


ПлАН СиНТАКСиЧНОГО РОЗБОРУ СлОВОСПОлУЧЕННя

1. Виділіть словосполучення в  реченні.
2. Назвіть головне та  залежне слова. Поставте запитання.
3. Укажіть вид словосполучення за будовою (просте, складне).
4. Визначте, якими частинами мови виражені головне і  залежне слова.
5. Визначте вид словосполучення за способом вираження головного 

слова (іменникове, прикметникове, займенникове, числівникове, діє
слівне, прислівникове).

6. З’ясуйте вид зв’язку слів у  словосполученні (узгодження, керування, 
прилягання).

ПлАН СиНТАКСиЧНОГО РОЗБОРУ  
ПРОСТОГО ДВОСКлАДНОГО РЕЧЕННя

1. З’ясуйте вид речення за метою висловлювання (розповідне, питаль
не, спонукальне).

2. Назвіть вид речення за емоційним забарвленням (окличне, неокличне).
3. Виділіть граматичну основу й доведіть, що речення просте двоскладне.
4. Схарактеризуйте головні члени речення  — підмет і  присудок.
5. Визначте вид речення за наявністю другорядних членів (поширене, 

непоширене).
6. Знайдіть другорядні члени (якщо є). Схарактеризуйте спочатку друго

рядні члени речення групи підмета, потім  — групи присудка.

ПлАН СиНТАКСиЧНОГО РОЗБОРУ  
ПРОСТОГО ОДНОСКлАДНОГО РЕЧЕННя

1. Виділіть речення в  тексті, підкресліть граматичну основу.
2. Укажіть тип речення за метою висловлювання, за інтонацією.
3. Проаналізувавши граматичну основу, визначте тип речення за будо

вою (двоскладне, односкладне).
4. Визначте тип односкладного речення за вираженням головного чле

на (у  формі присудка: означеноособове, неозначеноособове, уза
гальненоособове, безособове; у формі підмета: називне).

5. З’ясуйте тип речення за наявністю другорядних членів (поширене, 
непоширене).

форзац1



ПлАН СиНТАКСиЧНОГО РОЗБОРУ  
НЕПОВНОГО РЕЧЕННя

1. Виділіть речення в  тексті.
2. Укажіть вид речення за метою висловлювання, за інтонацією.
3. Визначте вид речення за будовою граматичної основи (двоскладне, 

односкладне).
4. Визначте вид речення за наявністю другорядних членів (поширене, 

непоширене).
5. Визначте вид речення за повнотою (наявністю чи відсутністю членів 

речення) (повне, неповне).
6. Укажіть, який член (члени) речення пропущено (головний, другоряд

ний).

ПлАН СиНТАКСиЧНОГО РОЗБОРУ  
ПРОСТОГО УСКлАДНЕНОГО РЕЧЕННя

1. Укажіть вид речення за метою висловлювання, за інтонацією.
2. Визначте вид речення за будовою граматичної основи (двоскладне, 

односкладне).
3. Визначте вид речення за наявністю другорядних членів (поширене, 

непоширене).
4. Визначте вид речення за повнотою (повне, неповне).
5. Укажіть, чим ускладнено речення (однорідними членами, звертан

ням, вставним елементом, відокремленим членом), схарактеризуйте 
ускладнення.

форзац1
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Передмова

Дорогі восьмикласники!
Ви продовжуєте вивчати українську мову  — могутнє знаряддя 

людської думки й  спілкування.
Цей підручник допоможе вам оволодіти виражальними багатства

ми мови, системою її взаємопов’язаних синтаксичних одиниць. Ви 
докладно ознайомитеся з  будовою словосполучень, більше дізнаєтеся 
про структуру й  особливості простих речень. А  головне  — навчитеся 
застосовувати набуті знання, відтворюючи чужі та створюючи власні 
висловлювання, у  повсякденному спілкуванні.

Вивчення одиниць синтаксису  — словосполучення й  простого 
речення  — здійснюється на текстах різних типів і  стилів, що дозво
лить вам удосконалювати свої комунікативні вміння та мовленнєву 
компетентність.

Матеріал підручника розподілено за параграфами, кожен із яких 
містить різні рубрики. Щоб добре засвоїти відомості із  синтаксису, 
звертайтеся до теоретичного матеріалу. У  ньому подано всі необхідні 
правила з  теми. Теоретичні відомості, що потребують особливої ува
ги, винесено в рубрику «Із секретів синтаксису». Наприкінці кожного 
розділу рубрика «Подумайте і  дайте відповіді» допоможе, застосову
ючи рефлексію, узагальнити вивчене й  підготуватися до контрольної 
роботи.

У самостійному засвоєнні вивченого вам допоможуть схеми, таб
лиці, проблемні питання у вправах «Мовознавче дослідження». Пра
цюючи із завданнями «Словодиво», «Мудрість народна», «Культура 
мовлення», ви відчуєте красу й  силу слова, зможете прилучитися до 
поетичного образу і  творення зразкового власного мовлення. Тексти 
«Видатні українці» збагатять вас  цікавою інформацією. У   вправах 
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Передмова

«Краса врятує світ» подано репродукції полотен живописців  — 
класиків і  сучасників. Зацікавить вас і  рубрика «Комунікативний 
практикум». Виконуючи ситуативні та ігрові завдання, розробляю
чи проекти, працюючи в  парах, групах і  класом, ви переконаєтеся, 
що з  кожним роком удосконалюєте своє мовлення, набуваєте вмінь 
успішно спілкуватися.

Бажаємо вам плідної праці й  успіхів!

Умовні позначки

Теоретичний матеріал

Говорімо без помилок!

Із секретів синтаксису

Гра

Подумайте і дайте відповіді

Комунікативний практикум

Домашне завдання

Завдання за вибором

Робота в групах

Робота в парах

 Електронний додаток на сайті  
http://interactive.ranok.com.ua
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Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу

Вступ

§ 1
Мова — найважливіший засіб спілкування, 
пізнання і впливу

1  Прочитайте текст мовчки. Визначте його стиль і  жанр. Доберіть заголовок.

З раннього дитинства і  до глибокої старості людина невідділь
но пов’язана з  мовою. Це єдине знаряддя, що вивищує людину над 
світом, робить її нездоланною в  пошуках істини. Розпочинається 
прилучення дитини до краси рідної мови з  милих бабусиних казок 
і  материнської колискової пісні. Кожен день дає нам урок пізнання. 
І  завжди і  скрізь наш учитель  — мова.

Усі діяння наші, думи і  сподівання закріплюються в  слові. Сло
во  — наше найзіркіше око, наймогутніша сила.

За допомогою слова ми проникаємо в  думи й  почуття, які хви
лювали людей за тисячоліття до нас. Також можемо звернутися до 
далеких нащадків і  передати їм у  слові найсокровенніше. Слово  — 
найвірніший посланець із минулого в  сьогодення та із сьогодення 
у  прийдешнє. Завдяки його могутності не замулюється людський 
досвід. Це схованка мудрості й  невмирущості народу.

(За І.  Вихованцем)

З’ясуйте значення виділених словосполучень. Як вони характеризують нашу 
мову? Побудуйте розповідь про мову, використавши їх як ключові слова.

Поміркуйте, що автор хотів довести в  останньому реченні. Аргументуйте 
свої міркування прикладами.
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Вступ

2  Слово-диво. Прочитайте виразно уривок із  вірша Степана Литвина. Який 
заголовок ви дібрали б  до нього? Аргументуйте свій вибір.

Люблю, мов сонце, материнську мову, 
Вселюдську мудрість мова осяга. 
Грінченко й  Даль ведуть у  даль чудову. 
О словників жага, віків снага! 
А слово і  голубить, і  карає, 
А слово і  вбиває, й  воскреша… 
Ти, мово,— море, небо неокрає, 
Несмертність наша, правда і  душа. 
Майну дитинства милими краями — 
І серце незрівнянно защемить. 
Щебече рідна мова солов’ями, 
Гаями, наче молодість, шумить. 
Народжена і  жити, і  вмирати, 
Людина слів у  вирій не бере. 
Не вмре ніколи рідне слово Мати, 
Найперше слово Мама не помре!

Випишіть ключові словосполучення, що розкривають роль рідної мови 
в  житті народу й  кожного з  нас.

Доведіть, що виділені слова — омоніми, і з’ясуйте їхню роль у тексті. Назвіть 
синоніми й  антоніми, які виконують емоційно-експресивну роль.

Які думки виникли у  вас під час читання поезії? Доведіть, що рідна мова 
впливає на розум і  почуття людини та слугує засобом пізнання.

3  Мовознавче дослідження. Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. 
Доведіть, що текст належить до наукового стилю.

Людина виокремилась зі світу, що її оточує, і  під
нялася над ним завдяки мисленнєвій і  мовленнєвій 
діяльності, спілкуванню за допомогою виняткової 
системи  — природної мови. Спілкування (комуні
кація)  — особливий тип людської діяльності, поряд 
із діяльністю когнітивною (мисленнєвою), трудовою, 
ігровою та ін. Комунікація в  суспільстві здійснюється 
за певними законами, у  межах віками відпрацьованих моделей, устале
них форм. Зв’язки мислення і  мовлення втілюються передовсім у  про

дія 5льність
спілкува 5ння
комуніка5ція
моде5ль
мо5влення
ми5слення



7

Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу

цесах породження і  сприйняття мовлення, які, у  свою чергу, відбува
ються за певними мисленнєвомовленнєвими законами і  правилами.

Спілкування людей  — складний процес взаємодії особистостей 
у  конкретному часовому й  просторовому вимірі. Будьякі стосунки 
людей із використанням мови мають багато спільних ознак…

Життя і  діяльність суспільства неможливі без спілкування людей, 
оскільки воно є  необхідною умовою будьякої діяльності. Спілкуван
ня  — одна з  необхідних і  всезагальних умов формування і  розвитку 
суспільства й  особистості.

(За Ф.  Бацевичем)
Запишіть ключові слова-терміни, що в рамці, і знайдіть їх тлумачення в слов-
нику.

Перекажіть текст, доповнивши його тезою «Мова  — основний засіб спілку-
вання». Аргументуйте власними прикладами.

4  Прочитайте висловлення видатних людей про мову. Прокоментуйте кожне 
з  них. Чий вислів вам найбільше сподобався й  чому? Що нового ви дізна-
лися про мову?

1.  Мова є  річище, яким дух може котити свої хвилі з  твердою 
впевненістю, що джерела, до яких його підводять, ніколи не всохнуть. 
(В.  фон Гумбольдт) 2.  Мова  — це засіб формування, оформлення та 
існування думки: без називання нема думання, осмислення реальності. 
(В.  Іванишин, Я.  Радевич-Винницький) 3.  Людина має схильність спіл
куватися із собі подібними, тому що в  такому стані більше почуває 
себе людиною. (І.  Кант) 4.  Слова мають величезну владу над нашим 
життям, владу магічну, ми зачаровані словами і  значною мірою жи
вемо в  їхньому царстві. (М.  Бердяєв) 5.  Високої мовної довершеності 
досягає та людина, яка багато працює над мовою, прагне правильно 
говорити, виявляти в  мовленні  — усному та писемному  — свою ін
дивідуальність, усвідомлюючи, що «я є  мова». (О.  Сербенська) 6.  Руй
нування мови  — основи національної культури  — це вже не просто 
вина, а  злочин держави перед народом. (А.  Мокренко) 7.  Господь до
магається від кожної людини трьох речей: від душі  — щирої віри, від 
мови  — правди, від тіла  — стриманості. (От.  Григорій-пустельник)
Доведіть правдивість останнього вислову. Наведіть свої аргументи.

Доберіть синоніми до виділених слів і  з’ясуйте їх значення.
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Комунікативний практикум

5  Прочитайте текст за особами. Зверніть увагу на те, як один зі співрозмов-
ників переконує іншого в  правильності сполучуваності та вживання слів 
у  мовленні. Чи можна зробити висновок: мова не тільки засіб спілкування, 
а  й пізнання і  впливу? Наведіть приклади-аргументи з  тексту.

МІЛКА ТАРІЛКА І  ДРІБНА МОНЕТА
— Може, в  тебе є  мілкі гроші, дай мені, будь ласка, на метро,— 

сказав Костя старшому братові.
— Мілких немає, є  дрібні,— відповів той, дістаючи гроші.
— А  що, хіба не все одно?
— Про гроші кажуть дрібні, а  не мілкі.
— Не знаю, у  нашому класі всі говорять мілкі гроші.
— Значить, неправильно.
— А як же знати, коли треба говорити мілкий, а коли дрібний? — 

спитав Костя.
— А так: дрібний означає «малий», «невеликий» (дрібні діти, дріб-

ні гроші). А  слово мілкий має значення «неглибокий» (мілка тарілка, 
мілка оранка). Якщо в  тебе сумнів, який саме прикметник  — дрібний 
чи мілкий  — треба вживати з  певним словом,— підстав синонім до 
кожного з  них. Наприклад, до слів дощ, монета, власник не можна 
підставити слова неглибокий: вони не сполучаються з  ним за змістом. 
Отже, не кажуть «мілкий дощ», «мілка монета», «мілкий власник». 
А  прикметник невеликий своїм значенням підходить до цих слів, 

тому можна вжити його синонім дрібний. На
приклад, «І шумить, і  гуде, дрібен дощик іде». 
Чув таку пісню?

— Але тарілка може бути мілка й водночас 
невеличка. Як же тоді?

— Зараз скажу. Мілка тарілка  — неглибо-
ка. Але тарілки розрізняють ще й  за розміром. 
Коли йдеться про невелику мілку тарілку, то чи 
можна сказати, що це «дрібна мілка тарілка»? 
Очевидно, таке «сусідство» небажане, краще 
назвати її маленькою мілкою тарілкою.

(Є.  Чак)
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Доберіть синоніми до слів дрібний, мілкий. Скористайтеся довідкою.
Довідка:  малий, плаский, дріботливий, плескатий, плоский, незначний, небагатий, 

мілкуватий, розмінний.

Уявіть, що герой оповідання  — Костя  — запитав про особливості вживан-
ня слів мілкий і  дрібний учителя української мови. Усно перебудуйте текст 
вправи на монолог-пояснення вчителя. Що від цього зміниться? Як учитель 
може зацікавити учнів, щоб домогтися засвоєння значень слів мілкий і дріб-
ний? Зробіть висновок про роль обставин мовлення в  спілкуванні.

6  Мудрість народна. Прочитайте прислів’я і приказки. Які поради щодо спіл-
кування вони містять? Випишіть: один учень — позитивні поради, другий — 
застереження. Обміняйтесь зошитами й  перевірте роботу.

1.  Рана загоїться, зле слово  — ніколи. 2.  Слово не стріла, а  гли
боко ранить. 3.  На велике діло  — велике слово. 4.  Ласкаве слово  — 
ніби весняний день. 5.  Наймогутніша зброя  — слово. 6.  Усе гине, та 
добре слово вічне. 7.  Слова  — як мед, а  діла  — як полин. 8.  Добре 
слово краще, ніж гроші. 9.  Умієш говорити  — умій слухати. 10.  Що 
маєш казати  — наперед обміркуй. 11.  Слово до слова  — зложиться 
мова. 12.  Умій вчасно сказати і  вчасно замовкнути.
Побудуйте міркування за змістом останнього вислову. Як ця порада впливає 
на діалогічне спілкування?

Подумайте і дайте відповіді

1. Чому мова — засіб спілкування, а мовлення — процес спілкування?
2. Як ви розумієте поняття спілкування (комунікація)?
3. Чи мовлення і  спілкування одне й  те саме? Якщо ні, то чому?
4. Яку роль відіграє рідна мова в  розвитку особистості?
5. Коли і  як ми впливаємо на співрозмовника?
6. Чи виявляється в  спілкуванні рівень культури мовлення? Як саме?
7. Наведіть приклади мовних засобів впливу на людину під час 

спілкування.

Домашнє завдання

7  Підготуйте розповідь у  науковому стилі з  теми «Мова  — засіб мислення 
і  спілкування». Використайте тексти попередніх вправ.
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Повторення та узагальнення вивченого

§ 2
Лексикологія. Фразеологія

8  Прочитайте текст. Визначте його тему, з’ясуйте стилістичну належність. Добе-
ріть заголовок. Спробуйте дати відповідь на запитання, поставлене в  тексті.

Багато загадок ставить перед дослідниками «Слово о  полку Іго
ревім». Але, мабуть, найбільша загадка  — сам автор твору. Його ім’я 
історія не зберегла. Хто ж  може ним бути? Десятки різних захоплю
ючих гіпотез висувають учені, щоб відповісти на це просте запитання. 
Одні пропонують шукати автора твору поміж князів, інші  — серед 
дружинників, учасників походу на половців, треті  — у  монастирських 
келіях, де при тьмяному світлі свічки творилися літописи.

Нещодавно відомий український учений Леонід Махновець ви
дав ґрунтовну монографію під промовистою назвою «Про автора 
“Слова о  полку Ігоревім”». Вона стала підсумком багатолітньої ро
боти дослідника над цією темою. Ретельно проаналізувавши біогра
фії, суспільне становище і  ступінь близькості до князя Ігоря кількох 
тисяч його сучасників, Леонід Махновець назвав ім’я людини, яка, 
за його переконанням, є  автором геніальної поеми. Це  — Володи
мир Ярославич, син галицького князя Ярослава Осмомисла (до речі, 
батька Ігоревої дружини Ярославни). Ось як характеризує його до
слідник: «Дивовижно обдарований поетичними здібностями, учень 
славетного Бояна, котрого він, вважаю, знав особисто, Володимир 
Ярославич, інтелектуал, інтелігент XIII віку, володіючи енциклопе
дичними, історичними, державними, політичними, природничими та 
іншими знаннями, будучи на висоті передових  — по суті, всенарод



11

Лексикологія. Фразеологія

них  — поглядів свого часу, залишив високоідейний і  високохудожній 
твір колосальної сили».

Версія українського вченого видається справді переконливою.
Отже, ім’я автора «Слова о  полку Ігоревім» вже перестало бути 

великим анонімом?
(М.  Слабошпицький)

Визначте в  тексті власне українські слова.

Проаналізуйте виділені слова за походженням. Чи можливо замінити ці сло-
ва сучасними? Аргументуйте свою думку. Наведіть приклади слів активної 
та пасивної лексики.

Запам’ятайте значення вжитих у  тексті слів монографія та анонім. Зробіть 
лексичний розбір їх.

9  Мудрість народна. Прочитайте прислів’я і  приказки. З’ясуйте їх зміст. 
У  яких ситуаціях ви могли би почути або використати подані вислови? Зна-
йдіть слова з  переносним значенням.

1.  Не подумавши, і  кілочка не затешеш. 2.  Знан
ня красить, а  незнання смішить. 3.  Таке верзе, що 
й  купи не тримається. 4.  Грамоти вчиться  — завжди 
пригодиться. 5.  Не завжди говори, що знаєш, а  завжди знай, що го
вориш. 6.  Або розумне казати, або зовсім мовчати. 7.  Хто своєї мови 
цурається, той сам себе стидається. 8.  Від науки голова не болить.
До виділених слів доберіть синоніми.

Визначте й  з’ясуйте правопис слів, поданих у  рамці. Чи можна їх назвати 
антонімами? Аргументуйте свою думку. Доберіть 4–5  слів на подану орфо-
граму. Запишіть їх.

10  Доберіть до поданих слів антоніми. Кожен з  антонімів запишіть із синоні-
мами.

Зразок. Гарний (хороший, красивий)  — поганий (негожий, невродливий).

Спокійний, подібний, веселий, дорогий, сміливий, трудолюбивий.

Моногра5фія  — наукове дослідження, у  якому висвітлюється одна 
тема. 

Аноні 5м  — автор твору, який приховує своє ім’я.

знання 5
незнання 5
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Складіть 3–4  речення, увівши до них фразеологізми з  поданими словами. 
Використайте фразеологічний словник.

11  До наведених словосполучень або тлумачень доберіть іншомовні відповід-
ники. Використайте слова з  довідки.

Автор музичного твору. Правка тексту. Понадпрограмний, не
обов’язковий для вивчення навчальний курс. Різновид комічного. Ве
ликий літак далекого сполучення. Виконання музичного твору двома 
співаками або на двох інструментах. Людина, якій притаманна над
звичайна обдарованість. Єдиний у своєму роді предмет. Хід розвитку, 
зміна якогось явища.
Довідка:   редагування, лайнер, факультатив, гумор, дует, геній, композитор, унікаль

ний, динаміка.

12  Прочитайте речення. Випишіть фразеологізми й  визначте джерело похо-
дження кожного з  них.

1.  Я  люблю, щоб дівчина була трохи бриклива, щоб мала серце 
з  перцем. (І.  Нечуй-Левицький) 2.  Без вірного друга велика туга. (Нар. 
творч.) 3.  Лихо давнє й  сьогочасне. (Панас Мирний) 4.  Хто моря пе
реплив і  спалив кораблі за собою, той не вмре, не здобувши нового 
добра. (Леся Українка) 5.  Не все одразу дається, а  потроху та помалу, 
то зробиш користі чимало. (Нар. творч.) 6.  Наша ціль  — людське 
щастя і  воля. (І.  Франко)
Поясніть значення фразеологізмів. У  разі потреби скористайтеся фразеоло-
гічним словником. Які ще види словників ви знаєте?

До виділених слів доберіть антоніми.

13  Відновіть сталі вислови, уписавши потрібні за змістом заперечні й  неозна-
чені займенники з  довідки.

Тут … не так; не жаліти … ; за … ціну; перекладати на … плечі; 
… гріха таїти; обертатися на … ; … силою; хай йому … ; … мірою.
Довідка:  ніщо, ніякою, ні5чого, деякою, чиїсь, щось, всяку, нічо5го, абищо.

Складіть і  запишіть 3–4  речення з  відновленими фразеологізмами.

Поясніть правопис ужитих у  фразеологізмах займенників. Доберіть фразео-
логізм-синонім до виділеного сталого вислову.
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14  Культура мовлення. Прочитайте виразно уривок із вірша Дмитра Білоуса. 
Знайдіть і зачитайте речення з фразеологізмом. З якою метою автор викори-
став його? Які форми мовлення поєднано в  тексті? З’ясуйте роль питальних 
речень. Схарактеризуйте останнє речення за метою висловлювання.

ПиТАюТь ЧАСОМ ЖУРНАЛІСТи

Питають часом журналісти, 
колеги з  радіо й  газет: 
— Чи не могли б  ви розповісти, 
як мислить, пишучи, поет? 
Як тему він бере сучасну, 
шукає творчого ключа? 
І як вплива на творчість власну 
робота перекладача? 
— Що ж, мушу брать бика за роги: 
нелегко щось своє утнуть. 
Та все ж  поета перемоги 
тут більш чи менш одразу ждуть. 
Бо серце, схоже на радара, 
в секунду ловить безліч хвиль. 
А вже як не стає зусиль, 
кричиш: який же я  нездара!..

Проаналізуйте розділові знаки при діалозі. Пригадайте, як називаються ви-
словлювання співрозмовників у  діалогічному тексті.

З’ясуйте лексичне значення виділеного слова (у разі потреби зверніться до 
словника наприкінці підручника). Складіть із ним складне речення, вико-
ристовуючи сполучники бо, щоб.

Комунікативний практикум

15  Розгляньте малюнок (с. 14) й  уявіть ситуацію: у  класі відбувається зустріч 
із  колишнім випуск ником вашої школи  — капітаном далекого плавання. Він 
розповідає про свій життєвий шлях, цікаві подорожі та зустрічі в  різних 
країнах світу, несподівані пригоди. 

А Складіть і запишіть монологічне висловлювання від імені випускника-капіта-
на. Використовуйте запозичені слова, неологізми, професійну морську лексику.
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Б Складіть і  запишіть діалог між слухачами й  капітаном. Використовуйте за-
позичені слова, неологізми, професійну морську лексику.

Подумайте і дайте відповіді

1. Що вивчає лексикологія?
2. Які групи слів за значенням ви знаєте? 
3. Які групи слів за походженням ви знаєте? Наведіть приклади.
4. На які групи поділяють лексику залежно від стилістичного вико

ристання?
5. Як ви розумієте поняття активна і  пасивна лексика? 
6. Що таке фразеологія?
7. Які різновиди фразеологізмів вам відомі? Наведіть приклади.
8. Які види словників вам відомі?

Домашнє завдання

16  Прочитайте. Виконайте одне із завдань.

1.  Про того, хто нещадно експлуатує, оббирає, утискає. 2.  Про 
того, хто підступністю, хитрощами залучає когонебудь до числа 
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своїх однодумців. 3.  Про того, хто виходить із  покори, позбувається 
обмежень. 4.  Про того, хто розгнівався, образився. 5.  Про того, хто 
в  поганому настрої, гнівається, нервує. 6.  Про того, хто зроблений 
(за біблійною легендою) з  ребра Адама. 7.  Про того, хто багато роз
мовляє, схиляючись до неправди.
А Користуючись довідкою, доберіть фразеологізми, які відповідали б  змісту 
висловів.
Довідка:  зачепити гаком; зламати вудила; драти по три шкури; як сич надувся; 

муха вкусила; адамове ребро; байки плести.

Б До виділеного в  довідці фразеологізму доберіть синонімічні й  складіть із 
ними речення. У  разі потреби зверніться до фразеологічного словника.

§ 3
Морфологія. Основні правила правопису

17  Прочитайте текст. Визначте стиль його. Доберіть заголовок у  формі слово-
сполучення. Аргументуйте свій вибір. Доведіть, що вироби з мореного дуба 
є  цінними речами. Пригадайте, які дубові вироби вам доводилося бачити.

З давніхдавен цінували люди меблі та прикраси, зроблені з  мо
реного дуба. Надто вже вишукані, міцні й  красиві вони виходили.

Дуб «морився» на дні водоймищ. Спочатку річка підмивала бе
реги: у  воду сипався пісок, сповзала глина, а  разом із цим зсува
лися й  дерева, що росли на берегах. Деякі з  них падали на дно на 
тому ж  місці, де сповзали. Інші вода відносила вниз за течією або 
до озера, куди впадала річка. Вони намокали, важчали й  теж тонули. 
Стовбури дерев поступово заносило піском та мулом, і  лежали вони 
під водою довгідовгі роки. Деревина дубів поступово ущільнювала
ся, і  чим більше минало часу, тим міцнішим ставало дерево.

Потім русло переміщувалося, озера пересихали. А  стовбури за
лишалися на суходолі, де їх і  знаходили люди. Робили з  них чудові 
меблі, які не боялися ані вологи, ані плину часу, ані коливань тем
ператури. Ще б  пак! Адже деревина, з  якої їх робили, пройшла гар-
тування і  водою, і  температурою, і  часом.
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Багато таких дубів знаходять у  нас в  Західній Україні, в  районах 
лісової та лісостепової частин України. Знаходять їх і  в інших куточ
ках нашої Батьківщини.

(В.  Улан)
Випишіть слова з  префіксами пере-, з-(с-) і  поясніть їх написання.

Виділене слово розберіть як частину мови. Яку синтаксичну роль воно ви-
конує? Доберіть 3–4  приклади на орфограму в  цьому слові.

18  Пригадайте вивчений у попередніх класах матеріал про частини мови та за-
вершіть висловлювання.

1. Морфологія  — розділ науки про мову, що вивчає …
2. Частини мови  — це …
3. У сучасні українській літературній мові налічують … частин 

мови, які діляться на … і  …
4. Вигук  — особлива частина мови, тому що …
5. Кожна частина мови характеризується …
Складіть і  накресліть схему «Частини мови». Доберіть і  запишіть приклади 
до кожної частини мови.

19  Прочитайте. Утворіть 5–6  різних за метою висловлювання речень. До їх 
складу введіть службові частини мови й  вигуки.

Сонце сліпить, сколихнулись відчуття, материнська мова, зустрів
ся перехожий, учень відповідав, школярі бешкетують, хворий лежить, 
художник малював, дідусь розповів, урок закінчився, зеленіють вер
болози, очі сяяли, чоловіки привіталися, час летить, знання поглиб
люються, вони дружили, годинник зупинився, виникають думки.
Запишіть утворені речення й  накресліть їх схеми. Поясніть розділові знаки 
в  реченнях. Визначте, якими частинами мови виражені другорядні члени 
речення.

20  Спишіть текст, ставлячи подані в  дужках іменники в  потрібній формі. Аргу-
ментуйте свій вибір. Доберіть заголовок, який би виражав основну думку 
висловлювання. Підтримайте або спростуйте твердження автора про слово, 
висуваючи власні тези.

Слово  — найтонше доторкання до серця, воно може стати і  ніж
ною запашною (квітка), і  живою (вода), що повертає (віра) в  добро, 
і  гострим (ніж), і  розжареним (залізо), і  (бруд). Мудре й  добре сло
во дає радість, нерозумне і  зле, необдумане й  нетактовне  — прино



17

Морфологія. Основні правила правопису

сить (біда). (Слово) можна вбити й  оживити, поранити й  вилікувати, 
посія ти (тривога) й  (безнадія) і  одухотворити, розсіяти сумнів і  за
смутити, викликати (посмішка) і  (сльоза), породити (віра) в  людину 
й  зародити (невіра), надихнути на (праця) і  скувати (сила) (душа)… 
Зле, невдале, нетактовне, просто кажучи, нерозумне слово може об
разити, приголомшити (людина).

(За В.  Сухомлинським)
Розкажіть про поділ іменників на відміни та групи. Наведіть приклади з тексту.

Зробіть синтаксичний розбір останнього речення. Якими членами речення 
виступають іменники?

Поясніть значення слів і  словосполучень запашна квітка, бруд, нетактов-
не, одухотворити, сумнів, зародити невіру, образити, приголомшити.

21  Запишіть назви річок у  родовому відмінку.

Дніпро, Євфрат, Дон, Дністер, Амур, Збруч, Хорол, Смотрич, Ду
най, Псел, Рейн, Тетерів, Донець, Ніл, Єнісей.
З’ясуйте, чому в одних словах виступає закінчення -а (-я), а в інших — -у (-ю).

22  Прослухайте. Доведіть, що це текст. Назвіть його основні ознаки, ілюстру-
ючи відповідь прикладами. Доберіть заголовок. Визначте можливого адре-
сата й  мету висловлювання. Випишіть ключові слова.

Чарівна природа рідного села, розмай дерев, квітів, зеленого руна 
трав стали для Катерини Білокур академією мистецтва. Дівчина са
мотужки осягає таємниці техніки живопису. До художнього відтво
рення краси довколишнього світу йде навмання. Милуючись кож
ною квіточкою, листочком, травинкою, кольоровою гамою сутінків 
і  світанків. Вона у  природи навчається поєднувати кольори та від
тінки, передавати на полотні світлотіньові переходи. Найпліднішим 
у  її творчості був післявоєнний період. Нею створено такі перлини, 
як «Цар Колос», «Буйна», «Привіт урожаю», «Рідне поле», «Сніданок», 
«У Шрамківському районі на Черкаській землі» та ін.

(О.  Гончар)
Доберіть кілька означень до слів природа, село, квітка.

Поясніть значення виділених слів (у разі потреби зверніться до словника 
наприкінці підручника).

Випишіть займенники. Розберіть як частину мови.

Поясніть розділові знаки в  тексті.
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23  Запишіть дієслова в  три колонки: у  першу  — утворені префіксальним спо-
собом, у  другу  — суфіксальним способом, у  третю  — префіксально-суфік-
сальним способом.

Випрасувати, сідлати, стратити, виливати, вдуматися, зрешетити, 
влетіти, змерзнути, недосолити, голосувати, озвучити, штовхнути, 
змалювати, пояснити, зробити.
Складіть 3–4  речення, використовуючи подані дієслова. Визначте синтак-
сичну роль їх.

Доберіть синоніми до виділених дієслів.

24  Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. Перепишіть, уставляючи 
пропущені літери й  записуючи цифри словами. Яку роль у  побудові тексту 
відіграють числівники? Визначте розряд числівників. З’ясуйте функцію спо-
лучників. Чим пояснити поділ тексту на абзаци?

Єг..петські п..рам..ди  — перші за хронологією із 7  чудес світу, 
7  споруд, що вражали жителів своєю гранд..озністю.

До інших 6  належать: «висячі сади» Сем..рам..ди у  Вав..лоні; храм 
Артем..ди в Ефесі, пізніше спалений Геростратом; статуя Зевса Ол..м  
п..йського роботи грецького скульптора Ф..д..я; прикрашений баре
льєфами і  статуями Мавзолей у  Гел..карнасі; Колос Родоський  — 
мідна статуя бога Сонця Гел..оса, понад 70  метрів заввишки, зведена 
біля входу в  гавань Родосу. 7  чудом світу вважають маяк на острові 
Фаросі, збудований у  300–280  роках до нашої ери, мармурова башта 
якого мала висоту близько 180  метрів.

(За кн. «Шкільний меридіан»)
Культура мовлення. Провідміняйте 3–4  числівники на вибір. З’ясуйте пи-
тання про паралельні відмінкові закінчення кількісних числівників.

Назвіть орфограми, над якими ви працювали, вставляючи пропущені літери.

Поставте наголос у  виділених словах.

25  Слово і  мистецтво. Пригадайте вивчену на уроках української літератури 
народну думу «Буря на Чорному морі». Яким у  ній зображено море? Роз-
гляньте репродукцію картини Івана Айвазовського «Місячна ніч на Чорному 
морі». Порівняйте Чорне море, описане в  думі та зображене на картині. Як 
впливає образотворче мистецтво на сприйняття й  розуміння задуму авто-
ра  думи?
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І. Айвазовський. Місячна ніч на Чорному морі

Об’єднайтеся в групи та опишіть картину, порівнюючи твір живопису й текст 
народної думи.

26  Слово-диво. Прочитайте виразно вірш Вікторії Чемерис. Доберіть заголо-
вок. Визначте тему й  основну думку. Поміркуйте, яку роль відіграють різні 
частини мови у  творенні тексту.

О слово рідне! Хто без тебе я? 
Чи буде жить в  віках душа моя, 
Чи буде сонцем в  небі пломеніть, 
А чи залишиться в  пітьмі століть? 
О слово рідне! Знаю: тільки ти 
До мрій прозорих підведеш мости. 
І виллється дзвінкий пташиний спів 
До батьківських, до рідних берегів. 
О слово рідне  — чисте джерело. 
Мене з  дитинства в  юність привело 
Ти  — промінь світанкової зорі, 



20

Повторення та узагальнення вивченого

Суцвіття ніжне в  весняній порі. 
О слово рідне  — синь і  небокрай. 
З народом вік живи і  процвітай. 
І лине хай в  небесну голубінь 
Твоя цілюща, життєдайна синь.

Запишіть виділене речення й  проаналізуйте кожне слово як частину мови.

Поясніть лексичне значення слів джерело, промінь, суцвіття. Доберіть до 
них синоніми.

Комунікативний практикум

27  Складіть діалог на тему «Здійснення мрій». Використовуйте рядки з  поезії 
Вікторії Чемерис.

Подумайте і дайте відповіді

1. Чому частини мови поділяють на самостійні та службові?
2. Що лежить в  основі поділу самостійних частин мови на змінні 

й  незмінні?
3. Назвіть змінні самостійні частини мови. Наведіть приклади.
4. Які ви знаєте форми дієслова? Схарактеризуйте їх.
5. Які особливості має прислівник як самостійна частина мови? 

Проілюструйте прикладами.
6. Назвіть службові частини мови. Наведіть приклади.
7. Розкажіть про місце вигуку серед частин мови.
8. Які основні орфограми ви можете прокоментувати?

Домашнє завдання

28  Оберіть одне із завдань і  виконайте його.

А Доберіть до поданих слів спільнокореневі, які б  належали до різних ча-
стин мови.

Днювати, кам’яний, синява, надвоє, чорний, холод, співати.
Б Зробіть морфологічний розбір слів холод, співати.

В Культура мовлення. Слово надвоє має подвійний наголос. Поміркуйте, 
як зміниться значення вжитого слова з  різним наголошуванням, склавши від-
повідні речення.
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Розвиток мовлення

Особливості побудови тексту з елементами опису

29  Прослухайте текст. Визначте тип мовлення. Доведіть належність тексту до 
художнього стилю. Доберіть заголовок.

Після обіду купалися; Танцюра купався трохи осторонь від това
риства, і  по вологому піску узбережжя було видно глибоко впечата
ний слід його важкого протеза.

Потім усі гуртом пішли вподовж коси по бережечку, і  так було 
тут гарно, вільно, роздольно, що й  сперечальники, нарешті, попри
мовкали, погляди людей ласкавістю засвітились, хмелем зачаровано
сті. Танцюра, світячи сивиною, рішуче кульгав попереду, скрип його 
протеза і  скрик чайки були чи не єдині звуки довколишнього світу. 
Танцюрі, видно, подобалось бути в  ролі вожака, він ішов повеселі
лий, ведучи вперед товариство, протез його вгрузав упевнено, він 
його аж вкручував у  пісок.

Море випліскує хвилю за хвилею, миє й  миє косу, що просте
лилася пластома в  синяву моря. Десь аж там, на вістрі її, мав бути 
морський маяк. Якби не мла, білу вежу його було б  видно й  сюди  — 
ясними ранками вона блищить, біліє на обрії. Одначе й  зараз, хоч 
млисто було, крізь марево спеки всі поглядали вперед: чи не забовва
ніє часом десь там, край неба, біла вежа маяка. Люди суші, а  чомусь 
їх не покидала така цікавість.

Повно було дикого птаства. Клекотіло в  повітрі, спочивало табу
нами на воді, жовтіло безпомічними пташенятами в бур’янах, де всю
ди валялись скаралущі, покинутий одяг тих, що вже повискакували 
на волю. Лебеді біліли далеко в  морі, набагато далі, ніж вранці. Їх 
розглядали у  бінокль, що його прихопив один з  молодих доглядачів.

Заглибились далеко на косу, коли їх догнали ще двоє: Ольжин 
шеф, зсутулений кандидат наук із контори заповідника, та цей самий 
смаглявий красень, цей чубатий парубокєгер… Ольги він начебто 
й  не помітив. Сягнисто ступаючи у  своєму потертому єгерському га
ліфе, все пряв очима вперед, і  в руці у  нього була  — Ольга очам не 
повірила  — мисливська рушниця.

(О.  Гончар)
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Зміст і  структура тексту. Визначте тему й  основну думку тексту. Поміркуй-
те, за яких історичних часів розгортаються описані в  тексті події? Виділіть 
структурні частини прослуханого. Назвіть ключові слова й  словосполучен-
ня, що розкривають тему тексту. Поділіть текст на смислові частини та ви-
значте мікротеми. Запишіть складний план тексту.

Мовностилістичний аналіз тексту. Назвіть власні назви та поясніть їх пра-
вопис. З’ясуйте лексичне значення слів єгер, скаралущі, кандидат наук, галі-
фе. Доберіть синоніми до слів сягнисто, пластома, попримовкали, млисто. 
Назвіть художні засоби, використані письменником для розкриття теми, 
основної думки тексту та опису місцевості. Визначте типи мовлення, поєд-
нані в  тексті. Доведіть свою думку.

Побудуйте висловлювання з  елементами опису на основі опрацьованого 
тексту. Використайте пам’ятку.

30  Прочитайте текст. Визначте його основну думку, стиль і  тип мовлення. До-
беріть заголовок у  формі словосполучення.

Для того щоб емоції легше було приборкувати, надавати їм есте
тичного виразу, використовується художній образ. Це вперше почали 
практикувати античні оратори, які щедро запозичували з  художньої 
літератури поетичні прийоми.

Відмінність образу від логічного умовиводу полягає в  тому, що 
образ наче наочно показує, малює вашу думку. Образи ґрунтуються 
на конкретночуттєвих переживаннях дійсності: зорових, слухових 

Як готуватися до побудови тексту з елементами опису
1. Прочитайте або прослухайте текст.
2. Визначте стиль і  тип мовлення, тему й  основну думку висловлю-

вання.
3. Поміркуйте над елементами опису на основі спостережень або 

уяви.
4. Складіть план відповідно до теми й  змісту висловлювання.
5. Продумайте послідовність опису й  будови вашого висловлювання 

відповідно до плану.
6. Доберіть слова, словосполучення, які допоможуть вам побудувати 

висловлювання з  елементами опису.
7. Відтворіть висловлювання спочатку подумки, а потім — в усній чи 

писемній формі.
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чи тактильних враженнях. Так, мистецтво живопису (живописний 
образ) спирається на те, що бачать наші очі. Музика використовує 
те, що здатні відчути наші вуха. А  слово містить у  собі можливості 
всіх видів мистецтва.

Ось Д. Загул змальовує нам жнива, коли над полем дзижчать сер
пи, перетинаючи сухі й  пружні, нагріті сонцем стеблини жита:

Між межами жваво, живо 
Жовте жито жнуть женці.

Що створює тут враження отого дзижчання? Повтор звуку «ж» 
в  кожному слові вірша.

А можна словом і  «малювати»: «Ідуть дощі. Холодні осінні ту
мани клубочаться угорі й  спускають на землю мокрі коси» (М.  Ко-
цюбинський). Ми ніби бачимо в  уяві своїй оті «мокрі коси», що їх 
спускає кубло вологого мороку нагорі  — хмара, бачимо дощ, немов 
живу істоту, породження осені.

Як відомо, у мові нашій виділяються звуки, слова, словосполучен
ня й  речення. Образ твориться переважно на рівні звука та слова, 
однак художня гра може спостерігатися й  на рівні синтаксису…

(За С.  Абрамовичем, М.  Чикарьковою)
З’ясуйте зміст першого речення. Що вам відомо про античних ораторів та 
ораторське мистецтво? Чи можна когось із вашого класу назвати оратором?

Поділіть висловлювання на мікротеми та усно доповніть одну з них відомою 
вам інформацією.

Складіть план і  стисло перекажіть текст. Використайте пам’ятку.

Як готуватися до стислого переказу тексту
1. Прочитайте або прослухайте текст.
2. Визначте стиль і  тип мовлення, жанр твору.
3. Подумки виділіть найважливішу інформацію в  тексті, відкиньте 

другорядне.
4. Складіть план відповідно до теми та змісту висловлювання.
5. Викладайте матеріал послідовно.
6. Не скорочуйте текст надмірно.
7. Намагайтеся передати причиново-наслідкові зв’язки та відтворити 

засоби образності тексту.
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Синтаксис. Пунктуація

Ви розпочинаєте вивчення ще одного цікавого розділу грамати
ки  — синтаксису. Якщо в  морфології вивчають морфологічну будову 
слів, особливості їх словозміни, формотворення, об’єднання слів у  від
повідні частини мови, то в  синтаксисі ці слова розглядають як елемен
ти словосполучення, а  також як складові частини речення й  тексту.

Ви переконаєтеся на практиці, що синтаксична система україн
ської мови розвинена й  гнучка. 

Синтаксис  — розділ науки про мову, що вивчає словосполучення 
й  речення, їх будову, види, граматичне значення, способи зв’язку слів 
у  словосполученнях та реченнях.

Пунктуація  — розділ науки про мову, що вивчає систему правил 
про вживання розділових знаків.

§ 4
Словосполучення. Будова й види словосполучень

31  Видатні українці. Прочитайте текст. Визначте його тему й  основну думку. 
Продовжте перелік першорядних постатей українського народу.

СиНи УКРАЇНи
У кожного народу є  свої історичні постаті першої величини, яких 

не в  змозі прикрити пил віків, як і  не можуть зламати їх кайдани 
можновладців чи оббрехати діячі псевдонауки. До таких велетнів 
української національної культури, політичної думки і  дії останніх 
двох століть безперечно належать Тарас Шевченко, Іван Франко 
та Михайло Грушевський. Саме з  їхніми іменами, їхньою творчою 
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спадщиною насамперед пов’язані ідеї відродження української куль
тури, науки, громадської думки, відродження історичної свідомості 
й  націо нальної гідності народу. Всі вони належали до революційного 
крила української інтелігенції, яка ніколи не обмежувала поле своєї 
діяльності суто національними проблемами, а  поряд з  усвідомленням 
необхідності боротьби за національне визволення прагнула домогти
ся й  визволення соціального.

Саме ці великі постаті українського народу били на сполох з  при
воду майже цілковитої русифікації на Сході, полонізації або онімечення 
на Заході, особливо в міських та «інтелігентних» прошарках населення.

Саме їхній приклад, їхня самопожертва й  непримиренна позиція 
революційних демократів будили свідомість народу, кликали його до 
боротьби за державність.

(А.  Трубайчук)
Запишіть 5–6  словосполучень. Позначте головне й  залежне слова.

Які сполучення слів не є словосполученнями? Аргументуйте своє твердження.

З’ясуйте лексичне значення виділених слів. У разі потреби зверніться до 
словника наприкінці підручника.

32  Мовознавче дослідження. Розгляньте схему та складіть зв’язне висловлю-
вання про види словосполучень за способом вираження головного слова.

Вид словосполучення Спосіб вираження головного слова

Іменникове іменник: гарна сукня

Прикметникове прикметник: повний води

Числівникове числівник: три підручники

Займенникове займенник: дещо незрозуміле

Дієслівне дієслово: ходити на плавання

Прислівникове прислівник: глибоко в  морі

Наведіть власні приклади кожного виду словосполучення.

ñ

ñ

ñ

ñ

ñ

ñ
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33  Слово-диво. Прочитайте виразно уривок із вірша Василя Голобородька 
«Ми йдемо». Визначте основну думку твору. Що мав на меті автор, створю-
ючи цю поезію?

Ми йдемо по Україні: 
від степів до гір, 
від лісів до морів — 
звідусіль виходимо на прадавні шляхи, 
і немає нам ліку.
Ми чинимо волю наших прадідів, 
це вони нас послали у  путь, 
щоб ми йшли нашою віковічною землею 
із нашими багатолюдними містами, 
із нашими тихомрійними селами, 
із нашими золотоверхими церквами…
Ми йдемо по Україні, 
пов’язані вишиваними дівочими руками рушниками, 
і радість сяє в  наших очах.

У кожному реченні назвіть усі можливі словосполучення. Визначте їх вид.

Запишіть 3–4  словосполучення різних видів.

Словосполучення — це поєднання двох або більше повнозначних 
слів, що виражають єдину назву предмета, поняття, уявлення й  висту-
пають однією поширеною назвою: дитячі усмішки, доля поета, гово-
рити голосно.

Словосполучення, як і  слова, виступають складовою частиною ре-
чення. Словосполученню не властива інтонаційна закінченість.

Словосполучення складається з  головного і  залежного слів.
За будовою словосполучення бувають прості (складаються з двох 

повнозначних слів: невеликий твір, написав швидко) і  складні (утво-
рені з  трьох і  більше повнозначних слів: дуже пізно прийшов, цікава 
фотографія в  альбомі). Слова в  словосполученні мають змістовий 
зв’язок (ставлять запитання від головного слова до залежного: йти 
(як?) повільно) і  граматичний (здійснюють за допомогою залежного 
слова або закінчення та прийменника: листя дерев, стояти серед од-
нокласників).
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Залежно від морфологічного вираження головного слова слово-
сполучення бувають:

1) іменникові: красива осінь, різнобарвні дерева;
2) прикметникові: готовий працювати, розумний занадто;
3) числівникові: десятеро учнів, один із новеньких;
4) займенникові: хтось із присутніх, кожен із вас;
5) дієслівні: читати виразно, пишучи листа;
6) прислівникові: тепло мені, радісно за сина.

34  Запишіть словосполучення: один учень — прості, другий — складні. Визнач-
те зв’язок між словами в  словосполученнях (за змістом чи граматичний). 
Доведіть правильність виконання завдання.

Народний звичай, стеблина соломи, козацька важка доля, дуже 
несподіваний вчинок, прийти вчасно, зустрічати ранню весну, висо
кий на зріст, дуже рано стемніло, низенький хлопець із м’ячем, нова 
кімната, підплив повільно, гарно відпочивати.
Доберіть п’ять означень до слова доля. Складіть речення з ними.

Із секретів синтаксису
Слід відрізняти лексичні словосполучення від фразеологічних. 

Фразеологічні словосполучення є  одним членом речення, і  їх можна 
замінити словом або кількома словами. Наприклад: прийти невчас-
но  — лексичне словосполучення; прийти як рак свисне  — фразеоло-
гічне словосполучення.

35  Визначте з-поміж поданих сполучення слів, які не є  словосполученнями.

Школярі навчаються, старанні й  відповідальні, боліти душею, на 
півдні, наживати ворогів, чудова природа, бореться й  живе, хвилю
ється людство, пальцем не ворухнути, дванадцять підручників, двоє 
з  дослідників, занадто пізно прийшов, гарненька спідниця з  мережи
вом, лежати в  недузі.
Випишіть окремо лексичні й  фразеологічні словосполучення. Усно добе-
ріть до фразеологічних словосполучень слово або слова, які відповідали  б 
 їхньому значенню.
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Подумайте і дайте відповіді

1. Що вивчає синтаксис?
2. Що називають словосполученням? Наведіть приклади.
3. Які бувають словосполучення за вираженням головного слова? 

Наведіть приклади.
4. Назвіть види словосполучень за будовою, ілюструючи прикладами.

Домашнє завдання

36  Уявіть, що ви готуєтесь до уроку географії і  одним із завдань є  розповідь 
на тему «Чудовий край  — Україна». Складіть висловлювання в  публіцис-
тичному стилі, використовуючи словосполучення називають європейською, 
географічний центр України, на південному заході, багато національностей, 
один із  найцікавіших куточків, налічує  24  області.

§ 5
Види зв’язку слів у словосполученні

37  Мовознавче дослідження. Розгляньте схему. Що нового ви дізналися про 
зв’язок слів у  словосполученні? Зробіть висновок, що таке узгодження, ке-
рування, прилягання.

Види зв’язку слів у словосполученні

узгодження керування прилягання

у тому ж  роді, 
числі й  відмінку: 
невеликий твір

за допомогою прийменника 
чи без прийменника: піді-
йшов до берези, свято осені

лише за змістом: 
прибіг швидко

Гра «Хто більше?»

38  Доберіть приклади словосполучень кожного виду зв’язку для опису пода-
них фотоілюстрацій. Назвіть міста, де споруджено ці пам’ятники. Чиї імена 
вони увічнюють?
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Пам’ятник Т. Шевченку в Києві Пам’ятник І. Федорову у Львові

У словосполученні між головним і  залежним словами розрізняють 
три види підрядного зв’язку: узгодження, керування, прилягання.

Узгодження  — спосіб зв’язку, коли залежне слово ставимо в  тих 
самих формах, що й  головне: зоряне небо, сміливий хлопчик.

Керування  — спосіб зв’язку, при якому залежне слово ставимо 
в  тому відмінку, якого вимагає головне слово: виконаний (ким?) шко-
лярами, куточок (чого?) лісу. При зміні головного слова залежне не 
змінюють: збираю листя, збирають листя, збираємо листя, збирає 
листя. Керування може бути іменниковим, прикметниковим, займен-
никовим, дієслівним, прислівниковим.

Прилягання  — спосіб зв’язку, при якому залежне слово, маючи 
незмінну форму, слід поєднувати з  головним лише за змістом. Залеж-
ними словами при цьому виступають прислівники, дієприслівники, 
неозначена форма дієслова: бажання говорити, упоратися несподі-
вано, вирішують ідучи.
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39  Спишіть словосполучення. Визначте вид зв’язку слів у  них. Аргументуйте 
свій вибір.

Сіяти зерно, місто Херсон, зібрати зошити, сильний духом, гово
рити пошепки, українська література, занадто відповідально, відверта 
розмова, поспішаючи до дошки, заходиш у  метро, наша історія.
Складіть речення з виділеним словосполученням.
З-поміж поданих визначте словосполучення, які можна перебудувати так, 
щоб слова між собою поєднувалися лише за змістом.

Гра «Хто швидше?»

40   Визначте види зв’язку слів у словосполученнях кожної групи. Аргументуйте 
свій вибір.

1. Читання вголос, кава повіденськи, шапка набакир, сьогодні вдень, 
зовсім поруч.

2. Щоденна праця, непохитна мужність, рідний дім, молодіжний 
фестиваль, єдина мета, кожен день.

3. Славити Батьківщину, пісня про щастя, потрібний людям, радіс-
но дітям, готуватися до зустрічі.

Доберіть антоніми до виділених слів й  усно складіть із ними словосполу-
чення.

41  Слово-диво. Прослухайте текст. З  якого твору взято цей уривок? Визначте 
стиль і  тему тексту.

Діялось се в  тридцятих роках минулого століття. Українське по-
спільство, поборене у класовій боротьбі, з ярмом панщизняної неволі 
на шиї, тягло свою долю з  глухим ремством. То не віл був у  ярмі, 
якого паша й  спочинок могли зробити щасливим: ярмо було накла
дене на шию дикому турові, загнаному, знесиленому, але овіяному ще 
степовим вітром, із не втраченим іще смаком волі. Він ішов у  ярмі, 
скорившись силі, хоч часом із гніву очі йому наливались кров’ю, 
і  тоді він хвицав ногами і  наставляв роги…

Вільний дух народу ще тлів під попелом неволі. Свіжі традиції 
волі, такі свіжі, що часом трудно було відрізнити сьогодні од вчора, 
підтримували жевріючу під попелом іскру. Старше покоління, свідок 
іншого життя, показувало ще на долонях мозолі від шаблі, підня
тої в  оборону народних і  людських прав. Пісня волі, опоетизованої, 
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може, в  дні лихоліття, чаруючим акордом лунала в  серцях молоді, 
поривала її туди, де ще не чуть кайданів, скованих на людей людьми. 
На широкі бессарабські степи, вільні, без пана й  панщини, рвалась 
гаряча уява й  тягла за собою сотки й  тисячі…

(За М.  Коцюбинським)
З’ясуйте лексичне значення виділеного слова (скористайтеся словником на-
прикінці підручника). Як ви розумієте вислів «свіжі традиції волі»?

Випишіть із тексту по 3–4 словосполучення з різними видами зв’язку. Пере-
творіть їх на словосполучення з  іншим видом зв’язку. Які зміни відбулися?

Гра «Хто швидше?»

42  З поданих слів утворіть словосполучення з видом зв’язку керування.

Директор, школа; атестація, історія; говорити, подруга; здібний, 
математика; запрошувати, однокласник; вітайте, Олена Вадимівна; на
полягати, змагання; сильніший, команда; відповідай, Вероніка.
Складіть 3–4  речення з  утвореними словосполученнями (усно).
Зробіть синтаксичний розбір 3–4  словосполучень.

Зразок розбору
Добре жить тому, чия душа і  дума добро навчилися любить. (Т.  Шевченко)

Усний Письмовий
У словосполученні добре жить головне сло
во  — жить. Залежне  — добре. Жить (як?) добре. 
Головне слово виражене дієсловом, залежне  — 
прислівником. Словосполучення просте, за спосо
бом вираження головного слова  — дієслівне. Вид 
зв’язку слів у  словосполученні  — прилягання.

добре жить
(присл.) (дієсл.)
(просте, приляг.)

План синтаксичного розбору словосполучення
1. Виділіть словосполучення в  реченні.
2. Назвіть головне та  залежне слова. Поставте запитання.
3. Укажіть вид словосполучення за будовою (просте, складне).
4. Визначте, якими частинами мови виражені головне і  залежне слова.
5. Визначте вид словосполучення за способом вираження головного 

слова (іменникове, прикметникове, займенникове, числівникове, 
діє слівне, прислівникове).

6. З’ясуйте вид зв’язку слів у  словосполученні (узгодження, керуван-
ня, прилягання).

як?:̂~~~~~?ñ(
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43  Уявіть, що ви готуєтеся до контрольної роботи з  теми «Словосполучення». 
Складіть монологічне висловлювання про словосполучення, використову-
ючи план синтаксичного розбору й  теоретичний матеріал. Доберіть власні 
приклади. Який стиль мовлення ви використаєте?

Подумайте і дайте відповіді

1. Який зв’язок може бути між словами в  словосполученні? Як від
різнити граматичний зв’язок слів у  словосполученні від зв’язку за 
змістом? Наведіть приклади.

2. Які ви знаєте види зв’язку слів у  словосполученні? Наведіть при
клади.

3. Визначте вид зв’язку слів у  поданих словосполученнях: дуже 
швидко, повертатися додому, написаний дівчиною, відпочивати 
з  батьками, материнська ласка, трьох друзів.

Домашнє завдання

44  Краса врятує світ. Розгляньте репродукцію картини. Оберіть одне із зав-
дань і  виконайте його.

М. Пимоненко. Вечоріє
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Запитання й завдання для повторення  та узагальнення

А За поданими нижче схемами доберіть словосполучення для опису карти-
ни та  запишіть їх. Зробіть синтаксичний розбір словосполучень.

1. дієслово + іменник у  знахідному відмінку
2. прикметник + іменник у  називному відмінку
3. займенник + прийменник + іменник у  родовому відмінку
4. дієслово + дієприслівник
5. прислівник + прислівник
6. числівник + прийменник + прикметник + іменник у  родовому 

відмінку
7. дієслово + прийменник + іменник у  давальному відмінку
Б Усно утворіть 3–4  словосполучення за власне створеними схемами, яких 
немає в  переліку (див. завдання А). Зробіть синтаксичний розбір словоспо-
лучень.

ЗАПитАннЯ й ЗАВДАннЯ ДЛЯ ПОВтОреннЯ  
тА УЗАГАЛьненнЯ

   I. Дайте відповіді на запитання.

 1. Що вивчають синтаксис і  пунктуація? Сформулюйте чітке визна
чення.

 2. Яку одиницю синтаксису називають словосполученням?
 3. З яких частин складається словосполучення?
 4. Назвіть види словосполучень за будовою. Наведіть приклади.
 5. На яке слово необхідно звернути увагу, щоб розділити словоспо

лучення на види?
 6. Які види словосполучень ви знаєте?
 7. Які словосполучення виступають як один член речення?
 8. Як визначити зв’язок слів у  словосполученні?
 9. Які є  способи зв’язку слів у  словосполученні?
10. Наведіть приклади лексичних і  фразеологічних словосполучень. 

У  чому полягає відмінність між ними?
11. Які сполучення слів не є  словосполученнями? Наведіть приклади.
12. Чому підмет і  присудок не можна назвати словосполученням?
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Синтаксис. Пунктуація

   II. Складіть діалог з однокласником (однокласницею), використовуючи подані 
вище запитання.

   III. Виконайте завдання.

I рівень
1. Укажіть рядок, у  якому всі словосполучення дієслівні.

А виконати завдання, мрія про щастя, читаючи книгу, думати 
над прочитаним, гаяти час, відповісти на запитання

Б пам’ятати про подвиг, думка про товариша, поглядати у  вік
но, спостерігати за дітьми, мрія вчитися, радість перемоги

В сповнений надій, доглядати хворого, купити ліків, сподіватися 
на краще, одержати нагороду, повернутися в  місто

Г працювати на совість, допомагати батькам, виконуючи дору
чення, вручити подарунок, вступити до інституту, чекати весни

II–III рівні
2. Прочитайте уривок із тексту. Поясніть розділові знаки.

Пишні левади пропахли медовим ароматом. Барвляться на них 
у  веселому танці білі, салатові й  голубенькі метелики, з  досвітку й  до 
смеркання заклопотано гудуть огрядні джмелі й  трудівницібджоли. 
Кому не хочеться поласувати духмяним медом із розмаїтого левадно
го травозілля!

(За М.  Яценком)
3. Випишіть виділені в  тексті словосполучення й  зробіть їх синтак

сичний розбір.

IV рівень
4. Побудуйте висловлюваннярозповідь з теми «Синтаксис і пунктуа

ція  — важливі розділи науки про мову».
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речення. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

Просте речення.  
Двоскладне речення.  
Головні і другорядні члени речення

Серед розмаїття синтаксичних одиниць реченню належить цент
ральне місце, оскільки воно безпосередньо формує повідомлення. 
Саме в  реченні реалізовано найважливіші функції мови: комуніка
тивну й  пізнавальну.

Основною ланкою синтаксичної системи української мови є  дво-
складні речення. Для них характерні необмежені виражальні можли
вості, різноманітність конструкцій, широке використання лексики. 
Граматичну основу двоскладного речення становлять підмет і  при
судок як головні члени. Між ними утворюється особливий грама
тичний зв’язок: присудок вимагає підмета у  формі називного відмін
ка, а  підмет підпорядковує присудок, визначаючи його форми числа, 
особи (роду).

§ 6
речення. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

45  Прочитайте текст. Визначте тему його. Назвіть речення, що передає основну 
думку тексту. Про яку функцію мови йдеться? Відповідь проілюструйте при-
кладами з  тексту.

Кожен день дає нам урок пізнання. І  завжди 
і  скрізь нашим учителем є  мова.

Усі діяння наші, думи і  сподівання закріплю
ються у  слові. Слово  — наше найзіркіше око, наймогутніша сила. 
Через слово людина пізнає недоступне безпосередньому сприйман
ню. У  цьому диводійному дзеркалі відбиваються всі «айсберги»  світу. 

пізна5ння
послане5ць
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Просте речення. Двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення  

У  слові постають перед нашим зором сторінки давньої історії та 
здобутки майбутнього. Промовляють до нас високі снігові вершини 
гір, водоспади Америки й  Африки, льодові пустелі Арктики, глибінь 
космосу. Стають зримими найдрібніші частинки Всесвіту.

За допомогою слова ми можемо звернутися до далеких нащадків 
і  передати їм у  слові найсокровенніше. Слово  — найвірніший посла
нець із минулого в  сьогодення і  з сьогодення в  прийдешнє. Завдяки 
його могутності не замулюється досвід людський. Це схованка мудро
сті і  невмирущості народу.

(За І.  Вихованцем)
У прямому чи переносному значенні вжито виділене в  тексті слово? Пояс-
ніть значення його.

Запам’ятайте наголошення слів, поданих у  рамці.

Поміркуйте, які засоби пізнання дійсності, крім книги, доступні людині. 
Складіть про це 2–3  речення. Підкресліть у  них граматичні основи.

речення  — основна інтонаційно та  граматично оформлена оди-
ниця мовного спілкування, що виражає закінчену думку. Наприклад: 
Є  багато, звісно, таємниць на світі, та життя навіки збереже одну. 
(В.  Рафальський) Речення складається зі слів і  словосполучень, але 
відрізняється від словосполучень такими ознаками:

1) є одиницею спілкування;
2) за допомогою речення формуємо й  передаємо думку;
3) граматично оформлене в  закінчену цілість (за допомогою за-

кінчень і  службових слів);
4) інтонаційно оформлене.

Види речень за будовою граматичних основ

двоскладні односкладні

мають підмет і  при-
судок: До тебе завше 
я  душею лину. (З.  Ку-
черява)

мають лише один головний член у  фор-
мі підмета або присудка: В  океані рід-
ного народу відкривай духовні острови! 
(В.  Симоненко) Вечір. Ніч. (П.  Тичина)
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речення. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

46  Прочитайте рекламні гасла. Згрупуйте окремо речення двоскладні й  од-
носкладні. Підкресліть у  них граматичні основи.

1.  Доторкнись до всього світу! 2.  Купуй українське! 3.  Мрія стає 
доступнішою. 4.  Обери свій стиль. 5.  Продається все! 6.  Ранок буде 
добрим! 7.  Ціни тануть. 8.  Цінуй країну єдину! 9.  Шукаємо світлі 
голови! 10.  Територія низьких цін.
Схарактеризуйте речення за інтонацією.

Гра «Хто більше?»

47  Пригадайте відомі вам рекламні гасла. Запишіть їх. Підкресліть граматичні 
основи. Зробіть висновок, які речення переважають  — двоскладні чи од-
носкладні.

48  Прочитайте речення, правильно інтонуючи їх. Схарактеризуйте їх за метою 
висловлювання. Назвіть окличні речення. Яка роль їх в  усному мовленні?

1.  Рідна мова в  рідній школі! Що бринить нам чарівніш? (Олек-
сандр Олесь) 2.  Наша дума, наша пісня не вмре, не загине… (Т.  Шев-
ченко) 3.  Прости! Воскресни! Повернися! Возродися! Забуяй віщим 
і вічним Словом від лісів — до моря, від гір — до степів. (К. Мотрич) 
4.  О, явись мені, слово,— душі освята! Серце кличе! Ти чуєш, як 
серце жде? (Г.  Світлична) 5.  Любов до Батьківщини неможлива без 
рідного слова. (В.  Сухомлинський)
Запишіть друге та п’яте речення. Підкресліть у  них граматичні основи. Зро-
біть висновок: які речення називаються двоскладними?

Під час спілкування велике значення мають порядок слів у  ре-
ченні та логічний наголос.

Порядок слів у  реченні буває прямим і  зворотним.
За прямого порядку слів підмет завжди стоїть перед присудком: 

Стежина до маминої хати петляє через город. (В.  Скуратівський); 
означення, виражене прикметником, займенником, порядковим чис-
лівником,— перед іменником: Чудова думка втрачає всю свою цін-
ність, коли вона погано висловлена. (Вольтер)

Зворотний порядок слів протилежний прямому. Його часто вико-
ристовують у  художньому стилі для надання мові більшої урочистості, 
виразності: Цвітуть соняшники… (Є.  Гуцало) Цвіт слова народного. 
(О.  Гончар)
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Велику роль для увиразнення висловлювання відіграє логічний 
(смисловий) наголос. Щоб підсилити смислову роль слова, його ін-
тонаційно виділяють у  реченні: Слово «література» вжив уперше Ци-
церон у  значенні літературної, граматичної освіти. (М.  Грушевський) 
Слово «література» вжив уперше Цицерон у  значенні літературної, 
граматичної освіти. Слово «література» вжив уперше Цицерон у  зна-
ченні літературної, граматичної освіти.

49  З тексту вправи 48  випишіть речення, у  яких: 1) підмет стоїть після присуд-
ка; 2)  означення  — після означуваного слова. Визначте порядок слів у  цих 
реченнях.

50  Прочитайте текст, дотримуючись правильної інтонації та виділяючи логіч-
ним наголосом потрібні слова. З’ясуйте стиль тексту.

Море дедалі втрачало спокій. Чайки знімалися з  одиноких бере
гових скель, припадали грудьми до хвиль і  плакали над морем. По
темніло, змінилося море. Дрібні хвилі зливалися докупи й  непомітно 
підкрадалися до берега. Під човном клекотіло, кипіло, шумувало.

Зійшов над морем місяць. Скелі стали ближчими. Ріс місяць 
і  блід, росли скелі і  блідли… Плеще веслами човен у  морі, а  зпід 
весел скачуть вогні, дрібні, маленькі, зелені. Здається, що весло ви
грібає з  моря приховані у  воді багатства.

(За М.  Коцюбинським)
Які речення за будовою переважають у  тексті: прості чи складні? Випишіть 
прості речення, підкресліть у  них граматичні основи. Укажіть речення зі 
зворотним порядком слів.

51  Мовознавче дослідження. Запишіть вислови у  формі римованих рядків. 
Визначте, які слова-символи, що характеризують мову, використано в  них.

1.  Мова  — народу берегиня, перлина, скарб його життя. І  рідне 
слово  — це святиня, незламна сила майбуття. (К.  Линдюк) 2.  Я  від 
колиски чую рідну мову, вона мені веселкою бринить, в  ній гомін 
буйнолистої діброви, закутаної в  сивину століть. (О.  Деркач) 3.  Мово 
рідна! Ти  — вода у  спеку, без якої по життю не йти, не злетіти в  по
дорож далеку, не втоптати стежки у  світи. (М.  Дорош) 4.  О  мово! 
Ти — перлина із перлин, ти — спраглому жадана прохолода, ти гордо 
поставала із руїн, об’єднуючи племена в народи. (Л. Мазур) 5. Любіть 
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красу своєї мови, звучання слів і  запах слів: це квітка ніжна і  чудова 
широких батьківських степів. (Т.  Масенко)
Підкресліть слова, на які падає логічний наголос.

Прочитайте виразно відновлені поетичні рядки, дотримуючи правильної 
інтонації.

Комунікативний практикум

52  Працюючи в парі з однокласником, складіть і запишіть діалог (10–12 реплік) 
із теми «Що робить людину великою?». Використовуйте, коли це доцільно, 
зворотний порядок слів. У  реченнях виділіть граматичні основи. Зробіть 
висновок, які речення — двоскладні чи односкладні — переважають у реп-
ліках діалогу.

Подумайте і дайте відповіді

1. Яку одиницю мови називаємо реченням?
2. Чим відрізняється речення від словосполучення?
3. Яке речення називаємо двоскладним, а  яке  — односкладним?
4. Яке значення має порядок слів у  реченні?
5. Яку роль в  усному мовленні відіграє логічний наголос?

Домашнє завдання

53  За фотоілюстрацією письмово складіть невеликий твір-опис (5–6  речень). 
Підкресліть слова, на які падає логічний наголос. Яку роль відіграє логічний 
наголос в  усному мовленні?
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§ 7
Головні члени речення.  
Підмет, способи вираження його

54  Прочитайте текст. Визначте його стильову належність. Доберіть заголовок. 
Випишіть слова або сполучення слів, що становлять граматичну основу ре-
чення.

В основі загальнолюдських цінностей лежить загальнолюдська 
мораль. Вони не є  чимось сталим, незмінним. Із часом цінності на
повнюються новим змістом, можуть мати інший рівень значущості. 
Однак людство завжди цінувало такі чесноти, як правдивість, співпе
реживання, увічливість, підтримку інших, передусім слабких і  молод
ших, повагу до старших за віком і  статусом. Водночас засуджували 
брехливість, брутальність, нечесність, жорстокість, байдужість, агре
сивність, нетерпимість.

Великі гуманісти минулого були філософами і  психологами одно
часно. Вони усвідомлювали, що зрозуміти природу людини можливо, 
лише виявивши норми й  цінності життя її.

Оскільки людина є  мірою всіх речей, вона є  найважливішою цін
ністю й  основним багатством суспільства. Розвиток цього підходу 
сприяв становленню гуманістичної етики та психології.

(Т.  Чмут)
Пригадайте, що вам відомо про головні члени речення з  уроків української 
мови в  5-му класі.

Зверніть увагу на способи вираження підмета.

Поясніть лексичне значення виділених слів. Доберіть до них синоніми. За 
потреби скористайтесь словником наприкінці підручника.

55  Проаналізуйте схему (с. 41). З’ясуйте, що означає підмет, на які питання 
відповідає, з  яким членом речення може поєднуватися та чим може бути 
виражений.

Яка інформація про підмет є  для вас новою?

Сформулюйте визначення підмета.
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означає предмет, опредметнену дію чи ознаку, абстрактне поняття

відповідає на питання 
хто? що?

Підмет пов’язаний із присудком

може бути виражений різними частинами мови,  
а  також поєднанням двох і  більше слів

Підмет  — це головний член двоскладного речення, пов’язаний із 
присудком, що означає предмет і  відповідає на питання хто? або що?

Підмет може бути виражений різними частинами мови.
Підмет і  присудок взаємозв’язані та взаємозалежні.
Підмет із залежними від нього другорядними членами речення 

становить групу підмета, а  присудок із залежними від нього друго-
рядними членами  — групу присудка. Наприклад: [Добре вихована лю-
дина] [почуває себе комфортно в  різних ситуаціях]. (Г.  Чайка)

56  Мовознавче дослідження. Прочитайте текст мовчки. Усно визначте синтак-
сичну роль виділених слів. Перебудуйте подані речення так, щоб ці слова 
були вжиті в  ролі підмета.

Зразок. В  Україні завжди високо цінували ввічливість у  ставленні до людей.  — 
В  Україні ввічливість завжди високо цінувалась у  ставленні до людей.

Традиційно розрізняють внутрішню і  зовнішню 
культуру. Протиставляють, з  одного боку, духовні 
багатства людини, її моральність, а з іншого — до-
тримання норм пристойності. Безперечно, суспіль
но вартісною особистістю можна назвати людину з  багатим духовним 
світом, високою моральністю, розвиненим почуттям справедливості, 
громадянського обов’язку тощо. Проте жодна із цих цнот не підкаже 
людині, як, наприклад, цілувати дамі руку чи як поводитися на фур
шеті. Людство легше любити, ніж конкретну людину, тому часом носії 
«високої культури» ніза5що не поступляться літній людині нижньою 
полицею в  купе потяга і  не допоможуть їй винести валізу з  вагона. 
Отже, внутрішню і  зовнішню культуру мають органічно поєднувати.

(За Я.  Радевичем-Винницьким)

громадя5нський
грома5дський
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Доберіть до тексту заголовок, що виражав би тему висловлювання. 

Поясніть лексичне значення слів, поданих у  рамці. Скористайтеся словни-
ком наприкінці підручника.

До слова цно 5та доберіть синонім. Скористайтеся словником наприкінці 
підручника.

57  Проаналізуйте схему. Зробіть висновок про способи вираження підмета.

іменник
Хай оживає істина 
стара: людина по-
чинається з  добра! 
(Л.  Забашта)

займенник
Хто принижує
оточуючих, той ні-
коли не буде великий 
сам. (Й.-Г.  Зейме)

числівник
На березі сиділо 
четверо.

прикметник, чис-
лівник, займенник, 

дієприкметник 
у  значенні іменника
Розумні вчаться для 
того, щоб знати. 
(Нар. творч.)

Способи  
вираження  

підмета

поєднання числів-
ника з  іменником 
або двох займен-

ників
Усі ми дужі дружбою 
своєю. (В.  Стефаник)

неозначена форма 
дієслова

Сміятися над розум-
ними людьми  — це 
привілей дурнів. (Жан 
Лабрюйєр)

власна назва
Центром форму-
вання культури 
спілкування в  Україні 
стала Києво-Моги-
лянська академія. 
(Т.  Чмут)

поєднання двох 
іменників

Там над водою купка 
людей лагодилась 
сідати в  човен. 
(М.  Коцюбинський)

58  Прочитайте вислови вголос. Запишіть їх, підкресліть головні члени. Вико-
ристовуючи теоретичний матеріал схеми, з’ясуйте, чим виражені підмети.

1.  Один у  другого питаєм, нащо нас мати привела? Чи для доб
ра? Чи то для зла? Нащо живем? Чого бажаєм? (Т.  Шевченко) 2.  Хто 
не жив посеред бурі, той ціни не знає силі, той не знає, як люди
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ні боротьба і  праця милі. (Леся Українка) 3.  Є  тисячі доріг, мільйон 
 вузьких стежинок. Є  тисячі ланів, але один лиш мій. (В.  Симоненко) 
4.  П’ять пальців твоєї руки неоднакові. Де ж  ти бачив двох подібних 
людей? (В.  Підпалий) 5.  Сміливі завжди мають щастя. (І.  Багряний) 
6.  Жити  — Вітчизні служити. (Нар.  творч.)

Визначте тематику висловів. Чи можна вважати їх повчальними?

59  Мовознавче дослідження. Визначте межі речень. Спишіть, розставляючи 
пропущені розділові знаки. З’ясуйте, яким членом речення є виділені слова. 
Дайте повну характеристику підмета, скориставшись планом.

Кожен із нас не може жити поза суспіль
ством а  жити в  суспільстві означає дотримува
ти законів і  норм співжиття це є  соціальною культурою соціальна 
культура  — явище загальнолюдське вона є  атрибутом будьякого 
суспільства але водночас завжди має етнічні особливості вони зу
мовлені кліматичними умовами рівнем цивілізаційного розвитку со
ціальноекономічним ладом контактами з  іншими народами станом 
 освіти національним характером ментальністю було б  дивно якби 
соціальна культура українців в  усьому збігалася з  культурою япон
ців арабів французів усе сказане стосується і  культури спілкування 
та поведінки людей у  різних видах їхньої діяльності, у  взаєминах 
між членами  суспільства.

(За Я.  Радевичем-Винницьким)

Зробіть висновок, чи завжди підмет виражений іменником.

Поясніть лексичне значення слова в  рамці (скористайтеся словником на-
прикінці підручника). Доберіть до нього спільнокореневі слова. Назвіть 
способи творення їх.

мента5льність

План характеристики підмета
1. Виділіть у  двоскладному реченні підмет (підкресліть його).
2. З’ясуйте, на яке питання він відповідає.
3. Дослідіть, що означає підмет (предмет, опредметнена дія чи озна-

ка, істота, абстрактне поняття).
4. Визначте спосіб вираження підмета.
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60  Уведіть подані словосполучення в  речення так, щоб виділені слова викону-
вали роль підмета. З’ясуйте, чи можна вважати побудовані речення грама-
тичними синонімами.

Зразок. Знати норми спілкування важливо.  — Знання норм спілкування важливе.

Досягти мети  — досягнення мети; знати норми спілкування  — 
знання норм спілкування; відчувати співрозмовника  — відчуття 
співрозмовника; сприймати виступ  — сприйняття виступу.
Визначте спосіб вираження підметів у  побудованих реченнях.

61  Видатні українці. Кого зображено на фотоілюстра-
ції? Що вам відомо про життя та  творчість цього 
українського співака й  композитора? Чого навча-
ють його пісні? Складіть речення так, щоб підмети 
були виражені: 1)  прізвищем, ім’ям та по батькові; 
2) назвою художнього твору; 3)  поєднанням чис-
лівника з  іменником.

62  Відновіть уривок із вірша Володимира Самійленка «Патріоти», уставляючи 
необхідні за змістом підмети. Скористайтеся довідкою. З’ясуйте, чим вира-
жені підмети.

… укупі стояли, 
А … дививсь оддалі, 
Як … гаряче розмовляли 
Про долю своєї землі.
… у  широкій промові 
Народні права боронив; 
… докази всі наукові 
По пунктах як слід розложив.

А … про теє доводив, 
Як дійде … своїх прав, 
І в  поступі інших народів 
… місце йому показав.
Так … вели язиками 
Роботу для краю свого, 
Гукали й  махали руками, 
Де … вимагала того.

Довідка:  два хлопці, третій, ті, один, він, другий, народ, двоє, річ.

Складіть речення зі словами один, другий, третій так, щоб вони були озна-
ченнями.

Що виражає заголовок вірша? Яку людину можна назвати патріотом? Скла-
діть усний твір-роздум із цієї теми.
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Комунікативний практикум

63  Складіть невеликий твір із теми «Який рівень культури спілкування можна 
назвати високим?». Виділіть головні члени речення. Визначте, чим вони ви-
ражені.

Подумайте і дайте відповіді

1. Яку функцію в  реченні виконують головні члени?
2. Який головний член речення називають підметом?
3. Назвіть способи вираження підмета. Наведіть приклади.

Домашнє завдання

64  Виконайте одне із завдань.

А Доберіть із текстів художньої літератури 3–4  приклади речень, у  яких 
підмети були б  виражені поєднанням кількох повнозначних слів (числівника 
й  іменника, займенника й  іменника), фразеологізмом.

Б Як ви розумієте твердження Антуана де Сент-Екзюпері, що єдина справжня 
розкіш  — це розкіш спілкування? Працюючи в  парі з  однокласником, складіть 
і  запишіть діалог дискусійного характеру (10–12  реплік) із  теми «У  чому по-
лягає цінність спілкування?». У  репліках діалогу виділіть граматичні основи. 
Поясніть, чим виражений підмет.

§ 8
Простий і складений присудок

65  Прочитайте текст. Значення незнайомих слів з’ясуйте за словником напри-
кінці підручника. Яке речення в  тексті є  ключовим? Доберіть заголовок. 
Перекажіть текст, зберігаючи його стильові ознаки.

Слово у  спілкуванні буває животворним і  руйнівним. Воно може 
об’єднувати і  роз’єднувати людей, приносити задоволення або завда
вати прикрощів. Усе залежить від того, яку інформацію люди пере
дають за допомогою слова.
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Для поліпшення інформуван
ня більшість людей дедалі ширше 
використовує технічні засоби, зо
крема комп’ютери, і  в цьому, зви
чайно, вбачається прогрес. Але 
водночас безпосереднє спілкуван
ня заміняється опосередкованим, 
яке здійснюють засоби масової 
інформації, а  це призводить до 
зростання відчуженості між людь
ми, зниження рівня їхньої комуні

кабельності, контактності, а  також емоційності. Водночас людина  — 
це жива істота, яку не може і  не повинна замінити машина. Тому 
роль слова в  міжособистісній та діловій взаємодії людей має особ
ливе  значення.

(За Т.  Чмут)
Визначте в  реченнях головні члени. Зверніть увагу на присудки.

Чи згодні ви з  думкою, висловленою в  тексті? Доберіть назву до ілюстрації. 
Продовжте текст власними міркуваннями, склавши за ілюстрацією 2–3  ре-
чення.

66  Проаналізуйте схему. З’ясуйте, що вам відомо про присудок як головний 
член речення, а  яка інформація є  новою.

відповідає на питання що робить предмет? що з  ним робиться?  
який він є? хто він такий?

означає дію, стан,  
ознаку чи належність

Присудок пов’язаний із підметом

простий складений

дієслівний іменний

Скориставшись схемою, дайте повне визначення присудка як головного 
члена речення.
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Присудком називають головний член двоскладного речення, 
пов’язаний із підметом, що означає дію, психічний або фізичний стан, 
ознаку чи належність і  відповідає на питання що робить предмет? 
що з  ним робиться? який він є? хто він такий? у  якому стані перебу-
ває? та ін.

67  Запишіть речення, ставлячи дієслова, що в  дужках, у  відповідну форму спо-
собу й  часу. Підкресліть присудки.

1.  Сковорода (навчати) бути обачливим у  виборі друзів. 2.  Най
більшої інтенсивності дружба (досягати) в  юнацькі роки. (Л.  Сохань) 
3.  Обманюючи, людина (обманювати) передусім саму себе. (Д.  Лиха-
чов) 4.  Знайшовши надійного друга, ти (не залишати) його в  біді. 
(В.  Сухомлинський) 5.  Спілкуючись із дорослими, ти (не забувати) 
про етику й  етикетні норми. 6.  Необхідно обирати таку стратегію 
життя, яка (забезпечити) успіх у професійній діяльності та (задоволь
нити) інших. (Із часопису)
Зробіть висновок про способи вираження простого присудка. Свої спосте-
реження зіставте з  теоретичним матеріалом.

Присудки поділяють на прості та складені.
Простий присудок може бути виражений:
1) формами дієслів дійсного способу в  теперішньому, минулому 

та майбутньому часі. Наприклад: Біля сухого дерева й  сире горить. 
(Нар. творч.) Ложка дьогтю зіпсує бочку меду. (Нар. творч.);

2) формами дієслів наказового й  умовного способів: Нехай цві-
туть про тебе співи… (В.  Сосюра) Поїхав би я  в гості, та люди не 
кличуть. (Нар.  творч.);

3) фразеологізмом: Весна вступила у  свої права.

68  Прочитайте. Визначте тип мовлення. Доберіть заголовок, який виражав би 
основну думку тексту.

Багато хто вважає, що інтелігентна люди
на  — це людина начитана, високоосвічена, яка 
багато подорожує, знає кілька мов.

Проте можна все це мати й  не бути інтелі
гентом, а  можна нічого цього не мати й  бути 

інтеліге 5нт
інтеліге 5нтність
інтеліге 5нтний
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все таки  внутрішньо інтелігентною людиною. Позбавте справді інте
лігентну людину пам’яті. Хай вона забуде все на світі, не буде знати 
класиків літератури, не буде пам’ятати найкращих творів мистецтва, 
але якщо вона зможе перейнятися красою природи, зрозуміти харак
тер та індивідуальність іншої людини, а  зрозумівши, допоможе їй не 
проявити брутальності, байдужості, зловтіхи, заздрості й  гідно оці
нить її  — ось це буде істинний інтелігент.

(Д.  Лихачов)
Випишіть прості присудки. Визначте спосіб вираження їх.

Зверніть увагу на виділені присудки. З’ясуйте, до простих чи складених 
вони належать. Прочитайте речення з  виділеними присудками, змінюючи 
складену форму майбутнього часу дієслів на складну.

З’ясуйте походження слів, поданих у  рамці. Утворіть словотвірний лан-
цюжок, з’ясувавши спосіб творення їх.

Із секретів синтаксису
Присудок, виражений дієсловом складеної форми майбутнього 

часу, належить до простих. Наприклад: Я на вбогім однім перелозі буду 
сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на 
них сльози гіркі. (Леся Українка) Порівняйте: Я  на вбогім однім перелозі 
сіятиму барвисті квітки, сіятиму квітки на морозі, литиму на них 
сльози гіркі.

69  Установіть відповідність між фразеологізмами та синонімічними їм дієсло-
вами.

припасти оком
робити вигляд
скалити зуби
скребти голову
вростати в  землю
валяти дурня
набрати в  рот води

посміхатися
завмирати
задивитися
мовчати
набридати
прикидатися
байдикувати

За зразком складіть пари речень так, щоб у  ролі простих присудків були: 
1) фразеологізми; 2) синонімічні до них дієслова. Підкресліть головні члени 
речення.

Зразок. Він поставив на кін усе.  — Він ризикнув усім.
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70  Проаналізуйте схему. З’ясуйте, яку будову має складений дієслівний присудок.

Складений дієслівний присудок

допоміжне 
дієслово + неозначена форма 

дієслова

почали розв’язувати
хотів з’ясувати
намагалася говорити

71  Мовознавче дослідження. За зразком перебудуйте речення, замінивши 
прості присудки на складені дієслівні. З  яких частин складаються такі при-
судки?

Зразок. Справжня дружба вчить ненавидіти корисливість.  —  
Справжня дружба може навчити ненавидіти корисливість.

1.  Взаємна відповідальність спонукає до самови
ховання й  самовдосконалення. 2.  У  дружбі ти про
ходиш справжню школу безкорисливості. 3.  Дружба 
виховує відданість високому й  ідеальному. 4.  Дружба випробовується 
в  біді й  небезпеці. (За В.  Сухомлинським)
Якого смислового відтінку надає реченню допоміжне дієслово складеного 
дієслівного присудка?

Назвіть другорядні члени речення групи підмета та  групи присудка в  пер-
шому реченні.

72  Проаналізуйте за схемою будову складених іменних присудків. Чим вира-
жені іменні частини?

Складений іменний присудок

дієслово-зв’язка + іменна частина

був переможцем
став дорослим
виявився своїм
були зворушені
був лебединою піснею

73  Відновіть і запишіть народні вислови, уставляючи з довідки потрібні за зміс-
том присудки. Доведіть, що відновлені присудки є  складеними іменними.

1. Вірний приятель — то найбільший … 2. Порада — … 3. Мир та 
лад — великий … 4. Лиха порада — готове … 5. Щастя без  розуму — 
… дірява. 6.  Правда  — як … : скрізь наверх спливає. (Нар. творч.)
Довідка:  торбина, не зрада, олія, скарб, нещастя, клад.

нена5видіти
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Складені присудки поділяють на складений дієслівний і  складе-
ний іменний.

Складений дієслівний присудок виражений поєднанням допо-
міжного дієслова в  особовій формі та інфінітива. Допоміжні дієслова 
вказують на:

1) початок, продовження або завершення дії (починати, брати-
ся, стати, продовжуватися, переставати, припинити тощо): На Русі 
словом «добрий» почали оцінювати людину за зовнішнім виглядом, 
красою. (В.  Ковальчук);

2) необхідність, бажаність, можливість дії (мусити, могти, нама-
гатися, бажати, мріяти, надумати, вирішити тощо): У  товариство 
людина може принести із собою атмосферу підозріливості або радо-
сті і  світла. (Д.  Лихачов).

74  Запишіть текст, визначаючи межі речень і  розставляючи потрібні розділові 
знаки. Підкресліть граматичні основи. Зверніть увагу на способи вираження 
складених присудків.

Дружба вчить віддано любити і  стійко мужньо нена5видіти бути 
непримире5нним дружбу я  назвав би вершиною з  якої перед люди
ною відкриваються найдрібніші деталі доблесті і  краси вульгарності 
і  потворності дружба дає людині зіркість на добро і  зло дружити  — 
значить бути старанним учнем у  школі вимогливості.

(За В.  Сухомлинським)
Назвіть речення, яке за будовою є  «зайвим». Свій вибір обґрунтуйте.

Що ви вкладаєте в  поняття «дружити», «дружба», «справжній друг»? Скла-
діть 3  речення зі складеними присудками. Підкресліть їх, визначте спосіб 
вираження.

Складений іменний присудок складається з  дієслова-зв’язки та 
іменної частини. Іменна частина може бути ви ражена:

1) іменником: Людина залишає по собі пам’ять. (Д.  Лихачов);
2) прикметником: Там, на землі, щось було рожеве. (Л.  Костенко);
3) займенником: Тут кожний камінь  — мій. (Л.  Первомайський);
4) дієприкметником: Двері в  класі були прочинені.
Рідше іменна частина складеного іменного присудка може бути 

виражена фразеологізмом: Учив мудрець сумлінно, бо сам він був хо-
дяча совість людська. (Остап Вишня).
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Із секретів синтаксису
Часто трапляються складені іменні присудки з  нульовою зв’язкою 

бути у  формі теперішнього часу. Наприклад: Чумацький шлях  — шлях 
твоїх пращурів. (О. Гончар) Цю дієслівну зв’язку використовують, якщо 
речення виражає дію, що вже відбулася, або ту, що відбуватиметься. 
Порівняймо: Чумацький шлях був шляхом твоїх пращурів. Чумацький 
шлях буде шляхом твоїх пращурів.

У реченнях зі складеним іменним присудком із нульовою зв’язкою 
між підметом і  присудком потрібно ставити тире.

75  Прочитайте текст уголос. Визначте тему й  основну думку. Випишіть присуд-
ки в  три групи: 1) прості; 2) складені дієслівні; 3)  складені іменні.

У первісному суспільстві дружба зазвича5й 
пов’язувалася із символічним порідненням (кровна 
дружба, побратимство, братерство по зброї) і  була 
принципово непорушною, а  права й  обов’язки друзів мали суворо 
відповідати традиції. Пізніше дружба зближується з  товариськістю, 
що базується на спільності інтересів.

Дружба ушляхетнює життя, її шанували та звеличували мисли
телі давнини. Дружба, в  оцінці Аристотеля,— найнеобхідніше для 
життя: адже ніхто не воліє жити без друзів, навіть якби він мав усі 
інші багатства. Дружба не тільки неоціне5нна, а  й прекрасна  — ми 
уславлюємо того, хто любить своїх друзів. Мати багато друзів  — це 
чудово, а  деяким навіть здається, що бути хорошою людиною і  дру
гом  — це те саме.

(Л.  Сохань)
Дослідіть синтаксичну роль виділених слів. З’ясуйте, якими частинами мови 
вони виражені.

Поясніть відмінність у лексичному значенні слів у рамці. Чи до однієї части-
ни мови вони належать? Складіть із ними словосполучення.

76  Проаналізуйте групи речень. Знайдіть «зайве» за видом присудка. Свій ви-
бір обґрунтуйте.

А 1.  Поведінка людини значною мірою визначається власними сві
домими зусиллями. 2. Манера і стиль спілкування є чинником  впливу 

неоціне 5нний
неоці !нений
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на людські стосунки. 3.  Людство, безумовно, розуміє важливість мо
ральної сфери. (За І.  Трухіним)

Б 1.  Менталітет людства невпинно змінюється. 2.  Людство має таку 
могутню зброю, як колективний людський розум. 3.  Моральний про
грес завжди був великою метою людей. (За І.  Трухіним)
Схарактеризуйте присудки, скориставшись поданим планом.

77  Складіть і  запишіть речення: перший учень уживає одне з  дієслів як допо-
міжне в  складеному дієслівному присудкові, а  другий  — інше дієслово як 
зв’язку в  складеному іменному. З’ясуйте спосіб вираження присудків.

Зразок. Починати, залишатися. 1) Зоря на небі рожева вже починала займатися. 
(Леся Українка) 2) Він залишився самотнім.

1.  Зуміти, лишитися. 2.  Намагатися, робитися. 3.  Продовжувати, 
уявлятися. 4.  Перестати, називатися.
Визначте порядок слів у  записаних реченнях. Виділіть слова, на які падає 
логічний наголос.

Подумайте і дайте відповіді

1. Який головний член речення називають присудком?
2. Якими формами дієслова може бути виражений простий прису

док? Наведіть приклади.
3. Який присудок називають складеним дієслівним? На що вказує 

допоміжне дієслово?
4. Який присудок називають складеним іменним? Чим може бути 

виражена іменна частина такого присудка?
5. Наведіть приклади речень із нульовою дієслівною зв’язкою у скла

деному іменному присудкові.

План характеристики присудка
1. Виділіть у  двоскладному реченні присудок (підкресліть його).
2. З’ясуйте, на яке питання він відповідає. 
3. Дослідіть, що означає присудок (дія, стан, ознака, належність).
4. Визначте вид його.
5. Укажіть на спосіб вираження присудка.
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Домашнє завдання

78  Чи згодні ви з  думкою, що бути хорошою людиною й  другом  — це одне 
й  те саме? Оформіть свої міркування у  формі твору-роздуму. Підкресліть 
присудки, визначте вид і  спосіб вираження їх.

§ 9
тире між підметом і присудком

79  Прочитайте текст. З’ясуйте стиль і  тип мовлення. Доберіть до тексту заго-
ловок. Усно перекажіть прочитане.

Що таке благодійність? Ця людська риса належить 
до найбільших виявів гуманності. Це не просто праг
нення тих, у  кого багато грошей, поділитися з  тими, 
у  кого їх зовсім немає, до того ж  практично без утрат для себе. Це 
особливий стан душі, що часто близький до самопожертви.

Про матір Терезу вже багато писали, та її подвижницьке життя 
навряд чи вкладається в  наші традиційні уявлення.

Вона подала всьому нашому великому світові приклад безкорисли
вого служіння стражденним, аналогів якому в  історії знайти складно.

Ще півстоліття тому з  кількома помічницями мати Тереза засну
вала Орден Милосердя і  спочатку робила спроби самотужки проти
стояти всім людським бідам. Вона підбирала на вулицях Калькутти 
вмираючих, прокажених, рятувала психічно хворих дітей у  Бейруті.

Благодійність була і  в традиції українців. Не було короткочасних 
галасливих кампаній, була внутрішня потреба однієї частини населен
ня допомагати іншій, і  спонукав до цього суто 
християнський гуманізм.

Багаті підприємці будували лікарні для 
хворих, притулки для старих і  сиріт, причому 
більшість цих закладів працювала під гаслом: 
«На лікування приймаємо всіх, хто потребує 
допомоги, незалежно від віросповідання та на
ціональності».

(Із часопису)

компа 5нія
кампа 5нія
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З’ясуйте значення слів, поданих у  рамці. Скористайтесь словником напри-
кінці підручника.

Складіть і  запишіть 3  речення, відповідаючи на питання, яким починається 
текст. Виділіть граматичні основи. Визначте вид присудків.

Благодійність — це …
Поясніть, чому між підметом і  присудком потрібно ставити тире. Свої ви-
сновки зіставте з  теоретичним матеріалом.

У складеному іменному присудкові дієслово-зв’язку є часто випус-
кають (вона є  нульовою). Відсутність її у  вимові позначають паузою, 
а  на письмі  — розділовим знаком «тире». Наприклад: Мова  — океан 
людської творчості й  мудрості. (Є.  Чак)

тире між підметом і присудком

ставимо не ставимо

1. Якщо підмет і  присудок вира-
жені іменниками у  формі назив-
ного відмінка: Малі дітки  — ясні 
зірки, світять і  радують у  темну 
ніч. (Нар. творч.)

2. Якщо підмет і  присудок ви-
ражені інфінітивом: Спати  — не 
воювати. (Нар. творч.)

3. Якщо перед присудком, вира-
женим іменником у  називному 
відмінкові, ужито слова це, то, 
ось, значить: Пам’ятаймо, що 
держава  — це ми. (О.  Глушко) Ав-
тор «Літопису Самовидця»  — то 
людина глибоких патріотичних 
почувань. (М.  Слабошпицький)

1. Якщо підмет виражений осо-
бовим займенником: Ти друг, ти 
вірність. (М.  Рильський)

2. Якщо присудок має порів-
няльне значення та  вжитий зі 
сполучниками як, ніби, наче, 
немов, начебто та ін.: Діти як 
квіти: полий, то роститимуть. 
(Нар. творч.)

3. Якщо перед присудком, 
вираженим іменником, ужито 
заперечну частку не: Серце не 
камінь.

4. Якщо присудок виражений 
прикметником чи дієприкметни-
ком: Почуття великі й  глибокі.

80  Сформулюйте визначення понять, використовуючи подані початки речень. 
За необхідності скористайтеся словником наприкінці підручника. Поясніть 
наявність або відсутність у  реченнях тире.
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1.  Благородство  — це … Благородством називають … 2.  Друж
ба  — це … Дружбу називають … 3.  Толерантність є  … Толерант
ність — це … 4.  Інтелігентністю вважають … Інтелігентність — це …
Підкресліть присудки. Визначте вид та спосіб вираження їх.

Говорімо без помилок!
Порівняйте синтаксичні конструкції обох стовпчиків. Уникайте 

недоречного використання в  усному й  писемному мовленні дієслів 
із  часткою -ся.

Правильно неправильно

Підметом називають… Підметом називається…

Речення за будовою поділяють… Речення за будовою поділяються…

Кому ставимо (потрібно ставити)… Кома ставиться…

Вправу виконують… Вправа виконується…

Знання здобувають… Знання здобуваються…

Дієслова із  часткою -ся поширені в  тих випадках, коли потрібно 
передати:

— зворотну дію (навчатися, тобто навчати себе; умиватися, тоб-
то умивати себе; удосконалюватися, тобто вдосконалювати себе; за-
спокоюватися, тобто заспокоювати себе);

— взаємну дію (спілкуватися, обмінюватися думками, домовля-
тися, гратися).

81  Прочитайте висловлення Василя Сухомлинського. Випишіть лише ті, у  яких 
між підметом і  присудком потрібно ставити тире. Поясніть пунктограму.

1.  Справжня любов народжується тільки 
в  серці, що пережило турботи про долю іншої 
людини. 2.  Дитина дзеркало родини. 3.  Людина 
народжується на світ не для зникнення безвіс
ною пилинкою. 4.  Любов це насамперед відповідальність. 5.  Совість 
емоційний страж переконань. 6.  Роки дитинства це насамперед вихо
вання серця. 7.  Людина така, яке її уявлення про щастя. 8.  Закоханий 
у  себе не може бути здатний на справжню любов.

Пунктограма 
«Тире між підме
том і  присудком»
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Просте речення. Двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення  

Визначте вид присудків та спосіб вираження їх.

У якому реченні підмет виражений дієприкметником у  значенні іменника?

82  Перебудуйте речення так, щоб між підметом і  присудком потрібно було по-
ставити тире. Порівняйте спосіб вираження присудків у  реченнях.

1.  Інтелігентністю є  толерантне ставлення до світу й  до людей. 
(Д.  Лихачов) 2.  Дружба належить до могутнього й  невичерпного дже
рела доблесті, мужності і  стійкості. (В.  Сухомлинський) 3.  До найго
ловнішого в людській дружбі належить відданість високому, ідеально
му. (В.  Сухомлинський) 4.  Дружба є  моральним збагаченням людини. 
(В.  Сухомлинський) 5.  Дружбою можна назвати віру в  людину, вимог
ливість до неї. (В.  Сухомлинський) 6.  Добро і  зло нині належать до 
моральних категорій, у  яких міститься позитивна й  негативна оцінка 
людям, явищам, подіям тощо. (В.  Ковальчук)
Мовознавче дослідження. Чи можна вважати перебудовані речення гра-
матичними синонімами? Свою думку обґрунтуйте.

83  У поданих заголовках до текстів визначте граматичні основи. Дослідіть, 
у  яких із них між підметом і  присудком потрібно ставити тире, а  в яких  — 
ні. Накресліть і  заповніть таблицю.

Тире між підметом і  присудком

ставимо не ставимо

1.  Праця джерело натхнення. 2.  Дружба як цінність. 3.  Звичаї 
скарб народу. 4. Великдень день особливий. 5. Танцівник Серж Лифар 
зірка світової величини. 6.  Роксолана це символ краси й  жіночності. 
7.  Оксана Петрусенко як співачкалегенда. 8.  Я  українець. 9.  Твор
чість Георгія Нарбута це яскрава сторінка в  українському мистецтві. 
10. Картопля не український продукт. 11. Люди не дерева. 12. Дружба 
найкраще людське почуття. 13.  Слово то живуче джерело. 14.  Лелека 
символ батьківщини. 15.  Дурний язик голові не приятель. 16.  Чотири 
та три сім. 17.  Кров не вода, а серце не камінь. 18.  Добро втратити 
небагато втратити. Честь втратити втратити багато!
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тире між підметом і присудком

Із секретів синтаксису
Якщо є  необхідність стилістично виділити присудок, то перед ним 

ставлять тире. Наприклад: Хмари в  небі  — мов сива шаль. (В.  Симо-
ненко) Я  — українець.

84  Спишіть текст, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть голов-
ні члени речення.

Мудрість це розум поєднаний із добротою. Розум без доброти 
лукавство. Лукавство ж  поступово чахне й  неодмінно рано чи пізно 
обертається проти самого хитруна. Тому хитрість змушена ховатися. 
Мудрість же відкрита й  надійна. Вона не обманює інших і  насампе
ред саму5 мудру людину. Мудрість дає людині добре ім’я міцне щастя 
щастя надійне довголітнє а  також спокійне сумління, яке на старість 
коштовніше за все.

(За Д.  Лихачовим)
Назвіть складені іменні присудки. Визначте спосіб вираження іменної ча-
стини.

Поясніть наявність чи відсутність тире в  реченнях зі складеними іменними 
присудками.

Подумайте і дайте відповіді

1. За яких умов ставимо тире між підметом і  присудком? Наведіть 
приклади.

2. У яких випадках тире між підметом і  присудком не ставимо? 
Проілюструйте правила власними прикладами.

3. Коли тире між підметом і  присудком слід ставити всупереч пра
вилу? Наведіть приклади.

Домашнє завдання

85  Запишіть 5–6  народних висловів, у  яких між підметом і  присудком потрібно 
ставити тире. Поясніть пунктограму.
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Розвиток мовлення

Розвиток мовлення

Вивчальне читання мовчки

86  Установіть відповідність між видами читання та їхніми характеристиками. 
Свій вибір обґрунтуйте.
1 ознайомлювальне
2 вивчальне
3 вибіркове
4 читання 

сканування

А загальне ознайомлення зі змістом тексту
Б швидке опрацювання тексту з  метою по

шуку певного факту, слова
В швидке читання, у  процесі якого фіксу

ють увагу на потрібній інформації
Г читання, за якого звертають увагу на де

талі, які аналізують та оцінюють
Поміркуйте, який вид читання мовчки ви застосуєте: 1) опрацьовуючи нау-
ковий текст підручника; 2) працюючи з  довідковою літературою; 3)  озна-
йомлюючись із матеріалом газети.

Уміння читати необхідне й важливе для сучасної людини, оскільки 
сприяє розвиткові не лише навчальних умінь, а  й задоволенню куль-
турно-естетичних потреб.

Процес читання охоплює одночасне сприймання й осмислення ін-
формації, від якості сприймання якої залежать характер і  рівень ро-
зуміння висловлювання.

Інформацію можна опрацювати різними видами читання: озна-
йомлювальним, вивчальним, вибірковим, читанням-скануванням тощо. 
Найефективнішим є  вивчальне читання мовчки, у  процесі якого 
потрібно глибоко проаналізувати зміст тексту, з’ясувати особливості 
його композиції, причиново-наслідкові зв’язки, виражально-зображу-
вальні засоби, оцінити прочитане.

87  Ознайомтесь із пам’яткою.

Як працювати з текстом із метою вивчального читання мовчки
1. Заглиблюйтесь у  зміст тексту.
2. Намагайтесь максимально повно охопити нову інформацію.
3. З’ясовуйте особливості композиції тексту.
4. Визначайте інформацію основну та другорядну.
5. Запам’ятовуйте причиново-наслідкові зв’язки між явищами.
6. Ставтеся до прочитаного творчо й  критично.
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 Вивчальне читання мовчки

88  Прочитайте текст мовчки, скориставшись вивчальним видом читання. 
З’ясуй те свою швидкість читання за 1  хвилину.

МОВА І  МиСТЕЦТВО
Мова є  основою всіх словесних мистецтв, як усних, так і  писем

них. Без людської мови не було б  ні усної словесності, ні поезії, ні 
прози. Усі словесні мистецтва є  динамічними мистецтвами, бо вони 
виявляються в  часі. А  що, власне, ми називаємо мистецтвом? Можна 
сказати так: мистецтво  — це творча діяльність людей, спрямована на 
створення естетичних цінностей. У  цьому визначенні цінностями на
зиваємо все те, що для людей має не матеріальну, а  духовну вартість, 
що задовольняє як їхні почуття, так і  їхній розум.

Якщо розрізняти динамічні та статичні мистецтва, то до перших 
можна зарахувати, крім словесного мистецтва, ще музику й  балет 
(мистецтво танцю). Статичними можна назвати живопис у  всіх його 
різновидах: художню графіку, орнаменталістику  — мистецтво ство
рення орнаментів, так званий абстрактний живопис тощо, скульпту
ру (гліптику  — різьблення, пластику  — ліплення), архітектуру.

Поділ мистецтв на образотворчі й  необразотворчі нас не задо
вольняє, бо по суті всі мистецтва є  образотворчими, тільки одні 
створюють зорові, а  інші  — слухові образи.

Музика буває вокальною та інструментальною. У вокальній музиці 
можуть поєднуватися словесне й  музичне мистецтва (романси, опера). 
Поєднанням музики з  хореографією є  балет («орхестика»), а  досить 
складною формою поєднання мистецтв є  театр, театральні вистави.

У давньогрецьких театральних виставах поєднували словесність 
(декламацію), музику (вокал) і  танці.
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Розвиток мовлення

Лише ті мистецтва, у  яких ма5ла значення людська мова, могли 
давати «повну» інформацію, тобто інформацію про все, що має бути 
в  компетенції людей. Як мова є  системою словесних знаків, так і  му
зика є  системою членоподільних, тобто таких, що відрізняються один 
від одного, звуків. Музика діє на психіку людей, отже, передає пе
редусім естетичну інформацію, яка згодом у  свідомості людей може 
«перекладатися» і  на логічну інформацію залежно від того, хто спри
ймає виконання музичного твору. Однакові для музики і  для мови 
особливості звуків використовують у  цих сферах людської діяльності 
порізному. Тут ідеться про висоту, тривалість та силу звуків.

Отже, музику можна вивчати із семіотичного погляду. Це вивчен
ня почалося лише недавно і має бути перспективним. У Давній Греції 
лірична поезія була безпосередньо пов’язана з  музикою. З  нею пов’я
зувалася певною мірою і  епічна поезія, твори якої (рапсо5ди) декла
мували під акомпанемент струнних музичних інструментів. Від назви 
цих рапсодів походить назва окремих частин таких великих творів, 
як «Іліада» та «Одіссея»,— рапсодії.

(За О.  Білецьким)
З’ясуйте значення незнайомих слів. Скористайтесь словником наприкінці 
підручника.

Що виражає заголовок: тему чи основну думку тексту?

Визначте основну та другорядну інформацію в  прочитаному тексті.

Складіть план тексту. Усно перекажіть текст, докладно передаючи зміст про-
читаного.
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