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Любі хлопчики й дівчатка!

Ви вже навчаєтеся в четвертому класі! Це означає, 
що ви зробили ще один крок на складному шляху 
здобуття знань. І вам уже добре відомо, що важливим 
засобом отримання знань є мова. Саме вона дозволяє 
людям розуміти одне одного, навчати, виховувати. 
Тому кожна освічена людина, яка прагне того, щоб 
її поважали інші, має бездоганно володіти державною 
мовою, мовою країни, в якій вона народилася і живе.

Вивчення мови вимагає багато часу і значних 
зусиль. Без помічників тут не обійтися. Нам дуже 
хотілося б, щоб вашим другом і надійним путівни
ком на шляху до засвоєння мови став цей підруч
ник. Виявляйте наполегливість, виконуйте уміщені 
в ньому вправи, і він навчить вас спостерігати, ана
лізувати, робити висновки.

Орієнтуватися в нашому підручнику вам допомо
жуть умовні позначки:

 — початок уроку;

 — домашнє завдання;

 
вчо5ра

 —  слова, вимову і правопис яких  
слід запам’ятати;

 —  посилання на електронний освітній 
ресурс.

Інформація з позначкою Пам’ятай! вимагає обо
в’яз ко вого запам’ятовування, а інформація з по зна ч
кою Зверни увагу! стане вам у пригоді під час вико
нання окремих вправ.

Мовна скарбничка  дозволить вам збагатити 
словниковий запас.

Бажаємо успіхів і нових перемог на шляху  
здобуття знань!
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Де найкраще місце на землі

Де зелені хмари яворів 
Заступили неба синій став, 
На стежині сонце я зустрів, 
Привітав його і запитав: 
— Всі народи бачиш ти з висот, 
Всі долини і гірські шпилі! 
Де найкращий на землі народ? 
Де найкраще місце на землі? 
Сонце посміхнулося здаля: 
— Правда, все я бачу з висоти, 
Всі народи рівні, а земля 
Там найкраща, де вродився ти. 
 
Виростай, дитино, й пам’ятай — 
Батьківщина — то найкращий край!
                         Дмитро Павличко

А. І. Куїнджі. Степ. Нива (1875)
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Ну що б, здавалося, слова…
Слова та голос — більш нічого.
А серце б’ється — ожива,
Як їх почує! 

                              Тарас Шевченко

Я люблю чарівну мелодію української народної 
пісні, хвилюючу красу української музики, прекрас
ну українську мову, чудову народну говірку. 

Максим Горький

Ой яка чудова українська мова! 
                               Олександр Підсуха

Мова — це душа народу. 
  Василь Сухомлинський

Як нема без зірок небозводу,
Як блакиті без сонця нема,
Так і мови нема без народу,
І народу без мови нема.

                     Володимир Забаштанський

Розвивається і квітне запашним цвітом яблуневим 
українська мова — коштовний скарб нашого народу.

Павло Тичина
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ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО  
В 3 КЛАСі

§ 1. Мова. Мовлення. Звуки і букви

 1  1. Пригадай український алфавіт.

Український алфавіт

Аа Бб Вв Гг ґґ Дд Ее Єє Жж
Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм Нн
Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц
Чч Шш Щщ ь Юю Яя

2. Випиши з алфавіту букви з такими порядковими номера
ми: 4, 5, 8, 11, 12, 13, 30. Які з виписаних букв завжди 
позначають два звуки?

3. Запиши подані слова в алфавітному порядку.

Україна, дитина, заєць, вогнище, Київ, неділя, 
їжак, Батьківщина, горизонт, черевики, ґудзик.

4. Склади звукову модель виділеного слова.

5. Добери синоніми до слова алфавіт.

Алфаві5т — грецьке слово, утворене від 
назв двох перших букв грецького алфавіту — 
«альфа» і «віта».

А5 збука — давнослов'янське слово. «Аз» 
і «буки» — назви перших букв кирилиці.

Абе5тка — українське слово, утворене від 
сучасних назв двох перших букв «а» і «бе».

Мовна скарбничка
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2  1. Розглянь схему. Розкажи, що ти знаєш про звуки мови.

Звуки мови

наголо-
шені

тверді тверді

дзвінкі
ненаго- 
лошені

м’які м’які

глухі

Голосні звуки Приголосні звуки

2. Прочитай. Спиши. Підкресли букви, що позначають голос
ні звуки.

Біліє на хвилях ліле5я,
Білієлеліє, але я
Не стану чіпати лілеї,
Лише надивлюся на неї.

                 Григорій Храпач

3. Знайди у вірші слова, в яких звуків більше, ніж букв.

Ліле5я — лілія.
Во5дяні лі5лії — латаття.

Мовна скарбничка
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3  1. Прочитай. Правильно вимовляй слова зі звуком [ч].

В українській мові лише перед [і] вимовля-
ється пом’якшений звук [ч’]. В інших випадках 
звук [ч] завжди твердий.

Пам’ятай!

Чай
Чай буває різний: зелений, чорний, червоний. 

Зелений чай краще пити ввечері. Він швидко 
заспокоїть і забезпечить повноцінний відпочи
нок уночі. А чашка червоного чи чорного чаю 
буде доречною вранці, коли треба збадьоритися.

(З журналу)

2. Спиши. Підкресли слова з твердим 
звуком [ч] однією рискою, з по м’як
шеним  — двома.

3. Зроби звуковий аналіз виділеного сло
ва.

 4   Запиши два висловлювання про мову, які тобі най
більше сподобалися (див. с. 5). В  одному з вислов
лювань підкресли букви, які позначають голосні 
звуки.

 5  1. Прочитай. Пригадай, як вимовляються дзвінкі при
голосні звуки в українській мові.

Вимова дзвінких приголосних звуків

Пам’ятай, що наша мова
Милозвучна і дзвінка;
Не оглушуй звука в слові,
Як потреби в тім нема.

вве5чері
вночі 5

вра5нці
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Ось, наприклад, слово гриб
Вимовляйте чітко, дзвінко,
Звука б не оглушіть,
Бо велика це помилка.

Варто в слові цім звучнім
Звук останній оглушити —
Грипом — ох яким страшним! —
Можна раптом захворіти.

Ще для прикладу візьмем 
Пречудове слово казка.
Звук середній без проблем
Дзвінко вимовте, будь ласка.

Звука з не оглушіть:
Ми читаєм тільки казку!
Варто з на с змінить —
І в руках тримаєм каску.

Стали в ряд слова такі —
Треба їх запам’ятати,—
Звуки у яких дзвінкі
Можна глухо вимовляти.

Кігті, нігті, вогко, легко,
Дьогтю, вогкий і легкий —
Буква ге в словах оцих
Позначає звук глухий.

Інші звуки всі дзвінкі
Не оглушуйте ніколи,
Вимовляйте їх завжди
Дзвінко — за законом мови!

                       Леся Лужецька

2. Випиши з вірша слова, в яких буква г позначає глухий 
звук.
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6  1. Прочитай. Спиши, вставляючи пропущені букви.

В темний вечір зим холодних,
В парту кинувши кни..ки,
Ми збирались коло гру..ки
Слухать нянині ка..ки.

                                    Яків Щоголів

   Гру 5бка — піч.
Мовна скарбничка 2. Підкресли букви, що позна 

   чають дзвінкі приголосні  
   звуки.

7  1. Прочитай. Пригадай, які звуки в поданих словах позна
чають виділені букви.

боротьба     просьба     молотьба     вокзал

2. До поданих слів добери перевірні. Запиши їх парами. 
До  якого слова не можна дібрати перевірне?

8  1. Прочитай. Випиши з вірша слова зі звуками [дз], [дж]. 
Зроби звукобуквений аналіз одного з них.

Джмелі спросоння —  
               буц! — лобами!
Попадали, ревуть в траві.
І задзвонили над джмелями
Дзвінкі дзвіночки лісові.
       Микола Вінграновський

2. Виділене слово поділи для переносу.

 9  Прочитай слова у стовпчиках. Утвори словосполу
чення. Запиши, вставляючи пропущені букви.

приво..зальна
ле..кий
гострі
во..ка
мамина

про..ьба
вітерець
скатертина
площа
кі..ті
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 10  1. Прочитай текст. Добери заголовок. Придумай кін
цівку.

На березі маленької річки в густій траві жив 
собі коник. Добре жив, привільно. Всього вдо
сталь мав: і хату, і їжу, і сонце над головою. 
Одного йому не вистачало: не вмів коник співа
ти. А співати йому дуже хотілось. Усі навкру
ги співають: і солов’ї в кущах, і жайворонки 
в небі, і навіть жаби в сусідньому болоті. Ну як 
можна жити на білому світі й не співати?

Вирішив коник повчитися у солов’я. Добрий 
початок — половина діла. Примостився коник 
під кущем, де співав той, і почав тихесень
ко підтягувати. Йому здалося, що гарно вихо
дить, і він би співав ще, та раптом побачив, як 
ромашки від сміху пригнули голівки, а дзві
ночки заливалися, закинувши голівки догори. 
Замовкнув коник…

Ірина Прокопенко

2. Випиши з тексту слова з м’яким знаком (ь). Поясни його 
вживання.

3. Виділені слова поділи для переносу.

 11  1. Прочитай слова. Порівняй їх написання.
Російською:

секретарь
голубь
степь
кровь
верфь
семь
ночь

роскошь
намажь

Українською:
секретар

голуб
степ
кров
верф
сім
ніч

розкіш
намаж
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2. Спиши українські слова. Підкресли букви, після яких 
в  українській мові не пишеться ь.

3. Із двома словами (на вибір) склади і запиши речення.

 12  1. Прочитай. Постав подані слова у формі однини. Запи
ши за зразком.

Мізинці, горобці, палаци, молодці, 
олівці, абзаци, стільці, матраци, 
кінці, місяці.

Зразок . Мізинці — мізинець.

2. Які звуки позначає буква ц у цих словах?

 13  1. Прочитай. Добери заголовок.

Тихої осінньої години в садку панує урочис
та, замислена тиша, яка мимоволі примушує 
прислухатись до того, що діється в твоїй душі.

А коли вітер, садок стає схожий на бурю 
живого вогню. Гілля розгойдується, жовте листя 
падає додолу, котиться по траві, на  нього лапа
тим краплепадом сіється багряне. Все це пере-
мішується, сухо шарудить, стикається в повітрі, 
крутиться… Садок сам себе дивує своїм різно
барвним виром, пишною колотнечею.

За Євгеном Гуцалом

2. Випиши виділені слова. Визнач, на  які питання вони від
повідають, до якої частини мови належать.

Вимовляємо: Пишемо:
діє[ц 5:а]  діється
сіє[ц 5:а]  сіється
коти[ц 5:а]  котиться

Зверни увагу!

мізи5нець
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 14  1. Прочитай. Переклади слова українською мовою. 
За пиши.
Лён, ёрш, лётчик, приём, майор, район, знако

мый, полевой, цветной, клюв, бодрый, сегодня.

2. Із двома словами (на вибір) склади і запиши речення.

 15  1. Прочитай. Спиши, вставляючи 
пропущені букви.

Щороку восени переліт
ні птахи відлітають у вирій. 
Вчені говорять, що їх перел.. 
ти почалися кіл..ка міль..нів 
років тому.

Чемпіоном серед перелітних 
птахів вважаєт..ся полярний 
крячок. Дал..ніст.. його перел.. 
тів є найбіл..шою. Цей мален..кий білий манд
рівник з червоним дз..бом за рік долає відстан.. 
біл..шу, ніж окружніст.. земної кулі по екватору.

(З дитячої енциклопедії)

2. Виділені слова поділи для переносу.

 16  1. Прочитай. Добери заголовок. Спиши.

На узліссі чорніють купки землі. Деякі зовсім 
свіжі. Їх насипав кріт: зайву землю з потайних 
ходів повигортав.

Майже все своє життя він проводить під зем
лею, шукає черв’яків, личинок різних комах, 
а на поверхню виходить рідко.

Віктор Приходько

2. Знайди в тексті слова з подовженими приголосними зву
ками. Зроби їх звукобуквений аналіз.

3. Наведи власні приклади слів із подовженими приголос
ними звуками.

восени5 
мільйо5н
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 17  1. Прочитай. Від поданих дієслів утвори іменники. Запи
ши за зразком.

Читати, бажати, знати, малювати, питати, 
навчати, відкрити, взути.

Зразок. Читати — читання.

2. Одне з утворених слів (на вибір) поділи для переносу.

 18  1. Прочитай. Порівняй правопис слів у російській та 
українській мовах.

Російською:
грипп
сумма
аллея
пресса

бассейн
коллектив

телеграмма

Українською:
грип
сума
алея

преса
басейн

колектив
телеграма

2. Із слів, записаних українською мовою, склади малий тлу
мачний словничок:

а) розташуй слова в алфавітному порядку;
б) постав наголос;
в) до кожного слова додай тлумачення 

з  довідки.

Довідка: друковані газети, журнали, які вихо
дять із певною періодичністю; дорога, обса джена 
з обох боків деревами або кущами; інфекцій
на хвороба; передане телеграфом повідомлен
ня; штучне водоймище з укріпленими стіна
ми; результат додавання величин; група людей, 
об’єднаних спільною діяльністю або спільними 
інтересами.

3. Назви відомі тобі види словників.

телегра5ма
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 19  1. Прочитай подані слова.

Чесний, обласний, серце, радісний, проїзний, 
ненависний, учасник, вісник.

2. Склади малий українськоросійський словничок:
а) розташуй слова в алфавітному порядку;
б) постав наголос;
в) біля кожного слова запиши його переклад російською 

мовою.

3. Порівняй написання слів в українській і російській мовах.

20  1. Прочитай. Спиши, вставляючи пропущені букви.

Сонце кинуло на землю перше промі..я. 
Леген..кий вітерец.. приніс із полів запахи трав 
і пол..вих квітів. Дес.. високо в небі залунала 
пісня жайворонка. 

У всіх був радісний настрій. Аркадій Іва
нович без кашкета, підставивши сиве воло..я  
сонцю, з щасливим виглядом спостерігав за на  
ро дже..ям майбутн..го ставка.

За Іваном Багмутом

2. Зроби звукобуквений аналіз виділеного слова.

§ 2. Будова слова

 21  1. Прочитай. Випиши з тексту спільнокореневі слова.

Вранці небо було чистим, безхмарним. Рап
том з’явилась невеличка хмаринка. А за нею 
насунула велика чорна хмара. Пішов дощ.

2. Розглянь схему. Визнач, якому з виписаних слів вона від
повідає.
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3. Пригадай порядок розбору слів за будовою.

 — закінчення,  — основа,

 — корінь,  — префікс,  — суфікс.

 22  1. Спиши. Розбери за будовою.

Розмова, лісок, пришкільний, вухо, перехід.

2. Які з поданих слів мають нульове закінчення?

 23  1. Прочитай слова в рядках. Визнач серед них спорідне
ні. Знайди в кожному рядку зайве слово. Доведи пра
вильність своєї думки.

Роса, рости, рослина, паросток.
Вода, підводний, водити, водяний.
Побілити, біль, білесенький, білий.
Радість, радувати, порадити, раденький.
Річка, річний, річечка, річковий.

2. Із виділеними словами склади і запиши речення.

 24  1. До поданих слів добери перевірні. Встав пропущені 
букви. Запиши за зразком.

Зразок. Весло5 — ве5сла вели5кий — ве5лич

 з..рно кл..новий
 с..стра в..шневий
 з..мля л..гкий
 пл..че гл..бокий
 кн..жки т..мніти

2. Поясни, які способи перевірки ненаголошених голосних 
у  корені слова слід використовувати під час виконання 
вправи.

3. До виділених слів добери антоніми.
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 25  1. Прочитай. Спиши, вставляючи пропущені букви.

Початок жовтня був на диво теплим. І тра
питься ж таке: обмануті т..плом суниці посеред 
осені знову зацвіли. Серед з..лених л..сточків 
біліли ніжні квіточки. А там, де галявину 
сонеч ко зігрівало біл..ше, можна було збирати 
ще один урожай.

Рідко таке трапляється. Скіл..ки сходив лісо
вих ст..жинок, а суниці, що дозріли вос..ни, 
побачив уперше.

Віктор Приходько

2. Випиши з тексту виділені слова. Розбери їх за будовою. 
Назви суфікси, що надають словам зменшувальнопестли
вого значення.

 26  1. Прочитай. Добери заголовок. Спиши.

Небо гуркотіло, ревло, клекотало, сліпуче 
розверзало свої нетрі. А з тих нетрів падала 
безкінечна водяна лавина, розплющувалась об 
асфальт, і вже на 
місці дороги несла
ся ціла річка, вся 
в піняві і ряботинні.

Та ось потроху почало стихати. Віддалилася 
громовиця, дощисько перейшов у дощ, дощ — 
у дощик, а там на пів обрію здивовано вигнула 
брову райдуга.

Євген Шморгун

2. Випиши з тексту спільнокореневі слова. Познач корінь.

3. Знайди в тексті словасиноніми.

4. У виділених словах познач префікси. 
Поясни їх написання.

   Не 5трі — хащі.
Мовна скарбничка

асфа5льт
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 27  Розглянь малюнок. Пригадай, перед якими буквами 
в  українській мові пишеться префікс с. Запиши п’ять слів 
із цим префіксом.

 28  Переклади й запиши словосполучення українською 
мовою.

Сказать правду, сварить борщ, слить воду, 
срезать ветку, сформировать характер, сгребать 
сено, списать предложение.

 29  1. Прочитай. Запиши подані слова у два стовпчики: 
в  перший слова без префіксів, у другий із префіксами.

Під’їзд, п’ють, м’який, об’єднати, пір’їна, 
з’яви тися, б’ється, з’юрбитися.

2. Підкресли букви, перед якими пишеться апостроф. 
Визнач, скільки звуків вони позначають. Пригадай прави
ла вживання апострофа.

Апостроф  пишеться

б, п, в, м, ф, р
   після       

                 

префіксів, що 
закінчуються 

на приголосний

перед ї та 
я, ю, є, 
коли вони 
позначають 
два звуки

КаФе ПТаХС
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 30  1. Спиши словосполучення, вставляючи, де треба, апо
строф.

Дружна сім..я, св..ятковий вечір, чисте 
подвір..я, важкий р..кзак, цукрові бур..яки, 
під..їхати до школи, з..ясувати завдання, яблуч
не п..юре, об..єднати сили, духм..яна м..ята, 
несподівана бур..я, служба зв..язку.

2. Виділені слова поділи для переносу.

3. З одним зі словосполучень (на вибір) склади і запиши 
речення.

 31  1. Прочитай. Добери заголовок. Спиши, вставляючи 
пропущені букви і, де треба, апостроф.

Ось і знову ро..цвів бузок на подвір..ї. 
Щоранку ..бігаються діти до духм..яного куща 
і ро..шукують п..ятипелюсткову квіточку. Де ж 
..ховалося їхнє «щастячко»? Кожному кортить 
знайти ..го на квітучій бузковій гілочці. Та ось 
нарешті й довгождана п..ятірочка.

— Знайшов! Щастя знайшов! — дзвінко вигу
кує Дем..янко.

І світяться радістю обли..я хлоп..ят.
Для щастя іноді так небагато треба.

За Євгеном Шморгуном

2. Зроби звукобуквений аналіз виділеного слова.

 32  1. Прочитай. Спиши, вставляючи пропущені букви.

Осі..ні дощі хлюпотять з ранку до вечора. 
Без кінця клюють чорну, ро..моклу землю. На 
лісових ст..жинах стоїть вода, з..мля не може  
біл..ше її вбирати. Крони і стовбури д..рев мокрі 
до самісін..кого корі..я.
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Одноманітно шумить ліс в осі..ю негоду. І той 
шум виповзає на узлі..я, а далі тече на бе..меж
ні поля, сірі і затуманені. 

За Василем Грінчаком

2. Підкресли в тексті прийменники (рос. — предлоги). Роз
кажи, що ти знаєш про цю частину мови.

 33  1. Прочитай. Спиши, розкриваючи дужки.

Зима (без)снігу, (без)сніжна зима, (по)бігли 
(по)полю, (за)зирнув (за)шафу, (від)плив (від)
берега, (з)рушити (з)місця, (від)чути (по)дих, 
(про)читати (про)письменника.

2. Підкресли прийменники. Познач у словах префікси.

 34  1. Прочитай.

Відома українська письменниця Наталя Забі
ла народилась у Петербурзі в сім’ї службовця. 
Писати вірші, казки та оповідання почала ще 
в ранньому дитинстві. У чотири роки вона вже 
склала свій перший вірш.

2. Знайди в тексті прийменники. Пригадай правила вживан
ня прийменників у, в.

35  1. Прочитай, добираючи з дужок потрібний прийменник. 
Спиши, вставляючи прийменники і пропущені букви.

Над оз..ром стояли верби, старі, дуплисті. 
(У, В) деяких стовбури були ро..чахнуті, і вся 
середина вигоріла. Але молоде пагі..я пнулося 
з кори і кущем ро..росталося (у, в) різні боки. 
То, кажуть, (у, в) грозу грім ударяє (у, в) верби 
і блискавка спалює стовбури. Дуже небе..печно 
ховатися серед лугу під вербами.

Василь Грінчак

2. Виділене слово поділи для переносу.
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 36  1. Прочитай. Спиши, розкриваючи дужки і вставляю
чи пропущені букви.

Вечір
(З,С)котилося сонце
з в..сокого неба,
за ден.. утомилось —
(з,с)почить ..му треба.
І вітрові в полі
гуляти несила:
(з,с)горнув свої віл..ні,
ш..рокії крила.
(З,С)т..мніло й (з,с)робилось
так тихо надворі.
На небі зоріють,
мов іскорки, зорі.
       Михайло Коцюбинський

2. Знайди в тексті прийменник в. Поясни його вживання.

3. Підкресли слова, вжиті в переносному значенні.

 37  1. Прочитай. Розіграй діалог.

             Бусол
— Бусле, бусле, глянь на себе:
Лиш одна нога у тебе!
Що ти, бусле, наробив —
Другу ніжку загубив!

— Ні, обидві ноги в мене.
Та роса така студена,—
На одній стою в траві,
Щоб не мерзли зразу дві.

                         Єжи Єсіновський

2. Добери синоніми до слова бусол.
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3. Знайди в першій частині вірша споріднені слова. Випиши 
їх. Познач корінь. Підкресли букви, що позначають звуки, 
які чергуються.

4. Наведи власні приклади слів із чергуванням голосних 
і  приголосних звуків у коренях.

Чергування звуків  
у коренях слів

Чергування 
голосних звуків

[о] — [і]
[е] — [і]

Чергування 
приголосних звуків

[г] — [з] — [ж]
[к] — [ц] — [ч]
[х] — [с] — [ш]

 38  1. Прочитай. Добери заголовок. Спиши.

У давні часи, коли ще не було мила, римля
ни вмивалися з піском. Цей дуже дрібний пісок 
спеціально завозили з берегів Нілу. А єгиптя
нам милом слугувала паста з бджолиного воску, 
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котру змішували з водою. Згодом римляни для 
вмивання почали застосовувати попіл та соду, 
ще пізніше навчилися виготовляти мило з тва
ринного жиру та попелу.

(З журналу)

2. Знайди й підкресли в тексті слова, в коренях яких відбу
вається чергування голосних звуків.

3. Випиши виділені слова. Зміни їх форму або добери до 
них спільнокореневі так, щоб у коренях відбулося чергу
вання голосних звуків.

39  1. Прочитай. Випиши з тексту виділений вислів. Поясни, 
як ти його розумієш. Знайди у цьому вислові слово, 
при зміні форм якого відбувається чергування голос
них звуків.

Взяв я вудку — і до річки,
З братом сів на бережку.
Та не ловляться плотвички,
Не тріпочуть на гачку.

Я нічого не спіймав,
Біля вудки задрімав.
Тут почув я голос брата:
Щось ти носом став клювати! —

Отакий у мене ніс:
Через нього все навкіс!

                                         Грицько Бойко

2. Розбери за будовою слова річка, бережок. Добери до них 
спільнокореневі так, щоб у коренях відбулося чергування 
приголосних звуків.

3. Пригадай, які ще вислови зі словом ніс ти знаєш.
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  У давнину неписьменні люди носили із 
собою дощечки. І на них зарубками робили різні 
по знач ки. Ці дощечки називали «носами», бо їх 
носили. Отже, вираз «зарубати на носі» означає 
запам’ятати, добре засвоїти раз і назавжди.

Мовна скарбничка

40  Прочитай подані слова. Зміни їх форму або добери до 
них спільнокореневі так, щоб у коренях відбулося чергу
вання приголосних звуків.

Горошина, рученька, дружний, вухо, на бе5ре
зі, козацький, молоко, доро5га.

 41  1. Прочитай. Спиши, вставляючи пропущені букви.

Ходить в..ресен.. борами
й ро..мовляє з яворами.
Листя кидає в кр..ниці,
наче вист..глі зірниці.
Ходить в..ресен.. ст..пами
в добрій дружбі з орачами.
Вітерцем їх обвіває
та тумани ро..ганяє.

                        Дмитро Мегелик

2. Випиши з тексту виділені слова.  
Зміни їх форми так, щоб у коренях  
відбулося чергування голосних звуків.

3. Знайди й підкресли в тексті слова, правопис яких слід 
перевіряти за словником. Запиши з  пам’яті п’ять словни
кових слів.

  Перевір себе. Скористайся електронним освітнім ресурсом.
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ТЕКСТ

§ 3. Тема, мета, заголовок.  
Роль слів у побудові тексту

 42  1. Прочитай. Перекажи.

Зірвав вітер листок з осики. Листок востаннє 
покружляв у повітрі і впав у калюжу. Приди
вився я до листочка, бачу — на ньому муравлик 
сидить. Завмер бідолаха з переляку після тако
го польоту.

Та ось трохи очуняв, став бігати на листочку. 
Підбіжить до краю, нахилить голівку, поведе 
вусиками, помацає лапками — вода! — і назад. 
До іншого краю примчить — знову вода.

А вітер носить листок по калюжі. Наче на 
плоту по бурхливому морю, плаває по ній мурав
лик. Раптом листок зіткнувся з іншим пожовк
лим листком. Зрадів муравлик, хутенько пере
повз на нього. А це такий же плавучий острів, 
як і його.

Коли бачу: прибилотаки листок з муравли
ком до гілки, яка одним кінцем лежала на зем
лі. Помацав її муравлик лапками, немов хотів 
перевірити, чи витримає, і обережно поповз по 
ній. А коли вискочив на берег, навіть не озир
нувся, так хутко побіг до своїх. Тепер йому 
буде про що розповісти друзям. Бо ж не кожній 
мурасі доводиться плавати у морі на плоті, чи 
то пак, у калюжі на листочку. 

За Олегом Буценем

2. Пригадай, що ти знаєш про текст.
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Текст — це група речень, зв’язаних між собою 
за змістом.

Тема — 
це те, про 

що йдеться 
в тексті.

Головна  
думка (мета) — 

це голов не,  
про що хотів 

сказати автор.

Заголовок

3. Визнач тему і головну думку поданого тексту. Добери 
заголовок. Поміркуй, що розкриває дібраний тобою заго
ловок: тему чи головну думку тексту.

4. Спиши перший абзац тексту. Підкресли слова, якими 
автор називає мурашку.

 43  1. Прочитай. Визнач тему і мету тексту. Добери заголовок.

Якось я сидів на балконі, знічев’я спостері
гав, що робиться у дворі.

Бачу, стара ворона знайшла на землі хліб-
ну шкоринку. Клюнула її раз, вдруге. Суха, не 
вдзьобнеш. Думаю, полетить собі пташка. Аж 
ні, схопила вона свою знахідку і подалася до 
воріт, де після дощу саме була калюжа. Кинула 
винахідниця шкоринку у воду, разів зо три пере
вернула, щоб таки намокла. Тоді, вдоволена, 

спритно вхопила мокру 
здобич дзьобом і заходи
лася ласувати. Оце так  
розумниця! 

За Дмитром Прилюком

2. Випиши з тексту в два стовпчики слова, які дозволяють 
уникнути повторення виділених словосполучень.

   Зніче5в’я —  
з нічого роботи.

Мовна скарбничка
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44  1. Прочитай, доповнюючи текст словами з довідки. 
Визнач його тему й мету. Добери заголовок. Запиши 
текст.

Якось мій тато йшов лісом і побачив, як здо
ровенний лис женеться за козенятком. (Хто?) … 
зовсім знесиліла. Ще стрибок — і скоїться лихо. 
Батько вистрілив угору, щоб налякати переслі
дувача. Лис утік. А (хто?) … від несподіванки 
неначе заклякло на місці. Тато взяв (кого?) … 
на руки і приніс додому.

Доглядала (кого?) … вся родина. (Хто?) … 
швидко здружився з людьми. Назвали (кого?) … 
Довгоніжкою. (За Іваном Шпиталем)
Слова для довідки: його, козенятко, малень
кий знайда, бідолашна тваринка, козлика.

2. Поміркуй, яку роль відіграють у тексті вставлені слова.

Вставлені тобою слова дають можливість 
уникнути повторення того самого слова, а також 
допомагають зв’язати речення в тексті.

Зверни увагу!

 45  1. Прочитай. Виправ помилки, пов’язані з багатора
зовим повторенням того самого слова. Добери 
заголовок. Запиши відредагований текст.

Біля в’їзду в село стоїть могутній дуб. Бага
то бачив на своєму віку цей дуб. Коріння дуба 
глибоко ввійшло в землю. Широкі листки дуба 
про щось гомонять між собою. Часто під дубом 
сидять люди, відпочиваючи в тіні його зеленої 
шапки.

2. Зроби звукобуквений аналіз виділеного слова.
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§ 4. Поділ тексту на частини. План.  
Будова тексту

 46  1. Прочитай. Визнач тему і мету тексту.

       Рости, кленочку!
З кленового гаю прилетіла на вітрильці насі

нина. Край городу впала. Сховалася під бадили
ну і до весни пролежала. 

Пригріло сонце, задзюркотіли струмки. Схо
тілося насінинці дзвінкої водиці напитися, 
на сонце поглянути. Пустила вона росточки. 
Один — до землі, другий — до сонця.

Біг якось хлопчик городом. Дивиться — кле
ночок. Такий кумедний, ледь від землі видно, 
всього два листочки. Біля нього кури порпа
ються, їжу вишукують. «Ще зламають кленоч
ка!» — подумав хлопчик.

Майнув у лозняк, нарізав пруття. Обгородив 
деревце тинком. Рости, кленочку, міцний та 
високий!

Василь Чухліб

Словничок: вітри5льце — (рос.) небольшой парус
         бадили5на — (рос.) стебель растения

2. Скільки абзаців у цьому тексті? Визнач, про що розпові
дається в кожному з них. 

3. Склади і запиши план тексту.
Пригадай з уроків російської мови вимоги до складання 
плану (за потреби звернись до c. 29).
— Що має відбиватися в плані?
— Які речення слід використовувати?

4. Перекажи текст за складеним планом.
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Вимоги до складання плану 

1. У плані має відбиватися:
а) тема і головна думка тексту;
б) те головне, про що говориться в кожній час

тині.
2. При складанні плану слід використовува

ти речення одного виду: або розповідні, або 
питальні, або окличні.

 47  1. Прочитай текст.

       Живі ліхтарики
У лісовому озері водилися великі карасі. 

Засидівся я з вудочкою допізна і вирішив зано
чувати, щоб дочекатися ранкового кльову. Обі
перся я об стовбур осики і ледь не задрімав. Але 
що це? З темряви прямо переді мною світило
ся двоє очей. Якийсь звір втупився в мене і не 
змигне. Трохи далі, під кущем, ще один хижак 
причаївся. Гупнув я дрючком по дереву, але зві
рі, що спостерігали за мною, ні гугу! Підійшов 
я ближче і ледь не розреготався. У траві засві
тили свої ліхтарики жучкисвітлячки. Повзають 
по стеблах і не гаснуть. 

Віктор Приходько

2. Поміркуй, який із поданих нижче планів відповідає цьо
му тексту. Які види речень використано в першому плані? 
А  в другому?

       План № 1
1. Дочекаюсь кльову!
2. Хижаки довкола!
3. Та це ж світлячки!
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       План № 2
1. Чому б не дочекатися кльову?
2. Чиї це очі?
3. Що мене розсмішило?

3. За одним із поданих планів поділи текст на частини 
і  запиши його. Кожну частину починай писати з абзацу.

4. Склади і запиши власний план до цього тексту, викорис
товуючи розповідні речення.

5. Перекажи текст за планом. Під час переказу за допомо
гою інтонації передавай різні почуття, пережиті автором.

 48  1. Прочитай зачин і кінцівку тексту. За поданим малюн
ком склади його основну частину.

Зачин. Якось вирішив я сопілку зробити. Роз
шукав на узліссі кущ бузини і підійшов до ньо
го. Хотів гілку для сопілки зрізати.
Та раптом…
Основна частина.

Кінцівка. Так пташка й відвела мене від сво
го гніздечка. Не став я її даремно тривожити. 
В іншому місці знайшов гілку для сопілки.

2. Добери заголовок. Перекажи складений текст.
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 49  1. Прочитай. Поміркуй, чи дотримана послідовність 
дій в тексті. Розташуй частини так, щоб вийшов 
зв’язний текст. Добери заголовок. Запиши утворе
ний текст.

Але дуб не загинув. Через рік зазеленіли моло
ді пагони, де обгоріли гілки. Укрився старий дуб 
кучерявим листям. А верхівка була суха.

Налетіла гроза. Вдарила вогняна стріла 
в стовбур дуба. Затремтіли гілки. Загорілось 
верховіття. Лив дощ, а дуб горів — аж палах
котів. Обгоріла його верхівка.

Летіли з теплого краю лелеки. Бачать — сухе 
верховіття. Сіли на нього й змостили там гніз
до. Зрадів старий дуб. Тепер він не самотній. 

За Василем Сухомлинським

2. Усно склади план записаного тексту.

3. Визнач, у якому значенні (прямому чи переносному) вжи
то виділене слово.

§ 5. Типи текстів

50  1. Прочитай. Визнач тему і головну думку тексту. 
Добери заголовок.

У гарячих пісках КосАралу росте великий 
зелений сад. А першим деревом у ньому була 
верба. Її посадив великий український поет 
Тарас Григорович Шевченко.

Коли везли Тараса Шевченка в заслання, 
підібрав він гілочку верби. З нею за пазухою 
переплив човном Каспійське море і увіткнув її 
на городі форту. Голим і порожнім було тоді 
подвір’я, а навколо самі піски.
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Та виросло з тої гілочки велике дерево. 
І назвали його вербою Тараса. 

За Оксаною Іваненко

2. Склади і запиши план тексту. Перекажи текст за планом.

3. Визнач тип тексту. Пригадай, які ще типи текстів ти знаєш.

Типи текстів

опис міркуваннярозповідь

51  1. Прочитай. Знайди в тексті опис і випиши його.

За лозняком я спустився в невелику балку 
і від несподіванки зупинився. Над пожухлою 
травою пурхали барвисті птахи. Груди в них 
рожеві. Крила з чорнобілими смужками. А на 
голові красується, горить у сонячних променях 
оранжевий чубчик. Це були одуди. 

Віктор Приходько

2. Розглянь схему і знайди в текстіописі його частини.

Текст- 
опис

ІІ частина
розкриваються ознаки 
предмета

ІІІ частина
(якщо є)

висновок

І частина
називається предмет  
або передається загаль 
не враження від нього
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52  1. Прочитай. Визнач тип тексту.

Які великі чепуруни наші коти! Тільки й зна
ють, що вмиваються. Вилизують себе і вранці, 
і після обіду, і ввечері. Здається, що вони жити 
без цього не можуть.

А відбувається це тому, що коти постійно 
злизують із себе не стільки бруд, скільки влас
ний запах. Для них це дуже важливо. Адже 
всі коти за своєю природою — мисливці. Вони 
полюють із засідки, чатуючи на здобич. А запах 
заважає мисливцю.

Ось чому коти так часто вмиваються.

2. Розглянь схему і знайди в тексті його частини.

Текст- 
міркування

ІІ частина докази

ІІІ частина
(якщо є)

висновок

І частина
думка, яка 
доводиться

3. Добери заголовок. Спиши перші дві частини тексту. 
Користуючись схемою, доведи, що записаний тобою текст 
є текстомміркуванням.

Текстміркування буває повним і неповним. 
У повному міркуванні розрізняють три части
ни, а неповне міркування складається з двох 
частин.

Зверни увагу!
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53  1. Прочитай вірш.

Коли б я був чарівником

Коли б я був чарівником,
Що може все на світі,
Я так вчинив би,
Щоб скоріш
Дорослішали діти.
І так зробив би, щоб я був
Високим — аж під стелю…
Я б розтопив усі сніги
І напоїв пустелі.
Я б залюбки перетворив 
Всі бур’яни на лузі
У сад, щоб яблука росли,
Щоб їв і я, і друзі.

Коли б я був чарівником,
Раділи б всі навколо,
І виріс би високий ліс,
Де степ був голийголий.
В моєму б лісі не чіпав
Вовк — зайця, лис — куріпку.
Я б так зробив, щоб хижаки
Всі їли моркву й ріпку.
Коли б я був чарівником,
Росли б зимою квіти,
І не було б ніколи війн,
І був би мир у світі.

          Володимир Кухалашвілі

2. Які думкимрії автора тобі найбільше сподобалися?

3. Склади й запиши власну розповідь на тему «Коли б я був 
чарівником».
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54  1. Прочитай подані тексти.

1. Кульбаба — багаторічна трав’яниста рос
лина з довгим гіллястим коренем. Має безлисті 
й порожнисті стебла. Численні листки ростуть 
від кореня. Квітки яскравожовті. Цвіте з квіт
ня до серпня. Росте кульбаба в лісах, парках, 
поблизу доріг. Поширена по всій Україні.

2. На леваді розквітла кульбабка. Це справж
нє маленьке диво. Рановранці розтуляє вона 
своє жовтеньке вічко і вітається із сонечком. Та 
вона й сама наче сонечко, що сховалося серед 
зелених вирізьблених листочків.

2. Визнач тему й мету кожного з текстів.

3. Пригадай з уроків російської мови, що ти знаєш про 
художній і науковий тексти.

4. Розглянь подану нижче схему і зроби висновок: який 
із  поданих текстів є художнім, а який  — науковим.

Текст

науковий

Мета: дати наукові 
відомості про пред
мет, явище.

художній

Мета: образно, емо
ційно описати пред
мет, явище; передати 
думки, враження, 
почуття.

5. Спиши художній текст. Підкресли слова, за допомогою 
яких автор передає своє ставлення до кульбаби.

35



 55  1. Прочитай. Визнач мету тексту.

Деркач
Деркач — невеликий птах. 

Має рудуватобурувате непоміт
не забарвлення — під суху траву 
або листя. Деркач погано і дуже 
неохоче літає, але добре бігає. 
Пересувається він швидко й обе
режно.

Деркач гніздиться по сирих трав’янистих 
луках на всій території України.

Живиться комахами, слимаками. Це дуже 
корисний птах. Його треба охороняти.

2. Поміркуй, які запитання можна поставити до кожної час
тини тексту. Запиши їх у вигляді плану.

3. Попрацюйте в парах. На основі тексту і складених запи
тань до нього розіграйте діалог: «Моє запитання  — твоя 
відповідь».

 56  1. Прочитай слова у стовпчиках. Про кого вони розпові
дають?

лисичкасестричка

мордочка тоненька

вушка гостренькі

хвостик довгенький

кожушок тепленький

шерсть пухнаста,  
золотиста

на шиї біленький  
комірець

ходить тихенько

дивиться лукаво

хижа тварина

довжина тіла дорівнює 
60–80 сантиметрам

гостра морда

короткі ноги

пухнастий хвіст

хутро рудувате,  
з жовтим відтінком

живиться гризунами,  
птахами, ягодами 
і різноманітним  
насінням
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2. Поміркуй, який текст (науковий 
чи художній) ти можеш скласти за 
допомогою слів першого стовпчика. 
А  другого?

3. Склади і запиши (на вибір) науковий або художній текст 
про лисицю.

 57  1. Прочитай. Спиши, вставляючи пропущені букви.

С..годні в лісі справжній жовтневий л..стопад. 
Клени обс..паються від найменшого под..ху 
вітерця. Гаснуть осі..і вогневі барви. Деякі  
л..сточки, засихаючи, скручуються в дудоч 
ку. А коли об..режно ро..горнути такий 
л..сточок, всередині в н..му тремтить криш
талева росинка.

Як же поріділи д..рева! Наче довго хтось брів 
по коліна в опалому листі, в золотому шумі, 
прийшов і навстіж ро..чинив у лісі тисячу синіх 
віконец.. . (Олесь Донченко)

2. Визнач, який це текст: науковий чи художній. Доведи 
свою думку.

3. Виділені слова розбери за будовою.

 58  1. Прочитай. Знайди в тексті та випиши інструкцію.

Сьогодні багато хто, щоб не нищити лісів, 
відмовляється ставити в своїй оселі живу ново
річну ялинку. Тим часом, можна виплекати це 
чарівне деревце самому.

Пізньої осені чи взимку візьми насіння із 
шишки і збережи його в скляній баночці до вес
ни. У квітні висій його в пухкий ґрунт. Зверху 
парничок притруси нетовстим шаром моху чи 
соломи. Час від часу не забувай полити.

сантиме5тр
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От під Новий рік і виросте маленька яли
ночка. 

(З журналу)

2. Добери і запиши заголовок до тексту інструкції.

3. Склади інструкцію з вирощування зеленої цибулі у склян
ці з водою.

 59  1. Прочитай тексти. Визнач, де запрошення, а де — ого
лошення.

І

Шановні мами і тата, бабусі та дідусі!

Запрошуємо вас на свято Врожаю! 
Свято відбудеться 25 жовтня о 13 годині  

в актовій залі школи.

Учні й учениці 4А класу.

ІІ

25 жовтня о 13 годині в актовій залі школи 
відбудеться свято Врожаю. Запрошуємо учнів, 
вчителів, батьків.

Учні й учениці 4А класу.

2. Спиши оголошення.

3. За поданим зразком склади і напиши для когось зі своїх 
близьких запрошення на свято Осені.

 60  1. Прочитай зразок привітання.

Люба Даринко!

Щиро вітаю тебе з днем народження! Бажаю 
міцного здоров’я, щастя й успіхів у навчанні.

17.10.15                 Твоя подруга Надійка.
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2. За поданим зразком напиши привітання з днем наро
дження бабусі або дідусеві, мамі або татові.

3. Складений текст привітання надішли їм смсповідом
ленням.

 61  Склади і запиши привітання своїй учительці з її про
фесійним святом — Днем учителя.

Щоб підкреслити повагу та шанобливе став-
лення до людини, у тексті привітання слова 
Вас, Вам слід писати з великої літери.

Пам’ятай!

Запитання і завдання для повторення

1. Що таке текст?

2. Як дібрати заголовок до тексту?

3. Що таке тема і мета тексту?

4. Розкажи, що ти знаєш про будову тексту.

5. Відповідно до яких вимог складається план тексту?

6. Які є типи текстів? Що ти знаєш про кожний із  них?

7. Чим науковий текст відрізняється від худож нього?

8. Прочитай. Визнач тип поданого тексту.

Ведмідь полюбляє ловити рибу. Він може 
довго сидіти у річці і чекати. Ось пливе вели
кий лосось. Ведмідь уміє спритно схопити рибу 
лапою і викинути на берег.

а) текстопис;
б) текстрозповідь;
в) текстміркування.

  Перевір себе. Скористайся електронним освітнім ресурсом.
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РЕЧЕННЯ

§ 6. Речення. Види речень.  
Головні та другорядні члени речення

 62  1. Розглянь схему. Пригадай, що ти знаєш про речен
ня. Розкажи.

Речення виражає  
закінчену думку.

.   ?   !

за метою висловлювання

розповідні 
(повествовательные)
питальні 
(вопросительные)
спонукальні 
(побудительные)

за інтонацією

окличні 
(восклицательные)
неокличні (невос
клица тельные)

2. Наведи власні приклади речень, різних за метою вислов
лювання та інтонацією.

 63  Прочитай текст. Визнач, скільки в ньому речень. Які вони 
за метою висловлювання? Спиши, розставляючи розді
лові знаки.

Піднялися в небо журавлі Чому вони так дов
го кружляють над нашим селом Птахи проща
ються з рідною землею Ось вони зробили остан
нє коло і сховалися за хмарами

Повертайтеся швидше додому

Розрізняють такі речення:
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 64  1. Прочитай. Спиши. Знайди в тексті спонукальне речен
ня. Поясни розділові знаки, вжиті в ньому.

Лелеченьку! Лелеченьку!
Не відлітай, лелеко!
Бо холодно, лелеченьку,
На тій землі далекій.

                                       Іван Складаний

2. Пригадай, що ти знаєш про звертання. Знайди в тексті 
звертання і підкресли їх.

 65  1. Прочитай. Зі слів першого і другого стовпчиків склади 
й  запиши речення.

дощ
небо
сонце
пташки

посвітлішало
заспівали
перестав
визирнуло

2. Пригадай, що ти знаєш про граматичну основу речення. 
Що таке підмет? Що таке присудок?

Граматична основа речення

підмет
(подлежащее)

присудок
(сказуемое)

3. Усно пошир записані речення другорядними членами.

 66  1. Прочитай речення.

Осіннє листя падає на землю. Розмовляють 
з вітром високі тополі. Вранці пожовкла трава 
вмивається росою.

2. Розглянь схему першого речення. Пригадай, як установ
люється зв’язок слів у реченні.
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      Листя   (що?)


(що робить?)

         падає

(яке?)                            (куди?)
      осіннє                        на землю

3. Установи зв’язок між словами другого і третього речень. 
Склади схеми. Накресли їх за зразком першого речення.

 67  1. Прочитай. Добери заголовок. Спиши, розставля
ючи розділові знаки.

Скрізь на землі хазяйнує жовтень Убрав золо
том сади і струшує додолу жовте листячко

Навіщо ж ти жовтню розбираєш дерева 
Залиш їм це вбрання Воно ж таке гарне

Та не слухає жовтень нікого Робить своє діло 
І коли тільки він спочиває 

За Юрієм Старостенком

2. У першому реченні підкресли граматичну основу.

§ 7. Зв’язок слів у реченні. Словосполучення

 68  1. Прочитай. Спиши.

Осінній вітер жене птахів у вирій.
У лісі виросла білокора берізка.

2. Визнач, яке речення відповідає поданій нижче схемі. Під
кресли в ньому підмет і присудок.

         (що зробила?)


(що?)

         

   (де?)                            (яка?)

3. За допомогою запитань установи зв’язок між словами 
першого речення. 
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В українській мові, як і в російській, головні 
члени речення, поєднуючись з другорядними, 
утворюють словосполучення.

У словосполученні є головне і залежне слово. 
Від головного до залежного слова можна поста
вити питання. Наприклад:
     яке?                         куди? 

осіннє листя           полетіли у вирій

Зверни увагу!

4. Визнач кількість словосполучень у кожному реченні. 

 69  1. Прочитай. У кожному словосполученні визнач головне 
і залежне слова.

Вірний друг, вийшли на галявину, живе 
в дуплі, весело стрибає, повернулися вранці, 
яскраве сонечко, злетів із гілки.

2. Постав питання від головного до залежного слова. Запи
ши за зразком.

Зразок.
      яка?

 Весела дівчина

3. З одним словосполученням (на вибір) склади і запиши 
речення.

 70  1. Прочитай текст, вставляючи за змістом і запитаннями 
пропущені слова. За потреби скористайся словами для 
довідки. Добери заголовок. Запиши текст.

коли?

… пішли діти до лісу. Тихенько повіває  
  який?           як?
… вітерець. … виблискує осіннє сонце. Діти
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     куди?          під чим?

вийшли … . А там … ховаються опеньки. Назби
                         чого?              куди?

рали діти повні кошики … і повернулися … .

Слова для довідки: яскраво, свіжий, гри
бів, вранці, під листям, на галявину, додому.

2. У перших трьох реченнях знайди і підкресли підмет і при
судок.

 71  Склади і запиши речення за поданими нижче схемами:
         (що?)


(що робить?)

         

(яка?)                            (куди?)

         (що робить?)


(що?)

         

  (як?)                              (де?)

 72  1. Прочитай. Пошир наведені речення. Запиши скла
дений текст.

Прийшла осінь. Ідуть дощі. Облітає листя. 
Засумувала берізка. Заснув їжачок. 

2. У кожному реченні знайди і підкресли головні члени.

3. У двох реченнях (на вибір) установи зв’язок між словами.

§ 8. Однорідні члени речення

 73  1. Прочитай. Спиши.

Цілющі ягоди
У лісах, садах, гаях дозріли плоди шипши

ни, обліпихи, калини, горобини, барбарису. Це 
дуже корисні ягоди. Шипшина містить багато  
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вітамінів. З неї роблять мармелад, повидло, 
напої. Гарний на смак барбарис. Його можна 
їсти сирим. Горобину, обліпиху, калину перети
рають із цукром. Це цілющі ліки від багатьох 
хвороб. (З журналу)

2. Визнач граматичну основу і встанови зв’язок між словами 
першого речення. Назви члени речення, що залежать від 
підмета. На які питання вони відповідають? Назви члени 
речення, що залежать від присудка. На які питання вони 
відповідають?

3. Пригадай з уроків російської мови, які члени речення 
називаються однорідними. 

Однорідні члени речення
— відносяться до одного й того ж слова
— відповідають на одне й те ж питання

підмети присудки другорядні 
члени речення

4. Знайди в тексті інші речення з однорідними членами. 
Користуючись поданою вище схемою, доведи, що не 
помиляєшся.

 74  1. Прочитай. Знайди в реченнях нісенітниці та вилучи їх. 
Доповни і запиши виправлені речення.

Восени відлітають у вирій ластівки, журавлі, 
горобці, качки, дятли…

У нашому зоопарку живуть крокодили, мав
пи, слони, динозаври, верблюди, кити, змії…

2. У записаних реченнях знайди і підкресли однорідні члени. 

3. Прочитай записані речення. Зверни увагу на інтонацію.
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Якщо однорідні члени речення вимовляються 
з перелічувальною інтонацією, то на письмі між 
ними ставиться кома.

Пам’ятай!

 75  1. Прочитай. Спиши, вставляючи пропущені букви.

Настає в..чірня пора. Місто 
поволі зат..хає і пор..нає в сон. 
Здається, всі сплять.

Тим часом, напружене місь
ке ж..ття вночі прип..няєть
ся не скрізь. Готові негайно виїхати на викл..к 
пожежники, міліціонери й лікарі. Несуть свою 
службу охоронці банків, магазинів і різних важ
ливих установ. Трудяться працівники во..залів  
і аеропортів. Поспішають до початку трудово
го дня відремонтувати трамвайні й тролейбус
ні лінії ремонтники. Працюють люди в місті 
і вдень, і вночі. 

(З журналу)

Словничок: порина5ти — (рос.) погружаться

2. Знайди в тексті речення з однорідними членами.

3. Назви сполучники, які з’єднують однорідні члени речен
ня, і обведи їх кружечком. Зверни увагу на розділові зна
ки при однорідних членах речення.

Однорідні члени речення можуть поєднувати-
ся за допомогою сполучників (рос. союзов). 

Якщо сполучник і (й) уживається один раз, 
кома між однорідними членами речення не ста-
виться. Якщо сполучник повторюється кілька 
разів — кома ставиться.

Пам’ятай!

вде5нь
трамва5й

троле5йбус
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 76  1. Прочитай. Добери заголовок. Спиши, розставля
ючи розділові знаки між однорідними членами 
речення.

Увечері поверталися ми з полювання. Їхали 
лісом. Світло фар виривало з темряви стовбури 
дубів беріз сосон. Раптом ми зупинилися. Перед 
машиною лежала темна кулька. Це їжачок зля
кався світла і завмер на дорозі. Потім звірок 
засопів ворухнувся й покотився далі по опалому 
листі. Їжачок ніс на своїх плечах і листя і траву 
для зимової постелі. 

За Володимиром Пархоменком

2. Підкресли однорідні члени речення. Сполучники обведи 
кружечком.

 77  1. Прочитай. Визнач тип тексту. Добери заголовок.

Злетіли з тополь, кленів і беріз остан-
ні листочки. Тільки дуб не скинув свого 
вбрання. І здалеку здається, що то стоїть 
могутній воїн, закований у бронзу.

Налетів вітер. Задзвенів своїм бронзовим лис-
тям могутній дуб, але не схилився перед бурею.

Так і держатиме він своє чудове вбрання до 
самої весни. (За Олександром Копиленком)

2. Спиши виділені речення. Знайди і підкресли в них одно
рідні члени, обведи кружечком сполучники.

3. Прочитай перше речення з перелічувальною інтонацією, 
а друге  — з інтонацією протиставлення.

 78  1. Прочитай прислів’я. Поясни, як ти їх розумієш. Визнач, 
з  якою інтонацією слід читати подані прислів’я. 

Книги не говорять, а правду розказують.
Людину красять не слова, а добрі діла.
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2. Спиши. Знайди в кожному реченні однорідні члени. 
Визнач, якими членами речення вони є. Підкресли одно
рідні члени речення, обведи кружечком сполучники.

3. Зверни увагу на розділові знаки при однорідних членах 
речення.

Між однорідними членами речення перед 
сполучниками а, але завжди ставиться кома.

Пам’ятай!

 79  1. Прочитай. Спиши рядки із поезій Тараса Шевченка.

Реве та стогне Дніпр широкий.

Тече вода в синє море, та не витікає.

2. Знайди й підкресли однорідні члени речення, сполучни
ки обведи кружечком.

3. Зверни увагу на розділові знаки при однорідних членах 
речення. Визнач, яке з поданих речень слід читати з інто
нацією протиставлення.

4. Проведи дослідження: заміни сполучник та в поданих 
реченнях сполучниками і, але. Зроби висновок: чому 
в  першому реченні перед сполучником та кома не ста
виться, а в другому  — ставиться.

Між однорідними членами речення сполучник 
та може вживатися в різних значеннях:

• у значенні сполучника і;
• у значенні сполучника але.
Відповідно до значення сполучника та в ре 

ченні між однорідними членами ставиться або 
не ставиться кома.

Зверни увагу!
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 80  1. Прочитай. Спиши, розставляючи пропущені розділові 
знаки при однорідних членах речення. У разі потреби 
користуйся пам’яткою.

1. Мандрівник безтурботно йшов 
уперед але раптом зупинився. 2. По 
 рожньо пізньої осені в полі на 
луках у садах на городах. 3. У гаях 
і парках літають зграйки синиць. 

4. Чорний шпак вилетів із шпаківні сів на гіл
ку й весело защебетав. 5. Ласа кішка до риби 
та у воду лізти не хоче. 6. Заєць влітку носить 
сіренький кожушок а взимку одягає білу шуб
ку. 7. У вікно було видно і річку і яри і луки 
і ліс і скелі. 8. Сонце сьогодні не пекло а гріло 
рівно та ласкаво.

2. Визнач граматичну основу першого речення.

Правильно вживай розділові знаки при одно
рідних членах речення.

Кома ставиться, коли однорідні члени речен
ня з’єднуються за допомогою:
• перелічувальної інтонації (без сполучників);
• сполучників а, але, та (в значенні але);
• повторюваних сполучників і, й, та (в значенні і).

Кома не ставиться, коли сполучники і, й, та 
(в значенні і) вживаються між однорідними чле
нами лише один раз.

Пам’ятай!

 81  1. Прочитай. Спиши, вставляючи пропущені букви 
й  апостроф, де треба.

Широко відоме в Україні ім..я Олеся Дон
ченка. Ус..го п..тдесят два роки прожив цей 
п..сьменник, але залишив після себе в..личез

взи5мку
влі5тку
впере5д
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ний спадок. Його ч..сленні романи, повіс ті,  
оповіда..я, казки, п..єси і ста..і ввійшли до золо
того фонду української д..тячої літератури. 
Міль..ни юних ч..тачів знають і люблять твори 
ц..го талановитого майстра художн..го слова. 
(За Володимиром Маликом)

Словничок: спа5док — (рос.) наследие.

2. Знайди в тексті речення з однорідними членами. Підкрес
ли однорідні члени речення і  поясни вживання розділо
вих знаків при них.

3. Дізнайся, які твори Олеся Донченка є в твоїй шкільній 
бібліотеці. Прочитай їх.

Запитання і завдання для повторення
1. Чим відрізняється речення від окремих слів?

2. Які є види речень за метою висловлювання та  інтона
цією?

3. Що таке граматична основа речення?
4. Які члени речення називаються однорідними? Наведи 

приклади речень з однорідними членамии.
5. Коли між однорідними членами речення ставиться кома, 

а  коли не ставиться? Наведи приклади.
6. Що таке звертання? Як воно виділяється на письмі?

82  1. Прочитай вірш. Спиши, підкресли звертання.

Роси, роси, дощику, ярину.
Рости, рости, житечко, на лану.
На крилечках, вітрику, полети,
колосочки золотом обмети.
                      Олександр Олесь

2. Визнач вид кожного речення за метою висловлювання.

3. Перебудуй перші два речення в розповідне і питальне.

  Перевір себе. Скористайся електронним освітнім ресурсом.
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ЧАСТИНИ МОВИ. 
іМЕННИК

§ 9. Повторення вивченого про іменник

 83  1. Прочитай. Спиши.

Травень зазеленів, засвітився синіми озера
ми, заголубів високим небом. Цвіли яблуні, гру
ші, сливи. Білі віти дерев колихалися і тягну
лися до вікон школи.

2. Визнач граматичні основи поданих речень. У кожному 
реченні знайди і назви однорідні члени. Поясни вжиті 
розділові знаки.

3. Пригадай відомі тобі частини мови.

Іменник (имя существи
тельное)
Прикметник (имя при
лагательное)
Дієслово (глагол) 

Прийменник (предлог)
Сполучник (союз)
Частка (частица)

4. Визнач, до яких частин мови належать слова в записа
них реченнях. Назви іменники. Якими членами речення 
вони  є?
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5. Розглянь схему. Розкажи, що ти знаєш про іменник. Наве
ди приклади.

 84  1. Прочитай. Добери заголовок.

Якщо тобі доведеться бувати в Києві чи Хар
кові, Сумах, Лебедині чи Житомирі, обов’язково 
відвідай художні музеї цих міст. Там ти змо
жеш побачити картини, написані рукою відо
мого українського художника Сергія Івановича 
Васильківського.

На більшості полотен цього майстра зображе
на природа: розлогі луки й тихоплинні річки, 
густі діброви й неозорі степи, затишні левади 
і задумливі села. Такі картини називають кра
євидами, або пейзажами.

Іменник 
(назва  

предмета)

   Власні назви

  Загальні назви

Має рід  
(ж. р., ч. р.,  

с. р.)

Змінюється за числами

(однина/множина)

хто?
назви істот

що?
назви  

неістот

В реченні є головним 

або другорядним  

членом

Змінюється  

за питаннями
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Сергій Васильківський був талановитим пей
зажистом. Він народився на Харківщині. Тут, 
на мальовничих берегах Сіверського Дінця, 
художник відкрив для себе красу рідного краю.

 Оксана Кротюк

2. Спиши перший абзац тексту. Підкресли власні іменники. 
Назви загальні іменники.

3. Розглянь картину С. І. Васильківського «Старий ставок». 
Розкажи, що на ній зображено. Які почуття вона ви кликає?

 85  1. Прочитай. Запиши подані іменники у два стовпчики: 
у  перший  — назви істот, у другий  — назви неістот.

Вересень, четвер, ведмідь, радість, 
біг, черешня, акваріум, апетит, 
очерет, заєць, українець, футбо
ліст, Україна, герой, директор.

2. Із двома словами (на вибір) склади і запиши речення.

86  1. Прочитай словосполучення. Визнач рід іменників.

Домашня адреса, широкий степ, барабанний 
дріб, головний біль, чіткий підпис, висока топо
ля, стародавній літопис, далека путь, чистий 
посуд, велике місто.

футбо5л
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2. Переклади подані словосполучення російською мовою. 
Запиши за зразком. Порівняй рід іменників в українській 
і російській мовах.

                             ж. р.
Зразок: домашня адреса — домашний адрес.

 87  1. Прочитай.

В мене є залізний молоток,
Я його завжди кладу в куток,
Де лежать і пилка, і терпуг,
Він же їм завжди хороший друг.
                     Платон Воронько

Словничок: терпу5г — (рос.) напильник

2. Випиши з тексту назви інструментів. Визнач число і рід 
цих іменників.

3. Розглянь малюнок. Пригадай назви інструментів.
Малюнки з підписами: 
терпуг
щипці
ножиці
викрутка (для художника — отвертка)
лещата (для художника — тиски)
обценьки (для худ. — клещи для вытягивания 
гвоздей)
рубанок

4. Запиши іменники  — назви інструментів, які вживають
ся лише у формі множини. Чи можна визначити рід цих 
іменників?

88  1. Прочитай, ставлячи іменники, що в дужках, у фор
му множини. Запиши.

Над ставком весело кружляли (ластівка). 
Перші осінні (холод) завдали великої тривоги 

лещата

ножиці викрутка

рубанок
щипціобценьки
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всім пташкам. (Верблюд) — дуже корисні (тва
рина). На столі стояли (пиріг) та різні смачні 
(страва). Над річкою росли великі (верба). На 
вигоні паслися (корова). (Орел) літають дуже 
високо. В оленя великі красиві (ріг).

2. Підкресли іменники  — назви істот.

3. У першому реченні визнач граматичну основу.

 89  1. Прочитай. Порівняй.

Російською: Українською:
прочная дверь (ед. ч.)
офисная мебель (ед. ч.)
осенние листья (мн. ч.)
красные чернила (мн. ч.)
русые волосы (мн. ч.)
пшеничные колосья (мн. ч.)

міцні двері (мн.)
офісні меблі (мн.)
осіннє листя (одн.)
червоне чорнило (одн.)
русяве волосся (одн.)
пшеничне колосся (одн.)

2. Запиши українські словосполучення.

3. Підкресли іменники, в яких не можна визначити рід.

90  1. Переклади українською мовою. Запиши.

Тёмные очки, дубовая дверь, золотые часы, 
пышные волосы, зимние каникулы, синие чер
нила, горькое лекарство.

2. Визнач число іменників.

3. Із виділеним словосполученням склади і запиши речення 
так, щоб воно відповідало поданій нижче схемі.

         (що зроблять?)


(що?)

         

(коли?)                              (які?)
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91  1. Прочитай. Запиши подані іменники в три стовпчики:  
у перший — іменники, які вживаються тільки в однині;  
у другий — іменники, які вживаються тільки в множині,; 
у третій — іменники, які можуть вживатися і в однині, 
і в множині.

Яблука, молоко, суниці, двері, волосся, 
ножиці, канікули, підручник, окуляри, цукор, 
дружба, ручка.

2. Слова третього стовпчика зміни за числами. Через рисоч
ку запиши утворені форми слів.

3. Доповни стовпчики слів власними прикладами.

92  1. Прочитай. Спиши. Визнач, яке значення мають виділе
ні у вірші слова. Скористайся довідкою.

          Літо-літечко
В небі сонечко яскраве,
в травах коники,
а у лісі кучерявім
дзвонять дзвоники.

Схожа вродою із сонцем 
кожна квіточка,
стигне вишня під віконцем —
літо... літечко.

                                      Людмила Савчук
Довідка:
Сонечко — 1. Небесне світило. 2. Пестливе звер
тання до когось, здебільшого до дитини.

Коник — 1. Маленький кінь. 2. Комаха.

Дзвоник — 1. Звуковий сигнал до початку уро
ків. 2. Квітка.

Вишня — 1. Плодове дерево. 2. Соковита ягода.

2. Знайди у вірші та підкресли споріднені слова.
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3. Із двома виділеними словами (на вибір) склади і запи
ши речення так, щоб ці слова мали інше значення, ніж 
у  вірші.

4. Самостійно добери слово — іменник, яке може мати кіль
ка значень. Склади і запиши з ним речення.

93  1. До поданих іменників добери синоніми так, щоб їх 
перші букви по вертикалі утворили задане слово. Ско
ристайся довідкою. Запиши за зразком.

Зразок: крамниця — магазин
письменник — автор

очерет — комиш

водій — 
підручник — 

адресат — 
буква — 

машина — 

ш...
к...
о...
л...
а...

ізюм — 
одяг — 
диво — 
хліб — 

буквар — 

р...
у...
ч...
к...
а...

Слова для довідки: убрання, азбука, кни
га, автомобіль, родзинки, коровай, літера, 
шофер, одержувач, чудо.

2. Визнач число і рід іменників.

3. Серед записаних слів знайди всі синоніми до слова кни-
га. Випиши їх.

94  1. Прочитай. Дай письмові відповіді на поставлені 
запитання. У записаних реченнях знайди і під
кресли іменники — власні назви. Поясни їх пра
вопис.

Як тебе звуть?
У якому місті (селі) ти мешкаєш?
Які країни світу ти мрієш відвідати?
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У хвилях якого моря чи океану ти хочеш 
поплавати?
Вершини якої гори ти мрієш дістатися?

2. Визнач рід іменників, ужитих у формі однини.

3. До виділених іменників добери і запиши синоніми.

4. Склади і запиши подібне запитання. Дай на нього відпо
відь.

§ 10. Відмінювання іменників 
(Склонение имен существительных)

 95  1. Прочитай.

     Запрошення на свято

Ранкової пори
лис визирнув з нори,
бо прийшла до лиса
лисиця Лариса.

Сказала лису вона:
— Є добра новина! —
Запросила лиса
на свято Лариса.
Хоче з лисом вона
привітати слона.

— Та ось яка біда,—
промовила руда, —
забажав слондивак,
щоб на лисі був фрак.
Тож, лисе, поспішай
і фрак собі придбай!

          Ольга Коваленко

2. Знайди у вірші форми слова лис. Випиши їх у стовпчик, 
познач закінчення. Визнач, з якими словами в тексті вони 
пов’язані, на які питання відповідають.

3. Пригадай з уроків російської мови, як називається зміна 
іменників за питаннями. Скільки відмінків (рос. падежей) 
мають іменники в російській мові?
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В українській мові, як і в російській, імен-
ники в реченні поєднуються з іншими словами, 
змінюючи свої закінчення.

Зміна іменників за відмінками (по падежам) 
називається відмінюванням (склонением).

Пам’ятай!

В українській мові, на відміну від російської, 
іменники мають сім відмінків. Шість із них, 
як і в російській мові, відповідають на певні 
питання. Сьомий, кличний відмінок, на питання 
не відповідає, використовується у звертаннях.

Зверни увагу!

Назви  
відмінків

Скоро чене 
позначення 

відмінка

Відмінювання  
іменників

Називний  
(именительный)

Н. хто? лис що? ліс

Родовий 
(родительный)

Р. кого? лиса чого? лісу

Давальний 
(дательный)

Д. кому? лису чому? лісу

Знахідний  
(винительный)

Зн. кого? лиса що? ліс

Орудний 
(творительный)

Ор. ким? 
лисом

чим?  
лісом

Місцевий  
(предложный)

М. на кому? 
на лисі

у чому? 
у лісі

Кличний Кл. на питан-
ня не від-
повідає 
лисе

на питан-
ня не від-
повідає 
лісе
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 96  1. Розглянь зразки відмінювання. Читай іменники, ставля
чи до кожного з них відмінкові питання.

Чоловічий рід

Н. (…?) дідусь (…?) край
Р. (…?) дідуся (…?) краю
Д. (…?) дідусеві (…?) краю
Зн. (…?) дідуся (…?) край
Ор. (…?) дідусем (…?) краєм
М. (…?) на дідусеві (…?) у краї
Кл. дідусю краю

2. До яких іменників питання не ставляться?

 97  За зразком провідміняй іменники дитина, доля.

Зразок.
Н. ось (хто?) сестра (що?) земля
Р. немає (кого?) сестри (чого?) землі
Д. радий (кому?) сестрі (чому?) землі
Зн. бачу (кого?) сестру (що?) землю
Ор. милуюся (ким?) сестрою (чим?) землею
М. сидить (на кому?) 

на сестрі
(на чому?)
на землі

Кл. сестро земле

 98  Прочитай словосполучення. Спиши їх, ставлячи на  місці 
крапок питання. Познач, у якому відмінку вжито імен
ники.

Ласувати (…?) малиною, немає (…?) книжки, 
зустрівся (…?) з другом, бачу (…?) озеро, пасуть
ся (…?) на лузі, подарував (…?) брату, піді
йшов (…?) до вогнища, лежав (…?) під грушею, 
не впіймав (…?) чижа, намалював (…?) квітку.
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 99  1. Прочитай. Спиши.

Дідусь таємницю повідав мені,
що літечко любе зимує в сосні.
Тому-то й зелена узимку сосна,
бо літечком щедрим зігріта вона.

                Василь Струтинський

2. Знайди у вірші іменники. Підкресли їх, визнач  
відмінок.

3. Назви іменники, вжиті в називному відмінку.

Форма називного відмінка однини є початко-
вою формою іменника.

Пам’ятай!

 100  1. Прочитай. Визнач тип тексту. Добери заголовок.

Багатьом тваринам важко обійтися без хвоста. 
У білки пухнастий хвіст — як парашут. Він 

допомагає їй легко перестрибувати з дерева на 
дерево. Лисиця замітає своїм пишним хвостом 
сліди, а в морозну зимову ніч укривається ним. 
Для мавп хвіст — п’ята рука. Можна висіти 
на гілці, зачепившись хвостом, або зірвати ним 
банан і піднести до рота.

Птахи користуються хвостом у польоті як 
кермом, а дятел — ще й як стільчиком, на яко-
му сидить, коли довбе дерево.

Отже, матінка-природа подбала, щоб для 
кожної тварини її хвіст був найкращим, най-
зручнішим. (З журналу)

2. Спиши думку, що доводиться, і докази.

3. Визнач відмінок виділених іменників.
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§ 11. Розрізнення відмінків іменників. 
Називний, родовий, знахідний відмінки

 101  1. Прочитай. До поданих доказів сформулюй думку, 
яка доводиться, і  склади текстміркування «Чому кропи
ва пекуча». Запиши його.

Жалка кропива рясно вкрита 
волосками. Своєю будовою кожен 
волосок нагадує голку від шпри
ца. Всередині волосків міститься 
рідина, чимось схожа на отруту 

оси. Коли торкаєшся рослини, волоски легко 
проколюють шкіру і впорскують пекучу рідину 
в утворені ранки. (З журналу)

2. Розкажи, що ти знаєш про цілющі властивості кропиви.

3. Випиши виділені іменники разом зі словами, з якими вони 
пов’язані. Постав питання до іменників, визнач відмінок.

Вимовляємо:  Пишемо:
торка5є[с 5:а]  торкаєшся

Зверни увагу!

 102  1. Прочитай. Назви в кожному реченні граматичну ос 
нову.

Дуже хитрий огірочок
заховався під листочок.
Огірочок я шукаю,
під листочок заглядаю.

                                     Петро Мостовий

2. Постав питання до виділених іменників і визнач їх від мінок.

3. Пригадай з уроків російської мови, як розрізняють назив
ний і знахідний відмінки іменників.

всере5дині
посере5дині
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В українській мові, як і в російській, імен
ник у називному відмінку — це завжди голов
ний член речення, а в інших відмінках — дру
горядний член речення.

У називному відмінку іменники завжди вжи
ваються без прийменників.

Зверни увагу!

 103  1. Прочитай. Добери заголовок. Пригадай, з яких частин 
складається текстопис. Знайди в тексті опис дятла 
і  випиши його.

Якось у лісі побачив я строкатого дятла. 
Який же він гарний! Білий з чорним, а шапоч
ка і підхвістя яскравочервоні. Дзьоб у дятла 
великий і міцний. Це справжній теслярський 
інструмент. Дзьобом він видовбує глибоке дупло 
для гнізда, зпід кори жуківкороїдів та личи
нок витягує, шишки роздовбує, насіння дістає.

 (З журналу)

2. Випиши виділені іменники разом зі словами, з якими вони 
пов’язані. Постав питання до іменників, визнач від мінок.

3. Пригадай з уроків російської мови, як розрізняють родо
вий і знахідний відмінки іменників.

В українській мові, як і в російській, родовий 
і знахідний відмінки іменників чоловічого роду, 
що є назвами істот, розпізнаються за допомо-
гою підстановки іменника жіночого роду, який 
у називному відмінку має закінчення -а(-я). Імен-
ники жіночого роду на -а(-я) у родовому і знахід-
ному відмінках мають різні закінчення.

Пам’ятай!
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4. Перевір себе: 
          Зн. в.
побачив дятла (пташку )
          Р. в.
дзьоб у дятла (у пташки )

 104  1. Прочитай. Спиши. 

Минулого літа Василько вперше побачив ком-
байн. Комбайн працював у полі. На пшенично
му лані хлопчик зустрів комбайнера. У комбай-
нера було засмагле обличчя.

2. Визнач відмінок виділених іменників. За потреби звертай
ся до поданої нижче схеми.

Іменник

назва істоти

це Зн. в.

це Н. в.

це Р. в.

це Зн. в.

заміни іменником 
жіночого роду

назва неістоти

головний 
член  

речення

закін
чення 
-у(-ю)

другоряд
ний член 
речення

закін
чення 
-и(-і)

 105  1. Прочитай текст. Добери заголовок. Спиши.

У лісі на стрункій білій ніжці виріс червоний 
гриб. Гарний, ставний, високий. Але отруйний. 
І ніхто не хотів із ним мати справу. Тому мухо
мор був дуже самотній і сумний.
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Та одного разу побачила червоний капелюх 
гриба хмарка. І захотілося їй зробити щось при
ємне сумному мухомору. Вона подарувала йому 
кілька своїх дощових краплин. І сталося диво. 
Ці краплі не випарувалися, а перетворилися 
на білі цятки. 

За Богданою Бойко

2. Підкресли в тексті іменники, визнач їх відмінок.

3. В останньому реченні визнач граматичну основу і поясни 
розділові знаки.

Ставни5й — той, хто має високу  
струнку постать.

Мовна скарбничка

Давальний і місцевий відмінки

 106  1. Прочитай. Спиши, вставляючи пропущені букви 
й  апостроф, де треба.

У полі при долині,
як вийти за с..ло,
в ж..вій кр..ниці б..ється
прозоре джер..ло.
У спеку хлібороби
сюди частен..ко йдуть,
і радісно кр..ниці,
що з неї воду п..ють.

             Микола Сингаївський
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2. Визнач відмінок виділених іменників. Познач у них закін
чення. У якому відмінку вжито іменники з приймен
никами, а в якому — без прийменника? Прийменники 
підкресли.

В українській мові давальний і місцевий від-
мінки іменників розрізняють за наявністю чи 
відсутністю прийменників.

У місцевому відмінку іменники завжди вжи-
ваються з прийменниками, у давальному — 
переважно без прийменників.

Пам’ятай!

 107  1. Прочитай. Спиши.

Прилетіли зяблики,
принесли по яблуку,
положили у дворі
мамі, татові, сестрі,
тьоті Зої, бабі, діду,
ще й сусідці і сусіду.
Олександр Пархоменко

2. Знайди у вірші іменники. Визнач їх відмінок. Доведи, що 
не помиляєшся.

3. В іменниках давального відмінка визнач рід і познач 
закінчення. 

  Зроби висновок: 
  а) які закінчення мають іменники жіночого роду в даваль

ному відмінку; 
  б) які закінчення в  давальному відмінку можуть мати 

іменники чоловічого роду.

4. Виділені слова постав у формі місцевого відмінка. Склади 
з ними словосполучення і запиши. Порівняй закінчення 
іменників у давальному і місцевому відмінках.
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Іменники жіночого роду в давальному і міс
цевому відмінках однини мають закінчення -і(-ї). 
Наприклад:
подарував (кому?) сестрі , Марії
пальто (на кому?) на сестрі , на Марії

Іменники чоловічого роду в давальному від
мінку однини мають закінчення -ові, -еві(-єві) 
або -у(-ю), а в місцевому — -ові, -еві(-єві) або  
-у(-ю), -і(-ї). Наприклад:
Д. в.: шоферові — шоферу, ковалеві — ковалю, 
героєві — герою, двору — дворові.
М. в.: на шоферові — на шофері — по шоферу, 
на ковалеві — на ковалі — по ковалю, на геро
єві — на герої — по герою, у дворі — по двору.

Закінчення -ові, -еві(-єві) частіше вживаються 
в іменниках, що є назвами істот.

Якщо в мовленні збігаються два іменники 
чоловічого роду в давальному або місцевому від
мінку однини, то їх краще вживати з різними 
закінченнями. Наприклад:
Іваненкові Леоніду або Леонідові Іваненку.

Зверни увагу!

 108  Прочитай, ставлячи іменники, що в дужках, у давальному 
відмінку. Спиши, розкриваючи дужки.

Директор школи подякував (Стус Іван, 
Петренко Андрій і Донченко Степан) за участь 
у спортивних змаганнях. Марина Гнатівна наді
слала вітальні телеграми (син Максим і брат 
Василь).

 109  1. Прочитай. Визнач тему і мету тексту. Добери заголовок.

Товаришів у Сашка багато — і в школ.., 
й у двор.. . Але найбільше дружить він з Ігорем.  
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Вони живуть в одному будинк.., 
в одному під’їзд.. та навчають
ся в одному клас.. . Нещодавно 
батьки купили Сашк.. комп’ютер, а Ігор.. брат 
подарував спортивний велосипед. Тепер, коли 
Ігор грає на комп’ютер.., Сашко катається на 
велосипед.. . Отака у них дружба!

2. Визнач рід і відмінок іменників із пропущеними закінчен
нями.

3. Спиши, вставляючи пропущені закінчення.

 110  Прочитай. Запиши повні відповіді на запитання. 
У  відповідях використовуй слова, що в дужках, став
лячи іменники в давальному або місцевому від
мінках.

Де працює мама Мар’янки? (в, магазин)
Кому Сергійко подарував книжку? (брат, Іван)
Де стояла ваза з квітами? (на, стіл)
Кому Оксанка віддала зошит? (Денис Ткаченко)
Де ходить осінь? (по, гай, по, ліс)

§ 12. Чергування приголосних в іменниках 
у давальному і місцевому відмінках однини

 111  1. Прочитай.

За річкою видніється соло
м’яна стріха старої хати. 
У стрісі пташка вивела пта
шенят. Щодня треба пташці 
покидати гніздо, щоб їх наго
дувати. А кішка тільки того й чекає. Хочеться 
кішці дістатися до гнізда. Та заважає хазяйка 

тепе5р

щодня5
щоде5нно

щогоди5ни
щоти5жня
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Ольга Дмитрівна. Уважно стежить вона за кіш
кою. Вдячна пташка хазяйці Ользі Дмитрівні 
за її турботу.

2. Випиши виділені іменники (форми одного й того ж сло
ва) парами. Визнач рід і відмінок. Виділи закінчення. Під
кресли кінцеві букви основи, які позначають приголосні 
звуки, що чергуються.
                   ж. р., Н. в.     ж. р., Д. в. 

Зразок. Пташк а  — пташц і .

3. Розбери за будовою слова пташка і пташці. Визнач, 
у  якій частині основи (в корені чи суфіксі) відбулося чер
гування приголосних.

Стрі 5ха — нижній край солом’яної  
покрівлі, який звисає над стіною.

Мовна скарбничка

 112  1. Прочитай. Відгадай загадки. Поясни, як ти розумієш 
виділений вислів.

Він зробив собі барліг
І заснув без задніх ніг. 
Буде бачити він сни
У барлозі до весни.

Шубку руденьку має,

їжу собі на горісі шукає.

Хто в гарячий день на лузі
Ген пасеться у кожусі?

У якому молоці  
потонула річка  
вранці?
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2. Знайди в загадках іменники, вжиті в  місцевому відмінку 
однини. Постав їх у початкову форму та запиши за зраз
ком, поданим у попередній вправі.

3. Зроби висновок про чергування кінцевих приголосних 
основи перед закінченням -і в іменниках чоловічого 
і  середнього роду в місцевому відмінку.

У давальному і місцевому відмінках однини 
в іменниках жіночого роду, а також у місце
вому відмінку однини в іменниках чоловічого 
і середнього роду перед закінченням -і кінцеві 
приголосні основи [г], [к], [х] замінюються на 
[з 5], [ц 5], [с 5]. Наприклад:

Жіночий рід

Н. в. Д. в. М. в.

подруга
ромашка
черепаха

подруз і
ромашц і
черепас і

на подруз і
на ромашц і
на черепас і

Чоловічий рід Середній рід

Н. в. М. в. Н. в. М. в.

берег
потік
горох

на берез і
у потоц і
у горос і

око
вухо

в оц і
у вус і

Пам’ятай!

 113  1. Прочитай речення. Спиши, ставлячи слова, що в дуж
ках, у потрібному відмінку.

1. У моєї бабусі на присадибній (ділянка) без
ліч квітів, як на (луг). 2. Смачні гостинці спо
добалися всім мешканцям зоопарку: і верблю
ду, і носо рогу, і (папуга), і (білка), і (черепаха). 
3. У відомій (казка) Івана Франка мишка Сіро
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манка допомогла витягнути ріпку (дід Андруш
ка), (баба Марушка), (донечка Мінка), (собачка) 
і (кішка).

2. Підкресли іменники, в яких при відмінюванні відбулося 
чергування приголосних.

3. Користуючись поданою нижче схемою, доведи, що тобі 
вдалося правильно виконати завдання.

Іменник
(в однині)

ж. р.

у Д. в.
у М. в.

ч. р., с. р.

перед і

[г] — [з’]
[к] — [ц’]
[х] — [с’]

у М. в.

 114  Провідміняй іменники дорога, гілка, муха за зразком 
до вправи 97 (с. 60).

§ 13. Чергування звуків [і] з [о], [е] 
в іменниках жіночого та чоловічого роду

 115  1. Прочитай. Визнач тему і мету тексту. Добери заго
ловок. Склади і запиши план.

Багато смачних гостинців приготувала щедра 
осінь. Достигли ягоди на калині, горобині, бузи
ні. Тому наприкінці осені прилітають до нас 
з півночі омелюхи.

Впізнати їх неважко. Привертають увагу 
своєю красою і голова, і крила, і хвіст птаха. 
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У нього чудовий рожевосірий чубчик на голові, 
кінчик хвоста жовтий з червоною каймою і на 
крилах серед жовтих пір’їнок червона смужка. 
Справді вродливий птах!

Гостюють у нас омелюхи до початку лютого 
місяця. А тоді повертаються назад, на північ, 
до своїх темних вогких лісів.

А скільки ягід з’їдає цей вродливий гість! 
Невеликий табун омелюхів може за один раз 
обчистити цілий кущ бузини, калини або горо
бини! Страшні ненажери! Кожен омелюх з’їдає 
за день більше ягід, ніж важить сам. Зате 
і користь велика від цього північного гостя. 
Бо насіння, що в ягодах, не перетравлюєть
ся в шлунку омелюха, і пташка розсіває його 
по лісу й по садах. (За Олександром Копиленком)

Словничок: омелю5х — (рос.) свиристель
шлу5нок — (рос.) желудок
перетра5влюється — (рос.) переваривается

2. Перекажи текст за складеним планом.

3. Випиши виділені іменники парами за зразком до вправи 
111 (с. 69). Виділи закінчення. Підкресли букви, що позна
чають голосні звуки, які чергуються в  основах цих слів.

В українській мові при зміні форм деяких 
іменників відбувається чергування голосних зву
ків [і] — [о], [і] — [е]. Наприклад:

fDніс-  — у Ddнос-і 
Ddсіль-  — Ddсол-і 
Fgпапір-  — на Fgпапер-і 
Ddпіч-  — у Ddпеч-і 

Зверни увагу!
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 116  1. Прочитай. Спиши, ставлячи слова, що в дужках, 
у  потрібному відмінку.

На шкільному (двір) посадили учні гілочку 
калини. Минає рік за (рік). Ростуть діти. Рос
те й калина. Багато цілющих (ягоди) дарує вона 
і людям, і птахам. А скільки (радість) від її пиш
ного цвіту навесні! Люблять колишні випуск  
ники школи посидіти біля калини і в думках 
полинути до своєї (юність).

2. Зроби звукобуквений аналіз слова юність.

 117  1. Прочитай. Постав подані слова в місцевому від
мінку. Запиши їх у два стовпчики: у перший  — 
слова, в  яких відбувається чергування голосних 
звуків, у другий  — слова, в яких відбувається чер
гування приголосних звуків.

Зразок. Щирість — по щирості,
мураха — на мурасі.

Щирість, старість, мураха, бібліотека, лебідь, 
поріг, віз, кожух, крига, підлога, математика, 
стіл, іній.

2. Підкресли букви, що позначають звуки, які чергуються.

3. Яке слово потрапило в обидва стовпчики? Чому? Склади 
і запиши з ним речення.

§ 14. Правопис відмінкових закінчень 
іменників в однині. Родовий відмінок

 118  1. Прочитай. Спиши.

Лісник привіз для школи саджанці берези, 
осики, вільхи, тополі. Без належної дисципліни 
не може бути успішної праці. Зошити в Тетяни 
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і Марії завжди охайні. Турис
ти звернули з алеї та попряму
вали до площі. Злетів останній 
листок, від осені до зими один крок.

2. Знайди в реченнях іменники жіночого роду. Визнач їх 
число і відмінок. Виділи закінчення. Підкресли приймен
ники, з якими вжиті іменники в родовому відмінку.

119  1. Прочитай словосполучення російською й українською 
мовами.

Російською: Українською:

нет немає

2. Порівняй закінчення іменників чоловічого роду в родо
вому відмінку однини в російській і українській мовах. 

3. Запиши словосполучення українською мовою. Познач 
закінчення іменників.

В українській мові іменники чоловічого роду 
в родовому відмінку однини мають закінчення 
-а(-я), -у(-ю). 

Щоб перевірити, яке саме закінчення іменни
ків чоловічого роду в родовому відмінку однини 
слід писати, потрібно звернутися до орфографіч
ного словника. У словнику поряд із початковою 
формою (називним відмінком) подається закін
чення родового. Наприклад: краб, -а; ліс, -у.

Зверни увагу!

дисциплі5на
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 120  1. Користуючись орфографічним слов ником, допиши за 
мість крапок закінчення іменників у родовому відмінку 
однини.

Вийшов з ліс.., підійшов до те 
лефон.., підбіг до трамва.., багато  
сніг.., барліг ведмед.., портфель 

учител.., не зібрали урожа.., звернувся до 
директор.., стояли біля каштан.., чай без цукр…

2. З одним із словосполучень (на вибір) склади і запиши 
речення.

 121  1. Прочитай. Добери заголовок. Спиши, ставлячи слова, 
що в дужках, у родовому відмінку.

Зима. Мороз. Усі тварини від лютого (холод) 
поховалися. А в (заєць) немає ні (нора), ні (хат
ка). Сьогодні в лісі біля (кущ) виспиться, завтра 
до (яр) подасться. Де ямку в снігу викопає — 
там у нього й дім. Зате шубка у (вухань) тепла, 
пухнаста і біла, як сніг. Добре йому в такій 
шубці — тепло і сховатися від (ворог) неважко. 
Притулиться до (сніг) — спробуй розгледіти! 

2. Зроби звукобуквений аналіз виділеного слова.

 122  1. Прочитай прислів’я. Поясни, як ти їх розумієш. 
Спиши, вставляючи пропущені закінчення.

Ложка дьогт.. зіпсує бочку мед.. . У кого 
совіст.. нема — нема й сором.. . Дим.. без вогн.. 
не буває. Без вод.. немає життя, без прац.. — 
добробут.. . Горошина до горошин.. — й буде 
горох.. торбина. Краще пити з чистого ключ.., 
ніж із річк.. . Без труд.. й мед.. не їдять. Без 
сол.., без хліб.. немає обід.. . 
Словничок: добро5бут — (рос.) достаток

2. Виділене слово поділи для переносу.

телефо5н
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Орудний відмінок

 123  1. Прочитай.

Той хоче стати космонавтом,
той капітаном хоче буть…
Я теж подумав: ким же стати,
яку в житті обрати путь?

Звичайно, водієм би добре…
Або артистом — слава й честь!..
Чи прикордонником хоробрим.—
Наказ: «Назад — ні кроку!»
                             «Єсть!»

А можна б інженером стати,
учителем — дітей учить,
складним наукам научати,
і головній науці — ж и т ь.
                            Олег Орач

2. Знайди у вірші та випиши в стовпчик іменники в оруд
ному відмінку. Що вони означають? Визнач їх число і рід.

3. Виписані іменники переклади російською мовою. Порів
няй закінчення.

 124  1. Прочитай словосполучення російською й українською 
мовами. Порівняй закінчення іменників чоловічого 
роду в орудному відмінку однини.

Російською: Українською:

2. Запиши словосполучення українською мовою. В іменни
ках виділи основу, познач закінчення.

інжене5р
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В орудному відмінку однини іменники чолові
чого роду мають закінчення ом, ем, -єм. 

Закінчення -ом пишеться в іменниках з осно
вою (у початковій формі) на твердий приголос
ний, крім [ж], [ч], [ш].

Закінчення -ем пишеться в іменниках з осно
вою (у початковій формі) на м’який приголос ний 
та [ж], [ч], [ш].

Закінчення -єм пишеться в іменниках з осно
вою (у початковій формі) на [й].

Пам’ятай!

 125  Спиши речення, ставлячи слова, що в дужках, в  оруд
ному відмінку. У разі потреби користуйся поданою нижче 
схемою.

1. За (паркан) росли чудові квіти. 2. Петрик 
малював червоним (олівець). 3. (Трамвай) діти 
доїхали до площі. 4. У полі пахло (чебрець) та 
(полин). 5. Ластівка низько літає перед (дощ). 
6. За (гай) в’єть ся річечка.

Іменник
ч. р., одн., Ор. в.

основа слова 
в початковій формі

на твердий 
приголос ний, 

крім [ж], [ч], [ш]

на м’який  
приголос ний  

та [ж], [ч], [ш]
на [й]

-ом -ем -єм
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 126  1. Прочитай. Запиши слова у два стовпчики: у перший 
із  закінченням -ом, у другий — із закінченням -ем.

Майстром, лікарем, пекарем, директором, 
інженером, токарем, касиром, школярем, перу
карем, шофером, ма5ляром, маляре5м.

2. У кожному слові познач основу, виділи закінчення.

Іменники чоловічого роду з основою на -р 
в орудному відмінку однини можуть мати різні 
закінчення — -ом або -ем. Тому їх правопис слід 
перевіряти за орфографічним словником.

Зверни увагу!

 127  1. Прочитай.

Тесляре, тесляре, збудуй мені хижку
В зеленім садочку, в квітучім затишку.

Змуруй мені, муляре, піч та й рівненько,
Щоб в хаті зимою було всім тепленько.

Ти справ мені, столяре, дверці й віконця,
Поріг від дороги, а вікна від сонця.

А ти мені, скляре, встав скло ясне в рамку,
Аби мені сонце світило від ранку.

                                       Марійка Підгірянка

2. Випиши з вірша в стовпчик іменники, вжиті у формі клич
ного відмінка. Поряд через риску запиши їх у початковій 
формі й у формі орудного відмінка. Перевір правопис 
іменників в орудному відмінку за орфографічним слов
ником.

3. Долучись до гри «Хто найуважніший?». Знайди у вірші та 
випиши іменники, в основі яких при зміні відмінка від
бувається чергування голосних або приголосних звуків.
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Ма5ля5р. 1. Спеціаліст, який фарбує будівлі.
2. Художник, який займається живописом.
Му5ляр (рос. каменщик) — робітник, який зво
дить будівлі з каменю, цегли.

Мовна скарбничка

 128  1. Прочитай. Постав подані слова у формі орудного 
відмінка однини і запиши в три стовпчики: у пер
ший із  закінченням -ом, у другий — із закінчен
ням -ем, у  третій — із закінченням -єм.

Диван, меч, герой, край, килим, портфель, 
олень, іній, диктант, метал, календар, вирій, 
асфальт, маляр, шахтар, Андрій, інженер, 
Дунай, скляр, сарай, контролер, вуж, клей.

2. Написання яких слів тобі довелося перевіряти за орфо
графічним словником?

3. Із двома словами (на вибір) склади і запиши речення.

 129  1. Прочитай.

Повітря дихало зимою.
Над полем синьою дугою
Широке небо простяглось…
Замовкла річка під горою,
На зиму стала відпочить…

                           Яків Щоголів

2. Знайди у вірші та випиши в стовпчик іменники жіночого 
роду в орудному відмінку. Через риску запиши їх пере
клад російською мовою. Порівняй закінчення.

 130  1. Спиши речення.

За річкою виднілася левада. Над гірською 
кручею височіла зелена сосна. Уже другий рік 
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Оленка товаришує з Оксаною та Марією. Дідусь 
із бабусею сиділи під хатою. Море хвилювалося 
перед бурею. У садку між сливою і грушею тато 
посадив аґрус.

2. Підкресли іменники жіночого роду в орудному відмінку 
однини разом із прийменниками, з якими вони вжиті.

3. Запиши підкреслені іменники із закінченнями ою, -ею 
в  два стовпчики. Поряд через риску запиши їх у почат
ковій формі за зразком. Познач основу, виділи закін
чення.

З р а з о к. 

4. Зроби звукобуквений аналіз виділеного слова. Назви 
звук, на який закінчується основа цього слова.

В орудному відмінку однини іменники жіночо-
го роду на -а(-я) мають закінчення -ою, -ею, -єю.

Закінчення -ою пишеться в іменниках з осно-
вою (в початковій формі) на твердий приголос-
ний, крім [ж], [ч], [ш]. Наприклад: картою, 
головою, калиною.

Закінчення -ею пишеться в іменниках з осно-
вою (в початковій формі) на м’який приголос-
ний і [ж], [ч], [ш]. Наприклад: землею, зада-
чею, мишею.

Закінчення -єю пишеться в іменниках з осно-
вою (в початковій формі) на [й]. Наприклад: 
лінією, мрією, історією.

Пам’ятай!

 131  1. Прочитай. Постав подані слова у формі орудного від
мінка і запиши в три стовпчики: у перший із закінчен
ням -ою, у другий — із закінченням -ею, у третій —  
із закінченням -єю.

80



Айстра, учениця, лілія, зоря, ластівка, рос
лина, акація, межа, стеля, Софія, школа, вдача, 
мелодія, роса, конвалія, троянда, тиша, симфо
нія, станція, панчоха, пісня.

2. Користуючись схемою, перевір правильність виконання 
завдання.

Іменник
ж. р., одн., Ор. в.

основа слова 
в початковій формі

на твердий 
приголос ний, 

крім [ж], [ч], [ш]

на м’який  
приголос ний  

та [ж], [ч], [ш]
на [й]

-ою -ею -єю

 132  1. Спиши прислів’я, ставлячи слова, що в дужках у формі 
орудного відмінка. У разі потреби звертайся до пода
ної вище схеми.

Дружба (дружба), а правда (правда). Якщо 
соняшник саджатимеш, гостей (олія) частувати
меш; засієш поле (пшениця), почастуєш білою 
(паляниця). Хто їсть з (охота), той не мерзне 
за (робота). Дивиться (лисиця), а думає (вовчи
ця). (Ласка) більше зробиш, ніж (сила). Людина 
красна не (одежа), а розумом.

2. Поясни, як ти розумієш записані прислів’я.

3. Зроби звукобуквений аналіз виділеного слова.
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 133  Прочитай. Поміркуй, чи дотримана послідовність дій 
у тексті. Розташуй частини так, щоб вийшов зв’язний 
текст. Добери заголовок. Запиши утворений текст, 
вставляючи пропущені закінчення.

На обід зварила мати борщу зі свіжою 
капуст.., картопл.., зі сметан.., з кроп.., буряк.. 
і перц.. . А до борщу спекла хліба свіжого, паху
чого.

В однієї матері було два сини. Вранці поїхав  
один у поле землю орати. А другий пішов 
у садок під груш.. лежати.

Повернулися сини ввечері. Пахне в хаті 
борщ.. і свіжим хліб.. . Виїв один син миску, 
подякував матері й ще попросив. А другий з’їв 
одну ложку — скривився. Недобрим здався йому 
борщ. (За Василем Сухомлинським)

 134  1. Прочитай. Знайди і випиши в стовпчик іменники 
жіночого роду в орудному відмінку. Поряд через 
риску запиши їх у початковій формі. Познач закін
чення.

Школо! Мати моя рідна! Скільки років мину
ло, скільки вітрів перевіяло, які грози прогри
міли, а ти все живою і юною стоїш у серці, 
оповита, мов серпанком, пам’яттю, любов’ю 
і ніжністю. 

Олесь Донченко

2. Зроби звукобуквений аналіз виписаних іменників в оруд
ному відмінку.

 135  1. Спиши речення, ставлячи слова, що в дужках, в оруд
ному відмінку. Скористайся пам’яткою на с. 83.

1. У горох туристи милувалися небесною 
(блакить). 2. Мисливець повернувся з полюван
ня зі (здобич). 3. Машина мчала з великою 
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(швидкість). 4. З моря віє приємною (свіжість).  
5. Широкий степ вражає своєю (зелень). 
6. Оксанка з (мати) милувалися олімпійською 
(медаль) батька. 7. Над (верф) кружляла чайка.

2. У перших трьох реченнях підкресли підмет і присудок.

Іменники жіночого роду, які в початковій 
формі мають нульове закінчення, в орудному 
відмінку однини закінчуються звуком [у], що 
на письмі передається буквою ю.

Якщо основа слова (у початковій формі) 
закінчується одним приголосним звуком, то при 
зміні форми слова (в орудному відмінку) цей 
звук подовжується. На письмі подовження при
голосного звука передається двома однаковими 

  
 

 
 

 

 
 

 
 
  

 

Пам’ятай!
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 136  Прочитай. Переклади і запиши словосполучення україн
ською мовою.

Поделился радостью, посыпала солью, покры
тый шерстью, встретился с Любовью, спрятался 
за печью, разговор с матерью, задумался над 
повестью, любовались Обью, лечился мазью.

 137  1. Прочитай. Визнач тип тексту. Добери заголовок. 
Спиши, вставляючи пропущені букви і, де треба, 
апостроф. Слова, що в дужках, записуй у формі 
орудного відмінка.

Світанок с..годні чистий. Небо в..соке і незай
мане жодною (хмаринка). Над (луг) при самій 
траві, особливо понад (Десна), стелиться туман.

А сонце поволі вир..нає з н..го. Спочатку 
ч..рвоним (краєчок), а потім в..личезною (скиб
ка), яка (мить) виростає до половини. Ще туман 
тр..мається біля тієї половини, а сонце вже 
виходить повним (круг), гаряче, ч..рвоне. Туман 
під ним ро..тає і з..являється ніжний с..рпанок 
світанку, який починає ро..ливатися по вс..му 
крайнебу. (Василь Грінчак)

2. До виділеного слова добери і запиши синоніми.

§ 15. Відмінювання іменників  
середнього роду

 138  1. Прочитай. Знайди у вірші та випиши у стовпчик 
іменники середнього роду. Визнач їх число та від
мінок.

Вийди, вийди, сонечко,
На дідове полечко,
На бабине зіллячко,
На наше подвір’ячко.
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2. Добери до виписаних іменників споріднені слова. Запи
ши за зразком. Виділи закінчення.

Зразок. Сонечк-о — сонц-е .

3. Розглянь зразки відмінювання іменників середнього 
роду.

Н. озеро сонце подвір’я 
Р. озера сонця подвір’я
Д. озеру сонцю подвір’ю
Зн. озеро сонце подвір’я
Ор. озером сонцем подвір’ям
М. на озері на сонці на подвір’ї
Кл. озеро сонце подвір’я

4. Користуючись зразками, провідміняй іменники.

Місто, поле, колосся.

 139  1. Прочитай словосполучення, вживаючи іменники, що 
в  дужках, у формі необхідного відмінка. Спиши, роз
криваючи дужки.

Поласувати (насіння), заховатися під (гілля), 
займатися (малювання), впоратися із (завдан
ня), захопитися (читання).

2. Визнач число, рід і відмінок іменників. Познач закін
чення.

Іменники середнього роду із закінченням -я 
в орудному відмінку мають закінчення -ям.

Зверни увагу!

 140  1. Прочитай словосполучення російською й українською 
мовами. Визнач, у якому відмінку вжито іменники 
в  обох мовах. Постав іменники у форму називного від
мінка. Зверни увагу на закінчення.
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Російською: Українською:

любуюсь

озером
зерном
полем
солнцем
платьем
цветеньем

милуюся

озером
зерном
полем
сонцем
платтям
цвітінням

2. Прочитай. Переклади і запиши українською мовою.

Сидеть под деревом, увидеть за окном, поде
литься счастьем и горем, любоваться морем, 
заинтересовать объявлением, найти за креслом, 
повернуться лицом. 

3. Визнач відмінок іменників. Виділи закінчення.

 141  1. Прочитай текст, уживаючи слова, що в дужках, у відпо
відному відмінку. Добери заголовок. Спиши, розкрива
ючи дужки і вставляючи пропущені букви.

На галявині біля (озеро) росте старий дуб. 
У різні боки ро..кинув він своє міцне (гілля). 
Багато років стоїть він на ц..му (місце) 
й охороняє спокій лісових мешканців. Під його 
(коріння) знайшли собі домівку і мален..кий 
їжачок, і прудка ящірка. А скільком пташкам 
урятував (життя) дуб! Кожної з..ми в люті моро
зи знаходять пернаті прихисток під його пожух
лим (листя), що міцно тр..мається на (гілля) 
й не опадає до самої в..сни.

2. Знайди і підкресли іменники середнього роду. Визнач їх 
число й відмінок.

 142  1. Із поданих слів склади словосполучення, поста
вивши іменники в орудному відмінку. Запиши.
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Мокнути, під, дощ
спостерігати, за, муляр
стояти, під, груша
в’ється, над, степ
захопитися, змагання
милуватися, лілія

кружляє, над, черешня
вкритися, листя
різати, ніж
жити, за, гай
доглядати, за, сад
пригощати, варення

2. Визнач рід іменників. Виділи закінчення. Поясни їх пра
вопис.

 143  1. Прочитай. Визнач тип тексту. Добери заголовок.

У корови Марти народилося теля. Тато дору
чив Іванкові доглядати за ним. Із цього часу 
хлопчик майже не відходив від теляти. Спочатку 
Іванко напував малого теплим молоком. А зго
дом почав ганяти теля на вигін. Сяде у траві 
й дивиться, як воно пасеться. Посидить трохи, 
а потім підхопиться, візьме відро і мерщій до 
криниці. Набере води й несе теляті. Воно п’є 
і з вдячністю поглядає на Іванка. А хлопчик 
тільки й чекає, щоб мале швидше напилося. Бо 
після цього Іванко з телям починають буцати
ся лобами. Не знаю, як у Іванка, а в теляти ще 
жодної ґулі на лобі не було.

2. Знайди в тексті та випиши усі форми виділеного слова. 
Визнач, у яких відмінках вони вжиті.

3. Розбери за будовою виписані слова.

4. Простеж за таблицею, як змінюються іменникиназви 
маленьких істот та іменник ім’я.

Н. курча оленя ім’я

Р. курчати оленяти імені

Д. курчаті оленяті імені
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Зн. курча оленя ім’я

Ор. курчам оленям іменем

М. на курчаті на оленяті на імені

Кл. курча оленя ім’я

В українській мові в іменниках — назвах 
маленьких істот із закінченнями -а, -я при від
мінюванні з’являються суфікси -ат-, -ят-.

Суфікс -ен- з’являється при відмінюванні 
іменників ім’я, плем’я.

Зверни увагу!

 144  1. Користуючись таблицею відмінювання іменників, пода
ною у вправі 143, провідміняй такі слова.

Лоша, ягня, плем’я.

2. Познач, де можливо, суфікс, виділи закінчення.

 145  1. Доповни словосполучення за зразком. Визнач відмінок 
іменників, що позначають назви дитинчат тварин.

Зразок. Кішка з кошеням.
Кобила з …, вівця з …, свиня з …, коза з …, 

собака з …, білка з …, ведмедиця з …, вовчиця 
з … .

2. З одним із словосполучень (на вибір) склади і запиши 
речення.

 146  1. Прочитай, ставлячи іменники, що в дужках, у  по  
трібному відмінку. Спиши, розкриваючи дужки.

Вийшла Мар’янка вранці на ґанок. Підбігло 
до дівчинки маленьке (кошеня), треться об 
ніжку, муркоче, їсти просить. Взяла Мар’янка 
молочка й налила в мисочку (кошеня). Потім 
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