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1. Фонетика.  
 Фонетика –  розділ мовознавства, який вивчає звуковий склад мови. 

 Об'єктом вивчення фонетики є звуки, їх властивості і функції, закономірності 

поєднання, фонетичні процеси, одиниці, засоби, ознаки, а також інтонація. 

 

1.1. Алфавіт. Букви і звуки української мови. 

 

  Букви – це умовні знаки, якими передано на письмі звуки мовлення. 

  Алфавіт (азбука, абетка) – це сукупність усіх букв, уживаних в українській 

писемності та розміщених у певному порядку.  

  Український алфавіт складається з 33 букв, з яких 32 передають на письмі звуки 

мовлення, а ь (м’який знак) позначає м’якість приголосних на письмі. 

  Букви можуть бути друковані та писані. Вони мають велику (прописну) та малу 

(рядкову) форми. В алфавіті букви розташовані в певному порядку та мають назви. 
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                 м’який знак 

Юю 

ю 
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Завдання: 

1. За алфавітом записано слова в рядку 

А баласт, балка, балет, бірюза 

Б ґаздиня, гірлянда, гірчиця, глазур 

В домівка, доміно, досвіт, домішка 

Г заклик, заколот, засмага, затор 

2. За алфавітом записано слова в рядку 

А квартал, квапливий, кварцовий, квасолиння 

Б міжміський, моніторинг, морквяний, мотивувати 

В неприступний, неспроста, нерозбірливо, нумерований 

Г передбачати, переказувати, планшет, передгір’я 

 

Звуки – найменші одиниці мовлення, які ми чуємо та вимовляємо, на письмі їх 

передаємо буквами . Поділяються звуки на голосні та приголосні. 

 

    Голосні 

 

 

 

          [а]           [о]                [у]             [е]             [и]             [і] 

 
 



Приголосні 

 

    дзвінкі                                                   глухі                                        сонорні 

[б], [д], [д'], [ґ], [ж], [з], [з'], [г]                                       

[дж], [дз], [дз'] 
 

 

   

Приголосні 

 

 

Тверді                                                    м’які                                    пом’якшені 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Установіть відповідність між характеристикою приголосних звуків у словах 

       Звуки 

 

 

2. Орфографія 

   

 

 

  Переважна частина букв позначає один звук, але є букви, які можуть передавати 

два звуки, або для позначення одного звука може бути вжито дві букви. 

  Наприклад: буква щ завжди передає два звуки [ш] і [ч], а буква ї - [й] та [і]. Букви 

я, ю, є можуть передавати по одному звуку [а], [у], [е], якщо їх вжито для 

позначення м’якості попереднього приголосного звука (стеля, меню, їхнє), і два 

звуки, якщо вони виступають: 

 на початку слова: яблуко, юрта, єднання; 

 після апострофа: сім’я; комп’ютер, об’єкт; 

 після м’якого знака: мільярд, Ньютон, ательє; 

 після букви, що позначає голосний звук: армія, знаю, палає. 

   Букви дж, дз в коренях слів позначають один звук  [д͡ж ], [д͡з ], а на межі 

префікса і кореня – два окремі звуки [д][ж ], [д][з ], 

 

 

 

 

[п], [т], [т'], [к], [ш], [с], 

[с'], [х], [ч], [ц], [ц'],[ф] 

 

[в], [м], [н], [н’], 

[л], [л’], [р], [р’], 

[й] 

 

[б], [п], [д], [т], [ґ], 

[к], [ф], [ж], [ш], [з], 

[с], [г], [х], [дж], [ч], 

[дз], [ц], [в], [м], [н], 

[л], [р] 
 

[д'], [т'], [з'], [с'], 

[дз'], [ц'], [л'], [н'], 

[р'], [й] 

[б], [п], [в], [м], [ф], 

[г], [к], [х], [ґ], [ж], 

[ч], [ш], [дж] 

Приклади 

А кілок, бджілка, арахіс 

Б уквітчаний, підґрунтя, південь 

В з’їхати, навмання, безжалісний 

Г блюдце, житло, сорочка 

Д шпак, нащадок, почухрати 
 

1 усі тверді 

2 тверді та м’які 

3 тверді та 

пом’якшені 

4 тверді, м’які та 

пом’якшені 

 
 



Завдання: 

1. Букви я, ю, є позначають два звуки в рядку 

А яблуня, ягнятко, світання, портьєра 

Б п’ятірка, об’їзд, киянка, повітря 

В м’ята, браконьєр, ательє, юстиція 

Г юрба, симфонія, духмяний, свято 

2. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка 

А здоров’я, реакція, феєричний, фельдшер 

Б яєчня, янтарний, ящик, ліцензія, користь 

В пам’ять, щавель, дев’ять, битися 

Г гріються, знання, менеджмент, масаж 

3. Глухий приголосний є в кожному слові рядка 

А просьба, вогко, фольга, боротьба 

Б лікар, береза, книга, сніг 

В щавель, пілот, циган, цибуля 

Г буряк, земля, кухня, світлий 

4. Звук [й] є в кожному слові рядка 

А район, мільйон, щастя, яблуко 

Б м’який, діжка, підказка, краєвид 

В джем, йогурт, їжа, єднання 

Г соловей, юшка, портьєра, симфонія 

5. М’який приголосний є в кожному слові рядка 

А пів’яблука, бязь, донька, ніжка 

Б дріб’язок, берізка, переможці, край 

В розповідати, білка, пюре, книгарня 

Г вогкість, звірятко, резюме, чітко 

6. Підкреслені літери позначають один і той самий звук у всіх словах рядка 

А осінній, сопілка, голубка, зозуля 

Б Запоріжжя, корона, слово, сойка 

В земля, екран, веселка, печальний 

Г спитати, пити, широкий, щирий 
 

1.2. Наголос та засоби милозвучності. 

 

   Наголос – це вимова одного із складів з більшою силою, який завжди падає на 

голосний звук. Н-д: листя, земля 

 ! Корисне посилання https://osvita.ua/test/advice/65116/  («Перелік слів з 

правильним наголосом до ЗНО-2022») 

 

Завдання: 

1. На перший склад падає наголос у слові 

А колесо 

Б течія 

В вітчим 

Г ярмо 

2. На другий склад падає наголос у слові 

А отаман 

Б колія 

https://osvita.ua/test/advice/65116/


В кропива 

Г каталог 

4. На третій склад падає наголос у слові 

А жаданий 

Б меблевий 

В рутвяний 

Г клейовий 

   

Милозвучність – це властивість мовлення, що полягає у плавності, виразності, 

відсутності важких для вимовляння сполучень звуків; пояснюється гармонійним 

співвідношенням голосних і приголосних звуків. На кожні три приголосних звуки 

припадає приблизно два голосні. Уникнути нагромадження приголосних можна за 

допомогою спрощення в групах приголосних , чергування прийменників у-в, з-із-зі 

та сполучників і-й. 

                                          Основні випадки чергування  у — в 

  Уживається У   Уживається В У — В  не чергуються 

Між приголосними: 

ходиш у чоботях 

Між голосними: 

 гуляла в яру 

У словах, що вживаються 

тільки з в або тільки з у:  

влада, ворота,  увага 

На початку речення 

перед приголосним: У 

школі є багато гуртків 

На початку речення перед 

голосними:     В оркестрі 

грають лише чоловіки 

У власних іменах і в 

словах іншомовного 

походження:  

Ворскла,  Врубель, 

універсал 

Незалежно від 

закінчення попереднього 

слова перед наступними 

в, ф, а також перед 

сполученнями літер -

льв-, -св-, -тв-, -хв-, -зв-:    

Семінар пройшов у 

Львові 

Після голосного перед 

більшістю приголосних 

(крім в, ф, -льв-, -св-,  

-хв-, тв.- зв-  і под.): 

Весело в траві співають 

світлячки 

 

 

       

Завдання: 

1. Правил чергування  у — в дотримано в рядку 

А в нашій країні 

В збиратися в дорогу 

В навчалися у академії 

Г тайга, одягнена в хвою 

Д у останньому вагоні 

2. Прочитайте речення. 
Мово моя, (1) тобі мудрість віків, пам’ять тисячоліть, розрада (2) хвилину 

смутку, зойк матерів (3) годину лиху, переможний гук лицарів (4) днину побідну, 

пісня серця дівочого (5) коханні своїм. 



 

Літеру у треба писати на місці всіх цифр, ОКРІМ 

А1 

Б 2 

В 3 

Г 4 

Д 5 

                  

                       Основні випадки чергування сполучників   і — й 

Уживається  і Уживається й 

 

Між приголосними  звуками: 

Прийшов і побачив 

 

Між голосними звуками: 

море й океан 

 

На початку речення:  

І сонце, і хмари… 

Після голосного звука перед 

приголосним: 

зелені й червоні 

Для зіставлення понять:  

зима і літо 

 

  

Перед  звуком [й] та буквами                               

я, ю, є, ї:                           
Побачили і ялинку, і ясен 

 

 

 

Завдання: 

1. Правил чергування і — й дотримано в усіх реченнях, ОКРІМ 
А Непроглядний гай стоїть тихий і спокійний. 

Б Бульвари і парки вкриваються жовтим листям. 

В Небо спохмурніло й насупилося, стало сірим. 

Г Квіти майже відцвіли й розсіяли своє насіння. 

Д Знявся вітер, і дерева скинули останнє вбрання. 

2. Прочитайте речення. 
Далеко (1) лунко оддавався голос солов’я, (2) бриніла в ньому пиха (3) погорда 

пестуна (4) улюбленця густого (5) буйного лісу. 

Літеру й треба писати на місці всіх цифр, ОКРІМ 

А1 

Б 2 

В 3 

Г4 

Д 5 

 

Спрощення в групах приголосних. 

    В деяких випадках при відмінюванні слава або його творення виникає важкий 

для вимови збіг приголосних звуків. Тому в процесі мовлення один з таких 

приголосних випадає, тобто відбувається спрощення. 

 



 

Спрощення відбувається: 

У групах приголосних –ждн-, здн- випадає д тиждень – тижневий , поїзд - 

поїзний 

У групах приголосних –зкн-, -скн- випадає к 

при творені дієслів із суфіксом –ну- 

бризки – бризнути, тиск - тиснути 

У групі приголосних –слн- випадає л ремесло - ремісник 

У групах приголосних –стл-, -стн- випадає т уста – усний, лестити - улесливий 

У групах приголосних –рдц-,-рнц- випадають 

д, н 

серденько – серце, чернець - ченці 

 

                                                 Спрощення НЕ відбувається 

У словах зап’ясний, кістлявий, пестливий, 

хвастливий, хворостняк, шістнадцять і 

похідних від них 

 

У групах приголосних –стц-, -стч-, -стськ-,  

-нстськ-, -нтств- 

студент –студентський, 

агент - агентство 

У прикметниках, утворених від іменників 

іншомовного походження з кінцевим ст 

(відповідний звук не вимовляється) 

баласт – баластний, 

компост – компостний, 

контраст – контрастний, 

форпост - фопрстний 

У словах випускний, тоскно, скніти, скнара, 

вискнути, пропускний 

 

 

Завдання: 

1. У якому рядку допущено помилку в групах приголосних? 
А Якісний, пристрасний, розісланий, пісний; 

Б Випускний, тижневий, нещасний, кісники; 

В Авантюриський, артистці, чесно, кістлявий; 

Г Хруснути, шістсот, студентський, компостний. 

2. Позначте рядок, у якому порушено правила спрощення в групах 

приголосних. 

А Ремісник, абстрактний, піаністчин, пискнути; 

Б якістно, участник, туристський, пестливий; 

В кістлявий, пристрасний, дилетантський, пропускний; 

Г комендантський, буревісник, баяністці, шістнадцять. 

3. Позначте рядок, у якому спрощення приголосних в усіх словах передається 

на письмі. 

А Артис.ці, зап'яс.ний, тиснути, злощасний; 

Б кореспонден..ський, швидкісний, аванпост..ний, кіслявий; 

В дріж..жовий, ях..смен, жалісний, інтелігент..ський; 

Г проїз..ний, свис..нути, чес..ний, сер..цевина. 

 



 

1.3. Склад.  

    Склад — частина слова, що вимовляється одним поштовхом видихуваного 

повітря. 

     Щоб знати скільки у слові складів, потрібно порахувати кількість голосних 

звуків 

 

 

Склад може складатися з: 

 одного голосно звука (о-зе-ро); 

 голосного та одного і більше приголосних (зем-ля) 

Запам’ятайте!  

Слово, що містить лише один склад, називається односкладовим (сад, слон). 

Слово, що складається з двох складів, називається двоскладовим (ро-са, та-то). 

Слово, що має три і більше складів, називається багатоскладовим (ко-са-рі). 

 

 

Склад  

 

                                   відкритий                                    закритий  

                   

 

 

 

 

    Склад, на який падає наголос, називається наголошеним (зем-ля) 

 

Завдання: 

1. Однакова кількість складів у кожному слові рядка 

А нагороджений, накручувати, оголошення, покаятися 

Б скопійований, уважність, цукерниця, телеграфія 

В князь, мережа, зяблик, виплата 

Г алюміній, абітурієнт, дискусія, настоянка 

2. Два склади має кожне слово рядка 

А бюро, дзвінок, бджоляр, ім’я 

Б джміль, таксі, воля, п’єш 

В рілля, малюк, надія, ніч 

Г Яся, рядок, яр, любов 

3. Усі односкладові слова у рядку 

А лють, дзвін, тінь, п’ять 

Б рік, яр, шлях, пісня 

В джем, піч, льон, іній 

Г вуж, рік, ряд, свято 

 
 

 

 

закінчується на 

голосний звук 

зір-ка 

 

закінчується на 

приголосний звук 

зір-ка 

 



 

2. Орфографія. 
Орфографія – це система загальноприйнятих правил написання слів.  

 

2.1. Правопис літер, які позначають ненаголошені голосні е, и, о. 

   Звуки [е], [и] та [о] в українській мові звучать невиразно у ненаголошеній 

позиції. Написання слів з цими звуками перевіряється наголосом. Для того, щоб 

визначити який голосний потрібно писати треба дібрати спільнокореневе слово або 

змінити форму слова так, щоб сумнівний звук став наголошеним (зазирнути – 

зиркати). Якщо не можна перевірити написання слова за допомогою наголосу, 

застосовуються правила: 
 

Пишеться е Пишеться и Пишеться о 

У буквосполученнях 

-ере-, -еле- 

передмістя, шелест 
-ри-, -ли- 

гриміти, глитати 
-оро-, -оло- 

боротися, молотити 

У суфіксах 

-ець, -ень, -тель, -еро,  

-елезн-, -ен-, -енн-,  

-еньк-, -есеньк-, 

-ечок-, -ечк-  

кошеня, велетень, 

учитель, малесенький 

-ик, -иц(я), -ищ(е), 

-иськ , -ичок-, -ичк- 

(вiд -ик, -иц(я)), -ин-,-

ив(о), -инн(я) 

хлопчик, палиця, мамин, 

вуличка,мереживо 

 

Інші випадки 

Якщо е при зміні випадає 

або чергується з і 

осені –осінь,  

серпень - серпня 

У деяких дієслівних 

коренях, де вона 

чергується з е, якщо далі 

стоїть наголошений 

суфікс –а-(-я-) 

заберу – забирати 

У словах борсук, погано, 

лопата, корявий, гончар, 

богатир (силач), 

монастир, отаман 

 

Зверніть увагу! Літеру у завжди пишемо у словах будяк, ворушити, пурхати, 

яблуко, парубок, мармур. 

Завдання: 

1. Літеру и на місці крапок треба писати в усіх словах рядка 
А ш..потіти, ш..рокий, сп..тати 

Б к..сіль, кош..ня, зал..вати 

В мереж..во, гл..бінь, п..ріг 

Г мар..во, згар..ще, мороз..во 

Д книж..чка, вул..чка, вузл..чок 

2. Літеру е пропущено в реченні 
А В юності нам найчастіше виб..рає дорогу серце. 

Б Я візьму той рушник, прост..лю, наче долю. 

В Багряні хребти попідп..рали небо. 

Г Зоря вечірня прост..лає останні смуги на воді. 

Д Можна все на світі виб..рати. сину. 



3. Букву о на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

А к..тушка, ак..рдеон, ..таман 

Б ак..мпанемент, к..жан, ..ренда 

В п..ром, сарк..фаг, трансн..рант 

Г к..нфорка, пат..логія. к..шалот 

Д ф..нікулер, ді..рама, п..ролон 

 

2.2. Апостроф. 

  Апостроф – це знак, який передає на письмі роздільну вимову я, ю, є, ї після  

твердих приголосних. 

 

Апостроф пишеться перед я, ю, є, ї  Апостроф не пишеться перед я, ю, є, ї 

Після літер на позначення губних 

приголосних  [б], [п], [в], [м], [ф] 

сім’я, в’юн, п’єса, солов’ї 

Після літер на позначення губних 

приголосних  [б], [п], [в], [м], [ф], якщо 

перед ними стоїть кореневий 

приголосний, крім  [р]: 

свято, морквяний, цвях 

Після р, що позначає твердий 

приголосний  [р] 

бур’ян, пір’я 

Після р, що позначає м’який 

приголосний  [р′] 

ряст, буряк 

Після префікса, що закінчується на 

приголосний 

під’їзд, з’явитися 

Перед йо 

курйоз, серйозний 

Після першої частини складних слів 

дит’ясла, транс’європейський 

 

У слові Лук’ян і похідних від нього 

 

 

У словах іншомовного походження 

після приголосних [б], [п], [в], [м], [ф], 

[г], [к], [х], [ж], [ч] [ш], [р] 

Комп’ютер, миш’як, інтерв’ю 

 

 

Завдання: 

1. Усі слова слід писати з апострофом: 
А п..ять, р..ябий, моркв..яний, без..язикий, 

Б різдв..яний, ін..єкція, зв..язок, Лук..яненко, 

В транс..європейський, пів..ялблука, торф..яний,  

Г ал..янс, к..ювет, вар..єте, без..ядерний 

2.  Прочитайте речення 
Мати перша в світі навчила любити солов(1)їні ранки, п(2)янкий любисток, 

духм(3)яну м(4)яту, зелене верб(5)я. 

Апостроф треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ 
А 1 

Б 2 

В 3 

Г 4 

Д 5 



 

2.3. М’який знак. 

   М’який знак в українській мові використовують для пом’якшення звуків. 

М’якість приголосних звуків на письмі передається: 

 спеціальною літерою Ь (м’яким знаком); 

 йотованими буквами я, ю, є, ї, де перший звуковий елемент  [й] пом’якшує 

попередній приголосний (няня, ляжу); наступним голосним звуком [i] (річка, 

ніс, пісня). 

М’який знак пишемо М’який знак Не пишемо 

Після букв д, т, з, с, ц, дз, л, н наприкінці 

слова чи складу, якщо ці букви передають 

м’які звуки 

лізь, тінь, суть, сьогодні 

Після букв, що позначають губні та 

шиплячі звуки 

любов, піч, спиш, кров 

Після м’яких приголосних перед о 

дзьоб, льох, трьох 

Після р у кінці складу 

писар, кобзар, Харків  

(виняток Горький) 

У суфіксах –еньк-, -оньк-, -есеньк-, -оньк-

-ісіньк-, -юсіньк- 

ніженька, малюсінька, тихесенько 

Після н перед ж, ч, ш, щ 

менший, інший, кінчик 

У суфіксах –ськ-, -зьк-, -цьк-, -ськість-, – 

зькість, -цькість, -ськи, – зьки, -цьки 

козацький, український, близький 

Між приголосними, якщо перший 

пом’якшується під впливом другого 

радість, сонця, якість 

У дієслівних формах 3-ої особи однини та 

множини дійсного способу 

сидить, стоять, співають 

В українських власних назвах 

Наталя, Тетяна, Уляна, Омелян, 

Касян, Севастян, Дяченко, 

Касяненко, Третяк. 

У дієслівних формах наказового способу 

говоріть, сядь, станьте 

 

Після м’якого звука [л] перед наступним 

м’яким 

їдальня, пальці 

 

У формах родового відмінка множини 

іменників жіночого роду 

робітниць, пісень 

 

У непрямих відмінках та в присвійних 

прикметниках, якшо м’який знак є в 

початковій формі 
скринька — в скриньці, Кузьма — Кузьмі; 

кицька — кицьці,  нянька — няньчин; 

 

у дієсловах на -ться, а також в інших 

дієслівних формах перед -ся (-сь), 

якщо м’який знак є у формі без –ся 

обговорюється, відзначається, стань — 

станься, піднось — підносься, (але: підніс 

— піднісся, ріс — розрісся); 

 

 

 



Зверніть увагу! ВИНЯТОК: тьмяний, різьбяр, няньчити, бриньчати. 

    

   В словах  іншомовного походження м’який знак пишеться після зубних також 

перед й, я, ю, є, ї та в інших випадках відповідно до літературної вимови (мільйон, 

павільйон, компаньйон, браконьєр, портьєра, ательє, пасьянс, Нью-Йорк, 

Танганьїка, Лавуазьє, Люсьєн, Дьяконов, Третьяков, Касьянов, Ананьїн, асфальт, 

фільм, бюлетень (але: мадяр, нюанс, дюна, тюбик, люкс, Цюрих, Аляска; а також 

не після зубних: Бйорнсон, Ж’єн, Х’юстон, бар’єр). 

     

Завдання:  

1. Знайдіть слово, у якому потрібно писати м’який знак: 

А віден..ський; 

Б чотир..ма; 

В кін..ський; 

Г гіл..ці; 

Д дон..ці. 

2. Знайдіть слово, у якому перед шиплячим пишеться м’який знак: 

А брин..чати; 

Б потон..шати; 

В витон..чений; 

Г Волин..щина; 

Д ган..чірка. 

3. У якому варіанті в усіх словах пропущено м’який знак? 

А могут..ній, павутин..ці, шіст..сот; 

Б Херсон..щина, вишен..ці, нен..чин; 

В чужин..ці, рязан..ський, різ..бяр; 

Г самот..ній, колодяз..ний, Наталон..ці; 

Д п’ят..десят, різ..кістю, дівчинон..ці. 

4. М’який знак на місці пропуску НЕ ТРЕБА нисаги в усіх словах рядка 
А Тет..яна, календар.., громадян..ський 

Б передач.., трудівниц.., Вернад..ський 

В Ґдан..ськ, поділ..ський, карбован..цем 

Г барабан..шик, Ковал..ський, колис..ці 

Д Коцюбин..ський, голівон..ці, долин..ці 

 

2.4. Сполучення йо, ьо. 

  В українському алфавіті немає букви, що позначає звукосполучення [у]+ [о], тому 

воно позначається двома буквами – йо. Перша літера буквосполучення ьо (м’який 

знак) служить для позначення м’якості попереднього приголосного перед [о]. 

Пишемо йо Пишемо ьо 

На початку слова 

йод, йогурт, йому 

В усіх інших випадках 

шiстьох, льох, трьох 

На початку складу після голосного 

район, майор, знайомий 

 

На початку складу після твердого 

приголосного   серйозний, підйом 

 

 



Зверніть увагу! Буквосполучення ьо не може стояти на початку слова або складу. 

В деяких словах іншомовного походження пишемо буквосполучення ьйо 

(гільйотина, батальйон, мільйон, павільйон). 

  

Завдання: 

1. Сполучення ьо маємо в словах, спільнокореневих до кожного із слів варіанта 

А праця, літати 

Б дід, воювати 

В бій, малювати 

Г нень, діяльність 

Д поле, Анатолій 

2. Літеру й на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 
А Вороб..ов, міль..он, ..ордан, во..овничий 

Б зна..омий, медаль..он, чотир..ох, ..огурт 

В Журавль..ов, ра..онний, ма..оріти, га..овий 

Г маль..овничий, ..сипович, ки..ок, кра..овий 

Д баталь..он, ль..одовиковий, па..ок, оши..ок 

 

2.5. Подвоєння та подовження літер. 

   В українській мові приголосні звуки можуть подовжуватися. Дві однакові літери 

на письмі позначають подовжений м’який приголосний або збіг однакових 

приголосних. Такий збіг виникає : 

 за збігу кінцевих і початкових літер різних частин слова (морфем): 

 префікса та кореня (оббігти, відділ, ззаду); 

 кореня та суфікса (годинник, осінній, сонний); 

 префікса та префікса (ввігнути, возз’єднання); 

 суфiкса та суфiкса (іменник, письменник); 

 основи дієслова минулого часу, що закінчується на –с і постфікса –ся 

(розрісся, піднісся); 

 частин складноскорочених слів (міськком, спорттовари) 

 у наголошених прикметникових суфіксах –енн- і –анн-(-янн-) переважно зі 

значенням збільшення ознаки, підсилення, можливості дії  (непримиренний, 

невблаганно) 

          Зверніть увагу! Виняток: шалений, священний 

 у словах Ганна, бовван, ссати, лляний, овва та похідних 

 

    Зверніть увагу! Щоб не помилитися в написанні прикметників та 

дієприкметників, слід запам’ятати, що –нн- пишемо в суфіксах –енн- та –анн-, 

якщо на них падає наголос (нездоланний – нездоланий, несказанний – несказаний) 

     Подовження – явище, притаманне українській мові (на відміну від багатьох 

інших). Подовжуються приголосні д, т, з, с, ц, л, н, ж, ч, ш, якщо вони стоять у 

позиції між голосними:  

 в іменниках середнього роду (знання; але в назвах малих істот подовження 

немає: теля, каченя); 

 в орудному відмінку однини іменників жіночого роду ІІІ відміни перед –ю 

(сіль – сіллю, піч – піччю); 

 у прислівниках перед я, ю (попідвіконню, спросоння, зрання); 



 у словах (Ілля, стаття, суддя, рілля); 

 у дієсловах (ллється, ллю тощо). 

 

Завдання: 

1. У формі орудного відмінка буде відбуватися подвоєння літер в обох 

іменниках рядка: 
А сіножать, Січ 

Б папороть, фальш 

В безліч, мудрість 

Г ясність, паморозь 

Д міть, кіновар 

2. У формі родового відмінка множини НЕ подвоюються літери в обох 

іменниках усіх рядків, ОКРІМ: 
А протиріччя, узбіччя 

Б запитання, уміння 

В обійстя, перехрестя 

Г коливання, відкриття 

Д страждання, латаття 

3. Подвоєні літери треба писати в обох словах кожного рядка, ОКРІМ: 
А невблага(н/нн)ою заметі(л/лл)ю 

Б довгожда(н/нн)ою зустрі(ч/чч)ю 

В нескінче(н/іін)ою спіра(л/лл)ю 

Г тума(н/нн)ою дале(ч/чч)ю 

Д бездо(н/нн)ою глибі(н/нн)ю 

4. Орфографічну помилку допущено в рядку 
А справжньою самовідданістю 

Б дивовижною подорож’ю 

В батьківською заповіддю 

Г синівською любов’ю 

Д невиразною тінню 

 

2.6. Написання слів іншомовного походження.   
В словах іншомовного походження після твердих приголосних д, т, з, с, ц, ч, ш, ж 

та р пишемо И, а не і (правило «дев’ятки») 

   Деякі  правил написання слів іншомовного походження зазнали змін в редакції 

«Правопису 2019 року»: 

 зникло подвоєння у словах англійського, німецького, шведського 

походження –ck, що передавав звук [k] (Дікенс, Бекі, Текерей) 

 зникла буква й перед я, ю, є, ї (єті, феєрверк. буєр, конвеєр, плеєр); 

 пишемо не проект а проєкт. 

 Букву І  пишемо: 

 на початку слова (інститут, ідея; але пам’ятайте про варіативність 

написання слів ірій – ирий - вирій, ірод - ирод); 

 в середині слова перед голосними та й (піаніно, фіалка, ажіотаж); 

 в кінці іншомовних слів, що не відмінюються (журі, шасі, поні); 

 після літер на позначення приголосних, що не входять до правила 

«дев’ятки» (бізнес, фінанси); 



 в окремих власних назвах (Грімм, Сідней, Дідро, Россіні). 

Зверніть увагу! У ряді слів іншомовного походження, давно засвоєних 

українською мовою, після літер, що не входять до «дев’ятки», відповідно до 

вимови пишеться и (лимон, мирт, кипарис, спирт, кинджал, нирка тощо). 

З и, а не з і пишуться слова церковного вжитку  (диякон, єпископ, мирта, 

християнство тощо). 

Пишемо Ї:  

 після літер на позначення голосних (мозаїка, Енеїда; але в складних словах, 

де перша частина закінчується на голосний, на початку другої пишеться і: 

староіндійський, доісторичний) 

Пишемо У: 

 у словах, запозичених із французької мови, після літер на позначення 

шиплячих ж, ч та в словах парфуми, парфумерія (журі, парашут, Жуль) 

Подвоєння літер на позначення приголосних 

Подвоєння відбувається: 

 у власних назвах і словах, похідних від них (Андорра, андоррський); 

 за збігу однакових приголосних на межі префікса й кореня, якщо в мові 

вживається паралельне непрефіксальне слово (Імміграція (міграція), сюр-

реалізм (реалізм) ;але анотація, конотація); 

 В окремих загальних назвах, які треба запам’ятати (білль, бонна, брутто, 

булла, ванна, вілла, дурра, мадонна, манна, мірра, мотто, мулла, нетто, 

панна, пенні, тонна, панно). 

Зверніть увагу! У загальних назвах іншомовного походження приголосні не 

подвоюються (бароко, група, сума, шосе, ват (але Ватт), фін, комісія тощо). 

 

Завдання: 

1. Усі слова є іншомовними в рядку 

А аташе, шасі, пляж, йогурт 

Б багаття, дует, лелека, спагеті 

В спікер, скриня, тире, шлях 

Г гіпербола, мрія, фієста, корсар 

Д літера, літопис, зяб, градація 

2. У всіх словах якого рядка відбувається подвоєння приголосних? 

А ан..отація, Йєл..оустон, нет..о, стак..ато 

Б Ел..ада, ім..обілізація, інновація, мок..о 

В ір..егулярний, тон..а, гам..а, конфет..і 

Г ак..умулятор, лоб..і, ак..уратний, бон..ський 

Д інкас..атор, ап..арат, коміс..ія, Апен..іни 

3. У всіх словах якого рядка на місці крапок пишеться и? 

А п..тарда, п..кулі, с..ртакі, ф..аско 

Б пат..о, р..петитор, ш..фон, деф..ле 

В пер..метр, пр..нтер, реч..татив, імб..р 

Г ор..гінал, брав..симо, к..парис, інс..нуація 

Д д..ктатор, д..відент, експер..мент, бенеф..с 

 

 

 



2.7. Правопис власних назв. 

   Власні назви – це слова або словосполучення, які позначають індивідуальні 

об’єкти. Власні назви іменників стосуються окремих предметів або осіб і 

допомагають відрізняти їх від інших подібних: 

   До власних іменників належать: 
 прізвища, імена, по батькові, псевдоніми людей  (Олена, Василь, Петрович, 

Леся Українка); 

 назви найвищих державних та урядових посад  (Президент України, Голова 

Верховної Ради, Генеральний прокурор України); 

 індивідуальні назви установ, організацій, газет, часописів, творів, готелів, 

пароплавів  (Театр ляльок, Український дім, видавництво "Основа", газета 

"Вечірній Київ", теплохід "Тарас Шевченко"); 

 назви визначних історичних подій, свят, урядових нагород  ( День 

Незалежності,  Державна премія імені Т. Шевченка); 

  географічні та астрономічні назви (Київ, Волинь, Меркурій, Юпітер); 

 назви релігійних свят, постів, культових імен  (Великдень,  Покрова, 

Христос, Бог); 

 клички тварин (Рекс, Пушко). 

    

З великої літери пишемо: 

 Власні імена людей, міфологічних осіб, клички тварин: 

 власні імена людей, по батькові, прізвища, псевдоніми, прізвиська (Олена 

Пчілка, Шурко, Марина); 

 імена персонажів казок, байок, легенд, міфів ( Червона Шапочка, Вовк та 

Ягня, Дажбог, Зевс);   

 клички свійських тварин, а також приручених або дресированих звірів і 

птахів (Джек (собака); Сніжинка (кішка); Стріла (кобила); Зірка 

(корова)); 

Зверніть увагу! Імена та прізвища людей, які стали загальними назвами, пишемо з 

малої букви (меценат, робінзон, макінтош (плащ), рентген (апарат)). 

 географічні та астрономічні назви: 

 назви сторін світу, які вживаються на означення країн, народів (країни 

Заходу, Далекий Схід, Західна Україна, народи Півночі); 

 географічні назви (Київ, Чернігов, Чорне море, Карпати); 

 назви держав, областей, районів пишемо з великої букви  (Україна, 

Полтавська область). Якщо назва держави складається з кількох слів, то 

всі слова пишемо з великої букви (Об'єднані Арабські Емірати); 

 усі слова астрономічних назв, а також народних назв сузір’їв і галактик 

(Велика Ведмедиця, Молочний Шлях, Чумацький Шлях, Великий Віз). 

Зверніть увагу! Слова Земля, Місяць, Сонце пишуться з великої букви тоді, 

коли вони вживаються як астрономічні назви (Навколо Сонця обертається Земля 

зі своїм супутником Місяцем. Але: обробіток землі, схід сонця). 

 назви історичних подій, епох, календарних періодів і свят, суспільних 

заходів: 

 лише перше слово пишемо з великої букви у назвах культурних, 

спортивних заходів міжнародного або загальнодержавного значення 



(Олімпійські ігри, Міжнародний рік дитини, але день інформації, 

санітарний день);    

 у назвах історичних і календарних дат або свят з великої літери пишемо 

лише перше слово (День знань, День учителя, Новий рік); 

Зверніть увагу! АЛЕ! День Незалежності України, Свято Перемоги (День 

Перемоги). Якщо у назві свята початковий числівник написаний цифрою, то 

наступне слово пишеться з великої літери (8 Березня, 1 Травня). 

 назви, пов’язані з релігією: 

 назви релігійних понять, церковних книг (Бог, Богоматір, Біблія, 

Євангеліє); 

 перше слово назв церков, монастирів, ікон (Українська православна церква, 

Десятинна церква) 

 назви органів влади, установ, організацій,  фірм, агентств, посад, 

титулів, звань: 

 назви органів влади, підприємств, фірм, агентств, навчальних закладів 

(Верховна Рада України, Конституційний Суд України, Національна 

академія наук України; Президент України); 

 назви найвищих державних посад та посад керівників міжнародних 

організацій (Президент Сполучених Штатів Америки); 

 назви сайтів з родовим словом пишемо з великої букви та в лапках 

(мережа «Фейсбук», енциклопедія «Вікіпедія»). 

Зверніть увагу! Назви сайтів без родового слова пишемо з малої букви (твітер, 

ґуґл). 

 назви товарних знаків, марок виробів (видавництво «Ранок», цукерки 

«Асорті»,  автомобіль «Вольво»,  круїзний лайнер «Гармонія морів»);  

 назви пам’яток архітектури, замків, храмів, предметів і творів 

мистецтва (Андріївська церква, Колізей, Почаївська лавра; повість 

«Тореадори з Васюківки»); 

 назви орденів, медалей, відзнак, премій (орден Держави;орден «Мати-

героїня», медаль «За врятоване життя»). 

 

Завдання: 

1. З великої літери треба писати лише перше слово у власній назві 

А Р(р)іздвяні С(с)вята  

Б 3(з)апорозька С(с)іч 

В В(в)ерховна Р(р)ада 

Г О(о)рганінація О(о)б’єднаних Н(н)ацій 

Д Є(е)вропейський С(с)оюз 

2. Власну назву треба брати в лапки в усіх рядках, ОКРІМ 
А цукерки Карпати 

Б видавництво Свічадо 

В урочище Нечимне 

Г кінофільм Земля 

Д товариство Просвіта 

3. Орфографічну помилку (велика — мала літера) допущено в рядку 
А Миколин ноутбук, Миколаївська область 

Б прокрустове ложе, булгаківський стиль 



В київські каштани, Київський метрополітен 

Г гоголівський гумор, шевченківські свята 

Д Святогірська лавра, монастирська будівля 

 

2.8. Правопис не та ні з різними частинами мови. 

 

Частини мови Не пишеться разом НЕ пишеться окремо 

 

 

 

 

Іменник, 

прикметник, 

прислівник 

якщо слово без не не вживається 

негайно, ненависть, недбалий 

якщо в реченні є 

протиставлення, заперечення 

не зрада, а вірність; 

не слабкий, а сильний; 

не холодно, а жарко 

якщо не входить до префікса недо- 

недооцінка, недовчений 

якщо прикметник з не має 

при собі пояснювальні слова 

(займенники чи прислівники) 

зовсім не цікавий фільм 

якщо до слова з не можна дібрати 

синонім без не  

недруг (ворог), нещирий 

(фальшивий), небагато (мало) 

якщо не стосується присудка 

ця річка не глибока (не є 

глибока) 

 

 

Дієслово, 

дієприслівник 

(форма 

дієслова) 

якщо слово без не не вживається 

ненавидіти, нестямившись 

у решті випадків 

не говорити, не сходивши 

якщо не входить до префікса недо- 

недослухати, недовиконавши 

Зверніть увагу! Правопис деяких дієслів з не залежить від 

лексичного значення нездужати (хворіти) – не здужати (не 

змогти). Треба розрізняти прислівник немає (нема) від дієслова 

не має  У Павла немає вибору – Він не має вибору 

 

 

 

Дієприкметник  

(форма 

дієслова) 

якщо дієприкметник виступає 

означення і не має залежних слів 

Жовтіли нескошені поля 

якщо дієприкметник 

виступає присудком 

Поля нескошені 

якщо дієприкметник має 

залежні слова 

Жовтіли не скошені ще поля 

якщо є протиставлення 

Жовтіли не скошені, а 

достиглі поля  

 

Ні пишеться разом Ні пишеться окремо 

якщо слово без ні не вживається 

нічліг, нікчемний 

якщо вживається для заперечення 

наявності предмета чи ознаки, а також в 

стійких словосполученнях без дієслова-

присудка 

ні слова, ні се ні те, ні так ні сяк 

у заперечних займенниках і 

прислівниках 

ніяк, ніякий, ніде, ніхто 

із займенниками та прислівниками, від 

яких відокремлюється прийменником 

ні в скількох, ні при чому 



 якщо виступає повторювальним 

сполучником із заперечним єднальним 

значенням 

Не люблять кайданів ні слово, ні ідея  

 

Завдання: 

1. Частку не треба писати разом з наступним словом у рядку 

А не/покоїтися про сина 

Б ще не/завершена праця 

В не/довга, але цікава лекція 

Г не/крутити носом 

Д досі не/прочитана книжка 

2. Частку не треба писати окремо з наступним словом у рядку 

А не/сила терпіти 

Б не/досконалий твір 

В іти в не/пам’ять 

Г не/довиконувати план 

Д не/здужати задачу 

3. Разом треба писати обидва слова в рядку 

А (ні)чий, ні(з)ким 

Б (ні)кого, (ні)звідки 

В (ні)один, (ні)коли 

Г (ні)який, ні(в)кого 

 

2.9. Написання складних слів разом та через дефіс. 

Разом Через дефіс Окремо 

Складні іменники 

утворені за допомогою 

сполучного голосного о, е 

снігопад, зорепад 

утворені з двох 

іменників без сполучних 

голосних купівля-

продаж, інтернет-

магазин 

власні і загальні 

назви з числівником 

пів (половина від 

чогось) 

пів Києва, пів яблука 

(але півострів, 

півкуля, півоберт). 

 

першою частиною яких є слова 

авіа, авто, аудіо, агро, біо, вело, 

відео, гідро, екстра, 

електро, кіно, лже, макро, 

мікро, мілі, моно, мото, псевдо, 

радіо, соціо, супер, стерео, 

теле, фото тощо 

авіаудар, мікросхема, суперзірка, 

мотоспорт 

 

прикладки – видові 

назви, які стоять перед 

пояснюваним словом 

Дніпро-ріка, сон-трава 

 

прикладки – видові 

назви, що стоять 

після 

пояснювального 

слова ріка Дніпро, 

місто Київ (але 

Дніпро-ріка, Київ-

місто) 

 

   



першою частиною яких є дієслово 

наказового способу 

перекотиполе, горицвіт 

назви одиниць виміру 

тонно-кілометр, 

людино-день (але 

трудодень). 

 

першою частиною яких є 

числівник, записаний словом  

п’ятиповерховий, сторіччя 

назви професій, посад, 

спеціальностей 

 прем’єр-міністр, 

генерал-майор 

 

з першою частиною віце-, екс-, 

лейб-, альфа-, бета-, максі-, міні-

, міді-, обер-, член-, унтер-, 

штабс-, контр-, поп-, веб- 
попмузика, віцепрезидент 

прикладки, що стоять 

після пояснюваного 

іменника й виражають 

ознаку, яку можна 

передати прикметником 

дівчина-красуня, дуб-

велетень (але красуня 

дівчина, велетень дуб). 

Виняток: Святвечір. 

 

 

з першою частиною напів-полу- 

напівфабрикат, полумисок 

  

Складні прикметники 

утворені від залежних між собою 

слів (між ними НЕ можна 

вставити сполучник і) 

східнослов’янський (східні 

слов’яни), лівобережний (лівий 

берег), теплолюбний (любить 

тепло), але усесвітньо 

історичний (хоч усесвітня 

історія)  

утворені від незалежних 

між собою слів (між 

ними можна вставити 

сполучник і) 

мовно-літературний 

(мовний і 

літературний), 

валютно-фінансовий 

(валютний і 

фінансовий). Винятки: 

хитромудрий, 

зловорожий 

 

прислівник + 

(діє)прикметник, 

якщо прислівник 

зберігає логічний 

наголос 

абсолютно сухий, 

діаметрально 

протилежний, 

усесвітньо відомий 

 

 

до складу яких входять слова 

мало-, багато-, ново-, старо-, 

давньо-, нижньо-, 

верхньо- тощо багатоканальний, 

староукраїнський, давньоруський, 

верхньодніпровський 

назви відтінків кольору, 

смаку та поєднання 

кольорів 

темно-зелений, кисло-

солоний, 

 (але жовтогарячий, 

червоногарячий, 

золотогарячий) 

 

 

першою частиною яких є 

числівник, записаний словом  

семиденний, двадцятирічний 

першою частиною яких 

є числівник, записаний 

цифрами 50-річний 

 



утворені від складних іменників, 

які пишуться разом 

лісостеповий (бо лісостеп), 

газовидобувний (бо 

газовидобування) 

 

назви проміжних частин 

світу 

південно-східний, 

північно-західний 

 

 

прислівник + (діє)прикметник без 

залежного слова важкохворий, 

вищезгаданий (але трохи вище 

згаданий) 

 

з першою частиною 

військово-, воєнно- 

військово-спортивний, 

воєнно-стратегічний 

(але військовополонений, 

військовозобов’язаний) 

 

 

з кінцевою частиною –сотий, 

 -тисячний, -мільйонний 
стотисячний, 

трьохсотп’ятдесятисемимільйон

ний. 

з першим компонентом 

на -ико, -іко 

 історико-культурний, 

механіко-

математичний 

 

Зверніть увагу! Прикметники, утворені від складних іменників, пишуться так, як 

відповідні іменники (лісостеп – лісостеповий, Івано-Франківськ – івано-

франківський, але іванофранківець). 

Треба відрізняти складні прикметники та словосполучення, утворені з прислівника 

та прикметника (дієприкметника) ( чітко окреслений, цілком правильний 

(прислівник у таких випадках логічно наголошений і виступає членом речення)). 

Запам’ятайте: суспільно корисний, суспільно необхідний, суспільно 

важливий (бо корисний для суспільства, необхідний для суспільства, важливий для 

суспільства). 

Слова з іншомовними префіксами інтер-, контр- пишуться разом: 

інтерконтинентальний, контрудар (але контр-адмірал). 

 

 

Завдання : 

1. Разом треба писати кожне слово рядка 
А напів/імла, пів/Польщі, пів/місячний 

Б пів/острів, пів/ягоди, напів/зігнутий 

В пів/чобітки, напів/фабрикат, пів/Азії 

Г пів/озера, пів/Ялти, напів/провідник 

Д напів/забутий, пів/фінал, пів/Дніпра 

2. Обидва слова треба писати через дефіс у рядку 
А багряно/червоний гори/цвіт 

Б небесно/блакитна люби/мене 

В духмяно/медвяний звіро/бій 

Г загадково/таємничий ломи/камінь 

Д сумовито/тривожне перекоти/поле 

3. Разом треба писати кожне складне слово рядка 
А радіо/станція, гідро/механіка, мото/спорт 

Б екс/губернатор, біо/кефір, термо/стійкий 



В мікро/елементи, міні/програма, авіа/лайнер 

Г максі/пальто, кіно/фестиваль, фото/зйомка 

Д лейб/медик, супер/яхта, екстра/ординарний 

4. Прочитайте речення (цифри в дужках позначають наступне слово). 
(1)Червоно/гарячими стовпами підперло сонце (2)Дівич/гору, (З)срібно/золотими 

променями яскраво сипонуло в Дніпрові хвилі, заграло (4)біло/пінними бризками, 

поцілувало (5)синьо/білий (6)паро/плав і соромливо сховалося за (7)зелено/листим 

(8)верхо/віттям. 

Усі цифри на позначення слів, що пишуться через дефіс, правильно наведено в 

рядку 

А 1, 3, 5 

Б 2, 3, 5 

В 2, 4, 5 

Г 5, 6, 7 

Д 6, 7, 8 

 

 3. Лексика. 
    Усі   слова,  які вживаються в мові, становлять її словниковий склад, або 

лексику.  

   Лексичне значення слова – те, що слово означає. Кожне повнозначне слово 

може мати одне або кілька лексичних значень.   

 

3.1. Групи слів за значенням, уживанням, походженням та емоційним 

забарвленням. 

 

Групи слів 

 

Назва Значення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   За значенням 

Однозначні слова Мають одне лексичне значення  

борщ, сусід. школяр, іменник 

Багатозначні слова Мають декілька лексичних значень. 

Можуть уживатися в прямому та 

переносному значеннях. 

Пряме – основне, первинне значення 

слова. 

Переносне – назва образна, 

перенесена з одних предметів і явищ 

на інші 

крила, голова, урок, земля, поле 

Синоніми  Слова, різні за звучанням і 

написанням, але однакові або близькі 

за значенням 

говорити – балакати - базікати 

Антоніми  Слова, протилежні за значенням 

радість – смуток, угору – вниз  

Омоніми  Слова, які звучать та пишуться 

однаково, але мають різне значення 

ключ (від замка) – ключ (джерело) 



Пароніми Слова, досить близькі за звуковим 

складом і звучанням, але різні за 

значенням 

білити – біліти, дружний – дружній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За уживанням 

Загальновживані 

слова 

Слова, які вживають усі носії мови 

двері, писати, сніг, гіркий 

 

 

 

Професійні слова 

Слова, які вживаються в колі людей 

певних професій 

позов, монтаж, суддя 

Окрема група професійних слів – 

терміни – слова, що називають 

поняття в різних галузях: науці, 

техніці, мистецтві тощо 

операція, термометр, іменник 

Діалектні слова Слова, що вживають мешканці певної 

місцевості 

вуйко (дядько), ясниця (райдуга) 

Неологізми Нові слова, що виникають у мові. 

У художній літературі існують 

авторські неологізми, які творить сам 

письменник 

маркет, глобалізація, флешка 

Застарілі слова: Слова, що вийшли із загального 

вжитку 

абись (щоб ти), безмал (замалим) 

1) Історизми Слова, що вийшли з ужитку в зв’язку з 

тим, що предмети або явища, які вони 

називали, стали неактуальні сьогодні 

боярин, кріпак, війт 

2) Архаїзми Слова, які витіснилися з 

активного вжитку іншими словами 

ректи (говорити), алярм (тривога)   

 

 

 

За походженням 

Власне українська 

лексика 

Слова, що вживаються лише в 

українській мові 

батько, весілля, двір, жито, зріти 

Запозичена 

лексика 

Слова, що ввійшли до української 

мови з інших мов (слова іншомовного 

походження) 

філологія, бутерброд, солдат 

За емоційним 

забарвленням 

Нейтральна 

лексика 

Слова, якими користуються в 

повсякденному житті всі носії мови 

дивитися, вода, небо 

 Емоційно 

забарвлена 

лексика 

Слова, що мають негативну або 

позитивну емоційність у своєму 

значенні і служать  для вираження 

почуттів (радість, горе, любов…) 

гаркнути, товкмачити, ручище 



Завдання: 

1. Вкажіть словосполучення, у якому слово плакати вжито у прямому 

значенні. 
A плаче вікно; 

Б плаче дитина; 

B плаче душа. 

2. Які з поданих слів є багатозначним? 

A суфікс; 

Б Дніпро; 

B голова. 

3. У якому рядку усі слова — синоніми? 
A казати, слухати, відповідати; 

Б чемний, роботящий, привітливий; 

B сміливий, відважний, безстрашний. 

4. Укажіть рядок застарілих слів, кожне з яких є історизмом. 

 А аршин, уста, жупан; 

 Б постоли, прядка, десниця; 

 В булава, пірнач, бекет; 

 Г намітка, очіпок, перст; 

 

3.2. Лексична помилка.  

 Лексична помилка — це вживання слова в невластивому значенні.  

  

    До лексичних помилок належать:  
 тавтологія — недоречне повторення одного й того ж слова або 

спільнокореневих в безпосередній близькості один від одного (в одному чи 

сусідніх реченнях) ( Школярам доручили прибрати шкільний двір); 

 плеоназм — дублювання одного й того ж лексичного значення в кількох 

словах (фінальний кінець); 

 багатослів’я — нагромадження слів, що не несуть нової інформації, 

порушують чіткість та структуру вислову (Деяким людям важко утримувати 

емоції в собі); 

 дублювання — вживання в реченні займенника при наявності іменника 

(Катерина сьогодні вона була нависоті); 

  мовна недостатність — втрата в реченні слів, що спотворює його зміст, не 

дозволяє повністю зрозуміти сказане (Картини олією поміщають у рами 

(пропущено написані);) 

 уживання слів в невластивому значенні — невдалий підбір слів, що 

трапляється при виборі синонімів, паронімів, омонімів чи слів іншомовного 

походження (Я рахую, що…); 

 уживання слів, що не існували в певну історичну епоху, для її опису 

("Солдати князя Ігоря були відважними); 

 неправильне вживання фразеологізмів — пов’язане з нерозумінням їх змісту 

(Я і природа - це дві сторони медальйона). 

 

 

 



Завдання: 

1. Помилково вжито слово в рядку 

А розв'язувати задачу 

Б уникнути небезпеки 

В заказати букет квітів 

Г перекладати болгарською 

2. Лексичної помилки НЕМАЄ в рядку 

А несподіваний сюрприз 

Б пам’ятний сувенір 

В вільна вакансія 

Г чинний закон 

3. Помилково вжито слово в рядку 

А винайняв квартиру в центрі 

Б запросив до вітальні 

В розповів про відрядження 

Г приїхав вісім років назад 

4. Лексично неправильне словосполучення утворить іменник легіон із 

прикметником 

А іноземний 

Б почесний 

В військовий 

Г промисловий 

Д жіночий 

 

4. Фразеологія. 
    Фразеологія – це наука, що вивчає сталі звороти та вислови будь-якої мови. 

Фразеологія включає ідіоми, порівняння, крилаті вислови, прислів’я, приказки, 

афоризми тощо.  

 

4.1. Фразеологізми та їх властивості. 

    Фразеологія має свою одиницю, вона називається «фразеологічна одиниця», або 

«фразеологізм» . 

   Фразеологізм – це стійке сполучення двох і більше слів, яке існує в мові як 

готова словесна формула і відзначається певною образністю. 

   Основна особливість фразеологізму полягає в тому, що він, незалежно від 

того, скільки слів до нього входить, виражає одне поняття і вживається в мові 

як готова одиниця (авгієві стайні – безлад, викинути з голови – забути). У реченні 

фразеологізм виступає як один член речення. 

   Класифікація фразеологізмів за походженням: 

 професійні фразеологізми: варити воду (з когось), з одного тіста, орати 

перелоги; 

 народні звичаї та обряди: давати гарбуза, облизати макогона, як 

засватаний; 

 вірування та магічні дії: напускати ману, замовляти зуби, як рукою зняло, 

встати на ліву ногу, виносити сміття з хати;  

 усталені казкові звороти: за щучим велінням, за тридев’ять земель; 

 фразеологізми з назвами тварин: заяча душа, хитрий лис, кіт наплакав; 



 іншомовні запозичення: буря в склянці води, дамоклів меч, драконівські 

закони, вогонь Прометея  

 біблійного походження: Содом і Гоморра, око за око, друге пришестя, земля 

обітована. 

 

! Корисне посилання  https://znoclub.com/images/pdf/slovnyk-frazeologizmiv.pdf  

(Словничок фразеологізмів). 

 

Завдання: 

1. Прочитайте текст і виконайте завдання 
(1) Боляче буває дивитися, як падає зірка. (2) Як/би хотілося запримітити, звідки 

вона зірвалася й куди мала б упасти спіткнувшись на рівному місці. (3) Дивишся у 

високий морок, де щойно був залишений слід. (4) Дивишся, вражений, 

сподіваючись, що не вмерла зірка, що спалахне вона в іншому місці. (5) Про/те ні, 

не спалахнула. (6) А потім не встигаєш помічати, де й котра зірка зірвалася, 

полетіла до/низу. (7) Що їх манить туди? (8) Що жене їх стрімкими табунами? (9) 

Яка непереможна сила старої землі? (10) Чи не та сама сила, що пробуджує в мене 

любов до неї, що все тримає на цьому світі? (11) Оглянься! (12) Прожиті твої дні 

летять слідом за тобою, що/миті згасаючи в темряві минулого... 

Фразеологізмом є вислів 

А на рівному місці 

Б високий морок 

В не вмерла зірка 

Г темрява минулого 

2. Установіть відповідність між фразеологізмом і його значенням 

Фразеологізм 

1 неопалима купина 

2 земля обітована 

3 лепта вдовиці 

4 наріжний камінь 

 

 

3. У фразеологізмах «у вогонь і …», «і кінці в …», «як у … дивитися» замість 

пропусків має бути слово 

А полум’я 

Б прірву 

В воду 

Г безодню 

4. Замініть фразеологізм одним словом. 
Фразеологізм 

1 до сьомого поту 

2 на всю губу 

3 з притиском 

4 на чистоту 

 

 

 

Значення 

А невеликий, посильний вклад 

Б вершина творчості 

В місце заповітної мрії 

Г те, що живе вічно 

Д основа, базис 

 
 

Значення 

А занадто 

Б щиро 

В тяжко 

Г суворо 

Д рясно 

 
 

https://znoclub.com/images/pdf/slovnyk-frazeologizmiv.pdf


5. Будова слова. Словотвір. 
   Будова слова · — роздiл науки про мову, що вивчає значущi частини слова, або 

морфеми. 

   Словотвір — розділ мовознавчої науки, що вивчає структуру слів і способи їх 

творення. 

 

5.1. Значущі частини слова. 

    Слова складаються із найменших значущих частин: коренів, префіксів, суфіксів і 

закінчень. Ці частини слова називаються морфемами. Кожна морфема має певне 

значення. 

 

Основа 

 

Частина слова без закінчення, яка виражає 

лексичне значення слова, тому є спільною 

для всіх форм слова. Основа складається з 

кореня, префікса та суфікса 

Зверніть увагу! Окремі звуки в основах 

слів можуть чергуватися. 

загадка 

 

 

 

галка - галчин 

Корінь  

 

Це спільна частина споріднених слів, яка 

виражає їх загальне значення. Щоб 

визначити корінь, треба зіставити між 

собою різні споріднені слова і виділити в 

них спільну частину. 

ліс – лісовий - 

лісник 

Префікс  Це частина слова, яка стоїть перед коренем і 

служить для утворення нових слів. 

пралісок, 

найкращий 

Суфікс  

 

Це частина слова, яка стоїть після кореня і 

служить для утворення слів. Різновидом 

суфікса є частка -ся(-сь), яка стоїть у кінці 

дієслів. Такий різновид суфікса називається 

постфікс. 

калина — 

калинонька, 

 

сміятися 

Закінчення  

 

Це значуща частина слова, яка утворює нові 

форми слова і служить для зв’язку слів у 

реченні. Закінчення може бути повним 

(біла) і нульовим (дуб  ).  

Зверніть увагу! Закінчення буває лише у 

змінних словах. Не слід плутати слова з 

нульовим закінченням зі словами, які не 

мають закінчень. 

Не мають закінчень незмінювані слова: 

 прислівники ; 

 дієприслівники ; 

 інфінітив дієслова; 

 незмінювані слова іншомовного 

походження . 

 

сестра, 

зелений 

 

 

 

стіл  - 

влітку(не має 

закінчення) 

 

весело 

сміючись 

співати 

поні, таксі 

 

 



Завдання: 

1. Значущі частини слова – це: 

А підмет, присудок, означення, обставина; 

Б іменник, прикметник, числівник, займенник; 

В корінь, префікс, суфікс, закінчення. 

2. Укажіть рядок, у якому всі слова мають нульове закінчення: 

А терен, ожеледь, перелісок, зайчик; 

Б швидко, кріт, мрійник, знання; 

В путь, мудрість, степ, праворуч. 

3. Виділіть рядок, у якому всі слова не мають закінчення: 

А таксі, мудро, зрання, повагом; 

Б сік, попурі, миттєво, корінчик; 

В їжак, січ, льотчик, гравець. 

4. У якому рядку всі слова відповідають такій морфемній будові: 

префікс, корінь, суфікс, закінчення? 

А прекрасно, сіренький, знання; 

Б приміський, підберезник, перекручений; 

В веселенький, винахід, надмірний; 

Г беззахисний, невинно, розмова. 

 

5.2. Спільнокореневі слова. 

   Спільнокореневі слова – це слова, що мають спільний корінь, але відрізняються 

за лексичним значенням (літо — літній, літечко, влітку, літувати). Вони можуть 

належати до різних частин мови (літо(іменник), літній (прикметник), влітку 

(прислівник), літувати (дієслово)). 

   

  Зверніть увагу! Інколи корені можуть звучати й писатися однаково, але 

позначати зовсім різні явища чи предмети (1. Вода, водний, підводник. 

2.Водій, водити, водійський. У першому випадку корінь означає рідину й усе, що з 

нею зв'язане. У другому — «керувати рухом чого-небудь»). 

З'ясувати значення слова допоможе зміст речення або суфікси чи префікси, що 

входять до основи. 

   Коли ми відмінюємо слово за відмінками, числами, родами, тоді ми 

змінюємо форму слова. Тобто ми змінюємо лише закінчення слова, а основа 

залишається сталою. 

   Зверніть увагу! У спільнокореневих словах змінюється склад основи (додаємо 

чи відкидаємо суфікси, префікси) — у формах слова змінюється закінчення 

(дім, дому, домі, домом). 

 

Завдання: 

1. Спільнокореневим до слова гора є 

А горянка 

Б горечко 

В горючий 

Г гороскоп 

2. Спільнокореневим до слова «колоти» є 

А кілочок 



Б довкілля 

В колосальний 

Г заколоситися 

3. Спільнокореневим до слова роса є 

А зростати 

Б зрошувати 

В зросійщений 

Г обрости 

 

5.3. Способи словотворення. 

   Розрізняють морфологічні й неморфологічні способи творення слів залежно від 

того, які словотвірні засоби використовуються. 

 

Морфологічні способи творення слів 

 Префіксальний Спосіб творення слів за допомогою префіксів. 

Зверніть увагу! Найчастіше застосовується для творення 

дієслів, рідше іменників, прикметників, прислівників 

летіти – злетіти, доля – недоля, сильний - пресильний 

Суфіксальний  Спосіб творення слів за допомогою суфіксів. 

Зверніть увагу! Цей спосіб застосовується для 

творення всіх повнозначних частин мови, крім 

займенників 

сон – сонний, білий – білесенький, пекти – пекучий  

Префіксально-

суфіксальний 

Спосіб творення слів шляхом одночасного приєднання до 

твірної основи префіксів і суфіксів 

при школі - пришкільний 

Постфіксальний  Спосіб творення слів шляхом приєднання до твірної 

основи постфіксів 

одягатися, гратися 

Безафіксний  Спосіб творення нових слів шляхом усічення твірної 

основи (усічення морфем) 

пускати – пуск   

Словоскладання та 

основоскладання 

Спосіб творення слів, при якому дві і більше основ 

поєднуються в одне слово. Твірні основи при цьому 

можуть бути повними (залізобетонний) і скороченими. 

Базою для творення таких слів є: 

 наявні в мові сполучення з незалежним (сурядним) 

зв'язком: ліс і степ → лісостеп, 

 сполучення слів із залежним (підрядним) 

зв'язком: сільське господарство → 

сільськогосподарський. 

Зверніть увагу! Слова, утворені способом складання, 

називаються складними. 

Абревіація  Спосіб творення слів від усічених основ (часто є 

поєднанням початкових букв декількох слів). У результаті 

виникає нове складноскорочене слово — абревіатура. 

ЄС – Європейський Союз 



Неморфологічні способи словотворення 

Перехід з однієї 

частини мови в іншу  

Слово переходить з однієї частини мови в іншу, 

змінюючи свої синтаксичні функції і морфологічні ознаки 

черговий – іменник, черговий учень - прикметник 

Лексичний  Спосіб словотворення, за якого похідне слово 

утворюється внаслідок злиття словосполучення в одне 

слово. 

Зверніть увагу! Твірні слова поєднуються в одне складне 

безпосередньо, не зазнаючи будь-яких змін. 

перекоти поле – перекотиполе  

Багатозначність  Утворення нових слів, у будові похідного слова не 

відбувається ніяких змін, змінюється лише його лексичне 

значення. Воно вживається для називання нових 

предметів, понять. 

 

Зверніть увагу! Щоб правильно визначити спосіб творення слова,  потрібно 

правильно визначити твірну основу: 

лісостеповий  — лісостеп  + ов(ий) – суфіксальний спосіб; 

лісостеп —  ліс і степ — складання слів. 

 

Завдання: 

1. В якому рядку всі слова утворені префіксальним способом 

А перетин, опис, зліт, заплив 

Б ошукати, післязавтра, праісторичний, безвість 

В перемир’я, безіменний, окрилити, суцвіття 

Г співіснування, антициклон, безсмертя, переоблік 

Д узлісся, правнучка, присмак, передчуття 

2. Слова якого рядка утворені суфіксальним способом 

А заріччя, надлишок, розгалузити, сукупний 

Б обніжок, надхмар’я, безробіття, перешийок 

В синява, юнацтво, завтрашній, оцінювач 

Г плаксій, гордість, діяч, міжряддя 

Д веселун, недогарок, мореплавець, хазяйка 

3. Постфіксальним способом утворені слова рядка 

А чийсь, відбуватися, хтось-то, де-небудь 

Б сьомий, погожий, їсти, зорі 

В поросль, відсів, зав’язь, вибори 

Г єдність, розрісся, все-таки, перетинати 

Д п’ятиборець, винісся, знаннями, ходи-бо 

4. Унаслідок основоскладання постали слова рядка  

А самвидав, універмаг, завкафедри, спецкор 

Б волелюбний, лісонасадження, військовослужбовець, двоголосий 

В академік-секретар, лист-замовлення, держстрах, академмістечко 

Г здіймиголова, багаточлен, підрозділ, землероб 

Д фіолетово-жовтий, сніжно-білий, крутосхил, першоджерело 

 

 



6. Морфологія. 
   Морфологія  —  це розділ мовознавства, який вивчає слово як частину мови. 

Для морфології є важливим граматичне значення слова. На відміну від лексичного, 

яке є індивідуальним для кожного слова, граматичне значення є спільним для цілих 

розрядів слів. 

 

6.1. Класифікація частин мови. 

     Усі слова в мові за лексичним значенням та граматичними особливостями 

поділяються на частини мови. 

Щоб правильно визначити частину мови, треба зрозуміти логіку розподілу слів за 

частинами мови. 

    Усього в українській мові 10 частин мови: 

 6 самостійних — до них можна поставити питання, вони мають лексичне 

значення; 

 3 службові —  не відповідають на питання, самі по собі нічого не означають, 

лише служать для чогось; 

 1 особлива частина мови, що виявляє почуття і волевиявлення мовця. 

     Самостійні частини мови можуть називати предмети, вказувати на їхні ознаки 

та кількість або ж описувати дію. Головною ознакою самостійних частин мови є те, 

що вони – члени речення, що мають граматичну вагу та своє лексичне значення. 

До них належать: 

 іменник 

 прикметник 

 дієслово 

 займенник 

 прислівник 

 числівник. 

     Роль службових частин мови в реченні – зв’язок слів між собою, надання 

певних емоційних відтінків членам речення або творення нових слів і 

морфологічних форм. 

До них належать: 

 сполучник 

 прийменник 

 частка. 

    Особлива частина мови – вигук – слугує  для зображення емоцій, 

волевиявлення або навіть етикету. Також вона може бути імітацією звуків тварин 

та природних явищ. 

 

6.2. Іменник. 

    Іменник – це самостійна змінна частина мови, яка має значення предметності й 

відповідає на питання хто? що? 

    Іменник має лексико-граматичні та граматичні категорії. 

Лексико-граматичні категорії 

 

 

 

 

назви істот (назви людей і тварин, міфологічних 

істот, померлих, карт, шахових фігур) і неістот 

(назви сукупності людей чи тварин, 

мікроорганізмів): хлопець, лікар, сукня, дерево 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граматичні категорії: 

 

 

 

              Рід                                               Число                                     Відмінки 

 

 

Рід іменників 

       Граматична категорія роду властива іменникам, що вживаються в однині. 

Іменники бувають  

 чоловічого роду здебільшого мають в називному відмінку однини нульове 

закінчення; співвідносяться із займенником він (день, зошит, стіл); 

  жіночого роду здебільшого мають в називному відмінку однини закінчення 

–а, рідше – нульове; співвідносяться із займенником вона, ця (земля, роса, 

совість); 

 середнього роду в називному відмінку однини мають закінчення –о, -е, -а; 

співвідносяться із займенником воно (поле, озеро, курча); 

 спільного роду  можуть називати осіб як чоловічої, так і жіночої статі; мають 

закінчення -а, рідше -о, -я (рева, базіка, ледащо). 

       Класифікація іменників за родами допомагає їм створювати правильні зв’язки з 

прикметниками, займенниками й дієсловами (жовтий тюль, металева ручка, 

тепле сонце) 

      Зверніть увагу! Назви осіб за професією, посадою, званням, видом діяльності 

належать до іменників чоловічого роду, хоча можуть називати осіб різних статей. 

Від окремих творяться назви осіб жіночого роду, але вони мають стилістичні 

обмеження (учителька). 

 

загальні (узагальнена назва предмета, пишуться 

з малої літери) та власні назви (індивідуальна 

назва особи чи предмета, пишуться з великої 

літери): річка, казка, Олена, Дніпро, Київ 
 

конкретні (сполучаються з власне кількісними 

числівниками) й абстрактні (не сполучаються з 

власне кількісними числівниками): палац, 

корабль, сум, знання 
 

одиничні й збірні (мають форму тільки однини): 

мука, дрібнота, листя, коріння 
 

речовинні (позначають однорідну за складом 

речовину): азот, бузина, тісто, молоко 
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Запам’ятайте! 

 

Число іменників 

  Іменники мають два числа:  

 однину – іменники, що означають один предмет (стіл, книжка, море); 

 множину – іменники, що означають два і більше предметів (столи, книжки, 

моря) 

   Зверніть увагу! У множині іменники співвідносяться із займенником вони і не 

відносяться до жодного роду (хлібосоли, бики, переможці). 

    Є іменники, які вживаються тільки у однині або тільки у множині. 

Іменники, що вживаються тільки в однині:  
 власні назви: Україна, Наталія, Десна; 

 збірні: студентство, листя, козацтво; 

 назви абстрактних понять: сум, добро, мир, совість; 

 речовини: сіль, молоко, порох. 

Іменники, що вживаються тільки в множині:  
 власні назви: Альпи, Карпати; 

 назви часових понять чи ігор: проводи, вибори; 

 назви сукупності людей, предметів, істот:  люди, солодощі; 

 речовини: вершки, дріжджі, духи; 

 назви предметів парної чи симетричної будови: ворота, кросівки; 

 звичаї, обряди; ігри: хрестини, шахи; 

 почуття: заздрощі, веселості. 

 

Відмінки іменника 

    Для зв’язку з іншими словами у реченні іменники змінюють своє закінчення. 

Така зміна називається відмінюванням, або змінюванням за відмінками. 

В українській мові сім відмінків, кожен з яких відповідає на певне питання: 

 

Називний (Н. в.) — Хто? Що? 

Родовий (Р. в.) — Кого? Чого? 

Давальний (Д. в.) —Кому? Чому? 

Знахідний (3. в.) — Кого? Що? 

Орудний (Ор. в.) — Ким? Чим? 

Місцевий (М. в.) — На кому? На чому? 

Кличний (Кл. в.) — іменники виступають звертанням. 

 

     Кличний відмінок виконує в реченні роль звертання до істоти, він не 

пов'язується з іншими словами за допомогою запитання. При звертанні не 

запитується хто? що? кого? чого?, а вказується на особу формою займенника ти 

(ви) у будь-якому випадку (Україно, живи й процвітай!) 

     Умножині форма кличного відмінка збігається з формою називного відмінка 

(люди, брати). 

Чоловічий рід Шампунь, біль, нежить, тюль, фенхель 

Жіночий рід Ваніль, емаль, гуаш, путь, бандероль, консоль, бешамель 

Середній рід Сопрано, пальто, вино, турне, жалюзі 

Спільний рід Ледащо, візаві, сирота, протеже, нехлюя, базіка, хіпі 



  

Іменники відмінюються в однині й множині. Називний відмінок однини є 

початковою формою іменника. Він виступає формою вираження підмета, що 

відповідає на питання хто? що? (сіно, собака) 

     Відмінки можуть бути: 

 прямі – називний і кличний; 

 непрямі – решта відмінків 

Не відмінюються: 

 іншомовні слова, які закінчуються на голосний (крім –а після приголосного 

та –я: айва, манія): буржуа, кіно, метро, фламінго, парі, колібрі, журі, 

кенгуру (але пальто відмінюється: пальта, пальту і т. д.); 

 жіночі прізвища на приголосний та -о: Ларисі Косач, з Оленою Петрусенко 

(але чоловічі прізвища відмінюються: про Михайла Власюка, Юрієві 

Косачу);  

 деякі абревіатури: на ГЕС (але до ВАКу, на ЛАЗі). 

 

Відміни іменників 

   Це класифікація іменників, що допомагає визначати правильні закінчення при 

відмінюванні.  

I відміна 

  До першої відміни належать  

 іменники жіночого роду що в називному відмінку однини мають закінчення -

а (-я)(сестра, вулиця); 

 чоловічого і що в називному відмінку однини мають закінчення -а (-я)( Ілля, 

Олекса); 

 спільного роду, що в називному відмінку однини мають закінчення -а (-я) 

базіка, сирота). 

ІІ відміна 
  До другої відміни належать іменники  

 чоловічого роду з нульовим закінченням у називному відмінку однини, із 

закінченням –о (степ, батько); 

 середнього роду із закінченням -о, -е, -я (жито, слово, сонце, подвір’я). 

ІІІ відміна 

  До третьої відміни належать іменники  

 жіночого роду з нульовим закінченням у називному відмінку однини та 

іменник мати  (честь, кров, любов, сутінь, подорож). 

ІV відміна 
  До четвертої відміни належать іменники  

 середнього роду із закінченням -а (-я), що при відмінюванні в непрямих 

відмінках (крім знахідного й орудного) набувають суфіксів -ен-, -ат-, -ят- 

(дівча, ім’я, плем’я). 

  Запам’ятайте! Відмінювання чоловічих імен по батькові: 

Суфікс -ович (-йович), -ич, -іч. відмінюються як іменники ІІ відміни мішаної групи 

(Василь Ігорович – Василя Ігоровича, Василеві(-ю) Ігоровичу). 

Відмінювання жіночих імен по батькові: 

Суфікс -івн(а), -ївн(а) відмінюються як іменники І відміни твердої групи (Оксана 

Андріївна – Оксани Андріївни, Оксані Андріївні). 



Завдання: 

1. Прочитайте текст і виконайте завдання 
(1) Усе починається з дитинства, з колискової, з голосу материнської душі над 

колискою. (2) Уже в/перше звучання почутої мелодії на/вічно вплітається 

для маленької дитини багатоголосся душі та світу. (3) Від/тепер відкривається 

шлях її радощам, смуткові й веселості, тривогам, і сподіванням. (4) І, на/певно, 

головному — взаємності з життям, зі світом. (5) Колискова — це не/наче душа, яка 

ходить навшпиньках. 

Іменник виділено в словосполученні з тексту 

А починається з колискової 

Б звучання почутої мелодії 

В для маленької дитини 

Г ходить навшпиньках 

2. До одного роду належать обидва іменники рядка 

А Сімферополь, Сибір 

Б рукопис, магістраль 

В ательє, маестро 

Г лібрето, колібрі 

Д тюль, Охтирка 

3. Позначте рядок, у якому всі іменники мають форми однини і множини: 

А дзеркало, колосся, дерево, космос 

Б круча, мати, острів, програма 

В слово, річка, листя, селище 

Г ім’я, село, коріння, озеро 

Д будинок, мýзика, далина, дорога 

4. Укажіть правильний варіант послідовного заповнення пропусків. 

Дуже прошу вас, __________, ставте __________ підпис. 

А Петро Миколайович, розбірливий 

Б Петру Миколайович, розбірливу 

В Петре Миколайович, розбірливий 

Г Петру Миколайовичу, розбірливу 

Д Петре Миколайовичу, розбірливий 

 

6.3. Дієслово. 

   Дієслово – це самостійна частина мови, яка означає дію або стан предмета і 

відповідає на питання що робити? що зробити ? (читати, прийти). 

   У реченні дієслово найчастіше буває присудком, вираженим особовою формою. 

В інших граматичних формах дієслово може виступати будь-яким членом речення 

(Я пишу книгу (присудок). Забути (підмет) мову – душу зрадити (присудок)). 

  

Форма дієслова 

    Дієслово має п’ять основних форм: неозначена форма, особові форми, 

дієприкметник, безособова форма на -но, -то, дієприслівник. 

    З них дві - способові і дієприкметник - змінювані, три - неозначена, безособова і 

дієприслівник - незмінювані. 

 

 



 

Неозначена форма  Означає дію, стан або процес поза часом, способом, числом, 

особою і відповідає на питання що робити? що зробити? 

( писати, написати) 

Особове дієслово  Означає дію, стан предмета і відповідає на питання що роблю? 

що зроблю? що буду робити? що робив? 

(пишу, писав) 

Дієприкметник Означає ознаку предмета за дією і відповідає на 

запитання який? яка? яке? які? 

(написаний, прочитаний) 

Безособова форма 

 на -но, -то 

Вказує на дію, яку сприймаємо як результат і відповідає на 

питання що зроблено? 

(написано, прочитано) 

Дієприслівник Означає додаткову дію, ознаку, обставину дії і відповідає на 

питання що роблячи? що зробивши? 

(пишучи, читаючи) 

  

Вид дієслова 

    Дiєслова можуть називати дiю, обмежену в часi початком чи кiнцем, або дiю, не 

обмежену нi кiнцем, нi початком. За цiєю ознакою вони подiляються на два види: 

доконаний та недоконаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видові пари. 

     Дієслова доконаного та недоконаного видів, зазвичай, утворюють видові 

пари: писати — написати, передавати — передати. 

    Види дієслів творяться суфіксальним і префіксальним способами, за 

допомогою чергування голосних і приголосних звуків у коренях, зміни 

наголосу. Деякі видові пари дієслів мають різні основи (допомагати — допомогти, 

витирати — витерти, брати — взяти). 

Зверніть увагу! Категорія виду притаманна для всіх форм дієслів. 

    Деякі дієслова одновидові , тобто не мають видових пар: 

 лише доконаний вид мають слова: схаменутися, налітатися, насидітися, 

стрепенутися, розговоритися; 

 лише недоконаний вид мають слова: сподіватися, розмовляти, сподіватися, 

потребувати, поважати, ворогувати, ходити, мислити. 

 

  

Дієслова доконаного 

виду називають завершену, 

обмежену в часі дію 

тавідповідають на питання 

що зробити?що зроблю?  

що зробив? 

(написати, написав) 

Дієслова недоконаного 

виду називають незавершену, не 

обмежену в часі дію, без вказівки 

на її закінчення й відповідають на 

питання що робити? що робимо? 

що робив? що робитиму? 

(писав, писати) 



Способи дієслова 

 

Дійсний  Виражає дію, яка відбувається, відбувалася чи буде 

відбуватися (відбуватиметься).Змінюється за часами 

(минулий, теперішній, майбутній), числами (однина, 

множина), особами (в теперішньому, майбутньому часі) або 

родами (в минулому часі) 

писати, можу, співатиму 

Умовний  Виражає дію, можливу за певних умов або бажану. Форми 

умовного способу утворюються додаванням до форм 

минулого часу частки би (б). Змінюється за числами, а в 

однині – й за родами (сказала б, написав би). 

Частка би (б) не завжди стоїть після дієслова, вона може 

міститися і перед ним, і на певній відстані від нього (Коли б я 

навчився співати…) 

Наказовий  Виражає спонукання, заклик до виконання дії, наказ, 

побажання, прохання, пораду. Змінюється за числами й 

особами. В однині дієслова мають форму 2-ї особи, а в 

множині – форми 1-ї та 2-ї особи 

пиши, нехай працює 

 

  Запам’ятайте!  Приголосні г, к у наказовому способі переходять у ж, ч: бігти — 

біжи, біжім(о), біжіть; лягти — ляж, ляжмо, ляжте; пекти — печи, печім(о), 

печіть (пор. теперішній або майбутній час: біжу, ляжу, печу). 

Приголосні з, с, х у словах типу казати, писати, брехати в наказовому способі 

відповідно переходять у ж, ш: казати — кажи, кажім(о), кажіть; писати—пиши, 

пишіміо), пишіть; брехати—(не) бреши, (не) брешіть; (пор. теперішній час: кажу, 

пишу, (не) брешу). 

  Зверніть увагу! Творення форми наказового способу за допомогою 

часток давай, давайте (давай зупинимося, давайте читати) не відповідає 

літературній нормі. 

   Інколи дієслова у формі одного способу вживаються в значенні іншого: Чи 

не прийшов би ти раніше? (умовний у значенні наказового); Усі чекають мене у 

залі! (дійсний у значенні наказового); Стояти струнко! (інфінітив у значенні 

наказового). 

  

Час дієслова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперішній Минулий Майбутній 

вказує, що дія 

відбувається у 

момент повідомлення 

про неї, і відповідає 

на питання що 

роблю? що робиш?  

малюю, читаю. 

вказує, що дія 

відбулася до моменту 

повідомлення про неї, 

і відповідає на 

питання що робив? що 

зробив? 

намалював, прочитав. 

вказує, що дія 

відбудеться після 

моменту повідомлення 

про неї, і відповідає на 

питання що зроблю? 

що робитиме?  

ходитиме, буду ходити 



  

                                              Особа та число дієслова 
   Дієслова можуть змінюватися за числами. Вони вживаються в однині та множині. 

В однині дієслово називає дію одного предмета (лежить, сидить, малює). 

У множині дієслово означає дію двох та більше предметів (лежать, сидять). 

   Зверніть увагу! Дієслова найчастіше пов'язуються з іменниками або 

займенниками.  Число дієслова можна визначити за числом відповідного іменника 

чи займенника (співають (хто?) птахи (множина); світить (що?) сонце (однина)) 

   Особу дієслова визначають за допомогою займенника, питання та закінчення 

дієслова. 

Запам’ятай!  

 однина множина 

1 особа я (читаю) ми (читаємо) 

2 особа ти (читаєш) ви (читаєте) 

3 особа він, вона, воно (читає) вони (читають) 

 

 

 

Дієвідміни дієслова 

  Зміна дієслів за особами і числами називається дієвідмінюванням. 

Розрізняють два типи дієвідмінювання — І (першу) і ІІ (другу) дієвідміни. 

  Найпростіше визначити дієвідміну за закінченнями 3-ї особи множини 

теперішнього часу недоконаного виду чи майбутнього часу доконаного виду: 

 

І дієвідміна ІІ дієвідміна  

Належать дієслова, які в усіх особах, 

крім 1-ї особи однини і 3-ї особи 

множини, в закінченнях мають -е- (-є-), 

а в 3-й особі множини закінчення -уть  

(-ють) 
співає – співають , пише –пишуть  

Належать дієслова, які в усіх особах, 

крім 1-ї особи однини і 3-ї особи 

множини, в закінченнях мають -и- (-ї-), а 

в 3-й особі множини закінчення -ать  

(-ять) 
говориш – говорять, клеїш - клеять 

 

  Дієвідміна дієслова весь час залишається тою самою. Інколи за 3-ю особою 

множини важко визначити дієвідміну. Тоді можна поставити дієслово у 3-й особі 

однини. Якщо у закінченні виразно чується -е(-є) — то це дієслово І дієвідміни: 

(він, вона, воно) дише, пише, малює. Якщо -и (-ї) — це дієслово ІІ дієвідміни: 

вчить, хвалить. 

  Зверніть увагу! Дієслова майбутнього часу недоконаного виду не поділяються на 

дієвідміни. 

  Окрему групу становлять дієслова бути, дати, їсти та дієслова з основою на -

вісти (розповісти, відповісти та ін.). Вони відрізняються своїми формами від 

інших дієслів. Від дієслова бути вживається тільки форма є. 

  У 2-й особі однини дієслова дати, їсти, відповісти мають форму даси, їси, 

відповіси (без кінцевого ш). 

  Зверніть увагу! Дієслова минулого часу за особами не змінюються. 

  



НЕ з дієсловами 

  У більшості випадків НЕ з дієсловами пишеться окремо (не ходити, не казати). 

НЕ з дієсловами пишеться разом: 

 Якщо без НЕ дієслово не вживається (НЕ є частиною кореня) 

нехтувати, незчутися, ненавидіти, неволити; 

 в префіксі НЕДО-, який вказує на неповноту, половинчатість дії 

          недобачати (погано бачити), недоїдати (голодувати). 

  Зверніть увагу! Необхідно розрізняти дієслова із префіксом НЕДО- і дієслова з 

префіксом ДО-, які означають доведення дії до кінця, перед якими вжито 

заперечну частку НЕ (Недоїдати (голодувати) - Не доїдати (залишати їжу)) 

   Є  чотири дієслова, які пишуться з НЕ разом чи окремо залежно від їх значення: 

 неславити (ганьбити) — не славити (не прославляти); 

 непокоїтися (хвилюватися) —не покоїтися (не бути похованим, не лежати, не 

спочивати). 

 нестямитися (втратити самовладання) — не стямитися (не прийти до 

свідомості, не встигнути збагнути); 

 нездужати (хворіти) —не здужати (не могти, не подолати); 

  Зверніть увагу! Слід розрізняти заперечне слово НЕМАЄ (його можна замінити 

формою нема), у якому НЕ пишеться разом, і дієслово 3-ї особи однини 

теперішнього часу (він, вона або воно) НЕ МАЄ (він не має), з яким частка НЕ 

пишеться окремо (Нашому місту рівних немає (нема) – наше місто не має рівних) 

 

 Завдання: 

1. Правильно утворено форму 3-ї особи множини від інфінітива 

А бігти - біжуть 

Б свистати - свистають 

В хотіти - хотять 

Г сідати - сидять 

Д губити – гублять 

2. Неправильно утворено форму наказового способу дієслова в рядку 

А пишемо 

Б пишімо 

В пиши 

Г пишіть 

Д хай пише 

3. Позначте речення, у якому дієслово умовного способу вжито в значенні 

наказового: 

А Полетіла б я до тебе, та крилець не маю. 

Б Ніжну-ніжну, як подих билини, я хотів би вам пісню сплести. 

В Вже б покласти кінець всім незгодам і щоб кожен народ поважать. 

Г Я б хотів всі зірки, що над нами, перелити у зірку ясну. 

Д Я б хотіла вродитись між гір, я б хотіла гуцулкою стати. 

4. Не з дієсловами пишеться разом у рядку: 

А не/досипати, не/славити(ганьбити), не/дочувати. 

Б не/вгавати, не\ здужати (не перемогти), не\добачати 

В не\волити; не/навидіти, не/хтувати, не/змогти ; 

Г не/розпитати, не/набрати, не/дочути; 



6.4. Прикметник. 

  Прикметник — це самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета і 

відповідає на питання який? чий? (зелений, мудрий, сміливий). 

  Початкова форма прикметника — називний відмінок однини чоловічого роду. 

Прикметник змінюється: 

 за родами: синій (чобіт) — ч.р., синє (небо) — с.р., синя  (спідниця) — ж.р.; 

 числами: синій (олівець) — однина, сині  (олівці) — множина; 

 відмінками: синій (олівець) — Н.в, синім (олівцем) — О.в. 

  Прикметник узгоджується з іменником у роді, числі, відмінку.  

  У реченні прикметник виступає узгодженим означенням, іноді — іменною 

частиною складеного присудка (Довкола шумить зелений гай . Галинка була 

кучерява). 

   Прикметник, який перейшов в іменник, може виступати підметом, додатком   

(Операційна була підготовлена до прийому пацієнта). 

 

Розряди прикметника 

 

Якісні  

Прикметники, у яких можемо визначити міру ознаки, тобто які 

утворюють ступені порівняння (сильний – сильніший – найсильніший) 

Належать до якісних, але не утворюють ступенів порівняння: 
 усі прикметники із префіксами пре-, ультра-, архі-, над-, за- та 

іншими (прегарний, ультрамодний, архіважливий, надвеликий, 

заслабкий); 

 назви кольорів (мастей) тварин (гнідий, вороний); 

 назви "похідних" кольорів (бузковий, вишневий); 

 прикметники вжиті в переносному значенні (золоті руки, 

весняний настрій); 

 прикметники із суфіксами згрубілості або зменшено-

пестливими суфіксами (малесенький, величезний); 

 складні прикметники на позначення кольорів (білосніжний, 

світлоблакитний); 

  прикметники, які в собі вже несуть міру ознаки (босий, лисий, 

сліпий, порожній, голий). 

 

Відносні 

Відносні прикметники позначають ознаку за місцем, формою, часом, 

матеріалом, причиною...(зимовий, прямокутний, скляний, шкільний). 

Прикметники із суфіксом -ськ- належать до відносних  (материнська 

порада, учнівський щоденник). 

 

 

 

 

 

 

 

Присвійні 

Присвійні прикметники означають, що щось комусь належить і 

відповідають на питання чий? чия? чиє? чиї? Вони утворюються 

лише від іменників I та II відміни за допомогою суфіксів -ин-, -їн-, -

ів-, -ов-,-ач-, -яч- (мама - мамин, Марія - Маріїн, заєць – заячий). 



Ступені порівняння 

 
В

и
щ

и
й

 

 

 

 

 

 

 

Вказує  на те, що в одному 

об’єкті ознака проявляється 

більшою або меншою мірою, 

ніж в іншому. 

Проста форма 

Створюється за допомогою додавання 

суфіксів –ш та –іш (сильний – сильніший). 

Будьте уважні! Деякі прикметники можуть 

втрачати суфікси –к, -ек, -ок (легкий – 

легший). Після додавання суфікса –ш, у 

будові деяких прикметників може 

спостерігатися чергування приголосних, та 

як результат – звукові сполуки: жч (близький 

– ближчий, але с+ш міняється на щ (високий 

– вищий). 

Складена форма 

Утворюється шляхом додавання 

слова більш або менш до звичайної форми 

прикметника (високий - - більш високий, 

гучний – менш гучний. 

Н
а

й
в

и
щ

и
й

 

 

 

 

 

Ознака проявляється 

найбільшим або найменшим 

чином у порівнянні до всіх 

інших об’єктів  

Проста форма 

Утворюється за допомогою додавання до 

прикметника вищого ступеня порівняння  

префікса най- (кращий – найкращий). Але це 

значення можна також додатково ще 

посилити префіксами що- та як- (кращий– 

щонайкращий). 

Складена форма 

Утворюється так само, як і форма вищого 

ступеня – за допомогою додавання слів 

найбільш або найменш до звичайної форми 

прикметника (теплий – найбільш теплий, 

квітуча – найменш квітуча). 

 

Запам’ятайте!  

  Ступені порівняння ніколи не утворюють такі якісні прикметники: 

 ті, що називають абсолютну якість: босий, лисий, порожній; 

 ті, що утворюються за допомогою суфіксів -уват, -езн, -есеньк, -еньк, -енн, : 

здоровенний, малесенький. 

 

Групи прикметника 

 

 

 

 

 

 

 

 

М’яка Тверда 

Прикметники, основа яких 

закінчується на твердий 

приголосний. У називному 

відмінку однини вони мають 

закінчення -ий, -а, -е: білий, біла 

біле 

прикметники, основа яких 

закінчується на м'який 

приголосний. У називному 

відмінку однини вони мають 

закінчення -ій, -я, -є: синій, синя 

синє 



Правопис складних прикметників 

 
Р

а
зо

м
 

Зі сполучними голосними о, е (е після м’якого приголосного та 

графічно є після й);  

з першою іменниковою основою на приголосний;  

з першою числівниковою основою на и, о, а, що виконують роль 

сполучного голосного, та на приголосний. Вони охоплюють: 

 складні прикметники, утворені від складних іменників, які 

пишуть разом: лісостеповий (лісостеп), м’ясозаготівельний 

(м’ясозаготівля), самохідний (самохід); 

складні прикметники, утворені з іменника та узгодженого з ним 

прикметника: високоврожайний (високий урожай), мовностильовий 

(мовний стиль), молочнопромисловий (молочна промисловість); 

 складні прикметники, утворені з дієслова і залежного від нього 

безсуфіксного іменника: волелюбний, деревообробний; 

Зверніть увагу! Якщо друга частина походить від префіксального 

дієслова, то складний прикметник пишемо з дефісом: вантажно-

розвантажувальний, контрольно-вимірювальний; 

 складні прикметники, перший компонент яких утворений від 

прислівника, а другий — від прикметника: важкорозчинний, 

легкозаймистий чи від дієприкметника: багатоспрямований, 

високооплачуваний; 

Зверніть увагу! Прислівники, утворені з відносних (зрідка — якісних) 

прикметників, здебільшого зберігають на собі логічний наголос і не 

зливаються в одне слово з наступним прикметником або 

дієприкметником: абсолютно сухий, науково обґрунтований. 

Зверніть увагу! У складних термінах перший прислівниковий 

компонент, що уточнює значення другого прикметникового 

компонента, пишемо разом із ним: видовженотупоконічний, 

короткогрушоподібний. 

  складні прикметники (з двох або кількох компонентів), у яких 

основний, переважно термінологічний зміст передає останній 

прикметник, а попередні лише звужують, уточнюють його: 

вузькодіалектне (мовне явище), двовуглекислий (газ); також — 

глухонімий, сліпоглухонімий; 

 складні прикметники, першою частиною яких є іменник з 

основою на м’який приголосний: вуглецевмісний та на й: 

кальцієвмісний, натрієвмісний; 

 складні прикметники з першою іменниковою основою на 

приголосний: натрійорганічний, хлорфенольний; 

 складні прикметники, першою частиною яких є числівник, 

написаний словом, з основою на и: двадцятиповерховий, 

семиразовий; о: двометровий;  а: сорокагодинний, сорокаденний 

та на приголосний:  півкілограмовий, півкілометровий. 



Ч
ер

ез
 д

еф
іс

 
 складні прикметники, утворені від складних іменників, що їх 

також пишуть із дефісом: генерал-губернаторський (генерал-

губернатор), Івано-франківський (Івано-Франківськ); 

 складні прикметники, утворені за допомогою сполучного 

голосного о з двох прикметникових основ; вони об’єднують: 

a) складні прикметники, основи яких називають незалежні поняття 

аграрно-промисловий, музично-танцювальний; між компонентами таких 

складних прикметників можна вставити сполучник і, пор.: аграрний і 

промисловий, музичний і танцювальний; 

Зверніть увагу! Складні субстантивовані прикметники 

військовозобов’язаний, військовополонений пишемо разом. 

б) складні прикметники, перша основа яких закінчується на -ико (-іко): 

діалектико-матеріалістичний, історико-культурний, лірико-епічний;  

в) складні прикметники, перша основа яких не має прикметникового 

суфікса, але за змістом вона однорідна з другою основою: золото-

валютний, овоче-картопляний; 

Зверніть увагу! Складні прикметники такого зразка, уживані як 

наукові терміни, пишемо разом: головоногі. 

г) складні прикметники, основи яких означають якість із додатковим 

відтінком, відтінки кольорів або поєднання кількох кольорів в одному 

предметі: блакитно-синій, гіркувато-солоний, жовто-блакитний, але: 

жовтогарячий, червоногарячий (окремі кольори); 

ґ) складні прикметники, основи яких називають проміжні сторони 

світу: південно-західний, північно-східний; 

 складні прикметники, утворені за допомогою сполучного 

голосного о з двох прикметникових основ, що називають поняття 

з уточнювальним змістом: всесвітньо-історичний, літературно-

художній; 

 складні прикметники, перша основа яких є числівником, 

записаним цифрою, але в його вимові наприкінці з’являється 

голосний и: 20-поверховий, 7-разовий, 100- годинний; а: 40-

градусний, 40-денний. 

 

Завдання: 

1. Суфікс -ов- має прикметник, утворений від іменника 

А плащ 

Б читач 

В ситець 

Г насіння 

2. Форми ступенів порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка 

А кругленький, смачний, щирий 

Б красивий, яскравий, лисий 

В широкий, гнідий, бадьорий 

Г скромний, малий, солодкий 

Д здоровенний, вигідний, злий 

3. Позначте рядок, у якому всі прикметники присвійні: 

А лікарів рецепт, лебедина пісня, Оленчина косинка; 



Б Франкові заклики, ненин голос, слюсарів інструмент; 

В товаришева книга, Кобзарів заповіт, ахіллесова п’ята; 

Г професорова лекція, солдатська каска, Іванків олівець; 

Д Лукашева сопілка, братова допомога, батьківські збори. 

4. Позначте рядок, у якому всі складні прикметники пишуться через дефіс: 

А договірно/правовий, культурно/освітній, гостро/критичний, морально/етичний; 

Б медико/генетичний, ново/грецький, мінерально/сировинний, південно/східний; 

В житлово/будівельний, військово/повітряний, суспільно/корисний, 

лірико/драматичний; 

Г молочно/білий, науково/експериментальний, загально/господарський, 

організаційно/методичний; 

Д мідно/червоний, навчально/виробничий, об’ємно/просторовий, 

електронно/оптичний. 

 

6.5. Числівник. 

  Числівник – це самостійна змінна частина мови, яка означає кількість предметів 

або їх порядок при лічбі й відповідає на питання скільки? котрий?  

Числівник у реченні може бути підметом, додатком, іменною частиною складеного 

присудка, означенням. 

За значенням і граматичними ознаками числівники поділяються на: 

 

Кількісні 

Означають: 

- назви абстрактних 

чисел (з іменниками, як 

правило, не 

сполучуються) два, 

сто; 

- кількість предметів 

(уживаються при 

іменниках) перше 

вересня. 

Змінюються за  

- відмінками, але не 

мають роду і числа, 

крім 

числівників: один, одні; 

два, дві; обидва, обидві; 

півтора, півтори. 

 

Власне кількісні: 

1) назви чисел від 1 до 10; 

2) назви десятків від 10 до 100; 

3) назви сотень від 100 до 1000 (в т. ч. тисяча); 

4) мільйон, мільярд, нуль. 

Дробові: 

1) не лише сполучення кількісних числівників з 

порядковими (одна сьома, дві десятих); 

2) а й невелика кількість простих та складних числівників 

(пів – виділяє О. Пономарів, півтора, півтораста). 

Зверніть увагу! Значення дробових числівників можуть 

передавати іменники половина (одна 

друга), третина (одна третя), чверть (одна четверта). 

Збірні: 

творяться від основ кількісних числівників, що 

позначають цілі числа у межах двох десятків та 

числівника тридцять, тобто до збірних числівників 

належать:двоє (двійко), троє (трійко), четверо 

(четвірко), а також числівники обоє, обидва, обидві. 

Зверніть увагу!Збірні числівники не можуть бути 

компонентом складених кількісних числівників, тобто не 

є нормативними словосполучення двісті восьмеро. 

 

Неозначено-кількісні: 

До них належать: мало, чимало, багато, небагато, кілька, 



декілька, кільканадцять, кількадесят, стонадцять. 

У ролі неозначено-кількісних числівників можуть 

виступати й такі іменники, як безліч, сила, тьма, 

прислівники досить, достатньо, коли вони 

сполучаються з іменником в родовому відмінку 

(безліч тіней, тьма помідорів, досить повеней, достатнь

о паралелей). 

 

Порядкові числівники 

Означають: 

- порядок предметів при лічбі (перший день); 

- відповідають на питання котрий? котра? котре? 

- утворюються від основ кількісних за допомогою закінчень –ий, –а, –е (десятий, 

десята, десяте). 

Зверніть увагу!  Крім числівників перший, другий, які утворилися від іншої основи 

та числівників третій, четвертий, основа яких зазнала певних змін). 

Змінюються за: 

родами, числами і відмінками як прикметники (перша доповідь, першої доповіді). 

Складні порядкові числівники, що закінчуються на -тисячний, -мільйонний, -

мільярдний, пишемо одним словом: двохтисячний, трьохмільйонний, 

чотирьохмільярдний. Вони можуть мати понад два корені:  

стотридцятисемитистний, п 'ятсотдвадцятисемимільйонний. 

У складених порядкових числівниках відмінюється тільки останнє слово: п'ять 

тисяч дев'ятсот вісімдесят третій — ...третього — ...третьому тощо. 
 

 

За будовою числівники поділяються на: 

 

Прості: 

числівники, що мають один корінь. Це успадковані українською мовою з 

давньоруської мови: 

1) назви чисел першого десятка (один – десять); 

2) числівники сорок, сто, тисяча; 

3) збірні числівники двоє – десятеро; 

4) неозначено-кількісні багато, кілька, декілька; 

5) запозичені з французької мови мільйон, мільярд. 

Складні: 

 числівники, які в одному слові об’єднують два корені. Складними є: 

1) назви чисел другого десятка (одинадцять – дев’ятнадцять); 

2) назви десятків (двадцять – дев’яносто, крім сорок); 

3) назви сотень (двісті – дев’ятсот); 

4) збірні (одинадцятеро – двадцятеро, тридцятеро); 

5) дробові (півтора, півтораста); 

6) неозначено-кількісні (кількадесят, кільканадцять, кількасот). 

Складені 

називаються числівники, що складаються з двох і більше простих чи 

складних числівників: сто двадцять п’ять, тридцять другий. 



Відмінювання числівника 

 

 Відмінювання цифри 4 і багато. Орудний відмінок: чотирма, багатьма (а 

не «чотирьома, багатьома»). 

 Відмінювання слів обидва, обидві, обоє в непрямих відмінках: обох, обом, 

обома. 

 Відмінювання з 5 до 10 та на -дцять, -десят мають паралельні форми. 

Наприклад: 

Н. шість (шестеро) 

Р. шести (шістьох) 

Д. шести (шістьом) 

З. шість (шістьох) 

О. шістьма (шістьома) 

М. (на) шести (шістьох) 

 Числа 40, 90, 100 мають лише по дві форми. 

Відмінювання в називному відмінку (і знахідному для неістот): сорок, дев’яносто, 

сто. 

Р., Д., О., М. відмінки: сорока, дев’яноста, ста. 

 Відмінювання десятків (змінюється лише друга частина (-десят)): 

Н. п’ятдесят 

Р. п’ятдесяти (п’ятдесятьох) 

Д. п’ятдесяти (п’ятдесятьом) 

З. п’ятдесят (п’ятдесятьох) 

О. п’ятдесятьма (п’ятдесятьома) 

М. (на) п’ятдесяти (п’ятдесятьох) 

 Відмінювання назв сотень (змінюються обидві частини): 

Н. шістсот 

Р. шестисот 

Д. шестистам 

З. шістсот 

О. шістьмастами (шістьомастами) 

М. (на) шестистах 

Зверніть увагу! В назвах сотень Родовий відмінок -сот (а не -ста). 

Паралельні форми має лише форма орудного відмінку. Не пишемо м’який знак. 

 Нуль, тисяча, мільйон, мільярд змінюються як відповідні іменники. 

 Відмінювання кількісних складених числівників (кожне слово за своїм 

типом): 

Н. тисяча шістсот двадцять сім 

Р. тисячі шестисот двадцяти (двадцятьох) семи (сімох) 

Д. тисячі шестистам двадцяти (двадцятьом) семи (сімом) 

З. тисячу шістсот двадцять (двадцятьох) сім (сімох) 

О. тисячею шістьмастами (шістьомастами) двадцятьма (двадцятьома) сьома 

(сімома) 

М. (на) тисячі шестистах двадцяти (двадцятьох) семи (сімох) 

Зверніть увагу! Не можна змішувати паралельні форми: двадцяти п’яти, 

двадцятьох п’ятьох (а не двадцятьох п’яти). 



 Відмінювання порядкових числівників. Вони змінюються за родами, 

відмінками, числами (як прикметники): сто двадцять сьомий, сто двадцять 

сьомого. 

 У дробових числівниках чисельник дробу змінюється як кількісний 

числівник (2, 3, 4 – називний відмінок множини; 5 і далі – родовий відмінок 

множини). Знаменник змінюється як порядковий числівник: 

Н. шість восьмих, дві треті 

Р. шести восьмих, двох третіх 

Д. шести восьмим, двом третім 

З. шість восьмих, дві треті 

О. шістьма восьмими, двома третіми 

М. (на) шести восьмих, двох третіх 

Зверніть увагу! Півтора, півтори, півтораста не відмінюються. 

 

Уживання числівників на позначення часу 

 

   Щоб дізнатися про час, ЗАВЖДИ потрібно питати так: Котра зараз година? О 

котрій годині ти прийдеш? 

Запам’ятайте! 

 Заняття відбудеться о 17.30 (о 17 год 30 хв). 

 О 8.45 (о 8 год 45 хв) усі зібралися. 

 Уроки завершилися о 14.00 (о 14 год). 

 Початок роботи гуртка о 17.00 (о 17 год). 

Називаючи точний час, треба пам’ятати, що вживається: 

 прийменник о(об) (прийду о 10 годині або прийду об 11 годині); 

 прийменник на, по — до 30 хвилин (двадцять на десяту (годину); 

 прийменник за, до — після 30 хвилин (за десять чотирнадцята (година). 

 

Завдання: 

1. Правильно поєднано іменник з числівником у рядку 

А обидва хлопця  

Б чотири поверха 

В три десятих метри 

Г два випускники 

Д сто два клена 

2. Неправильною є відмінкова форма числівника в рядку 

А Р. в. трьохсот п’ятдесяти шести 

Б Д. в. трьомстам п’ятдесяти шести 

В Зн. в. триста п’ятдесят шість 

Г Ор. в. трьомастами п’ятдесятьма шістьма 

Д М. в. (на) трьохсот п’ятдесяти шести 

3. Неправильно побудовано словосполучення на позначення часу 

А десять (хвилин) на десяту 

Б чверть на одинадцяту 

В без п’ятнадцяти десять 

Г пів на дванадцяту 

Д за п’ять (хвилин) шоста 



6.6. Прислівник. 

   Прислівник — це незмінна, самостійна частина мови, що виражає ознаку дії, 

стан предмета або ознаку якості і відповідає на питання як? де? звідки? наскільки? 

якою мірою?  

  У реченні прислівники найчастіше виступають у ролі різних обставин (мети, часу, 

способу дії, місця та ін.) (Восени стає прохолодно). 

  Зрідка прислівники можуть пов’язуватися з іменниками і виражати ознаку 

предмета. Тоді вони виступають у ролі неузгодженого означення: Карлос вибрав 

шлях направо. 

  Такі прислівники, як треба, потрібно, шкода, жаль, можна, необхідно, пора, 

соромно, прикро, слід тощо виконують роль присудків у безособових реченнях і 

становлять окрему групу присудкових прислівників: Сором сліз, що ллються від 

безсилля. 

Розряди прислівників за значенням 

 

Означальні 

Виражають якісні ознаки дії або стану (швидко йти, міцно тримати) та спосіб 

вияву їх, міру або ступінь (піклуватися по-батьківськи, занадто добра людина) 

Якісно-

означальні  

Дають якісну характеристику дії або стану, відповідаючи на 

питання як? Вони творяться від основ якісних прикметників за 

допомогою суфіксів -о або –е (гарно, добре). 

Утворюють форми вищого і найвищого ступенів порівняння 

гарно – краще – найкраще. 

Вищий і найвищий ступені якісно-означальних прислівників 

творяться так само, як і ступені порівняння якісних прикметників: 

 Вищий ступінь утворюється за допомогою суфіксів -ше або -

іше (довго — довше), а також суплетивно ( погано — гірше) 

або аналітичним способом (вдало — менш вдало)  

 Найвищий ступінь твориться за допомогою частки най-, що 

додається до форми вищого ступеня (дорого — дорожче - 

найдорожче). 

Кількісно-

означальні 

Виражають ступінь інтенсивності дії або міру чи ступінь вияву 

якісної ознаки і відповідають на питання: скільки? наскільки?  

якою мірою? як багато? ( утричі, дуже). 

Способу або 

образу дії 

Вказують на спосіб дії і відповідають на питання яким способом ? 

(разом, ускач, по-нашому). 

Обставинні 

 

Виражають різні обставини, за яких відбувається дія, тобто характеризують дію 

або процес за часовими, просторовими, причиновими відношеннями, рідше — за 

метою її виконання. 

Часу 

 

Характеризують дію за часовими відношеннями і відповідають на 

питання: коли?, відколи?, як довго?, доки? (колись, щодня, завжди)  

Місця 

 

Означають місце дії або напрям руху предмета. Відповідають на 

питання: де?, куди?, звідки? (внизу, здалеку). 



Виражають причину дії і відповідають на питання: чому?, через 

що?, з якої причини?(згарячу, зопалу, тому). 

Мети Виражають мету дії і відповідають на питання: для чого?, нащо?, з 

якою метою? (навмисне, назло, напоказ). 

 

Безособово-предикативні прислівники 

  Безособово-предикативні прислівники (їх ще називають словами категорії стану) 

виражають: 

 стан природи (тепло, темно, холодно); 

 психічний або фізичний стан людини (радісно, сумно, душно); 

 зумовленість, необхідність, доцільність дії в оцінці людини (необхідно 

виконати, потрібно сказати). 

  У ролі головного члена безособових речень вони виражають відношення до 

особи, яка зазначає певного стану, або вказують на загальний фізичний 

стан природи. Порівняйте: Дівчині весело (холодно, лячно, байдуже); Надворі 

весело (холодно, сухо). 

Займенникові прислівники 

  Можуть входити як до означального, так і до обставинного різновиду 

прислівників. Серед них відокремлюють: 

 питально-відносні: де, куди, як; 

 вказівні: так, там, тут, сюди, туди, тоді; 

 заперечні: ніде, нікуди, ніколи, ніяк; 

 неозначені: десь, кудись, колись. 

Модальні прислівники 

  Передають ставлення мовця до змісту висловлювання 

(мабуть, можливо, напевно, безперечно, по-перше й т.ін.). 

 

Ступені порівняння прислівників 
 Ступені порівняння мають тільки прислівники, утворені від якісних прикметників 

за допомогою суфіксів -о, -е: швидкий — швидко, добрий — добре. 

 

Ступені Проста форма Складена форма 

Вищий Утворюється додаванням до 

прислівника суфікса –ш-(-іш-) 

довго – довше, темно - темніше 

Утворюється додаванням до 

звичайного прислівника слів 

більш, менш 

більш глибоко, менш холодно 

Найвищий Утворюється додаванням до 

простої форми вищого ступеня 

прислівника префікса най-, для 

підсилення значення – префіксів 

що-, як- 

найдовше, якнайдовше 

Утворюється додаванням до 

звичайного прислівника слів 

найбільш, найменш 

найбільш зручно, найменш корисно 

 
 
 
 
 
 

Причини 
 



Правопис прислівників 

 

Разом Прислівники утворені: 

- сполученням іменника, короткого прикметника, числівника з 

приймен- ником 

стиха, наскрізь; 

- сполученням будь-якої частини мови з прийменником  

наприкінці, спершу; 

- сполученням різних частин мови з частками: де-, що-, аби-, ані-, 

чи-, як-, не-, ні-, що стають префіксами:   

щотижня, абикуди; 

- від кількох основ: мимоволі, привселюдно. 

Через дефіс Прислівники, в яких повторюються основи: видимо-невидимо, 

ледве-ледве, близько-близько, сполучення синонімів чи 

антонімів: без кінця-краю, видимо-невидимо, більш-менш, часто-

густо, тяжко-важко. 

- утворені від прикметників і займенників із префіксом по- і 

суфіксами -ому (-єму), -и: по-українському, по-українськи, по-

батьківському, по-нашому, по-твоєму, по-братерськи, по-

літньому, по-доброму та від порядкового числівника на -е: по-

перше, по-десяте, по-четверте. 

- складні прислівники з частками -будь, -небудь, казна-, хтозна-, 

-то: будь-хто, де-небудь, казна-коли, будь-де, де-небудь, так-то, 

казна-коли. 

- складні прислівники, утворені з двох прислівників: десь-інде, 

вряди-годи. 

 

Окремо Прислівникові сполучення, утворені з двох іменників, іноді 

розділених одним або двома прийменниками: кінець кінцем, 

одним одна, раз у раз, рік у рік, сам на сам, час від часу, день у 

день, рука в руку, раз від разу. 

Через два дефіси пишуться прислівники: пліч-о-пліч, віч-на-віч, всього-на-всього, 

будь-що-будь, як-не-як, хоч-не-хоч, де-не-де, коли-не-коли, як-не-як. 

Перша частина пишеться окремо, а дві наступні — через дефіс у прислівниках: не 

сьогодні-завтра, без кінця-краю, з діда-прадіда, з давніх-давен. 

 

Написання и, і в кінці прислівників: 

 Після г, к, х пишеться и: навкруги, мовчки, трохи. 

 У кінці прислівників з префіксом по- після ж, ч пишеться и: по-вовчи. 

 В інших — після ч — і: поночі, тричі. 

    

Зверніть увагу! Слід відрізняти прислівники з префіксами від сполучень 

прийменників із іменниками: 

жити вкупі – лежати в купі, одягнути шапку набік – лягти на бік, звернути вбік – 

ударити – в бік, зібратися докупи – до купи листя кинули сміття, навчатися 

вдень, а не ввечері – приїхати в день народження. 

 



Завдання: 

1. Через дефіс треба писати всі прислівники в рядку 

А віч/на/віч, по/домашньому, будь/де 

Б по/людськи, як/небудь, як/найбільше 

В в/тричі, колись/то, хтозна/куди 

Г де/не/де, в/цілому, по/четверте 

Д до/речі, без/кінця/краю, далеко/таки 

2. Літеру и треба писати в кінці кожного прислівника в рядку 

А по-лицарськ.., по-вовч.., завбільшк.., трич.. 

Б навкулачк.., заоч.., по-корейськ.., навпак.. 

В по-лисяч.., почаст.., пошепк.., навколішк.. 

Г мовчк.., по-угорськ.., зсередин.., по-латин.. 

Д по-людськ.., завглибшк.., трох.., насторож.. 

3. Правильно написано всі прислівники рядка 

А спідлоба, вдвічі, аніскільки 

Б уранці, день у день, в п’яте 

В поза торік, як-не-як, на жаль 

Г будь ласка, що ночі, по-перше 

Д з ліва, раз у раз, ледве-ледве 

4. Прислівник мети вжито в реченні 

А А полтавці добрі скачуть, не на зло другим гуляють. 

Б Спати лягав рано, не маючи світла, і спав допізна, надолужуючи спочинком свої 

злиденні харчі.  

В Водяник прокидається, кидається навперейми і перехоплює Русалку. 

Г Який завтовшки, такий завбільшки; неповоротний, неохайний.  

Д Виходь же завтра навкулачки, відтіль полізеш, мабуть, рачки, бодай і лунь щоб 

не злизав. 

 

6.7. Займенник. 

   Займенник – це самостійна змінна частина мови, яка вказує на предмети, їхні 

ознаки або кількість, не називаючи їх, і відповідає на питання хто? що? який? чий? 

скільки? котрий? 

   Займенник уживається в мові замість іменника, прикметника та числівника  і 

виконує синтаксичну роль у реченнях тих самих членів речення, що й іменники, 

прикметники та числівники . Займенники уживаються у мовленні, щоб уникнути 

повторення тих самих слів у реченні; вони також пов’язують зміст окремих речень, 

роблять їх зрозумілими. 

   Початкова форма займенника – називний відмінок, а  для займенників 

прикметникової форми – чоловічий рід, називний відмінок однини. 

 

   Зверніть увагу! Слово що може виступати в складнопідрядному реченні в ролі 

займенника (як сполучне слово) і в ролі сполучника. Займенник що в реченні 

відповідає на питання, виконує синтаксичну роль і може бути замінений на 

займенник який або інше повнозначне слово. Сполучник що не відповідає на 

питання, не є членом речення і не може бути замінений на повнозначне слово. 

                                                   

 



                                              Розряди за значенням 

Особові  

Указують на осіб, інших істот, предмети, явища і поняття: я, ти, 

він, вона, воно, ми, ви, вони. 

Особові займенники бувають трьох осіб, змінюються за числами 

і відмінками; займенник він змінюється також за родами. 

Зверніть увагу! Для виявлення ввічливого ставлення до 

співрозмовника в українській мові займенники ти, твій 

замінюють займенниками Ви, Ваш у звертаннях до однієї особи. 

Ці займенники пишуться з великої літери: Бажаємо Вам 

міцного здоров’я. 

Зворотний 

Зворотний займенник себе вказує на того, хто виконує дію. Він 

не має ані роду, ані числа і називного відмінка; змінюється за 

відмінками; може бути віднесений до будь-якої особи, однієї чи 

багатьох: 

Олег сам себе не впізнав.  

Присвійні 

Указують на приналежність предмета будь-якій особі: мій, наш, 

твій, ваш, його, її, їхній, змінюються за родами, числами і 

відмінками, як прикметники. Займенники його, її — незмінні. 

Вказівні 

Вказівні цей, той, такий указують на один предмет , стільки - 

на невизначену кількість. 

Займенники цей, той (отой), такий змінюються за родами, 

числами і відмінками, як прикметники. 

Займенник стільки змінюється лише за відмінками. 

Питальні  

Містять у собі запитання про особу (хто), предмет (що), ознаку 

(чий, який, котрий), кількість (скільки). Уживаються тільки на 

початку у питальних реченнях:  Скільки днів у році? Що ти 

сьогодні читав? 

Займенники  хто, що,  скільки змінюються за 

відмінками; чий, який, котрий — за родами, числами й 

відмінками, як прикметники. 

Відносні  

Відносні ( ті самі, що й питальні) уживаються тільки для 

поєднання простих речень у складне: 

Всі знають, скільки  днів у році.  

Зверніть увагу! В український мові відносний займенник 

що збігається за написанням і звучанням зі сполучником  що, 

який також з’єднує залежне речення з головним у складному. 

Якщо ми можемо слово що замінити синонімічним йому який, 

то це займенник: Народ, що(який) вільним став, нвкому не 

зламати. 

Коли ж така заміна неможлива, то «що» — сполучник: 

І знали ми, що слави нам не буде (І.Франко). 

Означальні 
Вказують на ознаку предмета весь, сам, самий, всякий, 

кожний, інший і змінюються як прикметники. 



Неозначені 

Вказують на неозначену (невідому) особу, предмет, ознаку чи 

кількість, утворюються додаванням часток будь-, -небудь, казна-

хтозна-, аби-, де-, -сь до питальних займенників: будь-хто, що-

небудь, казна-скільки, хтось, абиякий, дехто.  

Заперечні  

Вказують на відсутність особи, предмета, ознаки чи кількості, 

утворюються додаванням префікса ні до питальних 

займенників: ніхто, ніщо, ніякий, нічий, ніскільки, нікотрий . 

  

                                                      Правопис займенникiв 

 

Разом Через дефіс Окремо 

неозначені займенники з 

частками де-, аби-, -сь: 

дехто, абиякий, щось. 

 

неозначенi займенники з 

частками хтозна-, бозна-, 

казна-, будь-, -небудь: 
хтозна-що, будь-хто, 

хто-небудь. 

 

 

якщо мiж займенником i 

часткою стоїть 

прийменник: нi з ким, 

будь у що. 

 заперечнi займенники з 

часткою нi: нiхто, нiякий. 

 

 

Завдання: 

1. Правильно написано всі займенники в рядку 

А дехто, ніякий, скільки-небудь, абищо 

Б ніщо, будь-який, де-котрий, ніскільки 

В будь-що, якийсь, аби-хто, що-небудь 

Г нічий, хто-небудь, де-який, будь-чий 

Д будь-хто, якийсь, ніякий, хто-зна-що 

2. Правильною є форма займенника в словосполученні 

А спілкуватися з їми 

Б на тім березі ріки 

В з твоєго району 

Г до нашіх батьків 

Д всим підприємцям 

3. Замінити прикметник цілий займенником увесь (у потрібній формі) НЕ 

МОЖНА в реченні 

А На толоку традиційно збиралася ціла вулиця. 

Б Цілий вік вона тужила за своїм утраченим коханням. 

В Не вистачить цілого життя, щоб дяку тобі скласти, мамо! 

Г Казан хоч і був цілий, але вже добре пощербився. 

Д Квитки на спектакль були куплені для цілої школи. 

4. Установіть відповідність 

Займенники                                               Розряд за значенням 

1 котрий, чий, скільки                                 А особові 

2 стільки, такий, той                                 Б вказівні 

3 ніякий, ніхто, нічий                                 В заперечні 

4 хто? що? який?                                           Г питальні 

                                                                        Д відносні 



6.8. Службові частини мови: прийменник, сполучник, частка,. Вигук. 

   Службові частини мови — це неповнозначні слова, які не називають реалій, а 

тільки вказують на відношення між ними.  

Службові частини мови 
 не мають лексичного значення, 

 самі "служать" граматичними засобами для вираження зв'язків речень і 

слів, 

 не виступають членами речення, 

 не змінюються, 

 не відповідають на питання. 

                                                         Прийменник 
  Прийменник — службова частини мови, яка разом з формою непрямого відмінка 

іменників, а також деяких числівників і займенників виражає відношення між 

предметами, відношення дії, стану чи ознаки до предмета. 

  Пишеться з іменниками, числівниками, займенниками завжди окремо.     

  Прийменник виконує роль члена речення лише у поєднанні з відмінковою 

формою іменника. Зазвичай прийменник стоїть перед іменником 

(у полі, на небі, по хаті), хоча іноді він може стояти і після іменника 

(наперекір побажанням і бажанням наперекір). 

  Прийменник взаємодіє з усіма непрямими відмінками ( крім називного), 

наприклад: 

 з Р.в. уживається понад 150 прийменників (біля, у , в, для, проти, 

серед тощо); 

 із Д.в. поєднуються похідні прийменники (завдяки, наперекір, назустріч, 

навперейми, услід тощо); 

М.в. без прийменників взагалі не вживається. 

 

                                 Групи прийменників за походженням 

 

Непохідні 

(первинні) 

                          Похідні (вторинні) 

прийменники, 

які не походять 

від інших 

частин мови 

утворені 

складанням 

двох чи кількох 

непохідних 

прийменників 

утворені 

поєднанням 

іменників та 

прислівників з 

непохідними 

прийменниками 

утворені 

переходом слів 

інших частин 

мови в 

прийменники 

у, на, до, з, без, 

для 

задля, поміж, з-

за 

під час, назустріч, 

відповідно до 

близько, кінець, 

шляхом 

Зверніть увагу! Потрібно розрізняти похідні прийменники та форми 

повнозначних слів (з прийменниками та без), від яких вони походять. 

Орієнтуватися потрібно на значення:Україна – чудовий край (іменник) –

 Край (прийменник) села вилася річечка. 

  



                                                                 За будовою 

прості у, по, про, над 

складні утворені поєднанням кількох простих: понад, з-посеред 

складені утворені поєднанням прийменника з повнозначним словом: з 

метою, відповідно до. 

 

                                     Розрізнення прийменників і префіксів 

 

Прийменники Префікси 

пишуться окремо пишуться разом 

Для милозвучності вимови до 

прийменників додаються і, у, о: зі, зо, 

наді, надо, піді, підо, переді, передо, 

уві, ув (зі мною, уві сні, ув імлі). 

Ті ж голосні додаються і до 

аналогічних префіксів: розігнути, 

надійшов, увігнав, передовсім, 

зіжмакав. 

У реченні прийменник відноситься 

до іменника або 

особового займенника, рідше 

числівника: у лісі, перед ним, до 

трьох, за маєтком. З іншими 

частинами мови вживається, якщо 

вони виступають у значенні іменника 

або іменник пропущений: зі 

старшими (братами), прокинувся о 

сьомій (годині). 

Якщо прийменник поєднується з 

іншою частиною мови, то стає 

префіксом: утрьох, навпроти, 

напередодні, здалеку, зблизька, 

позавчора. 

Якщо між прийменником та іменни-

ком типу на горі можна вставити інше 

слово, то пишемо окремо: на високу 

гору, на гору Говерлу, у солов’їні ночі. 

Якщо зміст висловлювання не 

дозволяє це зробити, то маємо 

префікс, який пишеться 

разом: спати уночі, прийти 

додому, гратися надворі. 

Деякі прийменники з іменниками 

мають при собі додаток у родовому 

відмінку: в глиб землі; з боку колег; у 

середині кімнати; з початку місяця. 

Однозвучні прислівники такого 

додатка не мають: корінь росте 

вглиб; став збоку; спинився 

всередині; спочатку треба 

подумати. 

 

                                           Розряди прийменників за значенням 

 

Розряд Прийменники Приклади 

Просторові в (у),з, на, до, від, під, над, за, 

крізь, через, при, перед, поза, з-за, 

біля, обабіч, коло, по 

їхати до магазину, 

іти по дорозі, 

лежати на столі, 

кинути під лаву 

Часові за, під час, перед, після, о (об), 

упродовж, через, до, напередодні, 

в (у) 

ніч перед боєм, 

прийти за годину, 

початок об одинадцятій 

Причини через, від, з, завдяки, за, внаслідок, 

з нагоди, з приводу, у результаті, 

не виконати через хворобу, 

плакати від горя, 



з огляду сміятися з радості 

Мети для, задля, заради, на, по, за, в 

ім’я, з метою 

жити заради добра, 

подарувати на пам’ять, 

іти по хліб 

Умови і 

допустовості 

при, за, у разі, на випадок; 

всупереч, наперекір, незважаючи 

на 

завітати при нагоді, 

бігти незважаючи 

на перешкоди 

Способу дії по, з, за, через, за допомогою говорити через силу, 

сказати по правді 

Кількісні з, до, коло, близько проїхати зо два кілометри, 

придбати близько десятка 

книг 

Означальні з, на, без, для, від борошно без домішок, 

книга для вчителів, 

засіб від опіків 

Об’єктні з, про, до, від, при, за спостерігати за зірками (за 

об’єктом), забути про печаль 

(про об’єкт) 

  

                                              Уживання прийменників 

 

 З родовим відмінком уживаються прийменники від, із, з, у, замість, задля, 

з-над, зі, зо, з-перед, з-поміж, з-посеред, за, із-за, побіля, поміж, поперед, 

всередині, наприкінці, поблизу, позаду, під час, у напрямку, на відміну від, 

до, від, для, біля : визирнути з вікна, запитати у нього, дістатися до міста, 

звістка від матері, підбіг до нього. 

 З давальним відмінком уживаються прийменники завдяки, всупереч, 

наперекір, услід, назустріч, навстріч, на противагу, навперейми. 
 Зі знахідним відмінком уживаються з, у, крізь, поза, близько, понад, попід, 

попри, проміж, зважаючи на, біля, у відповідь на, коло, 

під тощо: зазирнути в очі, перебував з місяць. 

 3 орудним відмінком уживаються прийменники під, з, за, між, поза, 

проміж,услід за, згідно з, нарівні з, одночасно з, побіг з, порівняно з, поруч 

із, разом із, слідом за, у зв'язку з: розмовляти з колегою, хліба з салом, 

лантух з вівсом, сидимо під вербою. 

 З місцевим відмінком уживаються прийменники в, у, на, по, при: був на 

Кавказі, зловити в озері. 

 

Завдання: 

1. Прийменник помилково вжито в реченні 

А Гол забили через помилку центрального захисника. 

Б Забудову здійснено згідно з ухвалою міської ради. 

В Завдяки бурі зруйновано багато автомобільних доріг. 

Г Літня екзаменаційна сесія триває аж до липня. 

2. Правильно вжито прийменник у варіанті 

А виконувати по зразку 

Б вишивати по шовку 



В лекція по історії 

Г проживати по адресі 

Д їхати по виклику 

3. Неправильно вжито прийменник у рядку 

А ростуть біля берега — ростуть при березі 

Б посидь поруч зі мною — посидь поряд зі мною 

В схопився до схід сонця — схопився перед сходом сонця 

Г зупинився за два кроки — зупинився у двох кроках 

Д повернуся через місяць — повернуся за місяць 

4. Правильно вжито прийменник у всіх рядках, ОКРІМ 

А тричі на місяць, на знак нашої дружби 

Б модне пальто по коліна, по останній моді 

В виконати за наказом, за всіма правилами 

Г близько п'ятої години, близько двох тонн 

Д ласий до меду, беручкий до науки 

 

                                                     Сполучник 

   Сполучник – це службова незмінна частина мови, яка служить 

для з’єднання однорідних членів речення та частин складного речення: 

пише і читає, не холодно, а тепло. 

  Сполучник не буває членом речення. 

  Сполучники, як і прийменники, можуть бути багатозначними словами та вступати 

у синонімічні відношення. Багатозначними можуть бути що, щоб, як тощо: 

Щоночі, як місяць зійде, він виходив на узлісся (часовий). У неї очі – як зіроньки 

сяють (порівняльний). 

  Сполучники-синоніми: і – й – та(у значенні і),  але – зате – проте, тож – тому, 

щоб – аби, бо – тому що, як – наче – ніби – мовби – неначе … тощо. 

 

Групи сполучників за значенням 

Сурядні 

поєднують рівноправні, незалежні частини складного речення та однорідні члени 

речення 

Єднальні і, й, та (в значенні і), також, теж, ні…ні, ані…ані, та 

ще й, а навіть: осінь і зима 

Протиставні а, але, зате, проте, однак, та (в значенні але), а втім, 

хоч…зате, як…так, не тільки…а й: не високо, а низько 

Розділові або, чи, то, або…або, чи...чи, то...то, не то...не то, 

хоч…хоч: або вночі або вранці 

Підрядні 

поєднують залежні (підрядні) речення з головним у складному 

З’ясувальні що, як, ніби: І кождий з нас те знав, що слави нам не буде 

Обставинні:  

Часу ледве, щойно, тільки, як, доки; як тільки, після того як, 

відтоді як: Як тільки в зеленому гаю зозуля «ку-ку» закує, я 

швидко вікно відчиняю (Із дитячої пісні). 

Причини бо, оскільки; тому що, через те що, у зв’язку з тим що, 

завдяки тому що: Ми повинні виграти матч тому, що краще 



підготувалися до змагань. 

Мети щоб, щоби, аби; для того щоб:Я для пісні вікно розчинив, 

щоб вона залила мою душу весною (В.Сосюра). 

Умови якби, аби, як, якщо, коли; коли б, як тільки: Як виросту, 

збудую хату, над дахом колесо приб’ю…(Д.Павличко). 

Способу дії як: Як постелиш, так і виспишся (Нар. прислів’я). 

Допустові хоч, хай; незважаючи на те що, дарма що: У полі ще лежав 

сніг, хоч весна брала своє. 

Порівняльні як, мов, наче, ніби, ніж, немов, неначе, мовби, мовбито, 

нібито, неначе, неначебто, немовбито: На дворі стало 

видно, як удень. 

Міри, ступеня аж; що аж, що й: Закипіло, заревло навкруги, аж річка 

охнула (Панас Мирний). 

Наслідку так що:У кімнати стало темно, так що довелося увімкнути 

світло 

 

                                          Групи сполучників за будовою 

Прості Складні Складені 

непохідні, їхнє 

походження визначити 

важко 

утворені з двох чи більше 

непохідних слів (пишуться 

разом) 

утворені з повнозначних 

слів і сполучників 

(пишуться окремо) 

й, і, а, ні, та, то, бо,що зате, однак,  або,якщо, 

якби, щоб, нібито, 

немовбито, неначебто, ніби 

через те що, для того 

щоб, зтим щоб, 

незважаючи на те 

що, в міру того як, перед 

тим як, дарма що, так 

що 

 

Групи сполучників за походженням 

Непохідні Похідні (утворені від інших частин мови) 

Їх походження 

встановити не 

можливо: а, чи, а, але, й 

Утворені з інших частин мови: проте, щоб, якби, тому 

що, через те що 

 

Розрізнення сполучників та однозвучних сполучень слів 

Сполучники – пишуться разом Інші частини мови – пишуться окремо 

Сполучники можна замінити іншими 

синонімічними сполучниками: зате, 

проте – а, але, однак; таж – адже, 

тож – тому, якби – коли б, якщо – 

коли, щоб – аби, притому – до того 

ж:Хоч не застав Івана вдома, зате 

(проте) прогулявся. 

Інші частини мови: прийменник і 

займенник, займенник і частка, 

прислівник і частка – такій заміні не 

підлягають: За те оповідання його 

похвалили.Частки б, би, ж, же можна 

переставити 

на інше місце в реченні, і зміст не 
зміниться: 

Як мені хотілося б скласти екзамен на 

відмінно. 

Сполучники членами речення не бу- Займенники, прислівники є членами 



вають і не відповідають на питання. речення і відповідають на 

питання: яка? та ж; про що? – про 

те; за що? – за те; при чому? – при 

тому 

У сполучниках якби, якщо наголос 

падає на останній склад: Якби мені 

черевики, то пішла б я на 

музики(Т.Шевченко). 

На прислівник як завжди падає логічний 

наголос: Як би мені хотілося скласти 

екзамени на відмінно. 

 

Зверніть увагу! Прості речення у складному можуть з’єднувати сполучні слова – 

самостійні частини мови, які є членами речення: відносні займенники (хто, що, 

який, чий, котрий, скільки); прислівники (де, куди, звідки, коли, відколи, 

чому): Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати, коли є 

час, коли немає часу і коли навіть ні про що писати (Л.Костенко). 

 

Розрізнення сполучників та сполучних слів 

Сполучники Сполучні слова 

Не бувають членами 

речення: Слухай, діброво, що ліс 

говорить (Нар. прислів’я); Вона 

сказала, що була вдома. В обох 

реченнях сполучник що приєднує 

підрядну частину, підмет якої або 

наявний (ліс), або його можна 

підставити (…що вона була вдома). 

Є членами речення: Вона так гарно 

намалювала сімейку грибів-

боровиків, що  стали в коло на лісовій 

галявині (В. Чухліб).Що можна замінити або 

іншим сполучним словом (які), або словом-

об’єктом із першого простого речення 

(гриби-боровики). 

На сполучники не падає логічний 

наголос: Вона сказала, що 

була вдома. Наголос падає на 

слово вдома. 

Часто вимовляються з логічним 

наголосом: Вона знала, хто був у 

парку. Наголос падає на слово хто. 

Підрядну частину із сполучником не 

можна замінити питальним 

реченням: Грицунь сказав, що він іде 

найматись (В.Винниченко) 

Часто (але не завжди) підрядну частину 

можна замінити питальним реченням: Звідки 

вони взялися, ніхто ні в кого про те не 

спитав. (Звідки вони взялися?) 

  

                           Групи сполучників за способом уживання 

Одиничні Повторювані Парні 

уживаються між 

однорідними членами 

речення або 

частинами складного 

речення один раз а, 

бо, та, але, щоб, 

немовби 

уживаються між 

однорідними членами 

речення або частинами 

складного речення не 

менше двох разів 

чи…чи, то…то, 

ні…ні,і…і, або…або, 

хоч…хоч 

уживаються між однорідними 

членами речення або 

частинами складного 

речення тільки у парі 

не тільки…а (але) й, як…та

к і, хоч… але, якщо…то, як н

е… так, чим…тим, що…то,

 не стільки…скільки, 

коли…то 

 

 



Правопис сполучників 

 Разом пишемо складні сполучники, утворені внаслідок поєднання 

повнозначних чи службових слів із частками або прийменниками: ані́ж, 

зате́, мо́вби, на́чеб, на́чебто, немо́в, немо́вби, немо́вбито, нена́че, нена́чебто, 

ні́би, ні́бито, ніж, о́тже, ото́ж, причо́му, проте́, се́бто, то́бто, це́бто, щоб, 

якби́, якщо́; також слова: або́що, то́що. 

  Зверніть увагу! Складні сполучники зате́, проте́, щоб, якби́, якщо́треба 

відрізняти від спільнозвучних займенників (те, що) та прислівника (як), що їх 

пишуть із простими прийменниками за, про та часткою би (б) окремо. 

Сполучники зате, проте можна замінити одним із протиставних сполучників 

(а, але, однак), тоді як прийменники за, про та вказівний займенник те — не 

можна, пор.: Хоч не застав Івана вдома, зате пройшовся і За те оповідання його 

похвалили. 

   Сполучник щоб відрізняється від займенника що із часткою б тим, що на 

займенник що виразно падає логічний наголос. Пор.: Він сказав, щоб усі 

прийшли і Що б ви сказали, коли б я не приїхав? 

   Сполучники якби, якщо відрізняються від спільнозвучного з ними 

прислівника як із часткою би та займенником що тим, що вони поєднують частини 

в складному реченні, а на прислівник як завжди падає логічний наголос. 

Пор.: Якби тут був  мій  товариш,  я  був  би  щасливий і Як  би краще  виконати 

це завдання! Якщо хочеш, допоможу тобі і Як що трапиться, нарікай на себе. 

 Окремо пишемо: 

1) сполучники із частками би (б), же (ж): коли́ б, коли́ б то, хо́ч би, хоча́ б, або́ ж, 

адже́ ж, але́ ж, бо ж, о́тже ж; 

2) складені сполучники: дарма́ що, для то́го щоб, зати́м що, з то́го ча́су як, 

зважáючи на те що, з óгляду на те що, незважа́ючи (невважа́ючи) на те що, 

пóпри те що, до тóго як, пі́сля то́го як, та й, так що, тимча́сом як, тодí як, тому́ 

що, че́рез те що й под. 

 Через дефіс пишемо сполучники отóж-то, ти́м-то, тíльки-но, томý-то. 

 

Завдання: 

1. Виділене слово є сполучником і його треба писати разом у реченні 

А Як/би дівчата не любили гомоніти, а мовчать. 

Б Як/би не було важко, іди до своєї мети. 

В Як/би знав я чари, що спиняють хмари. 

Г Як/би там не було, ми мали це перевірити. 

Д Як/би хотілося мені щастя знайти у світі. 

2. У реченні «Викладач дуже зрадів, … почув самостійні судження 

студентів» може бути кожен з названих сполучників, окрім 

А бо 

Б адже 

В тобто 

Г оскільки 

Д тому що 

3. Сполучник умови вжито в реченні 

А Принеси води, бо дуже хочу пити. 

Б З’явились хмари, так що буде дощ. 



В Коли бажання добре, то й дорога легка. 

Г На те коня кують, щоб не спотикався. 

Д Хоч була пізня осінь, день стояв погожий. 

4. Позначте рядок, у якому в усіх словах виділене слово є сполучником і його 

слід писати РАЗОМ: 

А І сказала мати: ”Як/би ти, сину, йшов в отаку погоду?”. 

Б Чисте полуденне небо, і тихо-тихо, немов/би все заснуло. 

В То/ж сіль землі, то/ж сила молода ішла на смерть, на згубу неминучу. 

Г Що/б улітку не вродило, те зимою не завадить. 

 

Частка 

   Частка – це службова незмінна частина мови, яка надає окремим словам чи 

реченням додаткових смислових відтінків і служить для утворення нових слів або 

окремих граматичних форм.  

   Частка не є членом речення. У реченнях питальні і модальні частки не 

підкреслюють: Он пароплав поплив у далині. Формотворчі частки підкреслюють 

разом із дієсловом, з яким вони утворюють форму умовного або наказового 

способу: А як я легко б пролетіла над землею. Заперечні частки підкреслюють 

разом зі словами, з якими вони пов'язані за змістом: Не вмирає душа наша, не 

вмирає воля (Т. Шевченко ). 

 

Розряди часток за значенням 

 

 

 

Формотворчі 

Служать для творення: 

- умовного способу дієслів: б, би (написав би, заспівала б); 

- наказового способу дієслів: хай, нехай (хай говорять, нехай 

прийдуть); 

- зворотної форми дієслова: -ся, -сь (сміюся голосно); 

- найвищого ступеня порівняння прикметників та прислівників: 

най-, щонай-, якнай-  (найгарніша, щонайгарніша). 

 

Словотворчі 

Служать для утворення нових слів — займенників, прислівників, 

сполучників, часток: хтозна-, казна-, будь-, небудь- (хтозна-чим, 

казна-хто, будь-що, який-небудь); аби-, де-, -сь, -би, -б(абихто, 

дещо, начеб, якби); -же, -ж (отож, отже). 

 

 

 

 

 

 

 

Модальні  

Вносять різні смислові відтінки в речення, а також виражають 

почуття і ставлення того, хто говорить, до висловленого.                  

                                    Поділяються на: 

Питальні чи, хіба, невже 

Стверджувальні так, еге, егеж, атож, аякже, авжеж 

Підсилювальні  як, що за, та, що то за, і, й, а, о, ой, ще 

Вказівні  ось, от, це, оце, то, ото, он, ген, онде 

Означальні  саме, якраз, справді, точно, власне, рівно 

Видільні 

(обмежувально-

видільні)  

навіть, тільки, лише, лиш, лишень, хоч, 

хоча б, аж, же, ж, таки, уже, собі, все ж 

Спонукальні  Годі, бодай, давай, ну, бо, но 

Кількісні  Майже, приблизно, мало не, трохи не, чи 

не, ледве не 



Власне модальні 

(висловлюють 

сумнів, непевність, 

припущення)  

мов, мовляв, чи, наче, ніби, мовби, мабуть, 

навряд, навряд чи, ледве чи, ба, ой, ну й 

 

Групи часток за походженням 

 

 

 

                  Похідні                                                                             Непохідні  

 

 
 
 
 
 

Групи часток за будовою 

Прості Складні Складені 

непохідні, їхнє 

походження визначити 

важко 

утворені з двох чи більше 

непохідних слів (пишуться 

разом) 

утворені з повнозначних слів 

і сполучників (пишуться 

окремо) 

й, і, а, ні, як, он, це, он, 

ген 

нібито, мовби, авжеж, 

атож, аякже, ото, онде 

навряд чи, ледве чи, що за, ну 

й, куди там, де й, хоча б 
 

Зверніть увагу! Слід розрізняти часки й інші частини мови. 

Частка: Нехай той люд потомлений хоч трохи відпочине! (І. Франко). 

Полохлива ворона і куща боїться (Нар. тв.). 

Сполучник: Хоч (приєднує підрядну частину складного речення) надворі сонечко, 

вітер ще прохолодний. Добре слово краще за цукор і (поєднує однорідні члени) мед  

Частка: Точно такий календар мені подарували на роботі. 

Прислівник: Малюнок відтворив (як?) точно. 

 

Правопис часток 

 

 

           Разом 

аби, ані, де, чи, чим, що, як у складі будь-якої частини мови 

абищо, аніскільки, дедалі, чимало, щогодини; 

би, б, же, ж, то, що в складі сполучників або інших часток 

немовби, ніби, щоб, немовбито, абощо, якщо; 

ся (-сь) у зворотних дієсловах і в складі займенників і 

прислівників  наївся (наївсь); 

 

 

Через дефіс 

 

казна-, хтозна-, бозна-, будь-, -небудь, які стали префіксами 

або суфіксами в прислівниках і займенниках 

будь-хто, хто-небудь, казна-кому, бозна-чий; 

-бо, -но, -то, -от, -таки, що стоять безпосередньо після слова,  

якого стосуються іди –бо, давай-но, так-от, як-от, тим-то.  

частку не з власними назвами: не-Європа, але із загальними 

назвами — разом: нелюдина, неістота, неособа. 

Окремо якщо між часткою і словом, до якого вона приєднується, 

стоїть інша частка чим би то, все ж таки, веди ж бо; 

утворені з інших частин 

мови: мовби, хоча б, онде, 

якраз, навряд чи, ніби 

їх походження 

встановити не 

можливо: чи, о, но, і 



частки, що надають словам смислових чи емоційних відтінків 

аж, ж, саме, ще, хоч; 

 формотворчі би(б), хай, нехай   

 сміялася б, написав би, нехай ходить, хай щастить; 

 частки у сполуках слів (здебільшого в сполучних словах) 

поки що, навряд чи, дарма що, що за, що ж до. 
 

  Зверніть увагу!  Написання часток разом з іншими словами або через дефіс 

пояснюється тим, що вони виконують словотворчі чи формотворчі функції, тобто 

стають частиною іншого слова чи часткою його форми. 

 

Завдання: 

1. Виділене слово НЕ є часткою в реченні 

А Тільки в праці відчуваєш себе окриленим, необхідним людям. 

Б Не знаю, чи доведеться мені ще раз побувати в Києві. 

В Як хочеться почути ще хоч раз ніжну українську пісню. 

Г Хай завжди сіється добро на полі людського життя. 

Д Дерева і трави наче світилися наскрізь. 

2. Немає частки в рядку 

А навряд чи це можливо 

Б нехай кожен наведе приклад 

В тільки не змушувати 

Г синіти, наче море 

3. Частку вжито в рядку 

А Ніколи мені не забути красу незвичайну. 

Б Найкраща пора у людини - кохання. 

В Садочки зацвіли, неначе полотном укриті. 

Г Із-за лісу, з-за туману, місяць випливає. 

4. Прочитайте текст і виконайте завдання 
(1) Як/би хто хотів почути голос самого вітру, то мусив би піти йому на/зустріч, і 

зупинитися посеред степу. (2) Тут, безумовно, ніщо не приєднається до його 

голосу, ніщо не стане на заваді. (3) А хто бажав би ще й перевірити вітер на/силу, 

то мав би глянути на тополю, яку той нагинає до/долу. (4) А ще краще – на 

віковічного дуба, адже нахиляти коренастого велетня – справді неабияка [...]. (5) 

Вітер – це ілюзія руху, і тому на місці можемо насолоджуватися швидкістю, летом, 

окриленням. 

Окремо в тексті треба писати сполуку слів 

А як/би 

Б на/зустріч 

В на/силу 

Г до/долу 

  

Вигук 

   Вигук – це незмінна частина мови, яка не належить ні до самостійних, ні до 

службових частин мови, виражає почуття, емоції, волевиявлення людини, не 

називаючи і їх служить засобом виразності в художній літературі.  



    Вигуки відрізняються від повнозначних слів тим, що не мають лексичного 

значення і граматичних ознак, а від службових слів тим, що не виконують 

властивих їм службових функцій (поєднувати інші слова, надавати їм інших 

смислових відтінків тощо). 

    Вигук не виступає членом речення, але на місці самостійної частини мови він 

набуває конкретного значення і виконує її синтаксичну роль. 

 

                                           Групи вигуків за значенням 

 

 

Емоційні (почуттєві) 

хвилювання, почуття (страх, подив, іронію, сум, гнів, 

обурення, зневагу, радість тощо) 

ох, ах, о, пхе, ух, іч, ет, тьху, ура 

Спонукальні 

(волевиявлення) 

спонукання до дії, оклик, звертання 

гей, агов, геть, марш, ціп-ціп, тю-тю-тю, на-на, алло 

Звуконаслідувальні 

слова 

голоси тварин, різні шуми, звуки природи 

ку-ку, кукуріку, ха-ха, тьох-тьох, ш-ш-ш, дзень, бр-р-р, 

ко-ко-ко 

Слова ввічливості етикет (вітання, подяка, прощання, пробачення, 

побажання) 

добрий день, добридень, на добраніч, до побачення, 

прощайте, спасибі, дякую, щасливо, бувайте здорові, 

дай Боже, Боже поможи, на здоров’я 

Слова, утворені від 

інших частин мови 

утворені від іменників у кличному відмінку або 

називному від займенників, дієслів 

Мамо! Леле! Слава! Мати рідна! 0 Боже! Господи 

милосердний! Рятуйте! Цур йому! Лишенько! 

 

                                              Групи вигуків за походженням 

 

 

 

                 Похідні                                                                          Непохідні 

 

 

 

 

 

 

                            Правопис вигуків та звуконаслідувальних слів 

Разом Вигуки, які не передають повторюваних чи протяжних звуків, 

пишуться  бабах, кукуріку, добраніч, добривечір, добридень. 

Зверніть увагу! Якщо потрібно передати протяжність цих звуків, то 

вони пишуть через дефіс: ку-ку-рі-ку-у-у, ба-а-ба-а-ах. 

Через 

дефіс 

Вигуки і звуконаслідувальні слова, що повторюються або вимовляються 

протяжно, пишуться через дефіс: Кує зозуля – ку-ку! ку-ку! 

Зверніть увагу! Через дефіс пишуться такі вигуки, як: їй-Богу, їй-право, 

їй-бо. 

Утворені з повнозначних 

частин мови: Мамо! Рятуйте! 
 

Їх походження встановити 

не можливо: а, о, ой, ох. 

Ці звуки можуть 

повторюватися: А-а-а! Ш-

ш-ш 



Окремо Пишуться: от тобі й на, до побачення, будь ласка, на добраніч, оце так 

тощо. 

 

Розділові знаки при вигуках 

При вигуках, як правило, ставиться кома або тире. 

 Якщо вигук вимовляється без окличної інтонації, то він виділяється 

комою: О, дзвени голосніш, розвивайся повніш, казко-пісня майової ночі 

(Олександр Олесь). Але! Не відокремлюються комами підсилювальні 

частки а, ой, ох, ну: Ну що б, здавалося, слова… (Шевченко). Ой не шуми, мій 

темний гаю! (Олександр Олесь). Не відокремлюються і вигуки о, ой, що 

стоять при звертанні: Ой дівчино, не журися. 

 Не відокремлюються вигуки, що стоять перед особовим займенником, після 

якого йде звертання: Ой чого ти, тополенько, не цвітеш, чом пожовклу 

головоньку хилиш-гнеш? (Олександр Олесь). 

 Якщо вигук вимовляється з окличною інтонацією, то після нього ставиться 

знак оклику: Ой леле! не нуртуй! Хатинки не руйнуй! (Леся Українка). 

 Якщо вигук стоїть у середині речення, то він виділяється комами або тире 

(при окличній інтонації): Порадь, ох, як прожити без долі! Раптом у тиші 

садів – тьох! тьох! – солов’їна пісня прозвучала. Всі, у кого серце вірне сонцю 

нашої весни, сійте зерно – гей! – добірне в нерозмежені лани (М.Рильський). 

 Звуконаслідувальні слова зазвичай уживаються як пряма мова: «Кап-кап», – 

почулося за вікном. 

Зверніть увагу! Звуконаслідувальні слова в реченні зазвичай беруться у лапки: Те 

«хха» зупинило його серед хати (М.Коцюбинський). 

 

Завдання: 

1. Вигук ужито в усіх реченнях, ОКРІМ  

А Досить говорити про те, що ніколи не справдиться 

 Б А солов’ї за вікном тьох-тьох 

 В Цитьте, діти, контрольна ще триває 

 Г Ой, я не знала, що ти тут чекаєш 

 Д Агов, люди, відгукніться! 

2. Якою частиною мови є виділене слово в реченні 

Прощай, Гарольде! Хай тебе Господь хранить в путі. 

А частка 

Б прийменник 

В сполучник 

Г вигук 

3. Укажіть речення, у якому вигуки відокремлюються комами (окремі 

розділові знаки вилучено) 

А Ой ви мене злякали. 

Б Ой летіла зозуленька, на калині сіла. 

В О земле рідна, я тебе люблю. 

Г Ой ти, дівчино, з горіха зерня. 

Д О князю, служитиму тобі вірно! 

 

 



7. Синтаксис. Пунктуація. 
  Синтаксис – це розділ науки про мову, що вивчає словосполучення і речення 

Синтаксис тісно пов’язаний з морфологією, бо в ньому слово розглядається у 

взаємозв’язку з іншими словами в мовленні (частини мови стають членами 

речення). Основними синтаксичними одиницями мови є: словосполучення, 

речення і текст. 

  Пунктуація – це розділ мовознавства про використання та вживання на письмі 

розділових знаків. 

 

7.1. Словосполучення. Речення. 

   Словосполучення — це поєднання двох і більше повнозначних слів, одне з яких 

є головним, а інше — залежним. 

   У словосполученні  слова поєднуються за допомогою граматичного зв'язку 

(закінчень і прийменників) або за змістом і граматично (зелений гай, піди до лісу). 

     

                   Головне слово                                          Залежне слово  

 

 

 

 

    Поширеним (складним) називається словосполучення, у якому є кілька 

залежних слів, виражених самостійними частинами мови (героїчний подвиг народу) 

    Непоширеним (простим) називається словосполучення, у якому є одне залежне 

слово, виражене самостійною частиною мови (весела пісня). 

Різниця між словом, словосполученням, реченням 

Зверніть увагу! Не є словосполученням: 

 поєднання підмета і присудка: іде сніг, Ганна малює; 

 однорідні члени речення, які не перебувають у підрядному зв'язку: груші і 

яблука; 

 фразеологізми: накивати п’ятами; 

 поєднання іменників та займенників із прийменниками: з квітами, до неї; 

 дієслова з частками: таки прийшов, скажи  ж; 

 складені форми слів: буду говорити, найбільш здатний. 

   За способом вираження головного слова  словосполучення поділяються на: 

 іменні (головне слово належить до іменника, прикметника, займенника, 

числівника): смачний чай, корисна для здоров'я; 

 дієслівні: розпитує вчитель, запрошений на свято;  

 прислівникові: недалеко від міста. 

 

Способи зв’язку слів у словосполученні 

 Узгодження  Залежне слово вживається в тих самих  роді, числі, відмінку, що 

й головне цікавий підручник – цікавого підручника.  

Керування Залежне слово ставиться в тому відмінку  (з прийм. чи без нього), 

якого вимагає  головне слово підійшли до вікна. 

Прилягання Залежне незмінюване слово поєднується  з головним лише за 

змістом прийшли сьогодні. 

від якого ставимо запитання 

зелений гай 

до якого ставимо запитання 

зелений гай 

 



   Зверніть увагу! У побудові словосполучень, особливо з підрядним зв'язком 

керування, найвиразніше проявляється специфіка мови. Наприклад, українською 

мовою слід казати дякую вам (а не «дякую вас»), розмовляю українською мовою (а 

не «розмовляю на українській мові»). Тому, будуючи речення, треба насамперед 

правильно поєднувати слова в словосполучення. 

   Найчастіше помилки трапляються в побудові зокрема таких словосполучень із 

підрядним зв'язком керування: 

 пробачте мені (а не «мене») 

 мені болить (а не «мене») 

 дотримати слова (а не «слово») 

 оволодіти ситуацією (а не «ситуацію») 

 опанувати професію (а не «професією») 

 учитися ремесла (а не «ремеслу») 

 ігнорувати попередження (а не «попередженням») 

 завдати шкоди (а не «шкоду») 

 зазнати невдачі (а не «невдачу») 

 зрадити принципи (а не «принципам») 

 називати на ім'я (а не «по імені») 

 звернутися за адресою (а не «по адресі») 

 відправити поштою (а не «по пошті») 

 прийшов у справі (а не «по справі») 

 комісія для складання (а не «по складанню») 

 заходи щодо поліпшення (а не «по поліпшенню») 

 сталося через недбальство (а не «із-за недбальства») 

 один раз на місяць (а не «в місяць») 

 ввести до складу (а не «в склад») 

 радіти з успіхів (а не «успіхам») 

 

Завдання: 

1. Граматично правильно утворено словосполучення 

А програміст по професії 

Б відправити по пошті 

В виплатити по сто гривень 

Г дбайливий по відношенню до майна 

Д подорожувати по європейським країнам 

2. Утворіть граматично правильні словосполучення, поєднавши слова, 

позначені цифрами, та форми слова, позначені буквами 

1згідно 

2наполягати 

3навчати 

4зраджувати 

 

 

3. Граматично правильним є словосполучення 

А пробачте мене 

Б котра година 

В дякую вас 

А принципи 

Б принципам 

В на принципах 

Г принципів 

Д з принципами 

 
 



Г хворіти грипом 

4. Неправильно побудовано словосполучення 

А п’ятнадцять хвилин десятого 

Б зараз одинадцята 

В за п’ять хвилин сьома 

Г пів на першу 

Д буду після дев’ятої 

 

    Речення – це одне або кілька слів, що виражають закінчену думку. 

    Саме за допомогою речень ми спілкуємось, висловлюємо прохання, наказ, 

виражаємо емоції, повідомляємо інформацію.  

    Слова в реченні зв'язані між собою за змістом і граматично. Граматичний 

зв'язок — це поєднання за допомогою закінчень і службових слів. На початок і 

кінець речення вказує інтонація. Між реченнями робимо паузи. 

 

Речення за метою висловлювання 

Розповідні Повідомляють про щось або про когось, щось описують , 

стверджують, заперечують 

 Я люблю літо. 

Питальні Містять запитання 

 Ви любите літо? 

Спонукальні  Виражають наказ, вимогу, заклик, дозвіл, побажання, пораду, 

пересторогу тощо 

 Любіть літо! 

 

Речення за емоційним забарвленням 

Окличні Вимовляються з додатковою окличною інтонацією: розповідно-

окличною, спонукально-окличною або питально-окличною:  

Як тебе не любити, Києве мій! 

Неокличні Вимовляються спокійним тоном, без окличної інтонації: 

Сніжок легенько засипає дорогу. 

 

Речення за будовою  

Прості Одна граматична основа 

На небі грає веселка. 

Складні Дві і більше граматичних основ 

На небі грає веселка та рясно іде дощ. 

 

Залежно від зв'язку за змістом між частинами і типів сполучників речення 

бувають  

С
п

о
л

у
ч
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и

к
о

в
і 

 

 

Складносурядні 

Частини рівноправні за змістом і граматично. 

Поєднуються сурядними сурядними сполучниками 

і, й, та, ні …ні, а, але, проте, зате, однак, або, чи, то ... 

то 
 Оркестр замовк, і  стало тихо. Або не  сокіл я, або 

палила  мені неволя крила 

 



  

 

Складнопідрядні  

Частини нерівноправні за змістом і граматично, з'єднані 

підрядними  сполучниками (що, щоб, бо, як, ніби,    

мов, хоч, якщо, якби, тому  що, через те що, дарма 

що, незважаючи на те що) або сполучними  словами 

(хто, що, який, чий, котрий, де, куди, звідки) 

 Серед тих кущів,  між якими біліли  клаптики 

снігу,  ворушилися  гіллясті роги 

 Б
ез
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о
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  Частини поєднуються без сполучників, лише інтонаційно 

 Довге стебло  путається, колосся  лоскоче личенько 

 

Порядок слів у реченні 

Прямий Непрямий (інверсія) 

підмет стоїть перед присудком підмет стоїть після присудка 

узгоджене означення – перед 

означуваним словом 

узгоджене означення – після 

означуваного слова 

додаток – після слова, що ним керує додаток – перед словом, що ним керує 

 А он сон пливе у тихі верболози   А земля моя щастя родить (М.Сом). 

  

   На письмі в кінці речення ставиться  

 крапка,  

 знак питання,  

 знак оклику  

 три крапки.  

 

Завдання: 

1. Спонукальним є речення 

А Жінки втомились бути непрекрасними. 

Б За правду, браття, єднаймось щиро. 

В Весна прийшла, та якось несподівано! 

Г Шматок землі, ти звешся Україною. 

2. (1) Усе починається з дитинства, з колискової, з голосу материнської душі над 

колискою. (2) Уже в/перше звучання почутої мелодії на/вічно вплітається для 

маленької дитини багатоголосся душі та світу. (3) Від/тепер відкривається шлях її 

радощам, смуткові й веселості, тривогам, і сподіванням. (4) І, на/певно, 

головному — взаємності з життям, зі світом. (5) Колискова — це не/наче душа, яка 

ходить навшпиньках. 

Складним є речення 

А перше 

Б друге 

В третє 

Г п’яте 



3. Завдання стосується речень, що первісно, в іншій послідовності, становили 

зв'язний текст. Прочитайте речення й виконайте завдання до них. 

 

Кожен охочий може взяти собі такий пакетик і посіяти 

його вміст біля своєї домівки, а завдяки цьому вдасться 

виростити 36 000 польових рослин, які, приваблюючи 

метеликів, сприятимуть збереженню популяції. 

 

Навіть такий незвичний спосіб підтримки комах має 

насправді величезне значення, оскільки від диких 

запилювачів залежить як сільське господарство Великої 

Британії, так й екосистема Британських островів 

загалом. 

 

Ці постери, кожен з яких має 3 000 відривних пакетиків з 

насінням польових рослин, розмістили в різних районах 

Лондона. 

 

Щоб хоч якось зарадити цій небезпеці, один з 

косметичних брендів, як повідомляє видання «The 

Drum», створив оригінальні рекламні постери з 

насінням. 

 

Після потужних весняних штормів, у Великій Британії 

майже двадцять відсотків видів метеликів опинилися під 

загрозою зникнення. 

Простим є речення, позначене 

А  

Б  

В  

Г  

Д  

 

7.2. Просте речення. Типи простого речення. Члени речення. 

   Просте речення – це речення, яке має в своєму складі одну граматичну основу, 

виражену сполученням підмета й присудка або лише одним головним членом. 

 

За структурою граматичної основи поділяються на: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Двоскладне 

речення, в якому є обидва 

повні члени — підмет і 

присудок: 

Співає соловей 

Односкладне 

має лише один головний 

член, співвідносний з 

підметом чи присудком 

двоскладного речення: 

Світає. Край неба палає. 



Односкладне речення поділяється на: 

Дієслівне 

           головний член виражається дієсловом і має ознаки присудка. 

Означено-

особове 

Головний член виражає дію, що виконується чи буде 

виконуватися певною визначеною особою (чи особами). 

Головним членом у таких реченнях виступає дієслово у формі 

1-ої чи 2-ої особи однини чи множини дійсного або наказового 

способу (Виходжу з дому в передчутті чогось незвичного) 

Неозначено-

особове 

Головний член виражає дію, що стосується невизначеного кола 

осіб (За що, не знаю, називають хатину в гаї тихім раєм 

(Т.Шевченко)). 

Узагальнено-

особове 

Дійова особа мислиться узагальнено, тобто головний член 

виражає дію, яка стосується однаковою мірою будь- якої особи 

(Вік живи- вік вчись). 

Безособове Головний член виражає процес або стан; дійова особа при 

цьому взагалі не передбачена. (Роботу зроблено добре). 

Іменне  

 головний член виражається іменником і має ознаки підмета 

Називне Стверджується існування якихось предметів чи явищ. Головний 

член у номінативних реченнях виражений іменником у 

називному відмінку однини чи множини (Літо. Берег. Синє, 

синє небо). 

 

За наявністю або відсутністю другорядних членів речення поділяють на: 

 поширені – наявні другорядні члени речення (Голосно грає музика); 

 непоширені – відсутні другорядні члени речення (Шепоче листя). 

Просте речення може бути: 

Повним Наявні всі головні та другорядні члени речення, необхідні для 

завершеності будови й повноти вираження значення 

Біля друга і в біді серце відпочине (Д. Павличко). 

Неповним Пропущений головний або другорядний член речення, зрозумілий 

із контексту або ситуації мовлення 

Хвилини здаються тобі за години, години – за дні, дні – за роки 

(П.Мирний). 

 

  Запам’ятайте! Неповні речення не слід плутати з односкладними (Спочиваю. 

Розвидняється. Ніч. Весела молодь студмістечка). 

 

Тире в неповних реченнях 

 У неповних реченнях тире ставиться на місці пропущеного присудка. 

(Професор читає лекцію для старшокласників, а доцент – для першого курсу). 

 Якщо пропущений інший член речення, то тире може ставитися або ні. 

(По однім боці хвилюється пшениця, по іншім – сад росте. По однім боці 

хвилюється пшениця, по іншім сад росте). 



   Усі слова в реченні, до яких можна поставити питання, є членами речення. 

   Члени речення — це слова або лексичні словосполучення, пов'язані 

синтаксичними й морфологічними відношеннями. Членами речення є тільки 

повнозначні слова, до яких можна поставити питання. Вони поділяються на 

головні та другорядні. 

 

Головними членами речення є підмет і присудок. 

     Підмет — це головний член речення, який вказує про кого або про що йдеться в 

реченні та відповідає на питання хто? або що? 

  Підмет підкреслюємо у реченні так: Летять у вирій журавлі 

  У ролі підмета частіше виступає іменник і займенник у називному відмінку, 

рідше — інші частини мови (числівник, прикметник, дієслово). 

  За своєю структурою підмет може бути:  

 простим (виражений одним словом)  

 складеним (кількома словами). 

Підмет може бути виражений: 

 іменниками, займенниками в називному відмінку (Вона тихенько заплакала); 

 неозначеною формою дієслова (Творити — це також щастя.); 

 прикметником та дієприкметником (Тоді старшенька моя й гукає.); 

 числівником (Обидва тихо вирушили в дорогу.); 

 фразеологічними сполученнями (Бабине літо висіло на віттях.); 

 власними назвами (Дніпро велично красується перед нами.); 

 нерозкладними словосполученнями (За волю кожний з нас поляже.); 

 службовими словами і вигуками (Переможне «ура!» пронеслося над степом) 

 

   Присудок — це головний член двоскладного речення, що означає дію, стан або 

ознаку підмета і граматично пов’язаний з ним. Відповідає на питання: що робить 

предмет? що з ним робиться? який він є? хто він такий? що він таке? 

   У реченні присудок підкреслюємо так: Летять у вирій журавлі. 

За своєю структурою присудок може бути:  

 простий – це особова форма дієслова, що передає граматичні значення часу, 

способу, виду, особи, числа. Простий присудок може бути виражений: 

          - інфінітивом (Я їй розказувати, а вона сміятись та ридати.); 

          - наказовим способом (означає несподівану дію) (Нехай громада судить 

межи нами!); 

          - усіченим дієсловом (означає різку одноразову дію) (Вірите, сокира в мене в 

руках сама собі тільки — стриб! стриб! стриб!) 

 складений присудок складається з двох компонентів: 

     1. Складений іменний присудок складається з іменної частини (іменника, 

прикметника, дієприкметника, займенника, числівника) і дієслова-зв’язки. Іменна 

частина є носієм лексичного значення присудка, а дієслово-зв’язка – граматичного  

    У ролі дієслова-зв’язки найчастіше вживаються слова бути, стати, 

становити, являти, називатися, вважатися, зватися, доводитися, лишатися, 

прикидатися тощо. До іменної частини можуть входити сполучники як, мов, 

точно та ін. (Літо було холодне.) 



    Дієслово-зв’язка бути у формі теперішнього часу (є), як правило, опускається. 

Присудок із пропущеною дієслівною зв’язкою вважається складеним іменним із 

нульовою зв’язкою (Україна – найкраща країна у світі). 

      2. Складений дієслівний присудок складається з інфінітива й допоміжного 

дієслова. Основним компонентом складеного дієслівного присудка виступає 

інфінітив (називає конкретну дію). Допоміжне дієслово передає граматичне 

значення способу, часу, особи, числа. 

      У ролі допоміжних слів можуть бути: 

- дієслова зі значенням початку, кінця, продовження дії (почати, стати, кинутися, 

перестати, зостатися, продовжувати тощо);  

- дієслова зі значенням можливості, неможливості дії, прагнення, бажання (мусити, 

уміти, хотіти, треба, бажати, думати, любити тощо); 

- прикметники типу радий, здатний, ладен, згодний тощо. 

(Але серце спинятись не хоче (В.Сосюра).) 

 

Другорядні члени речення 
 Означення 

 Додаток 

 Обставина 

 

Означення – це другорядний член речення, що називає ознаку предмета і 

відповідає на питання який? чий? котрий? скількох? скільком? скількома? (на) 

скількох? 

   У реченні означення підкреслюємо так: Летять у вирій сиві журавлі. 

 

Узгоджені 

пов'язані з означуваними словами зв'язком повного узгодження  

(у роді, числі та відмінку). 

Способи вираження: 

прикметниками та прикметниковими  зворотами  Під ногами жовте листя 

дієприкметниками та дієприкметниковими 

зворотами 

Остап  куняв у крислі, 

заколисаний мушиним 

дзижчанням. 

 займенниками та порядковими  числівниками  Зайшов у перший з краю 

виноградник 

Зверніть увагу! Кількісний числівник виступає означенням  лише в непрямих 

відмінках, крім знахідного, однакового з називним. Поєднання кількісного 

числівника в називному (знахідному) відмінку з іменником виступає як один член 

речення — підмет або додаток. 

Порівняйте: що? Три тополі росли за селом. —  До скількох? трьох тополь вела 

стежка. 

Неузгоджені 

 пов'язані з означуваними словами способом  керування або прилягання 

Способи вираження: 

іменниками в непрямих  відмінках із 

прийменниками  або без них   

Ідуть воїни країни 



займенниками його, її, їх   Її  сірі очі  блищали 

прислівниками   У квартирі  ліворуч  були  

прочинені  двері 

інфінітивами Отаман дав  команду їхати 

 

     Прикладка – різновид означення, що виражається іменником, узгодженим з 

пояснюваним словом у відмінку. Це може бути власна назва міст, сіл, річок, озер 

тощо, професія, рід занять, вік, національність, поетична характеристика тощо.     

     Прикладка буває:  

 непоширеною – виражена  одним словом;  

 поширеною – виражена  сполученням слів.  

     Прикладка й означуване слово можуть писатися окремо або через дефіс. Якщо 

ж прикладки є назвами художніх творів, газет, журналів, підприємств, фірм тощо, 

то вони пишуться з великої літери й беруться в лапки. Назви, до складу яких 

уходять слова імені, пам'яті, в лапки не беруться: Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна. 

 

Правопис прикладок 

Окремо Через дефіс 

Якщо в ролі прикладки 

вживається видова (вужча за 

значенням, це може бути власна) 

назва, то дефіс між означуваним 

іменником і прикладкою не 

ставиться: ріка Ятрань, трава 

полин, птах ворон, гора Ведмідь, 

місто Лондон, риба голка. 

Якщо у ролі прикладки вживається родова 

(ширша за значенням) назва, то між 

означуваним іменником і прикладкою 

ставиться дефіс: Ятрань-ріка, полин-трава, 

ворон-птах, Ведмідь-гора, Лондон-місто, 

голка-риба. 

Прикладки, що входять до складу термінів, 

пишуться через дефіс: орлан-білохвіст, рак-

самітник, кінь-гіпаріон, осел-кулан, лисиця-

корсак, заєць-біляк, тхір-перев’язка, клоп-

черепашка, лебідь-шипун, білка-телеутка, 

льон-довгунець (хоч тут іде спочатку широка, 

а потім вузька назва). 

Якщо іменник уживається перед 

означуваним словом, то він 

пишеться окремо: красуня 

дівчина, богатир хлопець, 

велетень завод, жаднюга пан, 

ласун ведмідь. 

Прикладка, що вживається після 

означуваного слова й співвідноситься з 

прикметником (має атрибутивне значення), 

пишеться через дефіс: дівчина-красуня, 

хлопець-богатир, завод-велетень, пан-

жаднюга, ведмідь-ласун. 

Якщо прикладкою є 

загальноприйняті в побуті назви 

людей, то вона пишеться без 

дефіса: громадяни пасажири, пан 

директор. 

Імена з кваліфікаційними прикладками 

пишуться через дефіс: Іван-царенко, Кирик-

мужичок, Іван-солдат, Іван-син. 

Зверніть увагу! Між власним ім’ям та 

розгорнутою прикладкою ставиться 

тире: Іван — мужичий син, рідше — 

кома: Іван, селянський син. 

 В інших випадках, коли не можна 



встановити, яке значення ширше, а яке 

вужче, прикладки з означуваними 

іменниками, як правило, пишуться через 

дефіс — незалежно від їхнього місця. Це, 

зокрема, прикладки, які характеризують 

предмет за якісними ознаками, за віком, за 

національністю, за місцем проживання, за 

фахом: учитель-фізик і фізик-учитель, 

бабуся-американка, американка-бабуся, 

тополі-сторожі, сторожі-тополі, горобці-

розбишаки, розбишаки-горобці. 

 

 Зверніть увагу! Щоб не помилитися у визначенні прикладки, потрібно пам’ятати, 

що вона за змістом конкретніша від залежного слова, бо уточнює його, дає якісну 

характеристику (у словосполученні народ-волелюб слово волелюб є прикладкою). 

 

    Додаток – це другорядний член речення, який означає предмет і відповідає на 

питання непрямих відмінків: що? кого? чого? ким? чим? 

   У реченні додаток  підкреслюємо так: Я бачу відлітаючих журавлів. 

    Найчастіше додаток виражається іменником і займенником,  рідше  

 прикметником, числівником, інфінітивом, словосполученням, фразеологізмом. 

Додатки виражаються 

 іменниками та займенниками (найчастіше), прикметниками та 

дієприкметниками; 

 числівниками (часто в сполученні з іменниками); 

 неозначеною формою дієслова ; 

 вигуками та службовими словами; 

 сполученнями слів або реченнями.  

                                             Види додатків 

Прямий Непрямий 

Залежить від перехідного дієслова і 

стоїть у З.в. без прийменника або в Р.в. 

без  прийменника (коли при 

перехідному дієслові є частка, не або 

виражена ним дія переходить  на 

частину предмета) 

Виражений одним із непрямих 

відмінків  або З.в. із прийменником 

 Я не люблю ненависті в собі 

(Д.Павличко) 

 Завідувати школою, керувати 

кафедрою 

  Зверніть увагу! Прямий додаток буває лише при перехідних дієсловах: 

виконати (кого? що?) завдання, не винесла (кого? чого?) розлуки. 

  Зверніть увагу! Під час визначення додатка можливі сумніви. Справа в тому, 

що й обставина, і додаток,  і означення можуть виражатися іменником із 

прийменником.  У реченні  На деревах скипав неозбираний мед (С. Жадан) до 

словоформи на деревах можна поставити запитання на чому? або де? Подібні члени 

речення  сприймаємо як такі, що мають подвійне значення, несуть подвійну 

інформацію з переважаючим обставинним значенням. Критерієм для такого 



розрізнення є значення другорядних членів речення: якщо мається на 

увазі конкретний  предмет, то це додаток; якщо ж мається на увазі  місце, причина, 

умова тощо або ознака, то це обставина або означення. 

Ходить (по чому?) по соломі, а не шелестить (Нар. творч.) 

Свище вітер (де?) по степах та байраках. 

 

  Обставина – це другорядний член речення, який указує на місце, час, спосіб, 

мету, умову, причину дії і відповідає на питання де? коли? як? для чого? за якої 

умови? чому? 

  У реченні означення підкреслюємо так: Летять у вирій сиві журавлі. 

  У ролі обставин найчастіше виступають прислівники, іменники у непрямих 

відмінках. Прийменники, що вживаються разом з іменниками, теж входять до 

складу обставин: над горами, у полях. Інколи обставини можуть 

виражатися неозначеною формою дієслова (інфінітивом) або фразеологізмом: 

Ішов кобзар до Києва та сів (з якою метою?) спочивати (Т. Шевченко) 

 

                                   

                                 Основні види обставин за значенням 

Вид Значення Питання Приклад 

місця  вказує на місце дії де? 

куди?  звідки? 

 Вітер віє з поля на долину. 

часу  вказує на час дії коли? як 

довго? 

з якого часу? 

до якого часу? 

 Через півхвилини в кабінеті 

нікого не було. 

способу дії  вказує на спосіб дії 

чи ознаки 

як? 

яким 

способом? 

 Санька знехотя, сердито 

й помалу лізе знову на  лежанку 

міри 

й  ступеня 

 характеризує дію, 

стан, ознаку за 

ступенем чи  мірою 

їх вияву 

якою мірою? 

як багато? 

 Кожний рівчак чи 

ямку сповнювала по вінця вода. 

мети  вказує на мету дії нащо? 

для  чого? 

з якою метою? 

 Овечата ледве сновигали по 

траві, шукаючи тіні. 

умови  означає явище, 

стан, 

 при наявності 

якого може 

відбуватися дія 

за якої умови?  Без вітру не родить жито 

причини  вказує на причину 

дії 

чому? 

через  що? 

з якої 

причини? 

Всі хочуть од страху до землі 

прилипнути. 

допусту  вказує на умову, 

всупереч якій дія 

відбувається 

незважаючи 

на  що? 

Спритніші, всупереч усім 

ударам, тримаються на 

поверхні життя. 



  

   Зверніть увагу! Інколи важко розрізнити обставину й додаток, виражених 

іменником із прийменником.  Тому керуємося таким правилом: іменник із 

конкретним предметним значенням у реченні виступає додатком, а іменник, що 

вказує на місце, час, причину, умову дії, — обставиною. У більшості випадків, 

коли до іменника можна поставити два запитання (додатка й обставини), то цей 

другорядний член речення — обставина:  Попрямували (до чого?куди?) до вольєрів 

із тиграми. 

   Порівняльний зворот – це обставина способу дії, яка приєднується 

порівняльними сполучниками як, мов, немов, наче, ніби, що та ін.: Ще зорі стояли 

тихі та прозорі, як перші маки молоді. Стояло, мов зачароване, передгроззя. 

  Порівняльні звороти можуть відокремлюватися або не відокремлюватися комами 

в залежності від відтінків значення, сполучників, а також синтаксичної ролі у 

реченні. 

 

Завдання: 

1. Прочитайте текст і виконайте завдання 
(1) Навесні ми часто блукали сонячними пагорбами поміж торішнім листям 

визбируючи перші не/сміливі фіалки, вдихали міцний і п’янкий дух землі. (2) А 

коли забуяв зеленню травень, заквітчав широкі, не/приховані від людського ока 

луги ромашками, усе наче потонуло в білому морі, якому не/ має кінця-краю. (3) 

Ковтаєш трепетний запах квітів, і тебе вабить кудись у не/звідане. (4) А згори 

ніжно припікає сонечко, у чистому прозорому небі — ні хмаринки, тільки лине […] 

пісня жайворонка. 

Простим є речення 

А перше 

Б друге 

В третє 

Г четверте 

2. Поширеним є речення 

А Двоє музик продовжували грати. 

Б Комплімент повинен бути щирим. 

В А Максим вийшов сухим із води. 

Г Григорію закортіло скупатися. 

Д Холод стає помітнішим і помітнішим. 

3. З'ясуйте синтаксичну роль виділених слів (цифра позначає наступне слово). 

Ніколи не треба забувати про своє призначення й (1)завжди пам'ятати, 

що (2)митці покликані народом для того, аби показувати (3)світові насамперед, 

що життя (4)прекрасне, що само по собі воно є найбільшим і найвеличнішим з усіх 

мистецьких благ. 

1завжди 

2митці 

3світові 

4прекрасне 

 

 

 

А обставина 

Б підмет 

В додаток 

Г іменна частина присудка 

Д означення 
 



4. Неповним є речення 

А Вишукано говорити – значить красиво думати. 

Б Наша мова – одна з найбагатших у світі. 

В Слово – ось дивний витвір розумної людини. 

Г Джерело красномовства – у нашому серці. 

Д Прекрасна справа – влучно володіти словом. 

 

7.3. Складне речення. Види складних речень. 

   Складне речення – це речення, що складається з двох або кількох простих, 

об’єднаних за смислом та інтонацією. У складному реченні налічується стільки 

частин, скільки в ньому граматичних основ. За метою висловлювання складні 

речення, як і прості, бувають розповідні, питальні та спонукальні, а за інтонацією 

― окличні й неокличні. Частини складного речення за будовою можуть бути 

двоскладними й односкладними, поширеними й непоширеними, повними й 

неповними. Частини складного речення можуть поєднуватися лише за допомогою 

інтонації (безсполучникове) та за допомогою інтонації і сполучників або 

сполучних слів (складносурядне і складнопідрядне).    

   

  Складносурядні речення – це такі синтаксичні одиниці, у яких прості  речення 

рівноправні за змістом і пов’язані сурядними сполучниками. 

 

Засобі зв'язку між частинами даного речення є сурядні сполучники: 

Єднальні Протиставні Розділові 

і, й, та (-і), ні,..ні, ані…ані, 

не тільки…а й, і…і 

 

: а, але, зате, проте, однак, 

та (-але) 

 

або, чи, то…то, або…або, 

чи…чи, не то…не то 

 

 

Розділові знаки у складносурядних реченнях 

Кома 

ставиться не ставиться 

між частинами складносурядного 

речення, поєднаними сполучниками і 

(й), та, а, але, проте, зате, однак,  

або … або, чи … чи, ні … ні, то … 

то, не то … не то, хоч … хоч 

(Дощ нарешті припинився, і лагідне 

сонечко знову засяяло (А. Ступак)) 

якщо перед єднальним чи розділовим 

сполучником у складносурядному реченні 

є спільний другорядний член,вставне 

слово або частки лише, ще, навiть 

(На хвилину раптом стихли голоси і 

спинились тіні (Ю. Смолич)) 

між простими реченнями, що входять до 

складносурядного і тоді, коли для обох 

простих речень є спільним не тільки 

повнозначне слово, а й неповнозначне 

(Лише гул од копит степом котився та 

хліба шелестіли (А. Головко)) 

між двома питальними, спонукальними 

або окличними реченнями, з'єднаними 

сполучниками і (й), та (у значенні і), або, 

чи(Котра зараз година і коли вже 

прибуде потяг?) 



між двома односкладними безособовими 

або номінативними реченнями: 

 (Ніч і тиша) 

Крапка з комою 

дуже поширені і вже мають в середині розділові знаки 

(Ся розмова лишила в мені якийсь гіркий несмак; але миритись, брати назад свої 

слова у мене не було бажання (Леся Українка)) 

досить далекі за змістом 

(Розжарене, червоне сонце низько спустилося; багряним світлом грало на деревах 

(Леся Українка)) 

Тире 

перед сполучниками і, та (у значенні і), якщо говориться про швидку зміну подій 

чи явищ 

(Несподіваний ривок — і ми відриваємося від землі (А. Шиян)) 

перед сполучниками і, та (у значенні і), якщо обидві частини виражають 

причинно-наслідкові відношення  

(Ще мить — і сад загубить пишну вроду (Д.Луценко)) 

одна частина речення різко протиставляється другій. 

 

      Складнопідрядні речення – це такі синтаксичні одиниці, в яких є головна 

частина і кілька залежних, які приєднуються до неї за допомогою підрядних 

сполучників. 

 

Виділяють три основні типи складнопідрядного речення, залежно від змісту 

його залежної частини. 

Тип Характеристика Відповідає на питання 

Означальне Підрядна частина пояснює чи 

характеризує одне зі слів головної 

частини, зазвичай іменник 

означення (який? яка? які? 

якого? тощо) 

Раптом вітер зняв хмару 

пилу (яку?), яка закрила 

все (М. Коцюбинський) 

З’ясувальне Підрядна частина роз’яснює одне зі слів 

головної (часто – дієслово, прикметник 

чи прислівник) 

підмета (хто? що?) або 

додатка (кого? чого? кому? 

чому? кого? що? і т. д.): що 

сказав? у чому 

переконаний? що саме 

цікаво? 

Невдовзі стало зрозуміло, 

що на кіносеанс ми 

запізнюємося. 

Обставинне Підрядна частина називає якусь 

обставину (час, місце, причину тощо), 

що стосується дії в головній частині 

обставини: коли? де? 

звідки? куди? як? наскільки? 

подібно до чого? чому? 

навіщо? за якої умови? тощо 

Я знову згадав ті хвилини, 

що душу п'янили 

мою(В.Сосюра) 



 

Обставинні речення поділяються 

Тип Питання Приклад 

часу коли? відколи? 

доколи? 

Чому ж стоїш без руху ти, Коли весь світ 

співає? (О. Олесь). 

місця де? куди? звідки? Він повертається туди, де провів дитинство. 

способу дії як? Справа настільки ясна, (на скільки?) що навряд 

чи потрібне обговорення (А. Головко). 

міри й 

ступеня 

наскільки? Усі так утомилися, що одразу лягли спати. 

порівняльне подібно до чого? Так тихо, хоч мак сій (М. Номис). 

причини чому? Вона дуже образилася на невістку, бо та 

обізвала її відьмою. 

мети навіщо? з якою 

метою? 

Я прийшла сюди для того, щоб поговорити з 

Вами, а не сперечатися. 

умови за якої умови? Як нема чого їсти, то й святий забунтує… (В. 

Винниченко). 

наслідку і що з того 

вийшло? 

Ми чудово попрацювали, так що день минув 

недаремно. 

допустове незважаючи на 

що? 

усупереч чому? 

Хоч була рання весна, але надворі було вже 

гаряче (І. Нечуй-Левицький)). 

  Зверніть увагу! Підрядна частина порівняльного типу обов’язково є порівняння з 

чимось. Допустовий тип називає обставину, всупереч якій відбувається дія в 

головній частині. Ідея допустового речення така: хоча щось заважало, та все ж… 

(ми допускаємо щось таке, що суперечить тому, про що йдеться в основній 

частині). На те, що речення допустове, вказують сполучники незважаючи на те що, 

попри те що, хоча (хоч); хай … , але …; дарма що. 

   Зверніть увагу! Щоб відрізнити сполучник від сполучного слова, слід пам’ятати:  

 В деяких випадках сполучник можна пропустити, а сполучне слово ні. 

(Таня каже, що трава по ночах росте. Таня каже: «Трава ночами росте»);  

 Сполучник можна замінити тільки іншим сполучником: (Коли (якщо) праця 

– задоволення, життя хороше); 

 Сполучне слово можна замінити тільки сполучним словом або тими 

словами з головного речення, до яких відноситься підрядне: (Згадай пісні, 

що співав соловей). Слово «що» є сполучниковим словом, так як його не 

можна пропустити, але можна замінити сполучним словом «які» (Згадай 

пісні, які співав соловей) і словом пісні (Згадай пісні: ці пісні співав 

соловей). 

Щоб відрізняти дані сполучні слова і сполучники, слід пам’ятати, що: 

 на сполучні слова «що» і «як» зазвичай падає логічний наголос;  

 до них можна поставити питання і визначити, яким членом речення вони є; 

  їх не можна вилучити з речення без порушення змісту, зате можна замінити 

синонімними сполучними словами. Порівняйте: Я знав: наш будинок 

потребує ремонту. Будинок, що стоїть навпроти, вимагає ремонту. 

 

 



Розділові знаки в складнопідрядному реченні 

  

Кома ставиться 

Підрядне речення, яке стоїть на початку, 

в середині або у кінці речення 

Благословенна будь, родино, 

де в згоді сестри і брати . 

Перед підрядним означальним, що 

починається сполучними словами хто, що, 

який, котрий 

Те, що ніколи не 

народжувалось померти  

не може 

Якщо підрядне речення, що стоїть після 

головного, складається з відносного 

слова чи словосполучення, до якого 

прилягає інше слово або частка 

Стала я під вербою, не 

тямлю, 

чого стою! (О.Кониський). 

Неповні підрядні речення і порівняльні 

звороти, які приєднуються до головного 

сполучниками як, мов, немов, ніби, ніж, щоб 

Переді мною далеч океанна, 

мов задум ще не здійснених 

пісень (М.Вінграновський). 

Між однорідними підрядними реченнями, 

не з’єднаними сурядними сполучниками 

У навстіж розчинений 

простір, де квіти і трави 

похилі, де жито під обрій 

хлюпоче, любов’ю палаючи, 

йду (М.Чернявський). 

Між однорідними підрядними реченнями, 

з’єднаними повторюваними сполучниками 

сурядності 

Учнів цікавило у друкарні і як 

народжуються газети, і як 

друкуються книги. 

Якщо підрядне стоїть після головного, 

з’єднується складеними сполучниками 

типу тому що, в міру того як, так що 

тощо, кома ставиться перед усім 

сполучником або в середині його 

Розквітло нове життя, так 

що старому нема вороття . 

Перед складеним сполучником, якщо підрядне 

речення з’єднується з головним сполучниками 

в той час як, перш ніж, лише коли, тоді як, 

навіть якщо 

Навіть тоді, як людина 

згорить, совість людини 

продовжує жить 

(М.Вінграновський). 

При збігу двох сполучників, якщо при вилучені 

підрядного не вимагається перебудова головного 

Ті, що вийшли з тьми, у 

пітьму і кануть, бо, коли 

сходить світило дня, 

тьмяніють світила 

ночі (Я.Галан). 

Кома не ставиться 

Якщо після головної частини перед сполучником 

підрядності або сполучним словом стоїть частка 

не або повторюваний сполучник сурядності 

Діти любили каштан не 

тільки коливін оживав після 

зими, але й коли засвічував 

блідо-рожеві свічки. 

Якщо підрядне речення, що стоїть після головного, 

складається тільки з одного відносного слова або 

словосполучення (займенники) 

Підв’язуючи світлий 

виноград, 

сміється дівчина не знати з 

чого. 

Якщо перед сполучниками як, ніби стоять слова Син заввишки майже як 



зовсім, майже батько. 

У словосполученнях більш ніж, менш ніж, 

не пізніше як, не раніше як 

Урожай буде зібрано не 

пізніше як у серпні. 

У цілісних висловах, близьких за значенням до 

іменної частини складеного присудка або до 

обставини способу дії, а також у порівняннях 

фразеологічного типу 

А дощ все ллє як із відра. 

Між однорідними підрядними реченнями, 

з’єднаними неповторювальними єднальними або 

розділовими сполучниками 

У природі ніч існує для того, 

щоб у тиші росло усяке зілля і 

відпочивала людина людина  

Якщо підрядне речення зі складеним сполучником 

стоїть перед головним, то сполучник не розділяється 

Після того як луг покосять, 

знову трави ростуть в 

цвіту (В.Ткаченко). 

Тире 

Між головною і підрядною частиною для 

протиставлення інтонаційного та смислового 

виділення підрядної частини 

Коли копають картоплю – 

стелиться дим над 

землею (М.Рильський). 

Крапка з комою 

Поширені однорідні підрядні речення, які мають у 

своєму складі розділові знаки 

Все зраділо, стрічаючи день; і 

день зрадів, розцвітаючи, 

ясний, теплий, погожий. 

(Панас Мирний). 

 

   Безсполучникове складне речення – це речення, частини якого об’єднуються в 

одне ціле тільки інтонацією і співвідношенням видо-часових форм присудків, без 

сполучників і сполучних слів. 

  У безсполучниковому складному реченні  немає головної та залежної частин, і все 

ж між ними можуть бути різні смислові зв'язки. 

  За характером смислових зв'язків між частинами безсполучникові складні 

речення поділяють на дві основні групи: 

 з однорідними частинами, які не підпорядковані одна одній (рівноправні); 

такі БСР співвідносні зі складносурядними реченнями. Виражають смислові 

відношення: 

-  одночасність дій, явищ (Два голуби гуде, голубка туркоче (Нар.тв)); 

-  послідовність дій, явищ (Заходило сонце, вузенькі вулички спорожніли, люди 

ховалися по домівках); 

-  зіставлення або протиставлення дій, явищ (Сіроманець уже не котився — 

його котив вітер (М.Вінграновський)). 

 з неоднорідними частинами, одне  з яких пояснює інше; такі БСР близькі до 

складнопідрядних речень. Виражають смислові відношення: 

     -  причинові (Хат не було видно: вони потонули в снігу (можна поставити 

підрядний сполучник бо: Хат не було видно (чому?), бо вони потонули в снігу); 

     -  наслідкові (Добре навесні й улітку попрацювали — от і маєте що їсти взимку. 

(можна поставити сполучник підрядності так що); 

    - умовні (Своїх батьків поважатимеш — шану від власних дітей матимеш 

(Нар.тв.)(можна поставити підрядний умовний сполучник якщо); 



   -  часові (Зійде сонце — утру сльози... (Т.Шевченко)  (утру сльози (коли?), коли 

зійде сонце); 

   - з'ясувальні (доповнювальні, пояснювальні) ( Поступово давні медики 

усвідомили: потрібно постійно вивчати будову живих організмів (З дит. енцикл.). 

(Усвідомили (що?), що потрібно вивчати...) 

 

Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні 

 

Кома 

Якщо частини безсполучникового складного речення 

вказують на одночасність або часову послідовність явищ, 

подій тощо (Минають дні, минає літо, настала осінь (Т. 

Шевченко)) 

 

 

Крапка з комою 

Якщо частини безсполучникового складного речення 

менше пов'язані між собою за змістом чи дуже поширені, 

або в середині їх є вже розділові знаки (Сонце гріє, вітер віє 

з поля на долину; над водою гне з вербою червону калину (Т. 

Шевченко)) 

 

 

Двокрапка 

Якщо друге речення вказує на підставу, причину того, про 

мовиться у першому (Мир у світі таки буде: його хочуть 

усі люди (нар. тв.)) 

Якщо друге речення розкриває зміст першого в цілому або 

якогось із його членів ( В осінній час сім погод у нас: сіє, 

віє, туманіє, шумить, мете, гуде і зверху йде (нар. тв.)) 

 Якщо друге речення доповнює перше загалом або якийсь з 

його членів (частіше присудок) ( Бачу здалеку: хвиля 

іскриста грає вільно по синьому морі (Леся Українка)) 

 

 

 

Тире 

Коли йдеться про швидку зміну подій або несподіваний 

наслідок 

 (Дивлюся — аж світає, край неба палає (Т. Шевченко)) 

Коли зміст одного речення протиставляється змісту другого 

(На небі сонце — серед нив я (М. Коцюбинський)) 

Коли зміст першого речення порівнюється із змістом 

другого (Подивилась ясно — заспівали скрипки (П. Тичина) 

коли в другій частині речення вказується на наслідок або 

висновок з того, про що мовиться у першому (Слово до 

слова — зложиться мова (нар. тв.)) 

 

Завдання: 

1.Знайдіть складне речення: 

А Обважніле гілля дерев, зелень кущів, картоплі — все ніби порозбухало водою (О. 

Гончар). 

Б За селом шелестіли хліба і пахло полином (А. Головко). 

В Ясне сонце геть підбилося вгору, розсіває своє золоте марево по зеленій долині 

(Панас Мирний). 

Г У зелених заплавах ховалися ситі крижні й не полохані мисливськими 

пострілами кулики (М. Чабанівський). 

Д Квітчає парк падучим листом карнизи, ліхтарі, дроти, встилає килимом 

барвистим бульвари, вулиці, мости (І. Вирган). 



 2. Прочитайте текст і виконайте завдання 

(1) На невеличкій прогалині тут, посеред гори, розкинулася пасіка. (2) Високі 

дерева, підіймаючи на/зустріч сонцю своє густе гілля, оточують її з усіх боків. 

(3) У/середині росте трава, з квітками рясно помішана, та стоїть із десяток вуликів. 

(4) Сонце кидає з/верху хвилі тепла і золоті бджоли бринять у повітрі. (5) Ось щось 

торкнулося моєї руки: це одна з бджілок неспішно поповзла по/моєму ліктю. (6) А 

я стою, затамувавши подих і […]. 

Складним безсполучниковим є речення 

А перше 

Б третє 

В четверте 

Г п'яте 

3. Знайдіть складнопідрядне речення 

А Над берегом послався невеликий, густо зацвічений білою ромашкою луг (В. 

Козаченко). 

Б Неволя, як той чад, задурманила людям голови (Панас Мирний). 

В Межи зеленими килимами біліє гречка, наче хто розіслав великі шматки полотна 

білити на сонці (М. Коцюбинський). 

Г Гаснуть у плавнях комети, тихо вмирає на заході ніч (А. Малишко). 

Д Рожевий пил спадав, синіло все кругом, і коси золоті зоря вплітала в трави (В. 

Сосюра). 

4. Складносурядне речення утвориться, якщо до фрагмента «Уранці землю 

притрусив легкий сніжок...» додати 

А залишивши на ній неприкриті плями. 

Б дарма що була середина жовтня. 

В а вечір видався дивовижно теплим. 

Г так що вийти на футбольне поле ми не змогли. 

Д і перетворив галявину на строкатий візерунок. 

 

7.4. Ускладнене речення. 

   Просте ускладнене речення - синтаксична конструкція, у якій наявні однорідні 

або відокремлені члени речення, а також вставні і вставлені компоненти, 

звертання.  

 

   Однорідні члени речення – це  члени речення, що поєднані сурядним зв’язком, 

відповідають на однакове питання, відносяться до одного члена речення і 

виконують однакову синтаксичну роль. Вони з’єднуються : 

 сполучниковим (сурядним) зв’язком (Дзвінко і весело лунає пісня за селом); 

 безсполучниковим  зв’язком  (Річка синіє, зітхає, сміється). 

Однорідними можуть бути будь-які члени речення: 

 підмети (Місяць і зорі яскраво сіяли над землею); 

 прості та складені присудки (Веселка вигравала, танцювала, манила різними 

кольорами); 

 додатки (Сьогодні бачила багато співаків, акторів, телеведучих); 

 означення (узгоджені й неузгоджені) (Досі ущиплива та довірлива розмова 

стихла); 

 обставини (Сьогодні та завтра магазин не працює). 



    Однорідні члени речення бувають  

 непоширеними (Чи в Києві, чи в Полтаві, чи в самій столиці ходив чумак з 

мазницею помежи крамниці); 

 поширеними (Не зламали молодецького завзяття ні безсонні ночі, ні мороз, 

ні хуга). 

Розділові знаки при між однорідними членами 
 Кома ставиться, якщо однорідні  члени поєднані : 

- безсполучниковим зв’язком: Ростуть рядами дуб, акація. 

- протиставними сполучниками:Світить місяць, та не гріє. 

- повторюваними сполучниками: Чорніє поле,і гай, і гори. 

 Кома не ставиться, якщо однорідні члени поєднані: 

     - одиничним сполучником  і(й),та (і),або ,чи: Душа радіє і співає. 

     - між компонентами усталених сполучень типу і так і сяк, і вдень і вночі, і туди 

і сюди, ні туди ні сюди, ні живий ні мертвий, ні сяк ні так 

      При однорідних членах можуть бути узагальнюючі слова, які виступають 

тими ж членами речення, що й однорідні. Іноді вони відірвані від однорідних 

іншими членами речення (Скрізь: на деревах, на кризі, на сивій пелені снігу – 

лежала мовчазна засторога приснулої небезпеки). 

Зверніть увагу! 

 Нерідко однорідні члени мають при собі залежні (пояснювальні) слова, тобто 

є поширеними: Дніпрогес з його крилатими щоглами, могутньою греблею, 

арками мостів відпливав вдалину(М.Бажан). 

 Іноді в реченні може бути не один ряд однорідних членів, а два і більше. 

 Однорідні члени речення з’єднуються один з одним та інтонацією або 

сурядними сполучниками, або (рідше) лише інтонацією: А тим часом місяць 

пливе оглядати і небо, і зорі, і землю, і море(Т.Шевченко). 

 Неоднорідними є означення, які характеризують той самий предмет з різних 

боків: Я на гору круту крем’яную буду камінь важкий підіймать(Леся 

Українка). 

 Однорідними є означення тоді, коли: 

-  перше з них підсилюється або уточнюється другим і дальшими означеннями: 

Високо серед неба стоявясний , блискучий, повний місяць(І.Нечуй - Левицький); 

-  коли означення стоїть після означуваного слова: Він, упевнений, рішучий, 

серйозний, вирішив підкорити цю гору; 

-  коли в ролі означень виступають означення – синоніми або означення – 

антоніми: Ми не пропаща, а чудесна сила(М.Стельмах). 

    

  Відокремленими називаються другорядні члени речення, які для підсилення 

їхньої смислової ролі виділяються в усному мовленні інтонацією й паузами, а на 

письмі — відповідними розділовими знаками. 

 

Відокремлені члени речення 

означення     прикладки  (як 

різновид означення) 

додатки обставини 

Село ще спало, Навкруг чорне А я не знаю нічого Мружачись, 



намокле, замерзле, 

ховалося в тіні 

страшне море, 

безодня води і гніву 

ніжного, окрім 

берези 

Софія взяла зі 

столу маленький 

дзвоник. 

  

    Здебільшого відокремлюють означення, що виражені дієприкметниковим 

зворотом чи прикметниками. Означення, як правило, відокремлюють комами, 

рідше — тире. 

Зверніть увагу! Для відокремлення означень визначальними стають такі критерії: 

 чим виражене означення (прикметником, дієприкметником чи 

дієприкметниковим зворотом; іменником у непрямих відмінках); 

 кількість означень (одне чи кілька); 

 місце означення щодо означуваного слова (перед ним, після нього чи на 

відстані від нього); 

Означення, 

виражені 

Відокремлюються Не 

відокремлюються 

Узгоджені означення 

Дієприкметниковим 

зворотом 

Після означуваного 

слова: День,залитий сонячним 

теплом,поволі згасав (І. Коваль). 

перед означуваним 

словом: Залитий 

сонячним 

тепломдень поволі 

згасав. 

Кількома 

прикметниками чи 

дієприкметниками 

Після означуваного слова, якщо 

перед ним уже є означення: 

Досвітні огні, переможні, 

урочі, прорізали темряву 

ночі(Леся Українка). 

якщо перед 

означуваним словом 

немає означення, то 

відокремлення 

залежить від бажання 

автора: Огні 

переможні, урочі 

прорізали темряву 

ночі (такі означення 

частіше 

відокремлюють, ніж 

не відокремлюють) 

Прикметником, 

дієприкметником, 

дієприкметниковим 

зворотом 

Як перед, так і після 

означуваного слова, 

вираженого особовим 

займенником: Вона, стримана й 

чемна, була дуже вродливою з 

лиця (О. Гончар). .Означуване 

слово-займенник може бути 

пропущене: Окрилений,покидаю 

своє весняне пристанище й 

вирушаю додому (І. Коваль). 

  



Прикметником, 

дієприкметником, 

дієприкметниковим 

зворотом 

Якщо між означенням і 

означуваним словом стоять інші 

члени речення: Зорі спадали з 

неба,білі, непрозорі, і клалися в 

намети (Леся Українка). 

  

Неузгоджені означення 

Іменниками в 

непрямих відмінках 

(з прийменниками 

чи без них) 

Як перед, так і після 

означуваного слова:  Вийшов з 

хати дід Грииай в одній сорочці, 

в крамних синіх штанях (І. 

Нечуй- Левицький). 

  

Інфінітивом Перед яким можна поставити а 

саме: Це вже звичка в мене 

така —поговорити! (Б. Харчук). 

Перед яким не можна 

поставити а саме: 

Стала наближатися 

година вирушати 

вдорогу   

(С. Васильченко) 

  

   Зверніть увагу! Означення, вираження дієприкметником чи дієприкметниковим 

зворотом, що стоїть перед означуваним словом, відокремлюється комами лише 

тоді, коли воно має обставинний відтінок причини (перед означенням можна 

поставити слова будучи, бувши): Знесилений, кінь зупинився. Налякані громом, 

курчата збилися докупи. 

  Зверніть увагу! Перед непоширеними означеннями, що стоять у кінці речення, 

ставиться, як правило, тире: Великі асигнування передбачено на розвиток 

металургії — чорної та кольорової (3 газети). 

    Прикладка — різновид означення, тож і відокремлюється вона в тих же 

випадках, що й означення: 

 

Поширені прикладки після означуваного 

слова (коми) 

Солов'ї, ці невтомні співці весни і 

кохання, заливисто 

перетьохкуються у вербах (О. 

Гончар). 

Поширені прикладки, що стоять перед 

означуваним словом і мають обставинний 

відтінок причини (коми) 

Оптимістка за характером, 

Соломія знала лише один спосіб 

перемогти — зробити краще (В. 

Врублевська). 

Поширені прикладки в кінці речення, 

якщо перед ними можна вставити а 

саме (тире) 

Я тільки тепер побачив село — 

нужденну купку солом'яних 

стріх (М. Коцюоинський). 

Прикладки, уведені словами або, тобто, Лінгвістика, або мовознавство, 



чи, наприклад, особливо, на ім
’
я, на 

прізвище, як-от, а саме (коми) 

допомагає пізнавати закони 

мислення(3 газети). 

Прикладки, що відносяться до особового 

займенника (коми) 

Щасливиця, я маю трохи неба і 

дві сосни в туманному вікні (Л. 

Костенко). 

Прикладки, що починаються 

словомяк, якщо мають обставинний 

відтінок причини (коми) 

Як досвідчений драматург, 

Кочерга будує свій твір на 

контрастному поєднанні 

драматичних і підкреслено 

комічних сцен (3 підручника). 

  

   Зверніть увагу! Не відокремлюються прикладки із сполучником як, коли вони 

не мають відтінку причини (такі прикладки відповідають на питання у ролі кого? у 

ролі чого?): Тут ідеться про Шевченка як художника. 

   Зверніть увагу! Не відокремлюються власні назви, якщо вони стоять після 

означуваного слова. Відокремлення таких власних назв можливе, якщо вони 

вживаються для уточнення, пояснення загального іменника: Мій сусід, Григорій 

Шиян, вирішив узагалі не покидати старої хати на високім пагорбі (О. Довженко). 

 

    Вставні конструкції  виражають особисте ставлення мовця до  свого 

висловлення. 

    Вставні слова,  словосполучення й речення приносять додаткову інформацію в 

речення, не будучи граматично пов’язані з ним. 

   Вставні конструкції не є членами речення. 

   На письмі відокремлюються комами. 

 

Групи за значенням 

Групи вставних слів 

за значенням 

        Найуживаніші вставні конструкції 

Упевненість чи 

невпевненість 

безумовно, безперечно, без сумніву, справді, певна 

річ, ясна річ, правду кажучи, щоправда, може, 

мабуть, певно, очевидно, здається, сподіваюся 

та ін. 

Емоційна оцінка 

(задоволення чи 

незадоволення) мовця 

на щастя, на диво, на радість, слава Богу, 

нарешті, на жаль, на сором, як на зло, як на гріх, 

соромно казати, чого доброго та ін. 

Вказівка на джерело 

інформації 

кажуть, як кажуть, мовляв, чую, бачу, по-моєму, 

на мою думку, на думку за висловом ... та ін. 

Активізація уваги 

співрозмовника 

бачиш, бач, вірите, знаєш, уявляєш, уявіть собі, 

майте на увазі, зверніть увагу, між нами 

кажучи, слово честі, чуєте та ін. 



Зв'язок між думками по-перше, по-друге, з одного боку, з іншого боку, 

до речі, між іншим, крім того, навпаки, отже, 

значить, наприклад, зокрема, взагалі, коротко 

кажучи, зрештою та ін. 

  

    Зверніть увагу! Вставлені конструкції беруться у дужки, рідше відокремлюють 

з обох боків за допомогою тире: Там батько, плачучи з дітьми (а ми малі були і 

голі), не витерпів лихої долі, умер на панщині! (Т. Шевченко). 

 

Слова, які завжди є вставним Слова, які ніколи не бувають вставними 

Отже, мабуть, по-перше, 

щоправда, в тім 

Адже, навіть, принаймі, усе таки, 

неначебто, нібито 

 

 

   Звертання – це слово або сполучення слів, що називає особу або предмет, до 

якого звернена мова) 

                          Непоширене                   Поширене 
                      Який ти, світе,                 Зоре моя вечірняя,   

                       теплий і широкий!            зійди над горою. 

Зверніть увагу! Звертання не є членом речення  (Місяцю ясний, зійди над горою) 

Розділові знаки при звертанні: 
 Звертання обов’язково виділяється комою, а якщо стоїть у середині речення, 

то виділяється комами з обох боків (Співай же, голосе вільний, на шану 

своєї землі). 

 Не відокремлюються комами о, ой, якщо  вони вжиті як підсилювальні 

частки  (О слово! Будь моїм мечем! (О. Олесь)). 

 

Завдання: 

1. Однорідними членами ускладнено речення 

А  Місяцеподібна чоловіча нагрудна прикраса має три яруси, чітко відокремлені 

один від одного товстими витими канатиками. 

Б  Прикраса складається із симетрично розташованих сцен та орнаментів. 

В  Головним сюжетом твору є центральна сцена верхнього ярусу, де двоє 

чоловіків, 

розтягнувши на руках шкуру, готуються до якогось таїнства. 

Г  Словник сучасної української мови містить майже десять відсотків іншомовних 

слів. 

Д  У середній частині пекторалі зображено великі квіти, оздоблені блакитною 

емаллю 

2. Відокремлений додаток ужито в реченні 

А Зліва, на пагорбі, оточеному глибоким ровом, палав дерев’яний замок. 

Б Микола, замість панського лану, вийшов на своє поле. 

В Ненажерливий вогонь шматував просторий будинок, похапцем лизав стіни, 

засипані всередині землею. 

Г Полум’я охопило місток, перекинутий через річку. 

Д Газ має велике значення як паливо для промисловості. 



3. Вставне слово є в усіх рядках, окрім (деякі розділові знаки вилучено) 

А  Може всьому цьому надали іншого смислу зірки, що сповнили твою душу й тим 

відчуттям полегкості, якого ти начебто напився отам, серед золотих роїв, і якого 

ще не встиг розтратити. 

Б  Саме ці чорно-білі красені-лелеки приносили за повір’ям до оселі немовлят. 

В Та найбільше мабуть ми любимо лелек тому, що вони символізують любов до 

рідної землі, рідного дому. 

Г  Вже дев’ять століть людям здається, що бані Софійського собору, увінчані 

золотими хрестами, сягають неба. 

Д  Здається відлунює загадковий і заспокійливий рай, де висохнуть сльози й 

загояться найболючіші рани. 

4. Укажіть речення, у якому правильно виділено звертання.  

А  Се буде ваша заслуга, зелені ниви, з шовковим шумом, й твоя, зозуле. 

 Б Та ти, мене дубе, отінив, як хмара. 

 В Мій брат Богдане, сповістив полковників, що ти живий і що чекаєш їх. 

 Г Я лечу до тебе, чужоземко моя дорога, щоб до кінця нашого життєвого шляху 

бути разом. 

 

7.5. Способи передачі чужого мовлення. 

Існує кілька способів передачі чужої мови: 

 пряма передача чужої мови (пряма мова, діалог, цитата); 

 непряма передача чужої мови (непряма мова). 

 

    Пряма мова – це чуже мовлення, передане дослівно, без змін, з повним 

збереженням змісту. 

    Пряма мова супроводжується словами автора, які вказують на те, кому вона 

належить. Слова автора можуть стояти перед прямою мовою, всередині і після неї. 

   Пряма мова передається розповідними, питальними, спонукальними чи 

окличними реченнями залежно від мети висловлювання. Вона може містити 

кілька речень. Слова автора вимовляються тільки з розповідною інтонацією. 

  Зверніть увагу! Якщо слова автора вжито перед прямою мовою, то в них 

звичайно спочатку стоїть підмет, потім — присудок; якщо ж після чи всередині — 

то спочатку присудок, потім підмет (Цар подумав: «Щось тут є...» (Д.Павличко). 

«Щось тут є...» — подумав цар.  «Наші, — подумав Климко, — донбасівські» 

(Г.Тютюнник)). 

      Для схематичного зображення речень з прямою мовою використовують такі 

символи:  П, п — пряма мова; А, а — слова автора. 

Пряму мову завжди беремо з обох боків у лапки. 

1. Пряма мова перед словами автора 

«П», — а. «Сонечко, зійди швидше», - просила Марійка 

«П!» — а. «Мамо, вже скоро весна!» — радісно вигукнув братик. 

«П?» — а. «Звідки ти знаєш?» — дивуюсь я. 

«П...» — а. «Така моя доля...» — безжурно засміявся дід у бороду (М.Дочинець). 

2. Пряма мова після слів автора 

А: «П».  Максим усміхнувся: «Дивний ти чоловік, боярине» (І.Франко). 

А: «П!(?)» Тоня образилася: «Хіба ж я просила мені писати?» (О.Гончар). 



А: «П...» Захар глядів на молоду пару ясними, радісними очима: «...Не сумуй, доню, 

замість батька доля дає тобі брата...» (І.Франко). 

3. Пряма мова всередині слів автора 

А: «П», — а. Бочонок... реготав басом з-під білих розпушених вусів: «Гу-гу-гу! Кха-

кха-кха! О, моє вам шануваннячко!» — причому живіт йому здіймався, мов велика 

пругка подушка, і двигтів (Гр.Тютюнник). 

А: «П!(?)» — а. На моє питання: «Коли прийде потяг?» - ніхто не міг відповісти. 

А: «П...» — а. Степан трохи зніяковів, пробурчав невиразно: «Діло є..." — і так 

само неуважно пішов назад (В.Підмогильний). 

4. Слова автора розривають пряму мову (слова автора з обох боків завжди 

відокремлюються тире й пишуться з малої літери) 

«П, — а, — п». «Еге, — догадалась Катря, — це ж у нас дитина знайшлася» (С. 

Васильченко). 

 «П!? — а. — П...» «Прокинулась? — одказала баба. — Буде тобі забавка — будеш 

мати кого глядіти... » (С. Васильченко). 

«П! — а: — П!»  «Я чув про це, — сказав він і додав: — А хто не чув!»    

 

   Іноді виникає потреба замінити пряму мову непрямою. 

Непряма мова – це спосіб заміни прямої мови; це чуже висловлення, яке передає 

тільки зміст висловлюваної думки без точного збереження форми та інтонації 

висловлювання. 

   Речення з непрямою мовою — це здебільшого складнопідрядне речення, у 

якому є дві частини: головна — слова автора, підрядна — пряма мова, що 

приєднується до головної сполучником або сполучним словом (Батько попросив 

сина: «Допоможи мамі по господарству» - Батько попросив сина, щоб той 

допоміг мамі по господарству). 

   Непряма мова може оформлюватися також і як частина простого речення (Бабуся 

покликала онуків допомогти їй з полуницею.) 

   У реченнях з непрямою мовою немає лапок. 

 

  Діалог — це різновид прямої мови, одна з форм дослівного відтворення розмови 

двох осіб. 

  Речення, що промовляються учасниками діалогу, називаються репліками. 

  Репліки можуть супроводжуватися словами автора. У драматичних творах слова 

автора називають ремарками. 

  Діалог можна відтворювати на письмі двома способами. 

  Кожну репліку пишемо з нового рядка, перед нею ставимо тире. Усі інші 

розділові знаки — як при прямій мові, але без лапок. При репліках слова автора 

часто бувають відсутні. 

— От і принесли нам лебеді на крилах життя, — говорить до неба й до землі мій 

дід Дем'ян... 

— Життя? — дивуюсь я. 

— Еге ж: і весну, і життя. Тепер, внучку, геть чисто все почне оживати... а сонце 

своїми ключами відімкне землю. 

— Дідусю, а які в сонця ключі? — ще більше дивуюсь я. 

— Золоті, внучку, золоті (М.Стельмах). 



   Якщо діалог записують суцільним текстом і в ньому немає слів автора, тоді 

кожну репліку беремо в лапки, а між репліками ставимо тире. 

 «Дружина. Ой леле, попаде мені зараз...» — «Васю! Хіба ж можна отак цілу ніч 

без сну?» — «А хіба вже пізно?» — «Та вже світає...» (І.Цюпа). 

 

  Цитата – це дослівно наведений уривок з якогось тексту (із висловлювань чи 

творів). Цитата завжди береться в лапки. 

Цитування буває кількох видів.  

 Цитата у вигляді прямої мови (супроводжується словами автора): 

розділові знаки ставляться так само, як і при прямій мові. 

 «Не зневажай душі своєї цвіту...» — писала Леся Українка. 

 Цитата у вигляді непрямої мови  є складовою частиною в авторському 

реченні; розділові знаки в такому випадку такі ж, як при непрямій мові, а 

сама цитата береться в лапки й пишеться з малої літери. 

На думку Г. Сковороди, «духовна людина вільна». 

 Якщо цитата подається у вигляді вірша, то вона в лапки не береться. 

У вірші «De libertаte» Григорій Сковорода ставить питання й сам на них 

відповідає: 

Що є свобода? Добро в ній якеє? 

Кажуть, неначе воно золотеє? 

Ні ж бо, не злотне: зрівнявши все злото, 

Проти свободи воно лиш болото. 

       Якщо після віршової цитати авторський текст продовжується, то після цитати 

ставимо тире.  

Ідея вірша Олександра Олеся висловлена в символах: 

О слово! Будь мечем моїм! 

Ні, сонцем стань! Вгорі спинися, 

Осяй мій край і розлетися 

Дощами судними над ним — 

де меч символізує войовничу грань українського слова, а сонце — миролюбну, 

окрилену, творчу. (З підручника) 

     Якщо цитований поетичний уривок треба записати суцільним рядком, то у вірші 

зберігається велика літера, яка була на початку кожного віршового рядка. 

Щоб підкреслити ідею незламності борця, І. Я. Франко використовує анафору 

«ні»: «Ні попівськії тортури, Ні тюремні царські мури, Ані війська муштровані, Ні 

гармати лаштовані, Ні шпіонське ремесло В гріб його ще не звело». 

 Різновидом цитати є епіграф. Епіграф у лапки звичайно не береться. 

Вказівка на джерело пишеться під епіграфом справа без дужок, і крапка після 

неї не ставиться. 

Епіграф до одного з розділів роману Валерія Шевчука «Дім на горі»: 

Одним дані сльози, 

що ллються при світлі струмками, 

другим дані сльози, сховані в пітьму. 

Робіндранат Тагор 

       У цитаті не можна нічого змінювати, навіть розділових знаків. 



   Якщо цитата наводиться не повністю, то пропуски в ній позначаються трьома 

крапками (Поміркуймо хоча б над такими словами Г. Сковороди: «Хто помірно, 

але постійно вивчає предмети... тому навчання — не труд, а втіха»). 

   Якщо там, де робиться пропуск, стояли розділові знаки (кома, крапка з комою, 

двокрапка, тире), то вони пропускаються разом із текстом, а на їх місці ставляться 

три крапки. 

   Вказівка на джерело уривка, яка подається безпосередньо після цитати, 

береться в дужки, і крапка ставиться після другої дужки. 

 «Не за обличчя судіть, а за серце» (Г.Сковорода). 

  Якщо ж цитата закінчується знаком оклику, знаком питання, трикрапкою, то їх 

залишаємо, а після другої дужки ставимо крапку. 

 «О слово! Будь мечем моїм!» (Олександр Олесь). 

 

Завдання: 

1. Розділові знаки для передачі чужої мови правильно вжито в реченні 

А «Добрий вечір вам»: заспівав позаду тоненький дівочий голос. 

Б «Ні, — сказав сам собі Василько — щуки я не піймаю, бо вона прудка». 

В «Життя мені всміхалося, — говорив Франко, — а діти були промінням». 

Г «Коли я сита, то така я добра», ковтнувши жертву, просичала Кобра. 

Д Мама сказала: як же ж мені сумно, хочу побачити рідненьку сестру. 

2. Граматичну помилку допущено в реченні 

А Оксана довго міркувала, що подарувати сестрі на день народження. 

Б Учень, який ретельно підготував доповідь, успішно відповів на всі запитання. 

В Можна сподіватися на те, що концерт Патрісії Каас в Україні ще відбудеться. 

Г Водій автобуса сказав пасажирам, які щойно зайшли, що оплатіть проїзд. 

Д У виступі головним було те, що демократичні цінності слід відстоювати. 

3. Визначте, де правильно оформлено діалог 

А  «Як ти учишся, Семене?» – «Трійки в табелі у мене…»– «Підтягнися, так 

негоже!» – «Та у п’ятій чверті, може…» 

Б  – Як ти учишся, Семене? 

– Трійки в табелі у мене… 

– Підтягнися, так негоже! 

– Та у п’ятій чверті, може… 

В – «Як ти учишся; Семене?»– „Трійки в табелі у мене…» 

– „Підтягнися, так негоже!» – «Та у п’ятій чверті, може…» 

Г – Як ти учишся, Семене? – Трійки в табелі у мене… – Підтягнися, так негоже! – 

Та у п’ятій чверті, може… 

Д  – Як ти учишся, Семене? – Трійки в табелі у мене… 

– Підтягнися, так негоже! – Та у п’ятій чверті, може… 

4. В якому рядку правильно оформлено цитату 

А Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє (О.Довженко). 

Б «Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє» (О.Довженко. Зачарована 

Десна) 

В «Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє»(О.Довженко: Кіноповісті. 

Оповідання. – К.: Наукова думка, 1986. – с.471). 

Г «Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє»(О.Довженко. Кіноповісті. 

 



Оповідання. К. Наукова думка, 1986. – с.471). 

Д Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє (О.Довженко. Кіноповісті. 

Оповідання. К. Наукова думка, 1986. – с.471). 

 

8. Стилістика. 
  Стилістика - розділ мовознавства, що вивчає стилі мовлення. 

  Стиль - різновид мови, що об'єднує мовні одиниці за їхнім функціональним 

призначення у певну структуру. 

 

8.1. Стилі української мови. 

   Виділяють 6 основних стилів української мови: розмовний, публіцистичний, 

науковий, художній, офіційно-діловий та сакральний.  

   Розмовний стиль (або його ще називають розмовно-побутовим) – найбільш 

уживаний у сучасній мові. Він уживається в побутовому усному спілкуванні та 

слугує для офіційного або неофіційного спілкування людей у повсякденному 

житті. 

Ознаки розмовного стилю: 
 широке використання загальновживаних слів; 

 експресивність та емоційне забарвлення мовлення; 

 використання невербальної комунікації: міміки та жестикуляції; 

 різноманітність ритмів та мелодики; 

 використання жаргонізмів, вульгаризмів та навіть русизмів; 

 вживання неповних речень, вставних слів та звертань; 

 часте використання слів із суфіксами пестливості чи зневаги. 

   Публіцистичний стиль – це стиль засобів масової інформації - газет, журналів, 

телебачення, радіо, громадсько-пропагандистських видань. Без нього не обійтися, 

коли відбувається формування громадської думки, обговорення суспільно-

політичних ідей або дебати, політична пропаганда та сприяння розвитку 

суспільства. Тобто публіцистичний стиль розрахований відразу на великі маси, а 

також на кожного громадянина окремо. 

   Публицистичний стиль має вираз , як у письмовому вигляді – в статтях, нарисах 

та фейлетонах, так і в усному – в формі публічних виступів, дискусій, але також 

може бути відображений у формі репортажу. 

   Публіцистичний стиль поділяється на науково-популярний, телебачення, 

радіомовлення, газетний та інші підстилі. 

Ознаки публіцистичного стилю: 
 широке вживання суспільно-політичних термінів, таких як закон, влада, 

перспектива тощо; 

 чіткий на суспільно популярний спосіб вираження думок; 

 логічне викладення інформації з метою переконання слухачів; 

 використання емоційно забарвлених слів; 

 риторичні запитання. 

   Науковий стиль використовується переважно в науковій сфері для 

інформування про певні результати наукових досліджень. Цей стиль поділяється на 

власне науковий стиль та науково-популярний залежно від цільової аудиторії, на 

яку розраховане викладення матеріалу. 



   Доторкнутися до наукового стилю можна в підручниках, монографіях, лекціях, 

статтях, дисертаціях, анотаціях, наукових доповідях та науково-популярних 

періодичних виданнях. 

  Ознаки наукового стилю: 
 широке використання наукових термінів та слів іншомовного походження; 

 однозначність уживання слів; 

 логічність та аргументованість при викладенні думок; 

 чітка структуризація тексту; 

 часте використання складних речень з логічним зв’язком, між їхніми 

частинами. 

  Художній стиль – це стиль, за допомогою якого створена більшість творів 

художньої літератури. В рамках стиля виділяють прозаїчні та поетичні твори. 

Основними жанрами художнього стилю виступають вірші, оповідання, драматичні 

твори, романи, поеми, епіграми тощо. 

  Ознаки художнього стилю: 
 слова слугують не тільки засобом вираження думок, але й естетичного 

впливу на читача; 

 широке використання засобів художнього мовлення; 

 образність та експресивність мовлення; 

 можливе використання фразеологізмів та діалектизмів; 

 поєднання всіх лексичних та граматичних стилів. 

  Офіційно-діловий стиль використовується при оформленні ділових паперів, але 

він може використовуватися як в усній, так і в письмовій формі. 

  В письмовій формі офіційно-діловий стиль міститься в законах та підзаконних 

актах, наказах, постановах розпорядженнях тощо. В усному мовленні цей стиль 

міститься в офіційних промовах та діловому спілкуванні між приватною особою та 

установою. 

  Офіційно-діловий стиль використовується з метою регулювання офіційно-ділових 

стосунків та поділяється на законодавчий, адміністративний, дипломатичний та 

канцелярський. 

  Ознаки офіційно-ділового стилю: 
 обов’язкове оформлення документів за зразком; 

 широке використання термінів діловодства; 

 відсутність художніх засовів літератури; 

 використання слів виключно в прямому значенні. 

  Сакральний (або конфесійний) стиль необхідний для релігійних потреб 

суспільства. 

  Ознаки сакрального стилю: 
 опис стосунків людини та Бога; 

 непрямий порядок слів у реченні; 

 повторення ключових слів або словосполучень для вираження важливої 

думки. 

   Ділова мова – один із різновидів літературної мови! 

  Ділову українську мову виділяють в рамках офіційно-ділового стилю, частіше за 

все в адміністративному та канцелярському різновидах. 

  Ділова мова може бути як усною, так і письмовою. 



   Цей стиль зародився ще за давніх-давен у документах часів Київської Русі. 

Одними з перших офіційних документів на території України були юридичні акти 

міських урядів та гетьманських канцелярій. Саме тому ділова українська мова 

відчула на собі вплив російської, австро-угорської та польської культур ділового 

мовлення та оформлення документів. 

  Обов’язковою умовою ділового стилю на письмі є оформлення тексту зі 

збереженням правил використання всіх реквізитів. 

Ознаки та вимоги ділового стилю: 
 нейтральна нормована лексика, що зрозуміла кожному; 

 чітка, «книжна» термінологія; 

 зазвичай прості речення з прямим порядком слів; 

 використання інфінітивних конструкцій та стійких словосполучень. 

    Діловий стиль в усному вираженні знаходить своє відображення в різних 

стилях: у промовах і доповідях, у навчальних лекціях і наукових доповідях.      

    Головна вимова ділового стилю – чітка композиція – має зберігатися: вступ, 

основних текст та висновки. 

   Діловий стиль у діалогах проявляється в бесідах та дискусіях, а також у 

телефонних розмовах офіційного характеру. В таких діалогах обов’язково треба 

дотримуватися культури ділової комунікації. 

   Правильне використання слів ділової комунікації перевіряйте за 

нормативними словниками: тлумачними, термінологічними, енциклопедичними, 

іншомовних слів тощо. 

 

Завдання: 

1. Назвіть стиль, який увібрав усе багатство національної мови, у якому 

настрої і почуття людини відтворюють за допомогою метафоричних образів, 

вживають слова в переносному значенні. 

А Художній стиль. 

Б Публіцистичний стиль. 

В Офіційно-діловий стиль. 

Г Розмовний стиль. 

2. Назвіть стиль, у якому вживають слова акумулювати, аналіз, апробація, 

класифікація, критерій. 

А Художній стиль. 

Б Публіцистичний стиль. 

В Офіційно-діловий стиль. 

Г Науковий стиль. 

3. Укажіть, для якого стилю характерне вживання таких слів і 

словосполучень: прес-реліз, термін постачання, трудовий стаж, відомості про 

кадри, вести облік, у відповідь на ваш запит. 

А Розмовного. 

Б Публіцистичного. 

В Наукового. 

Г Офіційно-ділового. 

4. Назвіть стиль, у якому вживають словосполучення згідно з наказом, 

надходять пропозиції, працювати за сумісництвом, укласти договір. 

А Художній стиль. 



Б Публіцистичний стиль. 

В Офіційно-діловий стиль. 

Г  Науковий стиль. 

 

8.2. Текст. Типи мовлення. 

    Текст – це зв’язне висловлювання з кількох речень, об’єднаних між собою 

спільною думкою, у ньому можна визначити мікротеми та ключові слова. Перехід 

від однієї мікротеми до наступної позначається абзацом.  

Речення повинні буди зв’язаними між собою, повинна бути завершеність ат 

основна думка. 

   Заголовок тексту повинен бути коротким, влучним та відображати те, про що 

йдеться в тексті.) Він відображає тему тексту. Тема -те, про що розповідається в 

тексті. Основна думка – це головне, що автор хоче сказати.  

  Текст зазвичай складається зі вступу, основної частини та кінцівки (висновку). 

  Текстові характерні такі ознаки: 
 зв’язність; 

 цілісність; 

 авторська мета; 

 інформативність; 

 ситуативність (зв’язок із контекстом); 

 наявність смислових частин та їх єдність; 

 розгорнутість; 

 послідовність; 

 завершеність; 

 динамізм зображуваного. 

 Основні ознаки тексту: основна думка (тема), зв'язність речень, завершеність 

змісту. 

 

    Залежно від змісту  текст та його частини поділяються на три типи: розповідь, 

опис і роздум (міркування). 

   

    Розповідь – це висловлення про вчинки героїв, про події, які відбуваються, 

відбуватимуться чи відбувалися з кимось у певній послідовності. 

До розповіді можна поставити запитання що сталося? 

   Розповідь має такі складники: початок дії, розвиток дії, кінець дії. 

(Прийшла зима. Випав сніг. Сашко взяв ключку й шайбу, вийшов на вулицю і 

побачив Іванка. Раптом Іванко послизнувся на льоду і впав, боляче вдарившись 

підборіддям. Побачивши це, Сашко голосно засміявся. Іванкові було дуже прикро, 

але він мовчки підвівся і пішов далі. Тільки-но Іванко зробив кілька кроків, як за 

його спиною впав Сашко. Іванко повівся як справжній друг. Він подав Сашкові руку 

та допоміг підвестися.) 

 

   Опис – це характеристика предмета, особи чи явища за найістотнішими 

ознаками. 

   До опису можна поставити запитання який? яка? яке? 

     



  Опис складається із таких частин: назва особи, предмета; характерні ознаки; 

власне враження. 

(Дуб — це могутнє дерево сімейства Букові, що відноситься до листяних порід. 

Всього існує близько шестисот видів дубів. Всі вони мають велике насіння, яке 

називається жолудями. Розміри у дуба дуже великі. В середньому висота цього 

дерева становить тридцять п’ять метрів, але бувають дуби й набагато вище. 

Стовбур дуба має дуже значні розміри. Його обхват приблизно дорівнює півтора 

метра. Гілки дуба непрямі, мають вигнуту форму. Листя дуба велике, має різні 

форми: зубчасту, лопатеву. Крона пірамідальна, розлога, велика.) 

 

  Роздум – це висловлення, у якому потрібно довести або спростувати думку 

шляхом міркування та за допомогою доказів. 

  Роздум відповідає на запитання чому? 

  Складається з таких частин: теза (твердження, яке потрібно довести), 

аргументи (докази), висновок. 

(Чого доброго може бути в зимі? Темно, холодно, похмуро, мете, всюди снігові 

замети. У таку погоду тільки сидіти б удома та чекати тепла. Але ж ні, для 

багатьох це найулюбленіша пора року. Чому люди люблять зиму? 

І діти, і дорослі люблять ліпити сніговиків, грати в сніжки, кататися на лижах, 

ковзанах, санчатах, ходити на довгі прогулянки з бутербродами та гарячим чаєм в 

термосі. Також всі без винятку люблять Новий рік, Різдво та інші гучні зимові 

свята.) 

 Зверніть увагу! Один текст може поєднувати два або три типи мовлення. 

 

Завдання: 

1. Розповідь, опис, роздум-це: 

А стилі мовлення 

Б засоби мовлення 

В типи мовлення 

Г жанри мовлення 

2. Прочитайте текст і визначіть, до якого типу мовлення він належить  

З давніх-давен люди оцінили смакові, поживні й цілющі якості капусти. 

Вважалося, що вона містить усі сім благ - гаряче і холодне, сухе і вологе, гірке й 

солодке, а також гостре. Лікарі радили давати капустяний сік дітям, аби ті швидше 

виростали, радили вживати цілющу капусту при запаленнях та свіжих ранах. 

А опис 

Б розповідь 

В роздум 

Г оцінка предмета або явища 

 

9. Завдання з розгорнутою відповіддю. 
   Завдання складається з основи та передбачає створення учасником зовнішнього 

незалежного оцінювання власного аргументативного висловлення на дискусійну 

тему в бланку відповідей Б. 

  Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 20 балів 

за критеріями змісту та мовного оформлення: 

 Теза: 0, 1 або 2 бали. 

https://glazastik.com/%d1%82%d0%b2%d1%96%d1%80-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d1%81%d0%bd%d1%96%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba/
https://glazastik.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d1%96%d0%ba-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%96-%d0%b5%d1%81%d0%b5/
https://glazastik.com/%d1%82%d0%b2%d1%96%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%b4%d0%b2%d0%be/
https://glazastik.com/%d1%82%d0%b2%d1%96%d1%80-%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b2%d1%96-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%82%d0%b0/
https://glazastik.com/%d1%82%d0%b2%d1%96%d1%80-%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b2%d1%96-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%82%d0%b0/


 Аргументи: 0, 1 або 2 бали. 

 Приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1 або 2 бали. 

 Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя: 0, 1 або 2 бали. 

 Логічність, послідовність: 0, 1 або 2 бали. 

 Висновок: 0, 1 або 2 бали. 

 Орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 бали. 

 Лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 бали. 

Важливо! Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, буде оцінено в 0 

балів. Роботу обсягом до 100 слів буде оцінено в 0 балів.  

  

! Корисне посилання: https://znoclub.com/images/pdf/ukrmova_zno_zrazky_tvoru.pdf 

(15 зразків завдань з розгорнутою відповіддю для тренування) 

https://znoclub.com/images/2020zno/docs/shema_ukrmova_2020.pdf (Критерії 

оцінювання завдання з розгорнутою відповіддю з української мови). 

 

Ознайомтесь!  https://osvita.ua/doc/files/news/826/82625/Ukr-mova-ZNO_2021-

osn_sesiya.pdf (Завдання та відповіді на тест ЗНО з української мови 2021 року). 
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