (71), 294 (82), 304 (85), 317 (89).
Твірроздум — 5 (1), 9 (2), 45 (11), 80 (19), 99 (24), 103 (24), 110 

(26), 208 (54), 217 (56), 223 (59), 234 (62), 259 (70), 270 (75), 288 (80), 
320 (90), 322 (91), 333 (94), 349 (99), 350 (99), 352 (100).

Твіррозповідь — 104 (25), 300 (83).
Тези — 66 (16).
Усний виступ — 25 (6), 29 (7), 74 (18), 177 (47), 193 (50), 230 (61), 

233 (62), 255 (69), 309 (86), 335 (95).
Усний переказ — 72 (17), 92 (22), 96 (23), 114 (27), 127 (32), 146 

(38), 154 (40), 164 (42), 192 (50), 197 (52), 227 (60), 248 (66), 264 (72), 
279 (78), 313 (87), 327 (93).

Відповіді до вправ
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