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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ 
ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ З ПІДРУЧНИКОМ НА УРОЦІ ТА ВДОМА

• Зошит з розвитку мовлення 
• Розробки уроків

 ІНТЕРНЕТ-ПІДТРИМКА
• електронні версії підручників для безкоштовного завантаження 

• додаткова інформація, тематичне онлайн-тестування

МЕТОДИЧНА ОНЛАЙН-ПІДТРИМКА
• якісні сучасні презентації, відеоматеріали, вебінари

• Підручник має практичну спрямованість, що сприяє використанню здобутих знань 
і вмінь у повсякденному житті.

• Зручний формат створює додаткові можливості для сприйняття навчального 
матеріалу. 

• Методичний апарат передбачає цілеспрямоване навчання школярів працювати 
з Інтернетом та іншими сучасними інформаційними ресурсами.
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Шановні вчителі!
Дуже скоро вам доведеться розв’язати досить складну задачу — обрати новий підручник з укра-

їнської мови для 9 класу, за яким ви працюватимете з учнями протягом кількох років. Як зрозуміти, 
що саме цей підручник буде найкращим вашим помічником у навчанні школярів української мови?

Саме ви, вчителі, є  найголовнішою ланкою в  системі освіти. Вам доводиться не лише готу-
ватися до уроків, проводити їх у  дуже різних за рівнем підготовки класах, перевіряти учнівські 
зошити, а й працювати над величезною кількістю паперів, проводити позакласні заходи, долуча-
тися до проблем ваших учнів. Тому, створюючи підручник, ми намагалися врахувати складнощі 
вчительської праці і  зробити його якомога кращим, аби підручник став вашим надійним поміч-
ником і  залишив вам час для самовдосконалення й відпочинку.

Демоверсія підручника української мови  — це своєрідний путівник по його сторінках. У  де-
моверсії ви ознайомитесь зі структурою підручника, особливостями подання теоретичного та 
практичного матеріалу, призначенням ілюстрацій тощо. 

Цей підручник нового покоління враховує особливості сприйняття інформації дев’яти-
класниками. Він має сучасний дизайн, що відповідає новітнім європейським тенденціям.

Над підручником працювала велика команда фахівців: автори; експерти (учені, методисти, 
вчителі); редактори; коректори; оператори комп’ютерного набору та верстки; дизайнер; художник.

Маємо надію, що наш підручник сподобається і  ви оберете його для своїх учнів. Незалежно 
від вашого вибору бажаємо вам здоров’я і  творчої наснаги!

Демоверсія підручника «Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів
з поглибленим вивченням філології» 

для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
С. О. Карамана, О. М. Горошкіної, О. В. Караман, Л. О. Попової
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На конкурсний відбір проектів підручників для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів подано проект підручника

«Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів
з поглибленим вивченням філології» 

 підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
(автори С. О. Караман, О. М. Горошкіна, О. В. Караман, Л. О. Попова)



Знайомство з підручником
Про авторів

Керівник авторського колективу  — Станіслав Олександрович Караман, завідувач кафедри 
української мови Київського університету ім. Б.  Грінченка, доктор педагогічних наук, професор; 
науковий редактор програми з української мови для класів з поглибленим вивченням філології.

Співавтори: Олена Миколаївна Горошкіна, професор кафедри української мови Київського уні-
верситету ім. Б. Грінченка, доктор педагогічних наук, професор; Ольга Володимирівна Караман, 
професор кафедри української мови Київського університету ім. Б.  Грінченка, кандидат педаго-
гічних наук, професор; Людмила Олександрівна Попова, доцент кафедри української мови ДЗ 
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м.  Старобільськ), кандидат педа-
гогічних наук, доцент.

Загальні відомості про підручник
 � Підручник призначено для учнів 9  класу з  по-
глибленим вивченням філології

 � Глибина розкриття тем і їх послідовність повніс-
тю відповідає чинній програмі

Складові підручника
 � Передмова та інструкція до електронного 
 додатка

 � Теоретичний матеріал, передбачений чинною 
програмою

 � Тренувальні вправи
 � Запитання для узагальнення і систематизації 
вивченого

 � Матеріал для уроків розвитку мовлення окре-
мими блоками

 � Тлумачний словничок
 � Електронний додаток

Електронний додаток до підручника
 � Додаткові відомості до текстів вправ

 � Ключі до вправ підвищеної складності

 � Тестові завдання до кожної з  вивчених тем для 
самоконтролю (інтерактивне виконання)

Зверніть увагу! Матеріали електронного до-
датка розміщено на сайті interactive.ranok.com.ua 
для ознайомлення

Переваги даного підручника
 � Наочність і  доступність подання теоретичного 
матеріалу

 � Система тренувальних вправ від простих до 
складних

 � Можливість вибору учнями варіанту домашньо-
го завдання в залежності від рівня складності

 � Наявність навчально-методичного комплекту

 � Яскравий і змістовний ілюстративний матеріал

Про підручник у цифрах

26 х 20 272 сторінки 57 параграфів більше  
100  ілюстрацій

понад  
600 вправ
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Основний матеріал підручника

Розділи підручника

Увесь теоретичний матеріал згрупо
вано за темами відповідно до чинної 
програми.

На початку розділу визначено мету 
навчання відповідно до вимог чинної 
програми.

Структура параграфів

Усі параграфи мають уніфіковану 
структуру:

 � вправа з метою мотивації вивчення 
нового матеріалу;

 � теоретичний матеріал у вигляді тек
стів, схем і таблиць;

 � тренувальні вправи на закріплення 
вивченого за принципом поступо
вого ускладнення завдань;

 � завдання для розвитку комуніка
тивних здіб ностей учнів;

 � запитання для підведення підсумку 
уроку;

 � вправи для домашнього завдання 
на вибір учнів.

Для зручності користування підручни
ком застосовано умовні позначення.

57

Спілкування

81 працюймо в  парах. Прочитайте текст. Доберіть до нього заголо-
вок. Станьте співавторами тексту Ліни Костенко, доповнивши його влас-
ними роздумами.

Українці — це нація, що її віками витісняли з життя шля-
хом фізичного знищення, духовної експропріації, генетичних 
мутацій, цілеспрямованого перемішування народів на її те-
риторії, внаслідок чого відбулася амнезія історичної пам’яті 
і якісні втрати самого національного генотипу. Образ її спотво-
рювався віками, їй приписувалася мало не генетична тупість, 
не відмовлялося в мужності, але інкримінувався то націона-
лізм, то антисемітизм. Велике диво, що ця нація на сьогод-
ні ще є, вона давно вже могла б знівелюватися й зникнути. 
Фактично це раритетна нація, самотня на власній землі у сво-
єму великому соціумі, а ще самотніша в універсумі людства. 
Фантом Європи, що лише під кінець століття почав набувати 
для світу реальних рис. Вона чекає своїх філософів, істориків, 
соціологів, генетиків, письменників, митців.

(Л. Костенко)

Домашнє завдання

82 Прочитайте початок промови на тему «Роль держави в  забезпе-
ченні прав громадянина». Визначте основні лінії розвитку цієї теми, на-
пишіть основну частину й висновки, уживаючи складні речення. Укажіть 
вид складних речень.

Нашою найвищою цінністю є Людина. Наша головна 
мета — забезпечити умови для її самореалізації як особистос-
ті, як громадянина, як господаря.

Усе можна висловити одним реченням: щоб Людина в на-
шій країні почувалася добре, їй потрібно дати можливість пра-
цювати й реалізувати себе.

Тільки така держава, що служить своєму народові, може 
забезпечити ці умови.

перевірте себе

  Дайте відповіді на запитання.
— Як називаються речення, у яких одна 

граматична основа?
— З’ясуйте засоби зв’язку частин у речен-

нях з двома граматичними основами.
— Які розділові знаки ставляться в речен-

нях, що мають кілька граматичних основ?
— Як називаються речення, що мають дві 

й більше граматичні основи?

— Сформулюйте визначення складного 
речення.

— Чим просте речення відрізняється від 
складного (значенням, структурою тощо)? На-
ведіть приклади.

  Продовжте речення.
— Я навчилася (навчився) …
— Ці вміння потрібні мені для того, щоб …

§ 8 Складне речення та його ознаки

54

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Ви навчитеся:
•	 розрізняти структуру простих і складних речень, 

складних речень із сурядним і підрядним зв’язком;
•	 знаходити в тексті складносурядні, складнопідрядні, 

безсполучникові, складні речення з різними видами 
зв’язку;

•	 правильно ставити розділові знаки між частинами 
складного речення;

•	 визначати види складного речення та засоби 
зв’язку між його частинами;

•	 відшукувати й виправляти пунктуаційні помилки на 
вивчені правила;

•	 аналізувати й оцінювати виражальні можливості 
складного речення;

•	 будувати складні речення й мікротексти з викорис-
танням складних речень.

§ 8  СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ тА його озНАКи. СКЛАДНі РЕЧЕННЯ 
бЕз  СпоЛуЧНиКіВ, із СуРЯДНим і  піДРЯДНим зВ’ЯзКом

77 Спостереження-аналіз. Прочитайте. Визначте граматичні основи 
речень. Які з цих речень є простими, а які — складними?

Переконання
я глибоко переконаний, що не існує мертвих мов. Слова 

живі, радіоактивні. У них різна енергетична наповненість. але 
існують мови спотворені, слова-покручі, слова-потвори, слова-
вампіри, які висмоктують людську енергію, збіднюють таким 
чином світ, поглинаючи космічну енергію… Треба боятися цих 
слів, абревіатурних утворень, паразитів нашої свідомості, які 
вампіризують у нас. Слова ці не мироносні, а життєзгубні. 
З ними потрібно боротися, протиставляючи їм слова духовні. 
Хвороба мови — це хвороба світу, це космічний дисбаланс… 
Потрібні великі загальнонародні зусилля для оздоровлення на-
шої мови…

(П. Мовчан)

буду я  навчатись мови золотої

Складним називається речення, яке складається з  двох або 
більше предикативних частин, що мають будову простих речень, 
і, об’єднані в  одне граматичне ціле за змістом та інтонацією, ста-
новлять цілісну одиницю повідомлення.

Билося серце, і  грала кров од передчуття чогось в  житті ра-
дісного, могучого. (С. Васильченко)

Несло то гілку рододендрона, то цупкий вінок з  якихось диво-
вижних трав та альпійських квітів, досі не бачених нею, таких, 
що цвітуть лише там, високо в  горах, у  понадхмар’ї, де не буває 
й туманів, де сонце світить вічно. (О. Гончар)

Загальний зміст складного речення зумовлюється змістом час-
тин, що входять до його складу й  перебувають у  певних синтак-
сичних відношеннях одне з одним.

тЕРміНи:

Складне речення
Безсполучниковий, сурядний 
і підрядний зв’язок
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Структура матеріалу для уроків 
розвитку мовлення

Матеріал для уроків розвитку мовлен
ня відрізняється за кольором оформ
лення, у змісті його виділено окремим 
блоком для полегшення пошуку в під
ручнику.

Формування компетенцій відбуваєть
ся на матеріалі текстів різної стильо
вої приналежності.

Вправи спрямовані на комплексне 
опрацювання текстів.

Матеріали для контролю рівня 
навчальних досягнень учнів

Після вивчення кожної теми автори 
пропонують запитання і  завдання, які 
можуть бути використані як матеріал 
для конт рольної роботи.

Підготуватися до контрольної робо
ти у  вигляді тестових завдань закри
того типу учні можуть за допомогою 
електрон ного додатка.

38

 Розвиток мовлення

Розвиток мовлення

Читання ознайомлювальне,  
вивЧальне і  пеРеглядове

Буду я навчатись мови золотої

ознайомлювальне читання забезпечує розуміння до 70  % 
фактів тексту з точним розумінням його основної інформації. темп 
читання  — 180–190  слів/хв. Це найпоширеніший режим читання, 
саме так ми читаємо художню літературу, газети, журнали. осо-
бливістю цього способу читання є  високий темп ознайомлення 
з  усім текстом, точність розуміння основного змісту та найбільш 
суттєвих деталей.

вивчальне читання забезпечує повне та неперекручене 
розуміння всієї інформації тексту, основної та  другорядної. Його 
темп — 50–60 слів/хв. такий режим читання поширений у повсяк-
денному житті, а  в професійній діяльності так читають різні до-
кументи, спеціальні матеріали, статті, де є дуже важлива інформа-
ція. мета вивчального читання  — досягти максимально повного 
й точного розуміння змісту тексту і його критичного осмислення.

переглядове читання використовується для визначення 
теми та головних питань, які розглядаються в тексті. Його темп — 
1–1,5  сторінки/хв. основна мета читача в  цьому випадку  — ви-
значити для себе, чи варто читати весь текст, чи є в ньому те, що 
вас зацікавило; швидко переглянути ряд матеріалів для того, щоб 
знайти конкретну інформацію, пов’язану з  власними інтересами 
або задану вчителем.

64 Прочитайте текст. визначте стиль і  тип мовлення. Спрогнозуйте 
ситуації, під час яких можна використати кожен із  видів читання цього 
тексту.

З-поміж величезної археологічної спадщини України особ-
ливе місце посідає трипільська культура, з якою пов’язують 
процес створення підвалин сучасної цивілізації на території 
України — розвиток аграрних технологій, металургії, станов-
лення світогляду та етнографічних рис. Поява трипільської ар-
хеологічної культури понад сім тисячоліть тому стала одним із 
поворотних моментів історії цього краю і багато в чому визна-
чила його належність до європейської  цивілізації.

Не так багато українців сьогодні можуть стверджувати, 
що знають історію своєї держави чи принаймні пам’ятають 
повний її шкільний курс. Але ж насправді життєпис нашої 
країни приховує ще безліч цікавих сторінок, які, хоч і по-
жовкли від часу, відкриваються нам дедалі більш широкою 
гамою кольорів.

Про Трипілля, хоч тема ця довго замовчувалася, незважаю-
чи на безліч археологічних знахідок, останнім часом написано 

теРміни:

Читання ознайомлювальне,  
вивчальне і переглядове

 ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА, ДІАЛОГ 
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ГОТУЙМОСЯ ДО ЗНО

1. Виконайте тестові завдання.

1. Слова автора і пряму мову розділяють
А кома й тире
Б кома, тире, знак оклику
В кома, тире, двокрапка, лапки
Г кома, двокрапка, тире

2. Непряма мова приєднується до слів автора
А сполучником підрядності
Б займенником
В часткою
Г сполучником підрядності, відносним 

займенником, часткою
3. Укажіть речення, у якому допущено пунк-

туаційну помилку.
А «От люди, навіть за тваринами не мо-

жуть доглянути»,— невдоволено зітхає 
дівчина. (О. Дибовська)

Б «Умова їхнього щастя — блиск сонця 
й синє небо…» — чомусь пригадалися 
дівчині слова Ольги Кобилянської — 
улюблена цитата з новели про гуцулів. 
(І. Захаревич)

В — Ну, здрастуй, немовлятко, миле 
Боже створіння! Вітаю з появою в цьо-
му цікавому непростому світі! Я — твій 
Янгол-охоронець і буду з тобою довго-

довго, доки не передам у руки Всевиш-
нього… (Г. Коназюк)

Г Вона ледь доторкнулася губами його 
щоки й, згораючи в рум’янцях, сказа-
ла: Після відпустки, у неділю, себто сьо-
годні, їхатиму назад. (Гр.  Тютюнник)

4. Цитата може наводитися в супроводі слів 
автора
А як пряма мова
Б як непряма мова
В як невласна пряма мова
Г як тема чужого мовлення

5. Зміст питальних речень чужого мовлення 
при заміні непрямою мовою передається 
реченнями
А з питальними займенникам хто, що, 

який
Б з неозначеними займенниками хто-не-

будь, що-небудь, який-небудь
В з прислівниками тут, там, десь, ко-

лись
Г з відносними займенниками хто, що, 

який, прислівниками як, де, коли, пи-
тальною часткою чи

6. Установіть відповідність між реченнями з прямою мовою та поданими схемами (лапки й роз-
ділові знаки в реченнях із прямою мовою опущено).
1 Ще 100 років тому Михайло Грушевський сказав Якщо ми, укра-

їнці, хочемо, щоб нас поважали інші народи, то треба, нарешті, 
почати з поваги до самих себе. (І.  Дзюба)

2 У молодості Шевченко писатиме Вітре буйний, вітре буйний, ти 
з морем говориш у чисто фольклорному дусі, а згодом з-під його 
пера все частіше з’являтимуться ускладнені образи. (О. Гончар)

3 То справедливий козак сказав про нього Богдан Хмельницький 
і додав Чи ворожу ватагу знести, чи лист написати — то все утне. 
(За М. Грушевським)

4 Хто забуде материнську пісню, той сліпий блукатиме по світу уро-
чисто стверджує в одній зі своїх поезій Олександр Білаш.

А «П»,— а.
Б А: «П»,— а.
В «П,— а: П».
Г А: «П».
Д «П,— а.— П».

2. Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. Складіть план тексту. 
З’ясуйте, як пов’язані речення в тексті. Визначте основні ознаки тексту.

Слово «текст» походить від латинського textum, що озна-
чає тканина, сплетіння, з’єднання. У мовознавстві текст ви-
значається як максимальна одиниця мови найвищого рівня 
мовної системи.
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Ілюстративний матеріал підручника

Ілюстрації

 � сприяють полегшенню розуміння 
змісту текстів;

 � допомагають запам’ятати нові 
відо мості;

 � реалізують міжпредметні звя’зки.

Репродукції картин

У підручнику використано репродукції 
картин відомих художників, що  сприяє 
реалізації міжпредметних зв’язків під 
час вивчення української мови.

Фотографії

Ознайомити учнів з  видатними діяча
ми мистецтва, культури, науки України 
допомагають фотоматеріали.

40

 Розвиток мовлення

  Поясніть написання власних назв.

  зверніть увагу: у тексті в одних випадках сполучення слів трипіль-
ська культура написано в лапках, в інших — без лапок. Поясніть 
таке вживання лапок.

  виконайте одне із завдань.

А Підготуйте повідомлення про роль трипільської культури в  роз-
виткові історії, агрономії, гончарстві та ін.

Б Поясніть, як ви розумієте вислів трипільська цивілізація.

65 Прочитайте текст, використовуючи вивчальний тип читання. визна-
чте тему, мікротеми. яка головна думка тексту? До якого стилю мовлення 
він належить?

Пригадались уривки з описуванням природи. А вони за-
вжди були, коли ми вивчали за шкільною програмою твори 
Івана Семеновича Нечуя-Левицького. Пригадуєте? «Широкою 
долиною між двома рядками розложистих гір тихо тече по 
Васильківщині невеличка річка Раставиця… По обидва бере-
ги Раставиці через усю Вербівку стеляться сукупні городи та 
левади, не огороджені тинами… Понад самим берегом в’ється 
в траві стежка через усе село. Підеш тією стежкою, глянеш 
кругом себе і скрізь бачиш зелене-зелене море верб, садків, 
конопель, соняшників, кукурудзи та густої осоки». Так почи-
нається повість «Микола Джеря»…

І лише через роки, відвідавши Стеблів, зрозумів душу цьо-
го митця. Навіть зараз природа Черкащини вражає, а те місце 
у Стеблеві, де минули дитячі роки письменника, на високому 
березі Росі,— неймовірна краса! Рось тут робить велику петлю, 
а трохи далі за течією — знамениті стеблівські пороги, опи-
сані у творах митця. З-під води виглядають скелі Нечуя-Ле-
вицького, Адама Міцкевича, який гостював у Стеблеві і навіть 
присвятив йому вірш, скелі Сфінкс, Бурлачка, Козак-Камінь… 
За радянських часів тут звели Стеблівську ГЕС — найбільшу 
на річці Рось, і дві третини кам’яних скель пішло під воду. 
Сьогодні вже важко уявити, якою була долина Росі до будів-
ництва електростанції, але навіть її залишки мають такий ви-
гляд, що «будь-які епітети тут недоречні».

У Стеблеві донині збереглась батьківська хата — сільська 
плебанія*, де жила сім’я священика Семена Левицького і де 
тепер музей письменника. Плебанія майже не змінилася з тих 
часів. Тут усе дихає атмосферою минулого. Є особисті речі сім’ї 
Левицьких, які зберіг брат письменника Амвросій. Він був па-
рохом* у Стеблеві після батька, а з київської квартири пись-
менника сюди перевезли фортепіано і робочий стіл.

У Стеблеві й у навколишніх селах ще донині живуть Кай-
даші. У музеї можна багато дізнатися і про героїв безсмертних 
творів Нечуя-Левицького, і про нього самого — від дитинства 
до останніх днів життя, які письменник провів у великій нуж-
ді й тихо відійшов у потойбічний світ.

…У дворі садиби — пам’ятник письменнику, який ніби 
оперся на книжку, трохи далі у скверику — пам’ятник геро-
їні твору «Микола Джеря» Нимидорі. Унизу обійстя — поті-

Стеблів. Берег річки Рось

Стеблів. Пам’ятник героїні  
твору «Микола Джеря»  

Нимидорі

 СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ
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Козацька флотилія ро..ділилася на дві час-
тини: одна, на чолі з Небабою та іншими стар-
шими курінними отаманами, зал..шилися на 
воді — стерегти здалеку кораблі в гавані, дру-
га пр..стала до берега трохи лівіше від Кафи, 
де й сховалася за пагорби. Цією командував 
сам Сагайдачний.

У незвичайній тиші висадилися козаки зі 
своїх чайок, зал..шивши тільки для охорони 
по кілька козаків із наймолодших. Тишу по-
рушував лише неясний шурхіт дрібної пр..
бережної гальки під сот нями й тисячами ко-
зацьких ніг, що обережно проб..вались у тем-
ряві.

Хоч як обережно, хоч як повільно посу-
вали козаки, раз у раз зуп..няючись і пр..-

слухаючись, проте близько півночі вони перебралися через 
південний мисик, у який уп..ралося місто правим, так би мо-
вити, крилом та який височів над Кафою*. Козаки побачили 
під собою темні зломи фортечного муру, похмурі башти й тон-
кі шпилі мінаретів*, що виступали з темряви.

(За Д. Мордовцем)
  З’ясуйте стиль і  тип мовлення тексту.

  Назвіть засоби зв’язку речень у тексті.

  Випишіть із тексту слова для словникового диктанту з  теми «По-
двоєння і подовження приголосних».

  Випишіть із  тексту архаїзми та історизми.

  Поясніть правопис виділених слів.

  Визначте розряд за значенням ужитих у тексті займенників.

  Дієслова якої часової форми переважають у тексті? Чому?

  Яку подію описує автор? Доповніть подану в  тексті інформацію 
розповіддю про битву під Кафою.

Перевірте себе

  Дайте відповіді на запитання.
— Як приєднується до головної частини 

підрядна з’ясувальна?

  Продовжте речення.
— Я навчилася (навчився) …
— Ці вміння потрібні мені для того, щоб …

Узяття Кафи.  
Художник А. Орльонов

57

Спілкування

81 працюймо в  парах. Прочитайте текст. Доберіть до нього заголо-
вок. Станьте співавторами тексту Ліни Костенко, доповнивши його влас-
ними роздумами.

Українці — це нація, що її віками витісняли з життя шля-
хом фізичного знищення, духовної експропріації, генетичних 
мутацій, цілеспрямованого перемішування народів на її те-
риторії, внаслідок чого відбулася амнезія історичної пам’яті 
і якісні втрати самого національного генотипу. Образ її спотво-
рювався віками, їй приписувалася мало не генетична тупість, 
не відмовлялося в мужності, але інкримінувався то націона-
лізм, то антисемітизм. Велике диво, що ця нація на сьогод-
ні ще є, вона давно вже могла б знівелюватися й зникнути. 
Фактично це раритетна нація, самотня на власній землі у сво-
єму великому соціумі, а ще самотніша в універсумі людства. 
Фантом Європи, що лише під кінець століття почав набувати 
для світу реальних рис. Вона чекає своїх філософів, істориків, 
соціологів, генетиків, письменників, митців.

(Л. Костенко)

Домашнє завдання

82 Прочитайте початок промови на тему «Роль держави в  забезпе-
ченні прав громадянина». Визначте основні лінії розвитку цієї теми, на-
пишіть основну частину й висновки, уживаючи складні речення. Укажіть 
вид складних речень.

Нашою найвищою цінністю є Людина. Наша головна 
мета — забезпечити умови для її самореалізації як особистос-
ті, як громадянина, як господаря.

Усе можна висловити одним реченням: щоб Людина в на-
шій країні почувалася добре, їй потрібно дати можливість пра-
цювати й реалізувати себе.

Тільки така держава, що служить своєму народові, може 
забезпечити ці умови.

перевірте себе

  Дайте відповіді на запитання.
— Як називаються речення, у яких одна 

граматична основа?
— З’ясуйте засоби зв’язку частин у речен-

нях з двома граматичними основами.
— Які розділові знаки ставляться в речен-

нях, що мають кілька граматичних основ?
— Як називаються речення, що мають дві 

й більше граматичні основи?

— Сформулюйте визначення складного 
речення.

— Чим просте речення відрізняється від 
складного (значенням, структурою тощо)? На-
ведіть приклади.

  Продовжте речення.
— Я навчилася (навчився) …
— Ці вміння потрібні мені для того, щоб …

§ 8 Складне речення та його ознаки
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Вивчення й закріплення нового матеріалу

Спостереження-аналіз

Кожен параграф починається впра
вою, мета якої  — актуалізувати набуті 
раніше знання та мотивувати вивчен
ня нового матеріалу.

Практикум

Вправи розташовано послідовно від 
найпростіших до складних, що  сприяє 
засвоєнню теоретичного матеріалу, 
формуванню необхідних умінь і  нави
чок учнів.

Виконувати вправи можна індивідуаль
но, у парах і  групах.

Розроблено різноманітні творчі зав
дання.

Спілкування

Розвиткові комунікативних навичок 
учнів сприяють різноманітні вправи 
на складання діалогів, полілогів, пові
домлень (індивідуально або в групах).

 ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА, ДІАЛОГ 
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Культура мовлення

Чому батальйон добровольчий?
батальйон добровольчий, тому що він 

сформований із добровольців, тобто тих, хто 
вступив до нього з власного бажання, добро-
вільно. Якщо назвати батальйон добровільним, 
то він матиме інше значення — «який діє з до-
брої волі, власного бажання бійців, без чийо-
гось насилля, примусу». Саме тому батальйон 

означено прикметником добровольчий, який 
утворено від іменника доброволець, кінцевий 
м’який звук [ц 5] якого перед суфіксом-закін-
ченням -ий змінився на [ч], а також випав го-
лосний е суфікса -ець.

отже, батальйон правильно називати до-
бровольчим, а не добровільним.

2,5 кілограма, але два з половиною кілограми
помиляються ті, хто вживає два з по-

ловиною кілограма, три з половиною кіло-
метра, чотири з половиною гектара та ін. 
запам’ятаймо: у формі родового відмінка од-
нини іменники вживають лише з дробовими 
числівниками: 2,5 кілограма; 3,5 кілометра; 

4,5 гектара. Якщо ж значення дробового чис-
лівника 0,5 передають формою з половиною, то 
поєднуваний з ним іменник має форму множи-
ни: два з половиною кілограми, три з поло-
виною кіломет ри, чотири з половиною гек-
тари.

§ 4 
 Розділові знаКи пРи пРямій мові

 

51 Спостереження-аналіз. Прочитайте. Знайдіть у  реченні спочатку 
пряму мову, що передає шепіт легкого грайливого вітру, потім слова авто-
ра, що супроводжують шепіт. Поясніть уживання розділових знаків.

того дня, незважаючи на дрібний дощ, сонячне проміння 
пронизувало повітря, а легкий грайливий вітер шепотів: «не 
бійся, усе буде добре…». (м. кошка)

Буду я навчатись мови золотої

Розділові знаки при прямій мові
1. Пряма мова береться з обох боків у лапки. Причому в лапки 

беруться також знак питання, знак оклику й  три крапки. Крапка 
й кома виносяться за лапки. Проте, якщо вже є знак питання, знак 
оклику чи три крапки, то ні крапка, ні кома після них не ставляться: 
Вийшов він од неї, моргнув на нас та й каже: «За мною йдіть!» І пані 
з дверей каже: «Йдіть за ним!» (П. Куліш).

2. Якщо слова автора розривають пряму мову на межі двох 
речень, то після слів автора замість коми ставиться крапка: «По-
милуйте! — йому Ягнятко каже. — На світі я ще й году не прожив». 
(Л.  Глібов).

3. Якщо слова автора стоять перед прямою мовою, то після 
них ставиться двокрапка, а  якщо всередині або після неї, то ви-
діляються комою й  тире і  пишуться з  малої букви: Очі Мальви 
ніби злилися з  материними…, вона розвела руками і  заговорила, 
прислухаючись до власних слів: «Доля моя, мамо… Це доля моя…» 
(Р.  Іваничук); «Де та квітка взялася на долині, та ще така здоро-
ва?»  — подумав Лаврін. (І.  Нечуй-Левицький); «Мабуть, причуди-
лось»,— подумав юнак, але вже не чіпав ромашки. (В.  Гжицький).

А: «П(?!)».
«П(?!)», — а.
«П, — а. — П(?!)».
«П, — а, — п(?!)».

14

Повторення вивченого  
у  8  класі

ви повинні знати: ви повинні вміти:
•	 що таке речення;
•	 які типи речень є за метою висловлювання;
•	 які є речення за структурою;
•	 які речення ускладнені;
•	 які розділові знаки можуть бути в простому 

реченні.

•	 знаходити просте речення в тексті;
•	 визначати його істотні ознаки;
•	 правильно розставляти розділові знаки та об-

ґрунтовувати їх;
•	 знаходити й виправляти помилки на вивчені 

правила.

§ 2  синтаксис Простого речення.  
Просте неускладнене й  ускладнене речення

Кожне слово вказує на певне 
поняття. Закінчену ж думку вира-
жає лише речення. Його будівель-
ний матеріал — слова, поєднані 
в словосполучення.

Н. Клименко

Практикум

18 Прочитайте епіграф, запишіть його в зошити. Підкресліть мовні тер-
міни. Пригадайте інші мовні одиниці, які є  будівельним матеріалом для 
речення.

19 Уставляючи замість крапок пропущені букви й розкриваючи дужки, 
перепишіть приказки й  прислів’я. Якою темою вони об’єднані? Підкрес-
літь головні члени речення. Визначте вид кожного речення.

1. Б..р..жи честь (з)молоду. 2. Добре діло роби сміло. 3. До 
доброї кр..ниці стежка втоптана. 4. (Не)міряй всіх на свій ар-
шин*. 5. Добре ім’я — найкраще б..гатство. 6. (Не)журись та 
за діло б..рись. 7. Без роботи день роком стає. 8. П..льнуй свого 
носа, а (не)чужого проса. 9. Без діла слабіє сила. 10. Без трудів 
(не)їст..меш п..рогів.

20 Прочитайте речення. Визначте прості та  складні речення. Обґрун-
туйте свою думку.

1. Скромність — окраса людини. 2. Не лише силою треба 
боротись, а й умінням. (Нар. творчість) 3. Не можна не за-
хоплюватися людськими здібностями пізнавати та змінювати 
навколишній світ. (Р. Арцішевський) 4. У кого серце мудрістю 
багате, тому глибини всякі перейти. (А. Малишко) 5. Жит-
тя — то неповторна пісня, яку треба вміти проспівати, не 
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§ 17 Розрізнення складносурядних речень і простих з однорідними членами й сполучниками

(В. Сосюра) — складносурядне речення. Раділи першому снігу і діти, 
і дорослі — просте речення, ускладнене однорідними підметами.

У складносурядному реченні можуть поєднуватись частини, 
за будовою співвідносні з неповними односкладними реченнями: 
Чіпкі, дужі руки хапають старшину за плечі й тягнуть кудись убік. 
Всадовлюють у якомусь кутку, спиною до стіни. (В.   Козаченко).

Практикум

155 Спишіть речення. Обґрунтуйте, чому одні з них треба розглядати 
як прості з однорідними членами, а  інші — як складні.

1. І серцю не дано, і думам не дано всихать! (М. Стель-
мах) 2. Таємниче шумлять предковічні ліси над зачарованою 
Десною, і розкотистий клич трембіт лунає над зеленими поло-
нинами Карпат. (І. Цюпа) 3. Земля не може жити без сонця, 
а людина без щастя. (М. Стельмах) 4. Минуле ніколи не запе-
речує, а завжди підтверджує. (Б. Харчук) 5. Мати дивиться на 
тебе зі співчуттям, але мовчить. (І. Цюпа) 6. Усі ми схилились 
над книгою, і тиша роздуму залягла. (О. Гончар) 7. Світить мі-
сяць, але не гріє. (Нар. творчість) 8. На гору доступитися не-
легко, зате з гори зручніше боронитись. (Леся Українка)

  Накресліть схеми складних речень.

156 Працюймо в  парах. Завершіть речення, перетворюючи їх: 1)  на 
складносурядні; 2) на прості з  однорідними членами. У  складних речен-
нях підкресліть спільний член і  граматичні основи.

Зразок. На початку жовтня вже відлетіли у вирій шпаки … 
1) На початку жовтня вже відлетіли у вирій шпаки і влаштовували-
ся на зимівлю горобці. 2) На початку жовтня вже відлетіли у вирій 

шпаки й солов’ї.

1. Вранці мати приготувала сніданок … 2. У саду рясніли 
яблуні … 3. Біля музею було багато людей … 4. На даху лежав 
сніг …

Буду я  навчатись мови золотої

Важливо правильно користуватися засобами зв’язку 
в  складносурядних реченнях  — сполучниками сурядності  — 
для передачі певних змістових відношень між частинами речен-
ня. У системі сурядних сполучників для вираження одних і тих же 
синтаксичних відношень між частинами складносурядних речень 
можуть уживатися паралельно кілька сполучників як стилістично 
нейтральних, так і розмовних або книжних.

Синонімічний ряд становлять єднальні сполучники і  (загаль-
новживаний, стилістично нейтральний), та (характерний для роз-
мовного, художнього стилів). Повторення єднального сполучника 
і  перед усіма частинами складного речення створює яскраво ви-
ражену експресію висловлювання: І шумить діброва, і синіє шлях, 
і дзвенить Дніпрова хвиля у дротах. (В.   Бичко).

Потрібно звертати увагу на один із засобів милозвучності 
української мови  — чергування сполучників і—й  (воно полягає 

НАГОЛОШУЄМО ТАК

беремо5, бо5сий, валови5й, везти5, 
візни5к, вітчи5м, госте5й, граблі5, 
за5лоза, ки5дати, кро5їти, металу5р-
гія, обру5ч, озна5ка, осока5, пеня5, 
перчи5ти, петля5, тверди5й, товсти5й СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ
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ки доводиться по-старому прислухатись до гомону народного 
і братись за факти цілком очевидні.

(Є. Сверстюк)

85 Випишіть із поетичних творів, які ви вивчаєте на уроках української 
літератури, складні речення з різними видами зв’язку (сурядним, підряд-
ним, безсполучниковим).

86 Напишіть твір-роздум за поданим початком, уживаючи складні ре-
чення з різними видами зв’язку.

Сьогодні все більше чуємо закликів: у школі треба повніс-
тю перейти до електронної освіти, тобто до відео уроків на осно-
ві інтернет-ресурсів, що й уможливить дистанційне навчання, 
тобто зникне потреба щодня відвідувати школу.

Спілкування

87 працюймо в групах. Обговоріть і підготуйте спільне повідомлення 
на тему «Екскурсія незнайомим містом». Уживайте складні речення з різ-
ними засобами зв’язку предикативних частин.

Теми для груп: «Музеї», «Культурні центри», «Храми», 
«Архітектура», «Навчальні заклади», «Транспорт».

Домашнє завдання

88 Назвіть граматичні основи в  реченнях. Визначте, які види синтак-
сичного зв’язку використані в  кожному складному реченні. За видом 
зв’язку визначте вид складного речення. Побудуйте схеми речень, по-
ясніть розділові знаки.

1. Неси до людей всі думки, почуття і слова, і серце твоє 
не згорить, не змовкне, не згасне. (М. Рильський) 2. Вартість 
людини в її особистості, а не в родоводі. (Г. Журба) 3. Климко 
не боявся ночей, тому міг залишатися у бараці сам. (Г. Тютюн-
ник) 4. Проте і сам не то він справжній, не то набридла вічна 
блуканина. (М. Рильський) 5. Олександр Довженко не тільки 
в розмовах, не тільки в прилюдних виступах, але й всією своєю 
творчістю завжди сміливо вторгався в саме життя. (М. Риль-
ський) 6. Не жди ніколи слушної пори — твоя мовчанка може 
стать ганьбою! (Д. Павличко) 7. Де господар добре робить, там 
і поле буйно родить. (Нар. творчість) 8. Шумлять жита, хви-
люється пшениця, народжується ранок вдалині. (П. Воронько)

перевірте себе

  Дайте відповіді на запитання.
— На які типи поділяються складні ре-

чення залежно від того, якими основними за-
собами поєднані між собою в одне ціле їхні 
пре дикативні частини?

— На які структурно-семантичні типи по-
діляються складні речення зі сполучниковим 
зв’язком?

— Якими засобами з’єднані частини 
складного речення? Наведіть приклади.

  Продовжте речення.
— Я навчилася (навчився) …
— Ці вміння потрібні мені для того, щоб …

 СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ
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Практикум

229 Спишіть речення, розставляючи потрібні розділові знаки. Визна-
чте види підрядних частин. За допомогою яких засобів підрядні частини 
поєднуються з  головними?

1. Так затихає чорна хмара перед тим як має грім загурко-
тати. (Панас Мирний) 2. Відколи Настя вступила в його хату 
у хаті стало тихо та весело. (М. Коцюбинський) 3. Дай мені 
світанок пісню і пташиний спів чудовий коли я іду шляхами 
крізь поля луги діброви. (М. Нагнибіда) 4. Багато повір’їв та 
легенд створено про барвінок у середньовічні часи коли ця рос-
лина вважалася загадковою чаровладною. (В. Скуратівський) 
5. Коли сонечко пригріє потечуть струмки. (Олександр Олесь)

  Накресліть схеми другого й п’ятого речень.

230 Доповніть речення підрядними частинами часу, поясніть стиліс-
тичні відтінки сполучних засобів.

1. Перші краплі грозової зливи впали з темної важкої хма-
ри, як тільки … 2. У той час, як почалося свято, … 3. Тільки 
про це й думала, відколи … 4. Вітер зривав яскраве осіннє лис-
тя, котив його вулицями міста, доки … 5. Екскурсійний авто-
бус почав був рушати, як …

231 Замініть сполучник коли сполучниками ледве, як, поки, як тільки, 
у той час, після того як. Поясніть, як змінилося значення речень.

1. Коли приїхали до Житомира, я зателефонувала додо-
му. 2. Коли дев’ятикласники зібралися в актовій залі, перед 
ними виступили представники коледжу технологій та дизай-
ну. 3. Коли пролунав дзвінок з уроку, у школі стало гамірно. 
4. Поїзд прибув до Лисичанська рано, коли благословляється 
на світ. 5. Коли ми вийшли з поїзда, довелося довго чекати 
автобус.

  Поясніть значення вислову благословляється на світ. Доберіть 
до нього синоніми.

232 Складіть речення, у яких сполучник як поєднуватиме підрядні час-
тини означальну, часу й способу дії з  головними.

СПілкування
233 Ваш друг не зовсім розуміє вислів Сократа: «Заговори, щоб я тебе 
побачив». Поясніть товаришеві, як можна «побачити» людину з її розмови. 
Проілюструйте свої думки прикладами, коли особистість досягала успіхів 
завдяки своїм вдалим виступам. Використовуйте підрядні частини часу.

Домашнє завдання

234 Сучасна українська письменниця Слава Світова пише: «Коли 
я  була маленька, то їздила в  майбутнє на зеленому автобусі. Я  чекала 
його рівно опівдні вчорашнього дня, на перехресті трьох сусідніх вулиць. 
І  з’являвся він завжди несподівано  — то виїжджав із бузинових кущів, 
то випірнав із глибоченної дощової калюжі…» Напишіть твір-мініатюру 
«Спогади мого дитинства», використовуючи складнопідрядні речення 
з підрядними часу.

ПИШЕМО Так

Орфограма «написання 
прислівників разом, окремо 

і через дефіс»
по-перше, по-людськи, будь-як, 
як-небудь, коли-небудь, де-
небудь, ледве-ледве, по-нашому, 
по-братськи, по-сучасному, 
казна-коли, хтозна-де, де-не-де, 
віч-на-віч, якось-то, по-твоєму, 
де-таки, десь-то, по-п’яте, пліч-о-
пліч, всього-на-всього, часто-
густо, далеко-далеко, коли-не-
коли, будь-що-будь, хоч-не-хоч, 
сяк-так, будь-де, будь-коли, 
казна-як, по-іншому, по-
українськи, по-своєму, по-латині, 
по-батьківськи, по-третє, вряди-
годи, десь-інде, по-сусідськи

 ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА, ДІАЛОГ 
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вати мову народу своєю літературною творчістю. (Ю. Смолич) 
6. У своєму виступі Володимир Олександрович Сухомлинський 
сказав Я склав казку тільки для того щоб слухаючи її діти 
з почуттям подиву відкрили важливу істину людського буття: 
Людина лише тоді стає справжньою людиною коли вона лю-
бить. (В. Кожухар)

  Накресліть схеми речень.

54 Доберіть з текстів художньої літератури шість речень з прямою мо-
вою, у яких слова автора стоять перед прямою мовою, у середині та після 
неї. Поясніть розділові знаки.

Спілкування

55 Складіть і  запишіть діалог за однією з  фотоілюстрацій, оформивши 
його як пряму мову. Поясніть розділові знаки в реченнях із прямою  мовою.

 

56 працюймо в  парах. Складіть речення з  прямою мовою за пода-
ними схемами.

1. «П»,— а. 4. А: «П».
2. «П,— а.— П». 5. А: «П!»
3. «П,— а,— п». 6. А: «П?»

  Перевірте один в одного правильність виконання. Проаналізуйте 
роботу сусіда. Скажіть, які вміння в  нього сформовані добре, які 
потребують удосконалення.

57 працюймо в  парах. Розіграйте в  особах знайомство в  потязі, на 
відпочинку, уживаючи речення з прямою мовою.

Домашнє завдання

58 Прочитайте текст. Визначте його стиль, тему, доберіть заголовок. Ви-
пишіть речення з прямою мовою, поясніть розділові знаки.

Як же загартувати свою волю, виробити самостійність у су-
дженнях і справах, не стати рабом власних звичок?

Згадується кілька давніх порад, що дійшли до нас крізь ти-
сячоліття. Одна з них: «Пізнай себе самого». Лише об’єктивно, 
добре розібравшись у собі, своїх нахилах, уподобаннях, можна 

наГОлОШуЄМО Так

будува5ти — буду5ю, кува5ти — 
кую5, дава5ти — даю5, коха5ти — ко-
ха5ю, люби5ти — люблю5, везти5 — 
везу 5, вести5 — веду5, бі5гти — біжу5, 
ми5ти — ми5ю, каза5ти — кажу5, 
ка5жеш, ка5же, ка5жемо, писа5ти — 
пишу5, пи5шеш, пи5ше, пи5шемо, 
мовча5ти — мовчу5, мовчи5ш, 
мовчи5ть, мовчимо5
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Різноманіття дидактичного матеріалу

Рубрика «Пишемо так» 

Містить матеріал, що сприяє вдосконаленню орфографічної грамотності, збільшенню 
словникового запасу.

Рубрика «Наголошуємо так»

Знайомить учнів з  правильною вимовою найбільш уживаних слів, що сприяє покра
щенню усного мовлення школярів.

Рубрика «Культура мовлення» 

Має на меті збільшити словниковий 
запас дев’ятикласників, полегшити до
бір словникового матеріалу під час  
підготовки до творів різних жанрів, 
покращити пунктуаційну грамотність.

Варіативне домашнє завдання

Більшість вправ для виконання вдома 
мають два варіанти: кожен учень обе
ре один з них, зважаючи на складність 
завдання.

§ 7 Цитата 

45

Гнів не приносить людям добра, тим більше в житті сі-
мейному. Та, на жаль, не завжди ми прислухаємося до голосу 
 розуму.

(За І. Цюпою)

Перевірте себе

  Дайте відповіді на запитання.
— Що таке діалог?
— Які розділові знаки вживаються, коли 

діалог передається на письмі?
— У яких стилях мовлення найчастіше 

використовують діалог?

— Яких правил мовленнєвого етикету не-
обхідно дотримуватися, ведучи діалог?

  Продовжте речення.
— Я навчилася (навчився) …
— Ці вміння потрібні мені для того, щоб …

Культура мовлення
НаЦІєтвІрНий, а не НаЦІотвІрНий

У чотирьох виданнях «Українського орфо-
графічного словника» (VI, VII, VIII, IX) подано 
прикметники націотвірний і націотворчий, 
у складі яких безпідставно вжито голосний о. 
на відміну від запозичень націоналізм, націо-
наліст, вони утворені в українській мові без-
посередньо від іменникової основи націй(-а). 
Відповідно до чинного «Українського право-

пису» (§ 25, 2 в) після основ іменників м’якої 
групи на -й у складних словах потрібно вжи-
вати сполучний голосний е (орфографічно є): 
крає знавство, боєздатний, націєзнавство. 
Саме тому правильним є складний прикмет-
ник націє твірний.

(К. Городенська)

§ 7  
ЦИТАТА 

Буду я  навчатись мови золотої

Цитата — дослівно відтворений уривок з іншого твору, чиєсь 
висловлювання з  указівкою на автора, що служить для підтвер-
дження або пояснення думки, аргументації твердження, ілюстрації 
певних правила. Цитата — це різновид прямої мови.

Цитати наводяться в супроводі слів автора або без них:
Цікавий символічний факт про ціну людського імені наводить 

А. Коваль. Посилаючись на М. Горбаневського, дослідниця пише: «…в 
одному з  племен індіанців людина, яка позичила щось, залишала 
в  заклад за позичене не якісь цінності, а  власне ім’я. І  доки не по-
вертала боргу, ходила без імені; усі члени племені її в цей час ніяк не 
називали». (Із книги «Слово про слово»).

Розділові знаки при цитатах
Слова та вирази, уживані не у  своєму звичайному значенні, 

маловживані, сказані іронічно, застарілі або, навпаки, зовсім нові 
(якщо автор хоче підкреслити цю їх особливість), виділяються 
лапками: А. Данилюк називає українську хату історичним явищем, 
стверджує що її «генетичне коріння сягає в  глибини віків». (Л.  Ко-
жуховська).

 Повторення вивченого у 8 класі 
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Домашнє завдання

37 Виконайте одне із завдань.

А Запишіть текст, розставляючи розділові знаки.
Особливе місце в духовній сфері нашого народу належить 

казці.
Народні казки вчили і вчать людей любити прекрасне і на-

самперед природу рідну землю поважати старших бути вірним 
у почуттях виховують потребу в праці.

Можливо генії Шевченка Франка Стефаника відкрилися 
саме завдяки проникненню в ранньому дитинстві у світ на-
родної творчості. Видатні письменники різних епох вивчали 
культуру свого народу і осягнувши її глибину самі ставали 
органічними носіями цієї культури.

(Л. Дунаєвська)
  Визначте тему й основну думку тексту.

  Доберіть до тексту заголовок.

  Виділіть основну й уточнювальну інформацію.

  З’ясуйте засоби зв’язку речень у тексті.

  Виконайте повний синтаксичний розбір одного речення (на влас-
ний вибір).

  Які орфографічні правила можна проілюструвати прикладами 
з тексту?

Б Напишіть твір-мініатюру (6–7 речень) на одну з тем: «Затишно ді-
тям у пазусі казок» (Л. Костенко) або «Казка мого дитинства».

Культура мовлення
Дефіс, кома чи тире?

Для розмежування чого-небудь у межах 
однорідного, спільного, подібного використо-
вують або літери, які пишуть після тієї самої 
цифри, або цифри, що їх поєднують з тим са-
мим іменниковим словом. Як засвідчує прак-
тика, такі найменування оформляють дуже 
непослідовно. Літера буває великою і малою, 
а між нею й цифрою ставлять дефіс, кому чи 
навіть тире: будинок № 40‑Б, будинок № 40‑б, 

будинок № 40, Б, будинок № 40, б; будинок 
№ 40 — Б. Іноді малу літеру піднімають вище 
в рядку ще й підкреслюють: будинок № 40б. 
Щоб уникнути цих розбіжностей, потрібно 
запам’ятати, що в усіх названих позиціях по-
трібно ставити дефіс (див. Український право-
пис, § 25, п. 4, е, є).

Отже, правильно писати 10-А клас; буди‑
нок № 40-А; корпус № 3-А; Київ-1.

§ 3 Способи передачі чужого мовлення. Пряма і непряма мова 
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життя». (М. Коцюбинська) 2. «Мовна поведінка,— пише 
І. Синиця,— частина загальної поведінки людей, вона 
свідчить як про рівень розумового розвитку, так і про 
рівень її виховання. Вона репрезентує людину загалом». 
3. У відповідь на знущальне: «У вас є історія?.. Тоді вже 
скажи, що у вас було й рицарство!» — Пріся з гордістю 
і гнівом стверджує: «Було! І є! Був орден лицарів Січі 
Запорозької… Є лицарі Сиваша та Перекопу… Києво-Мо-
гилянська академія була…». (А. Погрібний) 4. «Я ставив 
і зараз ставлю собі досить, як на письменника, виразне 
завдання: хочу бути літописцем українського простору 
в добі, яку сам бачу, чую, переживаю!» — писав якось 
Улас Самчук. (Г. Костюк)

45 Доберіть з текстів художньої літератури шість речень, що від-
повідають поданим схемам.

1. А: «П». 4. «П, — а. — П?»
2. «П», — а. 5. «П?» — а.
3. «П, — а, — п…» 6. «П, — а, — п…»

46 Утворіть з кожного речення три: у  першому слова автора по-
ставте перед прямою мовою, у  другому  — в  середині, а  в третьо-
му — після.

1. Скільки я знаю мов, стільки разів я людина (ка-
жуть учителі). 2. Життя коротке — поспішайте творити 
добро (казав О. Довженко). 3. Намагайся бути кращим 
за себе, а не за інших (кажуть у народі).

47 Прочитайте. Оформіть висловлювання видатної української 
письменниці Михайлини Коцюбинської прямою мовою, додавши сло-
ва автора в різних позиціях відносно прямої мови.

Ім’я Стуса увійшло в нашу історію як важливий чин-
ник національного пробудження й самоусвідомлення, 
стало символом духовної незламності й свободи. На часі 
глибоке пізнання власне поетичного доробку цього само-
бутнього митця, і не лише в українському літературному 
контексті.

48 Прочитайте речення. Чи все вам зрозуміло? Не переставляю-
чи місцями й не змінюючи жодного слова, розставте розділові знаки 
в  реченні з  прямою мовою двома способами так, щоб у  одному ви-
падку йшлося про те, що дванадцять балів отримала Оксана, а в дру-
гому — Андрій. Запишіть обидва варіанти.

Учителька сказала Оксані ставлю сьогодні двана дцять 
балів Андрію а ти мусиш ще попрацювати.

ПИШЕМО ТАК

Орфограма «Подвоєні букви»
підносься, піднісся, переддень, 
возз’єднання, військкомат, 
 віконниця, Вінниччина, кінний, 
законний, гортанний, наввипе-
редки, осінній, сонний, останній, 
годинник, письменник

НАГОЛОШУЄМО ТАК

вимо5ва, ви5падок, гурто5житок, 
воро5та, псевдоні5м, вира5зний, 
чита5ння, навча5ння, чорно5слив, 
чорно5зем, глинозе5м, кіломе5тр, 
сантиме5тр, баро5метр, кварта5л, 
дочка5, до5нька

§ 3 Способи передачі чужого мовлення. Пряма і непряма мова 
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життя». (М. Коцюбинська) 2. «Мовна поведінка,— пише 
І. Синиця,— частина загальної поведінки людей, вона 
свідчить як про рівень розумового розвитку, так і про 
рівень її виховання. Вона репрезентує людину загалом». 
3. У відповідь на знущальне: «У вас є історія?.. Тоді вже 
скажи, що у вас було й рицарство!» — Пріся з гордістю 
і гнівом стверджує: «Було! І є! Був орден лицарів Січі 
Запорозької… Є лицарі Сиваша та Перекопу… Києво-Мо-
гилянська академія була…». (А. Погрібний) 4. «Я ставив 
і зараз ставлю собі досить, як на письменника, виразне 
завдання: хочу бути літописцем українського простору 
в добі, яку сам бачу, чую, переживаю!» — писав якось 
Улас Самчук. (Г. Костюк)

45 Доберіть з текстів художньої літератури шість речень, що від-
повідають поданим схемам.

1. А: «П». 4. «П, — а. — П?»
2. «П», — а. 5. «П?» — а.
3. «П, — а, — п…» 6. «П, — а, — п…»

46 Утворіть з кожного речення три: у  першому слова автора по-
ставте перед прямою мовою, у  другому  — в  середині, а  в третьо-
му — після.

1. Скільки я знаю мов, стільки разів я людина (ка-
жуть учителі). 2. Життя коротке — поспішайте творити 
добро (казав О. Довженко). 3. Намагайся бути кращим 
за себе, а не за інших (кажуть у народі).

47 Прочитайте. Оформіть висловлювання видатної української 
письменниці Михайлини Коцюбинської прямою мовою, додавши сло-
ва автора в різних позиціях відносно прямої мови.

Ім’я Стуса увійшло в нашу історію як важливий чин-
ник національного пробудження й самоусвідомлення, 
стало символом духовної незламності й свободи. На часі 
глибоке пізнання власне поетичного доробку цього само-
бутнього митця, і не лише в українському літературному 
контексті.

48 Прочитайте речення. Чи все вам зрозуміло? Не переставляю-
чи місцями й не змінюючи жодного слова, розставте розділові знаки 
в  реченні з  прямою мовою двома способами так, щоб у  одному ви-
падку йшлося про те, що дванадцять балів отримала Оксана, а в дру-
гому — Андрій. Запишіть обидва варіанти.

Учителька сказала Оксані ставлю сьогодні двана дцять 
балів Андрію а ти мусиш ще попрацювати.

ПИШЕМО ТАК

Орфограма «Подвоєні букви»
підносься, піднісся, переддень, 
возз’єднання, військкомат, 
 віконниця, Вінниччина, кінний, 
законний, гортанний, наввипе-
редки, осінній, сонний, останній, 
годинник, письменник

НАГОЛОШУЄМО ТАК

вимо5ва, ви5падок, гурто5житок, 
воро5та, псевдоні5м, вира5зний, 
чита5ння, навча5ння, чорно5слив, 
чорно5зем, глинозе5м, кіломе5тр, 
сантиме5тр, баро5метр, кварта5л, 
дочка5, до5нька

 Повторення вивченого у 8 класі 
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Домашнє завдання

37 Виконайте одне із завдань.

А Запишіть текст, розставляючи розділові знаки.
Особливе місце в духовній сфері нашого народу належить 

казці.
Народні казки вчили і вчать людей любити прекрасне і на-

самперед природу рідну землю поважати старших бути вірним 
у почуттях виховують потребу в праці.

Можливо генії Шевченка Франка Стефаника відкрилися 
саме завдяки проникненню в ранньому дитинстві у світ на-
родної творчості. Видатні письменники різних епох вивчали 
культуру свого народу і осягнувши її глибину самі ставали 
органічними носіями цієї культури.

(Л. Дунаєвська)
  Визначте тему й основну думку тексту.

  Доберіть до тексту заголовок.

  Виділіть основну й уточнювальну інформацію.

  З’ясуйте засоби зв’язку речень у тексті.

  Виконайте повний синтаксичний розбір одного речення (на влас-
ний вибір).

  Які орфографічні правила можна проілюструвати прикладами 
з тексту?

Б Напишіть твір-мініатюру (6–7 речень) на одну з тем: «Затишно ді-
тям у пазусі казок» (Л. Костенко) або «Казка мого дитинства».

Культура мовлення
Дефіс, кома чи тире?

Для розмежування чого-небудь у межах 
однорідного, спільного, подібного використо-
вують або літери, які пишуть після тієї самої 
цифри, або цифри, що їх поєднують з тим са-
мим іменниковим словом. Як засвідчує прак-
тика, такі найменування оформляють дуже 
непослідовно. Літера буває великою і малою, 
а між нею й цифрою ставлять дефіс, кому чи 
навіть тире: будинок № 40‑Б, будинок № 40‑б, 

будинок № 40, Б, будинок № 40, б; будинок 
№ 40 — Б. Іноді малу літеру піднімають вище 
в рядку ще й підкреслюють: будинок № 40б. 
Щоб уникнути цих розбіжностей, потрібно 
запам’ятати, що в усіх названих позиціях по-
трібно ставити дефіс (див. Український право-
пис, § 25, п. 4, е, є).

Отже, правильно писати 10-А клас; буди‑
нок № 40-А; корпус № 3-А; Київ-1.
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Додаткові матеріали до підручника

У кінці підручника подано тлумачний 
словничок, на який є  посилання в  ба
гатьох вправах.

Корисними будуть також наведені по
рядки розбору речень різних видів.

Електронний додаток

Матеріали електронного додатка розміщено на сайті interactive.ranok.com.ua. Вони містять відповіді й пояснен
ня до вправ підвищеної складності; додаткові відомості до текстів вправ; тестові завдання до кожної з вивчених 
тем для самоконтролю (інтерактивне виконання).

335

Тлумачний словник

Тлумачний словничок

акрополь  — у  давній Греції  — укріплена цент
ральна частина міста, розташована зазвичай на горі.

арго — умовна говірка якогонебудь соціального 
середовища (групи), у  якій є  специфічні слова й  ви
слови, незрозумілі стороннім.

артефакт  — річ, предмет, що є  продуктом ціле
спрямованої людської діяльності (на відміну від при
родних об’єктів).

аршин  — давня одиниця довжини, дорівнює 
71,12 см.

Багнет  — колюча зброя, яку насаджують на кі
нець дула рушниці; штик.

Байдак — козацький човен.
Бескиди — скелі.
Благати — просити, умовляти.
Брама  — великі ворота, переважно при мону

ментальних спорудах.
Брость — бруньки на деревах.
Бузувір  — запеклий фанатик; у  перен. знач. зла, 

жорстока людина; мучитель, гнобитель.
Бутвина (ботвина) — стебла і листя коренеплід

них рослин.

ватаг — той, хто керує ватагою; ватажок.
вербалізація — словесне вираження чогось; вті

лення образу у слові.
викорчовувати — виривати разом із  корінням.

Гамарник — працівник гамарні.
Гамарня — металоплавильна майстерня.
Ганьбити — безчестити, соромити, неславити.
Гармонійний  — злагоджений, милозвучний, 

стрункий.
Гармонічний  — музичний, математичний та фі

зичний термін.
Геймер — завзятий любитель комп’ю тер них ігор; 

гравець у комп’ютерні ігри.
Гексагональний — шестикутний.
Генеза — походження, зародження, виник нення.

Ґаздівство — господарство.
Ґречність — чемність.
Ґреґо — південний вітер.

Деформація — зміна форми, розмірів тощо.
Джура  — зброєносець у  козацької старшини, 

слуга.
Дибати — ледве йти.
Діаспора  — етнічна, в  першу чергу релігійна 

(конфесійна) та мовнокультурна спільнота або сукуп
ність індивидів, які існують та зберігаються за межами 
свого материнського регіону і усвідомлюють свою ге
нетичну або духовну з ним єдність.

Дідизна — спадщина від діда, прадіда.

Експресивний — виразний.
Емотикон  — схематичне зображення людського 

обличчя, яке використовують у  чатах та соцмережах 
для передавання емоцій.

Емоційний — насичений емоціями.
Еміграція (від лат. emigro — виселяюсь) — пере

селення з  однієї країни до іншої з  економічних, по
літичних, особистих обставин. 

Епоха — єдність якісного стану суспільної систе
ми та історичного часу.

Ерудиція  — освіченість, глибокі знання в  певній 
галузі.

Ескалація (від лат. scala  — сходи)  — планомірне 
нарощування військової могутності держави, армії. 
Також існує сталий вираз «ескалація конфлікту». Ес
калація проблеми — винесення проблеми до обгово
рення на вищий рівень за неможливості її вирішення 
на поточному чи у  випадку, коли закінчується термін 
для прийняття рішення.

Етнос — історично сформована стійка спільність 
людей.

Етнічний — народний, той, що належить до яко
гось народу.

Жмикрут — жорстока, скупа людина, визискувач 
інших.

Жмурки — 1. гра, під час якої один з учасників із 
зав’язаними очима ловить або відшукує інших; 2.  не
великі хвилі на поверхні води.

Заводь (річки) — заплава, затока.
Запаска  — жіноча спідниця, що обгортала стан 

поверх сорочки.

катрага — курінь (переважно на пасіці).
кафа — середньовічна назва міста Феодосія.
квест  — спортивноінтелектуальне змагання, 

послідовне виконання заздалегідь підготовлених за
вдань командами або окремими гравцями.

кліше  — мовна одиниця, що характеризується 
постійним лексичним складом та відтворюваністю 
вмовленні.

когнітивний — пов’язаний з пізнанням.
коломийки — короткий пісенний твір на Західній 

Україні.
компроміс (грец. compromissum  — угода, зго

да)  — згода з  кимнебудь у  чомусь, що досягається 
взаємними поступками; поступка заради досягнення 
мети.

конфлікт  — зіткнення протилежних інтересів 
і поглядів, напруження і крайнє загострення супереч
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ПОРЯДОК СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ
1. Охарактеризувати речення за метою висловлювання та інтонацією.
2. Констатувати, що речення складне, має більше однієї граматичної основи.
3. Визначити кількість частин складного речення, смислові відношення між ними.
4. Обґрунтувати наявність сурядного зв’язку між частинами речення (граматична 

незалежність однієї частини від іншої, використання сполучників сурядності)
5. Пояснити вживання розділових знаків.
6. Проаналізувати структуру кожної частини окремо.
7. Побудувати схему речення.

ПОРЯДОК СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ СКЛАДНОПІДРЯДНОГО РЕЧЕННЯ
1. Охарактеризувати речення за метою висловлювання та інтонацією.
2. Констатувати, що речення складне, має більше однієї граматичної основи.
3. Визначити кількість частин складного речення, смислові відношення між ними.
4. Указати головну і підрядну частини.
5. Визначити вид підрядної частини, указати засоби її зв’язку з головною.
6. Пояснити вживання розділових знаків.
7. Проаналізувати структуру кожної частини окремо.
8. Побудувати схему речення.

ПОРЯДОК СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ  
СКЛАДНОПІДРЯДНОГО РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА ПІДРЯДНИМИ

1. Охарактеризувати речення за метою висловлювання та інтонацією.
2. Констатувати, що речення складне, має більше однієї граматичної основи.
3. Визначити кількість частин складного речення, смислові відношення між ними.
4. Указати головну та підрядні частини.
5. Визначити види підрядних частини, указати засоби їх зв’язку з головною.
6. Указати вид підрядності (послідовна, однорідна, неоднорідна, комбінована).
7. Пояснити вживання розділових знаків.
8. Проаналізувати структуру кожної частини окремо.
9. Побудувати схему речення.

ПОРЯДОК СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ  
БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

1. Охарактеризувати речення за метою висловлювання та інтонацією.
2. Констатувати, що речення складне, має більше однієї граматичної основи.
3. Визначити кількість частин складного речення, смислові відношення між ними.
4. Пояснити вживання розділових знаків.
5. Проаналізувати структуру кожної частини окремо.
6. Побудувати схему речення.

ПОРЯДОК СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ  
СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ

1. Охарактеризувати речення за метою висловлювання та інтонацією.
2. Констатувати, що речення складне, має більше однієї граматичної основи.
3. Визначити кількість частин складного речення, смислові відношення між ними.
4. Охарактеризувати засоби синтаксичного зв’язку.
4. Пояснити вживання розділових знаків.
5. Проаналізувати структуру кожної частини окремо.
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Зміст підручника
Вступ

§ 1. Розвиток української мови. Українська мова у світі

поВторення ВиВченого у 8 класі
§ 2. Синтаксис простого речення. Просте неускладне
не й ускладнене речення

пряма і непряма моВа, діалог
§ 3. Способи передачі чужого мовлення. Пряма 
і непряма мова

§ 4. Розділові знаки при прямій мові

§ 5. Заміна прямої мови непрямою й непрямої — ав
торською

§ 6. Діалог

§ 7. Цитата

Готуймося до ЗНО

складне речення
§ 8. Складне речення та його ознаки. Складні речення 
без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком

§ 9. Засоби зв’язку частин складного речення

§ 10. Будова складносурядного речення. Смислові 
відношення між частинами складносурядного ре
чення

§ 11. Розділові знаки між частинами  складносурядного 
речення

§ 12. Складносурядні речення з єднальними сполучни
ками

§ 13. Складносурядні речення з протиставними та 
зіставними сполучниками

§ 14. Складносурядні речення з розділовими сполуч
никами

§ 15. Складносурядні речення з градаційними сполуч
никами

§ 16. Складносурядні речення з приєднувальними спо
лучниками

§ 17. Розрізнення складносурядних речень і простих 
з однорідними членами й сполучниками. Синоніміка 
складносурядних речень з різними сполучниками, 
а також складносурядного речення і простих речень

Готуймося до ЗНО

складнопідрядне речення
§ 18. Складнопідрядне речення з однією підрядною 
частиною. Будова складнопідрядного речення. Засоби 
зв’язку частин складнопідрядного речення

§ 19. Розрізнення сполучників підрядності і сполучних 
слів

§ 20. Основні типи підрядних речень

§ 21. Складнопідрядні речення з підрядними озна
чальними. Складнопідрядні займенниковоозначальні 
речення

§ 22. Складнопідрядні речення з підрядними 
з’ясувальними

§ 23. Складнопідрядні речення з підрядними обста
винними. Підрядні речення місця

§ 24. Складнопідрядні речення з підрядними часу

§ 25. Складнопідрядні речення з підрядними способу 
дії, міри і ступеня

§ 26. Складнопідрядне речення з підрядною порів
няльною частиною

§ 27. Розрізнення порівняльних зворотів і підрядних 
порівняльних частин

§ 28. Складнопідрядні речення з підрядними причини

§ 29. Складнопідрядні речення з підрядними мети

§ 30. Складнопідрядні речення з підрядними умови

§ 31.Складнопідрядні речення з підрядними допусто
вими

§ 32. Складнопідрядне речення з підрядними наслідку

§ 33. Складнопідрядне речення з кількома підрядни
ми. Розділові знаки в ньому

§ 34. Складнопідрядні речення з послідовною підряд
ністю

§ 35. Складнопідрядні речення з однорідною й неод
норідною супідрядністю

Готуймося до ЗНО

БезсполучникоВе складне речення
§ 36. Безсполучникове складне речення, його основні 
ознаки. Смислові відношення й засоби зв’язку між 
частинами безсполучникового складного речення

§ 37. Розділові знаки між частинами безсполучникових 
складних речень

§ 38. Стилістика і культура мовлення. Синоніміка 
складних синтаксичних конструкцій

Готуймося до ЗНО

складні речення з різними Видами сполуч-
никоВого і БезсполучникоВого зВ’язку

§ 39. Складні речення із сурядним і підрядним 
зв’язком



§ 40. Складні речення із сурядним і безсполучниковим 
зв’язком

§ 41. Складні речення з підрядним і безсполучниковим 
зв’язком

§ 42. Складні речення із сурядним, підрядним і безспо
лучниковим зв’язком

§ 43. Розділові знаки в складних реченнях із різними 
видами сполучникового і безсполучникового зв’язку

§ 44. Період. Основні його ознаки. Структурні типи 
періоду. Особливості інтонації, розділові знаки між 
частинами періоду

Готуймося до ЗНО

лінгВістика тексту

§ 45. Текст. Структурна організація тексту

§ 46. Складне синтаксичне ціле (ссц), його основні 
ознаки

§ 47. Складне синтаксичне ціле й абзац

§ 48. Види і засоби міжфразного зв’язку

§ 49. Актуальне членування речень у висловленні: 
дане й нове

§ 50. Пунктуація в тексті, у простому й складному 
реченнях (повторення). Довідники із синтаксису 
й пунктуації

Готуймося до ЗНО

узагальнення і систематизація  
ВиВченого В 5–9 класах

§ 51. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія

§ 52. Основні поняття лексикології та фразеології 
української мови

§ 53. Будова слова. Словотвір. Орфографія. Значущі 
частини слова. Основні способи словотвору

§ 54. Морфологія. Орфографія. Самостійні і службові 
частини мови

§ 55. Букви н і нн у частинах мови. Не з різними 
частинами мови. Написання через дефіс

§ 56. Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення і речен
ня як синтаксичні одиниці. Члени речення і слова, 
граматично незв’язані з членами речення (звертання, 
вставні слова і речення)

§ 57. Види складних речень

§ 58. Способи передачі чужої мови

§ 59. Розділові знаки в простому і складному реченні

Тлумачний словничок

Порядок синтаксичних розборів

розВиток моВлення

Повторення вивченого про мовлення. Вимоги до 
мовлення. Мовленнєва ситуація

Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю 
за складним планом

Читання ознайомлювальне, вивчальне і переглядове

Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, 
говоріння, письмо)

Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне 
і критичне

Усний стислий переказ тексту наукового стилю за 
складним планом

Усний вибірковий переказ тексту художнього стилю

Усний вибірковий переказ тексту художнього стилю 
(на основі кількох джерел)

Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю 
(на основі декількох джерел)

Усний докладний переказ тексту публіцистичного 
стилю із творчим завданням

Конспектування як різновид стислого переказу 
почутого

Конспект почутого науковонавчального тексту

Тези прочитаного (художнього твору, публіцистичної 
чи науковопізнавальної статей)

Усний твір у публіцистичному стилі на моральноетич
ну тему

Письмовий твір у публіцистичному стилі на суспільну 
тему

Письмовий твір у публіцистичному стилі на морально
етичну тему

Діалог, складений відповідно до пропонованої ситуації 
(офіційна й неофіційна розмова, діалогдомовленість)

Доповідь на основі двохтрьох джерел на морально
етичну і суспільну теми в публіцистичному стилі

Обговорення самостійно обраної теми

Оповідання на самостійно обрану тему

Ділові папери. Заява

Ділові папери. Автобіографія

Ділові папери. Резюме
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З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФІЛОЛОГІЇ

Інтернет-
підтримка

С. О. Караман, О. М. Горошкіна, О. В. Караман, Л. О. Попова

Демоверсiя пiдручника

ПРОФЕСІЙНИЙ УЧИТЕЛЬ ТА СУЧАСНИЙ 
ПІДРУЧНИК — ОСНОВА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

НАДСИЛАЙТЕ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:
pidruchnik@ranok.com.ua

УКРАЇНСЬКА МОВАУКРАЇНСЬКА МОВА
для ЗНЗ із поглибленим вивченням філології

С. О. Караман, О. М. Горошкіна, 
О. В. Караман, Л. О. Попова

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ 
ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ З ПІДРУЧНИКОМ НА УРОЦІ ТА ВДОМА

• Зошит з розвитку мовлення 
• Розробки уроків

 ІНТЕРНЕТ-ПІДТРИМКА
• електронні версії підручників для безкоштовного завантаження 

• додаткова інформація, тематичне онлайн-тестування

МЕТОДИЧНА ОНЛАЙН-ПІДТРИМКА
• якісні сучасні презентації, відеоматеріали, вебінари

• Підручник має практичну спрямованість, що сприяє використанню здобутих знань 
і вмінь у повсякденному житті.

• Зручний формат створює додаткові можливості для сприйняття навчального 
матеріалу. 

• Методичний апарат передбачає цілеспрямоване навчання школярів працювати 
з Інтернетом та іншими сучасними інформаційними ресурсами.
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