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Передмова

Дорогі дев’ятикласниці та дев’ятикласники!

Українська мова — мова України, важливий чинник самобутності на-
шого народу, високої гідності громадян України. 

«Кожен мусить пізнати свій народ і себе в ньому»,— писав Григорій 
Сковорода. Філософ стверджував необхідність троїстого самопізнання, 
тобто пізнання себе як особи, як громадянина та як власне людини. Не 
заперечуючи гасла «Всі люди рівні», він не стомлювався стверджувати: 
«Всі люди різні».

Могутнім інструментом самопізнання є мова. Пізнавати себе засобами 
мови вам допомагатиме цей підручник.

Ви — юні громадяни інформаційної доби. Дехто з науковців порівнює 
мову зі своєрідною операційною системою такого величезного комп’ютера, 
яким є суспільство. Навчання онлайн, спілкування через е-мейл та інтер-
нет-форуми стали для вас такими ж звичними, як виконання письмових 
завдань у шкільних зошитах. Пізнавати й творити себе засобами мови 
у процесі спілкування вам теж допомагатиме цей підручник.

Чим досконалiше людина володiє мовою, тим вира5знiше, повнiше, 
яскра5вiше постає вона перед іншими людьми як особистiсть. Для ефек-
тивного мовленнєвого спілкування будь-якими засобами необхідно не 
лише оволодіти мовними та мовленнєвими знаннями та вміннями, а ще 
й сформувати відповідні компетентності.

Кожен iз вас має свiй мовний «портрет», у якому вiдображено всi якос-
ті вашого Я: духовнi, громадянські, нацiональнi, суспільнi, культурнi, 
вiковi. Мова визначає поняття і взаємозв’язки між ними, формує уявлен-
ня про добро і зло, красиве і потворне, виражає ваші переконання. 

Формувати в собі такі чесноти, як людяність, співчутливість, чесність 
і порядність вам так само допомагатиме підручник. Вивчаючи мову, ви 
обговорюватимете моральні цінності, що дають кожному з нас можли-
вість оцінювати життя та орієнтуватись у ньому. А ще підручник спри-
ятиме розвиткові у вас допитливості, критичного мислення, упевненості 
у своїх силах, креативності. 

Мова — могутній засіб вираження складної гами людських почуттів. 
Заклик «пізнай самого себе» стосується можливості такі почуття розуміти 
й розрізняти. Розвивати вміння визначати емоції та почуття — свої та 
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інших людей, а ще за будь-яких обставин опановувати себе вам теж до-
помагатиме цей підручник.

Мови людина навчається упродовж усього життя. Допомогти вам пі-
знавати й удосконалювати себе у вивченні мови — головне завдання під-
ручника.

Хай уроки української мови стануть для вас сходинками до майбутніх 
успіхів, до самоствердження й самовдосконалення через опанування дер-
жавної мови та вміння бездоганно нею спілкуватися!

Зорієнтуватися в підручнику вам допоможуть такі умовні позначення: 

Інформація для запам’ятовування

Інформація для ознайомлення та  осмислення

Домашнє завдання

Проведіть дослідження

Формуймо медійну грамотність

Знай і вмій більше (завдання підвищеного рівня складності)

Попрацюй із комп’ютером

Виконаймо проект

Хай вам щастить у навчанні!
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вступ

 § 1 Розвиток української мови

1. Прочитайте. Сформулюйте тему та головну думку кожного уривка.

1. Рідне слово, Божа правдо!
Як мала дитина,
Тебе стала промовляти
Хирна Україна.
Рідна правдо, люба радо,
Тихому одрадо,
За єдиность і братерство
Праведна наградо!
В дусі правім будем вічно
Об тобі молитись,
Духом правди з ворогами,
Поки духу, битись.
(З поезії П. Куліша, 1862)

2. Українське слово уособлює єдність і братерство мешканців різних ре-
гіонів нашої держави, відданість рідній землі, готовність захищати її від 
нападників, берегти, шанувати й любити. Значення рідного слова в житті 
народу неможливо переоцінити, і це підтверджує той факт, що рідною 
українську мову визнає все більше громадян України неукраїнського по-
ходження.

(З веб-сайта «Ми — українці», 2016)

  Чи різняться подані уривки змістом?

  Чи повністю відповідає перший уривок нормам сучасної української літера-
турної мови? Укажіть слова, форми й  поєднання слів, які, на вашу думку, сучасним 
нормам не відповідають. Лексичне значення застарілого слова з’ясуйте за поданим 
у  кінці підручника Тлумачним словничком.

  Як ви вважаєте, що є  причиною мовних відмінностей у  викладі однієї й  тієї  ж 
думки, висловленої представниками різних поколінь українського народу?

§ 1 Розвиток української мови
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Мова  — універсальний засіб спілкування. Вона зберігає єд-
ність народу в  історичній зміні поколінь, поєднуючи людей 
у  часі та просторі.

Мова як засіб спілкування членів суспільства не може 
не змінюватися. Зміни, які відбуваються в  напрямку її вдо-
сконалення,— це розвиток мови.

Українська мова безперервно розвивається на всіх рівнях: від значущої 
частини слова до тексту. Найбільш стійкою є  фонетична система, найбільших 
і  найшвидших змін зазнає лексичний склад. Науковці стверджують, що протягом 
десятиріччя словниковий склад мови змінюється майже на 25  %.

2. Прочитайте. Визначте застарілі слова, витлумачте лексичне значення кожно-
го. З  якою метою їх ужито в  поетичних текстах?

1. В Софіївськім соборі скоморох на скрипці грає, Господи, я чую! 
Душа моя з далечини епох до мене йде. Я плачу й торжествую! І сяє зо-
лото в блакитній млі, і моляться гетьмани і спудеї. Я чую скрипку рідної 
землі, неначе голос матері моєї (Д. Павличко). 2. Не валімось у ноги, не 
схиляймо шлики. Ми ж у Бога не вбогі — ми ж таки козаки! (За Г. По-
ловинком)

 

Фреска «Скоморохи»  
у Софії Київській. ХІ ст.

Софія Київська. 
Сучасний вигляд
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  До архаїзмів чи історизмів слід віднести вжиті застарілі слова? Чому?

  Чи можна вважати історизмом слово козак? У  якому значенні його вживають 
сьогодні? Звіртеся з Тлумачним словничком.

  Укажіть ужитий у реченні фразеологізм, витлумачте його значення. Звіртеся з по-
даним у  кінці підручника Словничком фразеологізмів.

Зміни в  лексиці виявляються:
— у зникненні слів, які зазвичай замінюються іншими: зигзиця  — зо-

зуля; письмівка  — курсив; чижмар  — швець; офірувати  — жертвувати; сливе  — 
майже;

— у появі нових слів (неологізмів): європейськість, державознавство, 
вайфай, ґаджет, флешмоб;

— у переосмисленні лексичних значень наявних у  мові слів: 
залізо  — хімічна речовина, твердий метал; нове значення  — сукупність за-

лізних деталей комп’ютера; 
піратський  — такий, що має стосунок до морських розбійників  — піратів; 

нове значення  — незаконно використовуваний.
Трапляється, що деякі застарілі або маловживані слова повертаються з  па-

сивної лексики до активної й  відроджуються до нового життя: добродій, гривня, 
книгозбірня, довкілля, світлина, віче, часопис.

3. Прочитайте. Витлумачте лексичне значення кожного зі слів, скориставшись 
за потреби Тлумачним словничком. Чи є  серед цих слів неологізми? Які слова 
стали загальновживаними зовсім недавно? Яка цьому причина?

Успіхологія, зелентур, веб-майстер, нетизянин, селфі, нетспік, інста-
грам, самовисуванець, мас-медійник, геймерство, есемеснути, бутик, гу-
глити, драйвовий, відеопіратство, суржиконосець, фейс-контроль.

  Назвіть неологізми, які часто вживають у  молодіжному середовищі. Поясніть 
причину їх швидкого поширення.

  Визначте спосіб творення кожного з  неологізмів, утворених від іншомовних слів. 
Які з  цих слів можна віднести до жаргонних? Чому?

  Чи користуєтеся ви словниками? Яка версія словника видається вам більш зруч-
ною  — традиційна «паперова» чи електронна (онлайн)? Чому? 

  Які слова ви запропонували  б увести до найновішої версії тлумачного словника? 
Запишіть їх разом із тлумаченням. За потреби скористуйтесь зручним для вас слов-
ником (паперовим або електронним).
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4. Перепишіть. Визначте слова  — назви предметів і  понять, які з’явились у  на-
шому житті недавно. Чи є  ці слова неологізмами? Чому? Укажіть застарілі слова, 
які повернулися до активної лексики.

1. У шкільній книгозбірні можна скористатися електронною кар-
тотекою (Із правил читача). 2. Головні теми публікацій у моло-
діжних часописах — новітні технології та захист прав користувачів 

 Інтернету (З  Інтернет-журналу 
«Molodі.іn.ua»). 3. На думку молодих 
людей, Інтернет — найкраще джере-
ло інформації, а е-мейл, usenet, чати, 
дискусійні форуми — чудові засоби 
комунікації (Із сайта «Освіта.ua»). 
4. Цифрові фотокамери значно спро-
щують процес створення якісної світ-
лини (Із кн. «Історія  фотографії»). 
5. Охорона довкілля — система захо-
дів щодо раціонального використан-
ня природних ресурсів, збереження 
особливо цінних та унікальних при-
родних комплексів і забезпечення 
екологічної безпеки (Зі словника).

  Позначте в  словах орфограми. Написання слів обґрунтуйте правилами.

  Чи всі неологізми стають загальновживаними словами? За яких умов такий пере-
хід відбувається швидко? Наведіть приклади.

  Чому велика кількість неологізмів є  словами іншомовного походження?

  З якої причини сучасну молодь називають цифровим поколінням? Якими змінами 
в  житті людства викликана така назва? Звіртеся зі Словничком термінів, поданим 
у  кінці підручника.

5. Попрацюйте в парах. Застарілі та нові слова запишіть у  дві колонки. По-
ясніть лексичне значення кожного слова, за потреби зверніться до Тлумачного 
словничка.

Чадо, айпад, квест, спудей, віче, відеоринок, білборд, сотник, гей-
мер, гайдук, боярин, емотикон, хлоп, сек’юриті, екобезпека, толмач, 
 саундтрек.
  Які з  цих слів іншомовні? Обґрунтуйте написання іншомовних слів правилами.

  У Великому тлумачному словнику української мови (К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002) 
слово маршрутка подане з  позначкою розм., а  слово мобільник  — із позначкою 
жарг. Поясніть причини такого маркування слів. Який шлях проходить нове слово, 
поки стане загальновживаним?
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6. Прочитайте. Поясніть лексичне значення виділених слів. Звіртеся з  Тлумач-
ним словничком.

Українська мова подібна до невичерпного моря, у якого немає дна й бе-
регів, тож ніколи не встановити меж у її пізна5нні. Словниковий запас її 
незміре5нний. На її основі гарно творяться неологізми, бо вона, не бажаючи 
носити на собі мундира канонічності, має найбільшу перспективу розвитку 
в часі. Вона поєднує в собі пласти архаїчні й модерні, вбирає слова інтер-
національні, а водночас не втрачає й слів питомих. З нею просто й надій-
но, бо вона — душа моєї нації. 

(За В. Шевчуком)
  Визначте тему й  головну думку тексту. Доберіть до нього заголовок.

  Розкрийте значення поетичного вислову: «Слова, забуті і  нові, мелодією вишиті 
у  мові» (Н.  Гуменюк). Наведіть приклади застарілих слів і  неологізмів.

7. Попрацюйте в групах. До поданих термінів іншомовного походження до-
беріть із довідки українські відповідники. Утворені пари слів запишіть. У  яких 
ви 5падках уживання українських слів більш доцільне? Поясніть.

Екземпляр, дисконт, калькуляція, опція, дилер, стратифікація, ім-
пульсивний, легітимний, лімітувати, пролонгувати.

Довідка: примірник, знижка, обчислення, вибір, посередник, розподілен-
ня, запальний, законний, обмежувати, подовжити.

  Позначте в  словах іншомовного походження орфограми. Обґрунтуйте написання 
слів правилами.

  Польський письменник С.-Є.  Лєц запропонував увести правило: «Не чужослов!». 
Прокоментуйте таку пропозицію.

  Доберіть аргументи для відстоювання кожної з  двох тез: 1) запозичення іншомов-
них слів корисне для мови; 2) запозичувати іншомовні слова потрібно з  великою обе-
режністю. На підтвердження якої з тез аргументів виявилося більше? Зробіть висновок.

8. Перепишіть текст, проілюструвавши висловлені в  ньому думки самостійно 
дібраними (або взятими з  попередньої вправи) прикладами.

Занадто часте вживання іншомовних слів дехто вважає за ознаку осві-
ченості. Досвід же свідчить, що любов до «вчених» слів часто приховує 
незнання рідної мови. Звісно, сучасна людина не може не вживати іншо-
мовну лексику. Проте надмірне вживання іншомовних слів, а тим паче 
козиряння цим уживанням, не прикрашає мову. Іншомовні слова треба 
вживати там, де без них не обійтися. Там же, де є можливість уживати 
свою лексику, треба вживати свою. 

(За С. Караванським)
  Позначте в  словах орфограми. Обґрунтуйте написання слів правилами.
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9. Прочитайте. Чи згодні ви з  письменником? Відповідь обґрунтуйте.

Українська мова — це багатюща скарбниця з неймовірною кількістю 
синонімів, яка дозволяє при цьому кувати нові й нові слова на основі 
вже існуючих. Мова — живий організм і повинна постійно збагачуватися. 
І коли я чую в колі львівських комп’ютерників слово «шпиндик» у зна-
ченні «флешка», а «бандурка» в значенні «зовнішній вінчестер», я теж 
тішуся. Бо і наш український сленг повинен так само розвиватися. 

(За Ю. Винничуком)
  Лексичне значення слова сленг з’ясуйте за Словничком термінів.

  Як ви ставитесь до молодіжного сленгу? Чи має молодь уникати сленгізмів 
у  спілкуванні? Чому?

  Сформулюйте 2–3  запитання, які хотіли  б поставити автору тексту.

10. Попрацюйте в парах. Доберіть і  запишіть 5–6  прикладів термінів, що їх 
активно вживають у  мовленні користувачі комп’ютера.

  До термінів чи до сленгізмів належать ужиті в переносному значенні  слова 
миша, вікно, вірус, завантажувати? Складіть і  розіграйте з  цими словами жартівли-
вий діалог із 3–4  реплік.

  Чи сприймаються сьогодні ці слова як неологізми? Чому?

Розвиток мови, людини та народу науковці розглядають як триєдиний не-
розривний процес.

Засміченість мови, як і  недосконале володіння нею, утворюють перешкоди 
у  спілкуванні й  тим самим гальмують розвиток і  окремих людей, і  нації загалом.

11. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Дайте відповіді на подані після 
речень питання.

1. Ж..ве наша мова — і наш голос звучить у вселенському хорі на-
родів (Із кн. «Мова і нація»). 2. Ми до Європи прагн..мо, в котрій ша-
нують слово кожного народу! (А. Бортняк) 3. Мова — це дорожня карта 
культури народу. Вона ро..каже, звідки цей народ пр..йшов і куди він 
іде (Р. М. Браун). 4. Мова визначат..ме образ і творчу спромогу України 
в сім’ї ц..вілізованих д..мократичних д..ржав (За О. Гончаром). 5. Горну-
тися до світового ро..маїття мов, не знаючи й не шануючи рідного сло-
ва,— сві..чення не культури, а д..кунства (С. Ніколаєнко).
  Яка роль у  формуванні іміджу України у  світі належить українській мові?
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  Як ви розумієте вираз мова — дорожня карта культури? Лексичне значення сло-
ва культура уточніть за Словничком термінів.

  Чому українську мову порівняно з  голосом у  хорі народів? Що потрібно робити, 
щоб цей голос звучав гідно?

  Обґрунтуйте вживання розділових знаків в  останньому реченні.

12. З метою добору українських відповідників до іншомовних слів створено 
ресурс Slovotvir.org.ua. Серед багатьох пропозицій бачимо такі: селфі  — самчик, 
смайл  — посміхайчик. Запишіть 4–5  іншомовних слів, скориставшись словником 
онлайн, доберіть (або придумайте) до кожного український відповідник. 

  Створіть ескіз плаката із закликом обережного ставлення до вживання іншомов-
них слів. Доберіть 3–4  варіанти таких закликів.

13. Перепишіть, уставляючи пропущені літери та розставляючи розділові  знаки.

1. Ти в..лична і проста ти стара і вічно нова. Ти могутня рідна мово! 
(Іван Багряний) 2. Стан літ..ратурної мови то ступінь культурного ро..-
витку народу (І. Огієнко). 3. Мова покликана все ф..ксувати зб..рігати 
в просторі й часі пер..давати від покоління до покоління (М. Степанен-
ко). 4. В..соке покликан..я мови пер..дусім у тому щоб людина множила 
кількість душевних струн а не одну лиш «інформат..вну» струну пл..кала 
щоб на рівні слова відчувала єдність поколінь свого роду (А. Содомора). 
5. Знан..я чужих мов пробуджує бажан..я працювати для утверджен..я 
і ро..витку рідної мови спр..яти тому щоб вона посіла г..дне місце сер..д 
автор..тетних мов світу (В. Іванишин, Я. Радевич-Винницький).
  Як ви розумієте вираз «інформативна» струна душі? Які ще «струни душі» має 

розвивати сучасна людина? Яка роль мови в  такому розвитку?



12

  Вступ

 Я знаю! Я вмію! Я можу! 

ЗаПитання І ЗавДання Для саМОКОнтРОлю

— Як ви розумієте вираз Розвиток мови — це зміни, які відбувають-
ся в напрямі її вдосконалення? Наведіть приклади таких змін.

— На яких структурних рівнях мови відбуваються зміни? Як ви вва-
жаєте, чому найбільш рухливою є лексика?

— Якою мірою ви згодні з виразом поета С. Пушика: «Словники — 
музеї слів, у них місце і для старого, і для нового знайдеться»?

— Прокоментуйте вислів Словник — це те, що нація знає про світ, 
а граматика — це те, як вона про цей світ говорить (В. Іванишин, 
Я. Радевич-Винницький).

— Що породжує потребу у виникненні нових слів? Чому найбільше 
новотворів — у галузях політики, економіки, техніки, науки?

— Як ви ставитесь до іншомовних запозичень? Чому найбільше запо-
зичень у термінології? Поясніть.

— Чому зміни в мові не руйнують самої мови?
— Понад сто років тому письменник Лесь Мартович стверджував, що 

люди навчаються мови із преси. «З мови людей можна зрозуміти, якою 
мовою пише преса, і навпаки»,— писав він. Чи є це твердження справед-
ливим у наш час? Відповідь обґрунтуйте.

— Чи існує зв’язок між розвитком української мови та діяльністю 
українськомовних веб-сайтів? Який саме? Які українськомовні сайти вам 
відомі? Який українськомовний сайт є вашим улюбленим? Чому?

— Чи можна сьогодні говорити про український Інтернет? Свою дум-
ку аргументуйте.

 Виконайте тестові завдання онлайн.
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Розвиток мовлення
Читання. Говоріння

види мовленнєвої діяльності.  
Стилі, типи  мовлення (повторення).  
вимоги до мовлення

14. Прочитайте. Поясніть лексичне значення виділених слів. Звіртеся з  Тлумач-
ним словничком.

Павло Гунька (Pavlo Hunka) — великобританець з українським корін-
ням, якого добре знає світ і щойно почала відкривати для себе Украї-
на. Нарешті він, син українця й англійки, народжений у рідному місті 
Шекспіра Стретфорд-на-Ейвоні,— на землі своїх предків. У вільну Украї-
ну син емігранта з Тернопільщини повернувся у статусі одного з найкра-
щих оперних солістів світу. Співак привіз проект «Ukrainian Art Song» 
(«Українська мистецька пісня»). Мистецька пісня (термін належить ар-
тисту) охоплює найкращі зразки поєднання поезії, композиторської май-
стерності та вокалу. Павло — художній керівник проекту.

Мета проекту — створення антології україн-
ських класичних пісень. Загалом пісень має бути 
десь 1,5 тисячі. Фінансувати проект допомагає 
українська діаспора Канади, яка є найчисленні-
шою у світі (1,5 млн осіб).

«Це шедеври музичного мистецтва,— розпо-
відає Павло Гунька.— Важливо показати світу 
саме цей пласт української культури. Коли ці 
твори будуть опубліковані, Україна зможе пре-
зентувати себе як розвинену культурну націю на 
рівних із Німеччиною, Францією чи Італією».

Записано шість компакт-дисків із піснями на 
музику Миколи Лисенка. На інших компактах — 
твори Кирила Стеценка, Якова Степового, Дениса 
Січинського, Станіслава Людкевича, Василя Бар-
вінського та Стефанії Туркевич. Пісні виконують 
17 зірок світової опери.
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До кожного диска додано книжку з перекладами тексту кожної пісні 
чотирма мовами, щоб іноземний співак розумів, про що співає. Cтаття 
музикознавця пояснює, за яких обставин ту чи іншу пісню було створено.

На сайті Ukrainian Art Song.ca оприлюднено не лише дослівний пере-
клад змісту кожної пісні, а ще й транскрипцію українських слів. За до-
помогою спеціальної музичної програми кожен охочий може почути піс-
ню у виконанні будь-якого голосу — хоч сопрано, хоч басу. Аудіозаписи 
вокальних творів українських класиків з’явилися на сторінках Вікіпедії.

Сам Павло класичні українські пісні виконує протягом 35 років. Крім 
музичної освіти, Павло Гунька має ще дві — філологічну (французька 
та іспанська мови) та юридичну. Володіє сімома мовами. Рідних — дві: 
українська й англійська.

На своїх майстер-класах співак говорить про… слово. Не про музику, 
голос, а саме про слово. «Я дуже люблю слово. Головні принципи хорошо-
го співу — це ВИМО5 ВА, яка має бути дуже виразною, і ДУША. Мелодії 
достатньо для поп-музики, але недостатньо для класики. Класика вимагає 
СЛОВА та відкритої душі»,— наголошує співак.

У Львові та Києві співак-інтелектуал Павло Гунька виступив із 
програмою, створеною до двохсотої річниці з дня народження Кобзаря 
і 400-ліття від дня смерті Шекспіра. У першій половині виступу звучали 
пісні на слова Тараса Шевченка, у другій — Вільяма Шекспіра. Іншими 
словами, йдеться про концерт Шевченко — Шекспір. Із цією програмою 
співак стартував у Нью-Йорку, пізніше були Торонто, Мюнхен, Лондон, 
в Україні — Львів і Київ.

Так здійснилася давня мрія співака — виступити на батьківщині  батька.
(За Г. Яремою)

  Чи є  висловлення текстом? Свою думку доведіть.
  Визначте тему й  головну думку тексту. Доберіть до нього заголовок.
  До яких видів мовленнєвої діяльності ви вдалися, виконуючи вправу? Звіртеся 

з  поданою нижче схемою.

Мова

усне діалогічне

писемне монологічне

сприйняття

аудіювання читання говоріння письмо

творення

Мовлення
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  Які види мовленнєвої діяльності поєднуються у  спілкуванні на інтернет-форумах? 
за допомогою електронної пошти? з використанням програми Skype?

  Проект «Українська мистецька пісня» вважають рівною мірою музичним і  лінг-
вістичним. Чим корисне, на вашу думку, таке поєднання? Відповідь аргументуйте.

15. Попрацюйте в парах. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові зна-
ки. Сформулюйте за змістом тексту по два запитання та поставте їх одне одному. 
Вислухайте відповіді, кожну з  них оцініть, оцінку аргументуйте.

Письмо — це винахід людини. Винайшовши письмо люди очевидно 
не переставали дивуватися його значущості можливостям і приписували 
створення письма богам. Стародавні єгиптяни вважали творцем письма 
бога Тота. За грецькими міфами абетку винайшов бог Гермес.

Переважна більшість сучасних народів користується видом письма яке 
передає звукове мовлення за допомогою умовних графічних знаків літер. 
Таке письмо називають алфавітним. 

(З підручника)
  Назвіть види мовленнєвої діяльності, до яких ви вдалися, виконуючи вправу.

  Чи можна стверджувати, що поєднання різних видів мовленнєвої діяльності 
є  основою спілкування? Як це виявляється в  навчанні? Наведіть приклади зі шкіль-
ного життя.

  Визначте стиль тексту, свою думку обґрунтуйте. Скористайтеся таблицею «Стилі 
мовлення».

СТИЛІ МОВЛЕННЯ

назва  
стилю

Де використовують 
 висловлення Основні види (жанри)

Розмовний у колі близьких людей, 
за неофіційних обставин

бесіди на побутову тему, лист 
до близької людини

Науковий у науці, освіті, техніці лекція, наукова доповідь, 
 наукова стаття, підручник

Художній у художній літературі, 
в усній народній творчості

вірш, поема, оповідання, 
 повість, роман, п’єса, казка

Публіцис-
тичний

у суспільному житті промова, звернення, виступ на 
мітингу, газетна чи журнальна 
стаття про життя суспільства

Офіційно-
діловий

у відносинах між 
 державами (дипломатії), 
судочинстві, у службових 
стосунках

закон, постанова, наказ, заява, 
статут, розписка, протокол, 
план роботи, оголошення, угода
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16. Попрацюйте в групах. Прочитайте. З’ясуйте стиль кожного з  уривків, 
свою думку обґрунтуйте. Скористайтеся таблицею «Стилі мовлення».

I. Поезія і музика походять з одного джерела — душі людини, глибин-
ного світу її почуттів. Інакше хіба могло б виникнути таке диво, як пісня, 
та ще й лірична? Радісна й журлива, сповнена тривоги і мрій, вона стала 
постійним супутником людини.

Збагачувався внутрішній світ людини — буйним цвітом розквітала 
пісенність. Ось так і народився незрівнянний жанр — романс. І не ка-
жіть, що романс як жанр музики не залежний від літератури! Хіба ж не 
один із перших творців українських пісень-романсів — наш любомудр, 
поет і музи5ка Григорій Сковорода? А текст найпопулярнішої з пісень-ро-
мансів XVIII ст. «Їхав козак за Дунай» хіба створив не козацький поет 
С. Климовський? У наступному столітті цей романс здобув величезну по-
пулярність у багатьох країнах Європи! Недарма ж з’явилися переклади 
його німецькою, французькою та іншими мовами! 

(З журналу)

II. — Побачив в Інтернеті фото сторінки тестових завдань. Уявля-
єш, хтось щиро переконаний, що автор романсу «Чого являєшся мені 
у сні» — співак Віталій Козловський!

— Що тут дивного? Просто цей хтось не читав Івана Франка!
— Та як же можна приписувати шедевр літературної класики вико-

навцеві попси?!
— Віталя — класний хлопець! 

Популяризує вірш! Тепер цю поезію 
знатимуть усі!

— Не жартуй! Йдеться про ро-
манс — безсмертний мистецький 
твір.

— Був романс, тепер попса. Кож-
ному поколінню — своє. Тим біль-
ше, що авторами визнають обох — 
і виконавця Козловського, і поета 
Франка. Вони тепер співавтори.

— Ну, знаєш… Ти мене здиву-
вав. І дуже-дуже-дуже засмутив. 

(З розмови)
IІI. Романс (фр. romance, від roman — романський) — 1. Невеликий 

словесно-музичний твір ліричного змісту для голосу з музичним супрово-
дом (фортепіано, гітари, арфи і т. ін.). В інструментальній музиці — не-
велика п’єса наспівного мелодійного характеру. 2. Невеликий ліричний, 
переважно інтимного характеру вірш, покладений на музику.
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Спочатку в Іспанії романсами називали побутові пісні рідною («ро-
манською») мовою, на противагу пісням, складеним латиною. З XVI ст. 
романсами стали називати пісні про кохання, виконувані в музичному су-
проводі. Пізніше романси поширились і в інших країнах (Англія, Фран-
ція та ін.). В Україні термін уживають з початку XIX ст.

Джерела українського романсу — в народній пісні. Тексти романсів, 
які потім стали народними піснями, створені багатьма поетами: Т. Шев-
ченком, І. Франком, Лесею Українкою, Олександром Олесем та ін. 

(Зі словника-довідника)
  Сформулюйте тему окресленої в  другому уривку суперечки. Позицію котро 5го 

з  учасників діалогу ви поділяєте? Наведіть на її підтвердження свої аргументи.

17. Попрацюйте в парах. Розподіліть ролі: один із вас має відстоювати ко-
рисність виконання кавер-версій класичних творів, другий  — йому опонувати. 
Лексичне значення термінів кавер та опонент з’ясуйте за Словничком термінів. 
Назвіть літературознавчі й  музикознавчі терміни, які можна використати в  тако-
му  діалозі.

  Чи можна складений вами діалог вважати дискусійним? Відповідь обґрунтуйте. 
Який стиль (або поєднання стилів) ви оберете для такого діалогу? Чому?

  Розіграйте складені діалоги в  класі. Визначте пару співрозмовників, які впорали-
ся із завданням найкраще. Вибір обґрунтуйте.

18. Прочитайте. Визначте тему й  головну думку тексту.

«Він перший заговорив до мене українською мовою, відкрив мені 
красу української народної поезії і без довгих промов і пояснень збудив 
у мені ту любов до нашого народу, що вже ніколи не покидала мого серця 
й кермувала моєю працею довгі літа»,— так розповідала про знайомство 
з майбутнім чоловіком молодесенька вихователька дитячого садочка, на-
півшведка-напівфранцуженка Софія Ліндфорс.

Киянин за народженням і росіянин за походженням, молодий учитель 
грецької мови Першої Київської гімназії Олександр Русов, захопившись 
«українською справою», здобув гучну славу «українофіла». Проти такої 
слави він, певно, й не заперечував, адже свої праці з української історії 
та етнографії підписував псевдоні 5мом «Українець».

Ставала все жорстокішою цензура, лунали голоси за повну заборону 
«малоросійського наріччя». Над українською культурою нависла загроза 
тотального винищення.

Саме в цей час патріоти замислили видати повне зібрання поезій Тара-
са Шевченка без цензурних скорочень. Оскільки втілити цей намір у ме-
жах Російської імперії було неможливо, подружжю Русових запропонува-
ли здійснити весільну подорож до Праги, де разом з етнографом Федором 
Вовком видати двотомний «Кобзар». Видавничий проект було  реалізовано 
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1875 року. Софія та Олександр Русови спільно 
готували до друку Шевченкові вірші. Проте пере-
правити в межі Російської імперії вдалося лише 
перший том «Кобзаря».

У травні 1876 року було видано так званий 
Емський указ, який забороняв друкувати книжки 
українською мовою. Та Русових указ не зупиняє. 
Через землі Галичини за сприяння галицької ін-
телігенції довгоочікувані примірники «Кобзаря» 
переправляють у підросійську Україну.

Цього ж року подружжя повертається в Укра-
їну. Двадцятирічна Софія вчителює в школі для 
сільських дітей. Русови підтримують зв’язки 

з Михайлом Коцюбинським та Борисом Грінченком. Софія багато робить 
для відкриття нових шкіл, дитячих садків, бібліотек.

Це лише одна з перших сторінок чудової книги життя видатного укра-
їнського педагога Софії Федорівни Русової.

(За Є. Луняком)
  З’ясуйте стиль тексту, відповідь обґрунтуйте.
  Визначте покладений в  основу тексту тип мовлення. Скористайтеся поданою 

нижче схемою.
  Складіть опис зовнішності Софії Русової за ілюстрацією. Обсяг словесного порт-

рета  — 5–6  речень. Стиль  — художній.
  Назвіть відомих вам патріотів України неукраїнського походження. У  чому ви-

явився патріотизм кожного з  них? Відповідь побудуйте у  формі роздуму. Стиль  — 
публіцистичний.

Типи мовлення

розповідь
що трапилося?

опис 
який? яка?  

яке? які?

роздум 
чому?

оцінка (предмета 
або явища)

який? яка? яке? які?

Увага!
Опис предмета не слід плутати з  оцінкою предмета (явища), хоч оцінка, 

як і  опис, відповідає на питання який? яка? яке? які?
Опис предмета передає такі його ознаки, як розмір, форма, колір (спри-

ймаємо зором), запах (сприймаємо нюхом), гучність (сприймаємо слухом) та ін.
Оцінка предмета (явища) є результатом людського мислення, це думка мов-

ця про те, що він бачить, чує, відчуває.
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19. Усно складіть із пам’яті опис вашого улюбленого видання «Кобзаря», завер-
шивши його оцінкою вигляду описаної книжки. Поясніть відмінність між такими 
типами мовлення, як опис предмета та його оцінка.

  Чи має для вас значення дизайн книжки, яку ви читаєте: ілюстрації, обкладинка, 
шрифт тощо? Що впливає найбільше? Чому?

  Чи є, на ваш погляд, мистецтвом поліграфія? Свою думку обґрунтуйте. Значення 
слова поліграфія з’ясуйте за Тлумачним словничком.

  Складіть римовані рядки, використавши на вибір такі слова: «Кобзар»  — дар 
(владар, календар, хмар, удар), поет  — секрет (сюжет, Інтернет, тет-а-тет), чи-
тати  — пам’ятати (мати, дитяти, цитати, брати).

  У чому різниця між римованими рядками та справжньою поезією? Відповідь по-
будуйте у  формі роздуму. Для цього сформулюйте тезу, доберіть докази та обмір-
куйте висновок.

20. Прочитайте текст. Доберіть до нього два заголовки: 1) такий, що передає 
його тему; 2) такий, що виражає головну думку.

Мова регулює стосунки між людьми, впливає на них. Щоб мо5вці ро-
зуміли одне одного, їхнє мовлення повинне бути якісним. Воно має бути 
змістовним і послідовним, точним і доречним, відзначатися багатством 
словника і досконалим умінням поєднувати слова в реченні. Отже, голов-
ними вимо5гами до мовлення є змістовність, послідовність, правильність, 
точність, багатство, доречність і вира5зність.

Творячи висловлення, люди враховують також логічність, ясність, 
емоційність мовлення. Усі ці ознаки підпорядковані найголовнішій — 
правильності.
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Правильність мовлення передбачає користування всіма мовними пра-
вилами, уміння будувати висловлення, що відповідає доцільному типові 
та стилеві мовлення. Отже, щоб говорити правильно, треба добре знати 
всі розділи науки про мову. 

(За М. Пентилюк)

  Назвіть відомі вам розділи науки про мову. Які мовні норми відповідають кож-
ному з  розділів? 

  Який тип мовлення покладено в  основу тексту?

  Стисло сформулюйте названі в  тексті вимоги до мовлення.

Усний вибірковий переказ тексту  
художнього стилю

21. Прочитайте текст, визначте його тему й  головну думку. Поясніть лексичне 
значення виділених слів, звіртеся з  Тлумачним словничком.

КНИЖКОВА ХВИЛИНКА
Конкурс на заміщення вакансії ведучих ранкової програми розпочав-

ся. Претендентів навмисне запросили на ранок, бо саме о такій годині 
комусь із них доведеться працювати. У цей час більшість львів’ян про-
кидаються і вмикають кавоварки.

Коли дійшла черга до Кароліни, комісія вже помітно втомилася. Пе-
реступивши через переплутані на підлозі кабелі, дівчина зупинилася під 
яскравим світлом. Пахло кавою.

За столом чоловік в окулярах гортав папери. Інший, схожий на Брю-
са Вілліса, мішав ложкою в горнятку. Поруч сиділа струнка й доглянута 
жінка. Відповівши на Каролінине «Доброго дня!», вона подала дівчині 
книжку.

— Прочитайте нам кілька речень. Уявіть, що поруч друзі. Ви серед 
своїх. Читайте без надриву, без пафосу.

Кароліна розгорнула книжку й почала читати. У студії було тихо — 
ані шурхоту паперів, ні стуку горнятка об стіл.

— Так! — пролунав жіночий голос.— Приблизно так це має  виглядати.
Жінка підхопилась і показала за Каролінину спину.
— Ось тут буде стелаж із книжками. Ведуча заходить у кадр, знімає 

з полиці книжку, у книжці — за5кладка. Читає уривок — абзац-два, не 
більше. І далі фраза: «Нехай у вашому новому дні буде хоч дві сторінки 
доброї книжки!»
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— О восьмій ранку це все від-
буватиметься? — уточнює чоловік 
в окулярах.— Я правильно зрозу-
мів? — його голос сповнений іронії.

— О восьмій ранку! — гаряче 
реагує жінка.— «Книжкова хви-
линка», а не «це все»! І закінчувати 
день було б добре тим самим урив-
ком у записі. Таке літературно-ху-
дожнє обрамлення дня. І кожного 
разу — новий уривок. І так день 
у день. Книжки і давні, і найновіші… Маленький уривок — і незмінна 
фраза: «Нехай у вашому дні буде хоч дві сторінки доброї книжки!»

— А як це сприйматимуть глядачі? — чоловік ніби сам із собою ра-
дився, розмірковував уголос.— Особливо наші глядачі? — він зробив на-
голос на слові «наші».

— Якщо зважатимемо на нашу аудиторію, доведеться читати лише 
Шевченка.

— Шевченка теж непогано було б читати! Думаєш, його так уже зна-
ють, як про те говорять?

— Гадаєш, я про це не подумала? — жінка розчервонілась.— У мене 
вже є закладки в «Кобзарі»…

Кароліна стояла, тримаючи книжку в руках, розуміючи, що опинила-
ся там, де треба, і то вчасно.

— А ось ви книжки читаєте? — несподівано запитала в неї жінка.
— Мало,— відповіла дівчина.
Чоловіки дивились із цікавістю, жінка — по-вчительськи.
— Ви не малюєтесь? — спитала вона.
— Та для чого їй малюватися? — озвався Брюс Вілліс.— Вона тим 

і цікава, що не така, як усі.
Наступного ранку перед ефіром Кароліна прочитала уривок двічі, 

щоб не помилятися з наголосами. Її одягнули в класичну чорну сук-
ню, яку надав якийсь там бутик, пишне волосся виклали вузлом на 
 потилиці.

На моніторі у зворотному порядку замиготіли цифри: 10, 9, 8, 7… 
«Увага!» — підніс руку оператор — і м’яко махнув нею в повітрі: « Давай!»

Кароліна мовчки всміхнулась у камеру, зняла з полиці книжку, роз-
горнула там, де була закладка. І почала читати.

Ніхто не боявся, що Кароліна в прямому ефірі зіб’ється, чи розгу-
биться, чи станеться щось інше, несподіване. Дівчина трималася перед 
камерою з таким умінням, яке не завжди виробляється й роками праці. 
Для неї ця впевненість була природною. Вона нічого не чула про уроки 



  Розвиток мовлення. Читання. Говоріння

22

сценічної мови, не працювала над дикцією та артикуляцією. Підсвідомо 
розуміла, як слід читати текст, щоб слухач сприймав його.

Прочитавши уривок, вона називала автора та роман і, усміхнувшись, 
додавала: «Дві сторінки доброї книжки на день! Хоча б дві!»

(За Г. Вдовиченко)
  З’ясуйте стиль тексту, свою думку доведіть.

  Складіть простий план вибіркового переказу «Задум нової телепередачі».

  Зробіть усний вибірковий переказ за планом. Завершіть його самостійно скла-
деною оцінкою задуму телепередачі.

  Назвіть книжки, уривки з  яких ви запропонували  б прочитати в  ранковій теле-
передачі. Свій вибір обґрунтуйте.

  Чи хотіли  б ви працювати ведучим телепередачі? Якщо так, то чому? Якими якос-
тями має бути наділений ведучий? Назвіть їх, розташувавши в  порядку важливості.

  Назвіть вимо 5ги до мовлення, яких має, на вашу думку, дотримуватися ведучий 
телепередачі. Складіть перелік таких вимог.

  Організуйте в  класі конкурс зі створення кращого відеоролика «Розповідь про 
улюблену книжку».

22. Обговоріть у  класі питання «Які вислови про толерантність як запоруку 
людяності варто було б розмістити на сучасних білбордах?». Не забувайте: кожен 
учасник має обґрунтувати свою пропозицію. Вислови доберіть з Інтернету.

  Виконайте ескіз білборда, на якому міг би бути розміщений запропонований 
вами вислів. Попередньо обміркуйте колорит малюнка, шрифт і колір напису, су-
провідні зображення і т. ін. Створені ескізи обговоріть у класі.
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РОЗвитОК МОвлення
Говоріння

складання діалогів

23. Уявіть, що вчитель попросив вас у  доступній формі пояснити першоклас-
нику, яким має бути мовлення. Обміркуйте послідовність викладу думок у  тако-
му поясненні. Які запитання міг  би 
поставити вам хлопчик? Складіть діа-
лог і  розіграйте його. Елементи яких 
стилів буде поєднано в  такому діало-
зі? Чому?

Порада психолога: виявляйте терпіння, 
повагу й  увагу до «дитини».

24. До вашого класу прийшов «новачок», родина якого щойно повернулася 
з  еміграції. Хлопець народився за кордоном і  в побуті спілкується англійською, 
проте перейти на українську прагне якнайшвидше. Найбільші складнощі він від-
чуває в  доцільному вживанні фразеологізмів. Організуйте для нього майстер-
клас у такий спосіб: попарно складіть і розіграйте два-три діалоги, використавши 
в  репліках деякі з  поданих фразеологізмів. Після цього запропонуйте новому 
однокласнику взяти участь у  полілозі (4–5  осіб).

З першого слова;  
слово за словом; легкий  

на слово; не лізти за словом 
у кишеню; сипати словами 

як (мов, ніби, наче) горохом; 
розгуб лювати слова; не  тягти 

(витягати) слова з рота.

Порада психолога: виявляйте толе-
рантність, терпіння й  тактовність сто-
совно «новачка».
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 Я знаю! Я вмію! Я можу! 

ЗаПитання І ЗавДання Для саМОКОнтРОлю

— Як дотримання або недотримання вимо5г до мовлення впливає на 
якість спілкування?

— Складіть перелік умов успішного спілкування в молодіжному се-
редовищі.

— Чи змінюються вимоги до мовлення в залежності від ситуації спіл-
кування? від кількості співрозмовників? їхнього віку та статусу?

— Витлумачте лексичне значення слів толерантність, чемність, 
тактовність.

— Як ви вважаєте, хто й коли вперше сформулював вимоги до мов-
лення? У відповіді використайте прислів’я.

— Назвіть стилі мовлення. У якій сфері суспільного життя викорис-
товують кожен із них?

— Який тип мовлення відображає дійсність у динаміці, русі, розви-
тку? Як приклад наведіть самостійно складене висловлення з 3–4 речень.

— Який тип мовлення відображає дійсність у статиці, непорушності? 
Наведіть приклад такого висловлення.

— Як розрізнити опис предмета (людини, тварини, пам’ятки історії та 
культури) і оцінку цього ж предмета? Наведіть приклади.

 Виконайте тестові завдання онлайн.
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Повторення вивченого у 8 класі

 § 2 Граматична основа речення. 
Односкладне та двоскладне речення

25. Прочитайте текст, визначте його тему й  головну думку. Дайте відповіді на 
подані після тексту запитання.

На фронто5ні одного зі своїх славетних храмів давні греки накреслили: 
«Пізнай самого себе». Дізнавшись про це десь у п’ятому класі, я дуже 
здивувався. Невже хтось себе не знає?

Пізніше, уже в дев’ятому класі, я знову над цим замислився. Дійсно, 
хто я? Чи знаю себе? Я урівноважений, не лінивий. Учителька мене хва-
лить. Мама вважає здібним, але непосидючим. Тато напівжартома нази-
ває поспішайком.

Придивившись до людей, я спостеріг, що вони відрізняються передо-
всім своїми потребами. Потреби у всіх різні, так само різні про5яви цих 
потреб і способи їхнього задоволення.

А ще кожну людину характеризують її вчинки. Кожен вчинок має 
причину, яку психологи називають мотивом. Самопізнання та пізнання 
інших людей передбачає розуміння таких мотивів.

Один школяр намагається гарно вчитися, щоб його поважали одно-
класники. Інший не хоче, щоб за погані оцінки його сварили батьки. Тре-
тьому просто подобається пізнавати нове. Відмінність між цими людьми 
величезна, і подальша доля кожного залежатиме саме від мотивації їхньої 
поведінки. Перший боротиметься за суспільне визна5ння. Другий працю-
ватиме лише під контролем і з примусу. І лише третій реалізує свої здіб-
ності, досягне визначених цілей.

Тож замисліться, заради чого ви вчитеся або працюєте!
(За Ю. Орловим)

  Які бувають речення за метою висловлення? Відповідь проілюструйте прикла-
дами з  тексту.

  На які види поділяють речення за емоційним забарвленням? Відповідаючи, ско-
ристайтеся схемою на с. 26. Відповідь проілюструйте прикладами з  тексту.

§ 2 Граматична основа речення. 
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  Які бувають речення за будовою? Як розрізнити речення просте та складне? Ви-
значте граматичні основи в останньому реченні.

Речення  — це синтаксична одиниця, що виражає закінчену думку, має інто-
наційну та смислову завершеність і  служить для спілкування.

Види речень

за будовою за метою висловлення за емоційним  
забарвленням

1.  Прості речення
мають одну 
граматичну основу: 
підмет і  присудок 
(двоскладне), один 
головний член 
(односкладне), 
непоширене або 
поширене, повне або 
неповне.
2.  Складні речення
мають дві або більше 
граматичних основ.

1.  Розповідні
містять повідомлення 
про  факт дійсності, явище, 
подію.
2.  Питальні
містять запитання, на яке 
передбачається відповідь, 
або таке, що не вимагає 
відповіді.
3.  Спонукальні
містять наказ, вимогу, 
заклик, прохання, 
побажання, пораду тощо.

1.  Неокличні
не виражають 
особ ливих 
емоційних 
переживань 
мовця.
2.  Окличні
виражають 
емоційні 
переживання 
мовця: радість, 
сум, здивування 
тощо.

26. Назвіть основні ознаки речення. Звіртеся з  поданою нижче інформацією.

Основні ознаки речення:
— змістова завершеність (передає відносно закінчену думку);
— інтонаційна закінченість (оформлене інтонаційно);
— граматичний зв’язок між словами (кожне слово стоїть у  певній грама-

тичній формі);
— наявність граматичної основи.

27. Перепишіть речення, визначте й  підкресліть у  кожному граматичні основи.

1. Пізнай себе, і ти пізнаєш весь світ (Сократ). 2. Дослідження світу 
розпочинай з вивчення себе самого (Марк Аврелій). 3. Читання — це вік-
но, через яке пізнають світ і самих себе (За В. Сухомлинським). 4. Пізна-
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ти самого себе можна тільки діючи. Збагнувши своє покликання, пізнаєш 
себе відразу (Й. Ґете). 5. Зрозумівши себе, стань кращим (Г.  Маркес).
  Укажіть речення прості та складні.

  Визначте серед простих речень двоскладні та односкладні. Укажіть односкладні 
частини складних речень.

28. Прочитайте висловлення. Визначте речення двоскладні та односкладні, по-
ясніть відмінність між ними.

Самопізнання в усі часи вимагало від людини значних зусиль. Нині 
воно так само потребує великого старання. Безперервно відкривай себе! 
Виявляй у собі позитивні якості! Визначай свої можливості, перетворюй 
їх на здібності! Можливо, з часом вони переростуть у талант.

Здібних і талановитих людей поважають. Працелюбність. Відданість 
справі. Наполегливість. Саме за ці риси їх цінують найбільше. 

У століття інновацій особливо шанують здібних інноваторів. Ці люди 
роблять усе по-новому, по-своєму, постійно щось вигадуючи. Часом їм 
живеться нелегко. Проте для людини зі здібностями і любов’ю до праці 
не існує перешкод.

(З журналу)
  Перепишіть тільки односкладні речення. Визначте й  підкресліть у  кожному гра-

матичну основу.

  Чи є  серед ваших знайомих здібний інноватор? Розкажіть про нього. Уживайте 
двоскладні та односкладні речення.

29. Прочитайте прислів’я, інтонуючи речення відповідно до розділових знаків. 
Перепишіть, визначте й  підкресліть у  реченнях граматичні основи.

1. Доброзичливість збирає людей докупи (Норвезьке). 2. Злість — мати 
брехні і бабуся смутку (Італійське). 3. Ворожнеча швидко спалахує, але 
гасне поволі (Французьке). 4. Підтримуючи товариша, гартуй його і свою 
силу духу! (Дагестанське) 5. Чи ж горе, поділене на двох, не легше для 
обох? (Англійське) 6. Хіба заздрість дає радість? (Українське) 7. Сердитого 
обминай, а джмеля не чіпай (Угорське). 8. Вода все одпере, окрім чорного 
язика (Болгарське).
  Назвіть речення двоскладні та односкладні.

  Витлумачте суть названих у  реченнях почуттів. Які з  почуттів є  однойменними 
з  рисами характеру? Як пояснити такий збіг?

  Яку рису людської вдачі названо чорним язиком? У  відповіді вживайте синоніми.

  Обґрунтуйте вживання розділових знаків. Які з  речень є  ускладненими?
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 § 3 Розділові знаки в реченнях, ускладнених 
 однорідними та відокремленими членами

30. Прочитайте речення, визначте в кожному граматичні основи.

1. Європейцем я живу в краю Шевченка і Богдана (П. Мах). 2. Світ 
тому я полюбив, що Україна є на цьому світі (П. Скунць). 3. Людство 
плекає надію і віру в сили добра, розуму й миру (М. Луків). 4. Шевченко 
безсмертний завдяки українській мові, а українська мова безсмертна за-
вдяки Шевченку (П. Загребельний).
  Назвіть прості речення. Поясніть різницю між реченням простим і  складним.

  Які з  поданих речень ускладнені? Чим саме?

Просте ускладнене 
речення

Речення 
зі звертаннями

Речення зі вставними 
словами (словосполученнями)

та реченнями

Речення з  однорідними членами

Речення з  відокремленими членами

31. Прочитайте. Визначте прості речення, ускладнені однорідними членами. 
Поясніть уживання розділових знаків.

У рамках святкування Днів України у Фран-
ції відбувся показ колекції Vyshyvanka Couture 
Третього Тисячоліття Оксани Караванської. Ди-
зайнер уперше представила свої роботи в столиці 
світової моди Парижі.

Вишиванка — символ здоров’я, краси, щас-
ливої долі, родової пам’яті. Вона зберігає в собі 
моменти історії, передає традиції предків, уосо-
блює дух нації. Таке вбрання носили й носять 
усі: юнак-наречений, статечний чоловік, хлоп-
чик-підліток, юна дівчина,  молодиця.

Символіка вишиванок часто збігається із сим-
волікою орнаментів трипільської культури V–
III тис. до н. е. Візерунки бувають геометричні: 

§ 3 Розділові знаки в реченнях, ускладнених 
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зиґзаґи, ромби, кола, овали, знак «безконечник». Серед рослинних узорів 
найчастіше бачимо виноград, хміль, калину, дубове листя. Кожен колір 
має певне значення, створює ауру, несе певну енергетику.

(З журналу)
  Укажіть однорідні члени речення непоширені й  поширені.

  Витлумачте лексичне значення виділених слів, звіртеся з  Тлумачним словничком. 

32. Перепишіть, розставте пропущені розділові знаки.

1. Рідні луки ріки і поля знають чарівне прадавнє слово (С. Цушко). 
2. Додає і наснаги і сили нам любистковий подих землі (В. Крищенко). 
3. І я приніс привіт дубам березам соснам кленам (І. Коваленко). 4. Все 
з дитинства мені тут близьке і знайоме подих поля і спів ручая (В. Кри-
щенко). 5. Є щось більше за нас за наші жалі за наші болі. Це своя земля 
(М. Стельмах).
  Укажіть однорідні й  неоднорідні означення. Як ви їх розрізняєте? Звіртеся з  по-

даним нижче правилом.

  Чи можна споглядання пейзажів назвати спілкуванням із природою? Відповідь 
побудуйте у  формі роздуму. Уживайте речення, ускладнені однорідними членами.

Означення однорідні, якщо:
— характеризують предмет за однією ознакою: Вглядався я  в простори сині, 

зелені, сиво-золоті (М.  Доленго);
— наступне означення конкретизує значення попереднього: Звучала пісня 

вільна, горда (За В.  Біласом);
— вони є  епітетами (художніми означеннями): Щедра, світла, промениста 

хай усіх єднає пісня (Ю.  Рибчинський).
Неоднорідні означення характеризують предмет з  різних боків: Чарує нас 

пісня дзвінка солов’їна (М.  Верещака); Українська пісня  — це геніальна поетична 
біографія українського народу (О.  Довженко).

33. Попрацюйте в парах. Перепишіть, на місці крапок уписуючи самостійно 
дібрані однорідні члени речення.

Прискорений ритм сьогодення вимагає від тебе … , … , … Щоб розви-
нути в собі ці якості, треба позбавитися … , … , …

Завжди намагайся виконувати задумане. Не відступай перед … та … 
… та … справу виконуй самостійно, не шукаючи … і …
  Усно продовжте текст, уживаючи речення, ускладнені однорідними членами.

  Визначте тему й  головну думку завершеного тексту.
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34. Прочитайте, визначте в  реченнях однорідні члени та узагальнювальні сло-
ва при них.

Україна… Вона в усьому: місяці, зорях, стежці до школи, у кожному 
камінчику, деревці. Все рідне і близьке кожному з нас: і червона калина, 
і вишитий бабусиними руками рушничок. І в полі, і в лузі, і в лісі — 
скрізь хороше, бо ви вдома, на своїй землі. Навкруги земля наших бать-
ків, наших предків.

Українці — народ, який протягом багатьох віків боровся за свою сво-
боду і незалежність. Усім відомі його славні лицарі: Петро Сагайдачний, 
Іван Сірко, Богдан Хмельницький, Максим Залізняк, Іван Мазепа, Олекса 
Довбуш.

(З журналу)
  Перепишіть. Однорідні члени підкресліть, узагальнювальні слова при них виді-

літь рамкою.

  Поясніть уживання розділових знаків.

  Кого із сучасників ви назвали  б славними лицарями? Відповідь побудуйте у  фор-
мі роздуму.

35. Перепишіть прислів’я, розставляючи пропущені розділові знаки та впису-
ючи пропущені літери. Підкресліть у  реченнях однорідні члени.

1. Вічні на цьому світі три почут..я любов до батьківщини дружба 
і перше кохан..я (Італійське). 2. Ніколи не пов..ртаються назад три речі 
час слово можливість (Англійське). 3. Гординя жадність і л..хослів’я ці 
слабкості пр..зводять до біди (Перське). 4. Ж..вуть у світі три негідники 
Щевстигайло Забувайло і Відкладайло (Угорське). 5. Суть людини визна-
чають три якості ставлення до праці чесність честь (Китайське).
  Витлумачте суть названих у  прислів’ях почуттів.

  Обґрунтуйте вживання розділових знаків.

  Позначте у  словах орфограми. Написання слів поясніть правилами.

36. Прочитайте. Визначте відокремлені члени речення. Яка їх роль у мовленні?

1. І тиха осінь, мрійна, яснолиста, несла в серця надію і тривогу 
(А. Малишко). 2. А день стояв у просині, осінніх повен чар (Б. Мозолев-
ський). 3. Під вітром хиляться тополі, останні гублячи листки (М. Луків). 
4. Стоять осики на узліссі, тремтливі, голі та сумні. А на зволоженій землі 
поволі тліє їхнє листя (В. Костецький). 5. На вітрі кружляючи, зірваний 
лист пригадує радісний щебет і свист (В. Кочевський). 6. Цей білий світ 
всміхається мені, відкинувши усі свої турботи (В. Крищенко). 7. Глибоко 
в пам’яті квітне спогадом день, теплий, літній (О. Довгоп’ят).
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  Складіть за фотопейзажем висловлення «Куди веде дорога нас осіння?». Уживай-
те відокремлені означення та обставини.

  Пригадайте й  назвіть мистецькі твори (літературні, музичні, живописні) осінньої 
тематики. Який із них ваш улюблений? Розкажіть про нього, уживаючи відокремлені 
члени речення.

37. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Обвіяний духом поезії пісень неба тепла квіток я неначе бачив ду-
шею свою Україну (І. Нечуй-Левицький). 2. Нас об’єднує Україна наша 
земля наш спільний вибір жити мирно в одній державі (З журналу). 
3. І я устану гордий і суворий готовий в путь! (К. Герасименко) 4. Співає 
українець на війну йдучи. Співає журячись. Співає весілля справляючи. 
Співає хату муруючи (За О. Ільченком). 5. Бездухі мають рабську душу 
покірну зрадницьку байдужу (В. Білас). 6. Невдаха діагностує все окрім 
власної нікчемності (О. Сенчик). 7. Самовіддано працюючи на благо Укра-
їни, Володимир Вернадський своїми відкриттями істотно збагатив світову 
науку (С. Ковальчук). 8. Духовна культура зв’язана з матеріальною куль-
турою міцними нитками хоч і невидимими (В. Русанівський). 9. Важливо 
будувати себе ні на кого не оглядаючись (Д. Стус). 
  Обґрунтуйте вживання розділових знаків.

  Укажіть речення, ускладнене відокремленою прикладкою.

  В  останньому реченні підкресліть усі члени речення.
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38. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Продовжте текст 
письмово, уживаючи однорідні члени речення.

Як багато важить слово! Воно буває суворе пестливе образливе лагідне 
ненависне… У ньому наші почуття переживання емоції. Слово може по-
ранити вбити або піднести на небачену висоту (За Л. Людкевич).
  У  записаному тексті визначте й  підкресліть однорідні члени речення.

  Підготуйте усну розповідь про значення слова у  вашому житті. У  розповіді вжи-
вайте однорідні члени речення.

39. Перепишіть прислів’я, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкрес-
літь відокремлені члени речення.

1. Герой і на смерть іде усміхаючись (Киргизьке). 2. Розпростовуючи 
спину і слабкий сили набуває (Баскське). 3. Близькій людині допомага-
ють не задумуючись (Корейське). 4. Роблячи навчаються (Французьке). 
5. Ходячи їм а стоячи сплю (Українське). 6. На зорі задивившись у ка-
люжу звалишся (Англійське). 7. Краще працюючи заробити лише на сухар 
аніж сидіти склавши руки (Арабське). 8. Стоячи на місці не дізнаєшся що 
за поворотом (Ірландське). 9. Роззявивши рота брехунів не слухай (Румун-
ське). 10. Відкидаючи пропонуй пропонуючи дій (Античне).
  Укажіть ужиті в  реченнях фразеологізми. Витлумачте значення кожного з  них.

  Поміркуйте: стосовно якої ситуації вашого шкільного життя можна застосувати 
останнє прислів’я? Складіть і  запишіть про це розповідь із 3–4  речень. У  розповіді 
вживайте відокремлені члени речення.

40. Перепишіть. Розставте пропущені розділові знаки. Підкресліть однорідні 
члени речення, узагальнювальні слова при них виділіть рамкою.

Зразок. Пісня лине  звідусіль : з неба, з повітря, із землі (За О. Довгоп’ят).

1. Пісні для України все і поезія й історія і батьківська могила (М. Го-
голь). 2. У пісні все усе вернути можна і юність і дитинства дальні дні 
(В. Сосюра). 3. Усі великі українці були поетами полководець Хмельниць-
кий філософ Сковорода письменник Шевченко (П. Загребельний). 4. Ма-
буть усе прекрасне народжується зі звичайної буденності життя людська 
врода неперебутнє слово невмируща мелодія геніальна картина (О. Дов-
гий). 5. І все минеться суєта й прокльони але правічне дерево життя! 
(А. Малишко) 6. Традицій пласт легенди роду духовний символ оберіг 
калини кущ дівочу вроду на полотні все хтось зберіг (О. Тичко). 7. Юрбу 
людей перетворюють на націю дві речі спільне велике минуле і спільні 
великі плани на майбутнє (Ж. Ренар).
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  Визначте речення, у  яких узагальнювальні слова відділені від однорідних членів 
речення іншими словами.

  Поясніть роль однорідних членів речення в  мовленні.

  Позначте у  словах орфограми. Написання слів обґрунтуйте правилами.

41. Попрацюйте в групах. Уважно розгляньте фотоілюстрацію. 

Діти слухають розповідь екскурсовода в одному із залів  
Національного художнього музею України

  Назвіть почуття, які, на вашу думку, переживають діти. За потреби скористайтеся 
Словничком назв почуттів, поданим у  кінці підручника.

  Уявіть, що вам потрібно пояснити дітям, як впливає на людину мистецтво, чого її 
навчає і  що в  ній змінює. Складіть і  запишіть текст пояснення. Використайте прості 
речення, ускладнені однорідними та відокремленими членами.

  Як ви вважаєте, чи сприяє ознайомлення з  творами мистецтва самопізнанню? 
пізнанню інших людей? У  який спосіб? Відповідь побудуйте в  такий спосіб: теза  — 
докази та приклади  — висновок.
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РОЗвитОК МОвлення
Читання. Письмо

Ділові папери. автобіографія. Резюме

42. Прочитайте. Який діловий папір названо в уривку? Для чого його  складають?

Коли я прибігла на автостанцію, то з’ясувалося, що мій автобус за-
пізнюється. Знічев’я стала читати оголошення на паркані — і мій по-
гляд упав на найяскравіше з них: медучилище оголошувало додатковий 
набір на спеціальність «медсестра». Внизу була приписка: термін навчан-
ня — півтора року; документи для вступу за співбесідою треба подати до 
15 жовтня.

(За О. Слоньовською)

  Відновіть імовірний зміст прочитаного героїнею оголошення. У  якому стилі скла-
дають його текст?

43. Попрацюйте в групах. Проаналізуйте подану на форзаці підручника та-
блицю «Офіційно-діловий стиль». Розкажіть, коли, за яких обставин, у  яких тек-
стах цей стиль використовують.

44. Прочитайте. Визначте стиль висловлення. Свою думку доведіть, викорис-
товуючи інформацію, подану на форзаці підручника в  таблиці «Офіційно-діловий 
стиль».

стаття 53. Кожен має право на освіту.
Повна загальна середня освіта є обов’язковою. Держава забезпечує 

доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, про-
фесійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних 
закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, 
професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчан-
ня; надання державних стипендій та пільг учням і студентам. Громадяни 
мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних 
навчальних закладах на конкурсній основі.

(З Конституції України)
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45. Попрацюйте в парах. Прочитайте. Поставте одне одному запитання за 
змістом прочитаного, вислухайте відповіді, оцініть, наскільки вони є  повними.

Автобіографія — діловий папір, у якому особа власноручно описує 
своє життя та діяльність у хронологічній послідовності з посиланням на 
склад сім’ї. Основні вимо5ги до тексту автобіографії — вичерпність відо-
мостей і стислість викладу.

Назву документа (Автобіографія) записують посередині. Кожне нове 
повідомлення записують з абзацу. Відомості про себе викладають у роз-
повідній формі від першої особи.

В автобіографії має бути зазначено:
— прізвище, ім’я, по батькові автора в називному відмінку;
— число, місяць, рік та місце народження;
— інформацію про навчання;
— відомості про трудову діяльність;
— участь у громадському житті;
— короткі відомості про батьків (прізвище, ім’я, по батькові, рік на-

родження, де й ким працюють);
— сімейний стан та склад сім’ї;
— домашня адреса та номер телефону;
— дата складання (ліворуч), підпис (праворуч).
Автобіографію складають на вимогу роботодавця при влаштуванні на 

роботу. Діловий папір зберігається в особовій справі.

(З посібника «Ділові папери»)

46. Прочитайте.

АВТОБІОГРАФІЯ
Я, Бондаренко Катерина Іванівна, народилася 5 червня 1985 року 

в селі Калинівка Вишгородського району Київської області.
З вересня 1991 року до липня 2002 року навчалась у Калинівській за-

гальноосвітній школі, де одержала атестат про середню освіту.
У липні 2002 року вступила на фізико-математичний факультет Ки-

ївського національного університету імені Тараса Шевченка, який закін-
чила 2007 року. Нині працюю вчителем математики в середній загально-
освітній школі № 212 м. Києва.

Батько, Бондаренко Іван Сергійович, 1960 року народження, прожи-
ває в м. Вишгороді, працює директором Вишгородської загальноосвітньої 
школи № 26.

Мати, Бондаренко (Семенюк) Лариса Карпівна, 1965 року народжен-
ня, проживає в м. Вишгороді, працює вчителем української мови та літе-
ратури Вишгородської загальноосвітньої школи № 5.
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Брат, Іващенко Сергій Андрійович, 2000 року народження, учень 
Вишгородської загальноосвітньої школи № 5.

Домашня адреса: вул. Миру, 3, кв. 147, м. Київ, 02192.
2.10.2016. Бондаренко
  Визначте речення, ускладнені відокремленими членами.

  Поясніть, чому не можна сказати «моя автобіографія».

47. Ознайомтеся зі зразком резюме. Визначте різницю між резюме та авто-
біографією.

РезюМе

Прізвище: Бондаренко
Ім’я: Катерина
По батькові: Іванівна

Дата народження: 05.06.1985 р.

Домашня адреса: м. Київ, вул. Миру, 3, кв. 147

Телефон: моб. (094) 123-67-45

E-maіl: bondarenko@bіgmir.net

Мета: заміщення вакантної посади вчителя математики

Освіта:

Дата  
вступу/закінчення Навчальний заклад

вересень 1991 р. — 
липень 2002 р. 

Калинівська загальноосвітня школа Вишгород-
ського р-ну Київської обл.

липень 2002 р. — 
червень 2007 р. 

Київський національний університет імені Та-
раса Шевченка, фізико-математичний факультет

Додаткова освіта:

Дата  
вступу/закінчення Навчальний заклад

лютий 2003 р. —  
червень 2003 р.

Школа англійської мови Speak Well (ділова 
 англійська, рівень pre-іntermedіate)

серпень 2005 р. — 
червень 2010 р. 

Міжнародний Соломонів Університет (заочно)
Спеціальність: психолог

травень 2012 р. —  
вересень 2013 р.

Курси ПК (MS Offіce, Outlook еxpress, Internet)
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трудова діяльність:

Період роботи Місце роботи Посада

вересень 2007 р. — 
грудень 2016 р.

загальноосвітня школа 
№ 212 м. Києва

учитель матема-
тики

Особисті  
якості: 

відповідальність, працелюбність, скромність, оптимізм

Додаткова  
інформація:

навчаюсь на курсах водіїв категорії В; активно займаюся 
спортом (плаванням)

  Який із ділових паперів  — резюме чи автобіографія  — надає більше інформації 
про особу як фахівця? про життєвий шлях людини?
  Що дає підстави вважати резюме найбільш сучасним діловим папером?

48. До поданих іншомовних слів доберіть із  довідки українські відповідники та 
запишіть їх парами, уставляючи пропущені літери. Позначте в  словах орфограми.
Автобіограф..я, субс..дія, формат, дотац..я, брокер, форс-мажор, 

д..фект, тайм-аут, с..мптом.
Довідка: життєпис, допомога, перерва, доплата, непоборна перешкода, 

розмір, ознака, недолік, посередник.
  Чи завжди вживання в  ділових паперах іншомовних слів доцільне? У  яких ви 5

падках їх краще замінити українськими словами? Наведіть приклади.

49. Я  — редактор. Запишіть подані речення у  відредагованому вигляді. Ско-
ристайтеся  підказкою.
1. Для вступу в училище варто подати справку з місця проживання та 

справку за склад сім’ї. 2. Прийомна комісія проводить з поступаючими бе-
сіди з питань обрання професії або спеціальності та умов навчання. 3. До 
того ж стоїть рахуватися з думкою батьків і вчителів, слухати їх поради.

ПідкаЗка

Неправильно Правильно

прийомна комісія
обрання професії
поступаючий до технікуму
здати справку
варто подати
рахуватися з  думкою
стоїть слухати поради

приймальна комісія
вибір професії
вступник до технікуму
надати довідку
необхідно подати
зважати на думку (ураховувати думку)
варто дослухатися до порад

  Які норми літературної мови було порушено в  реченнях? Звіртеся з  поданою 
на  фо 5рзаці таблицею «Норми літературної мови».
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50. Поясніть значення фразеологізмів. Які з  них пов’язані з  діловим мовлен-
ням? У  який спосіб?

Закон (комусь) не писаний, розписатися обома руками, протокольна 
мова, канцелярська (чорнильна) душа, як по-писаному (говорити), здати 
до архіву, дати (комусь) відставку.
  Витлумачте значення кожного фразеологізму. Звіртеся зі  Словничком фразеоло-

гізмів.

  Із  двома фразеологізмами (на вибір) складіть речення.

  Визначте головну думку жартівливої фотографії. Доберіть до неї підпис.

51. Назвіть відомі вам автобіографічні твори художньої літератури. У  чому по-
лягає специфіка таких творів? Що спільного й  відмінного мають художня авто-
біографія письменника та автобіографічна повість з  автобіографією  — діловим 
папером?

52. За поданим у  вправі 45 зразком складіть автобіографію.

 Чи спонукала вас ця робота до роздумів над тим, наскільки вдало складається 
ваше життя? Що ви хотіли  б змінити? пришвидшити? Чого хотіли  б уникнути? Яким 
уявляєте своє майбутнє: освіту, роботу, коло інтересів?

53. Розпитайте старших родичів про роль і  значення ділових паперів у  їхньо-
му житті. Як часто їм доводилося складати автобіографію? У яких випадках? Скла-
діть автобіографію від імені котрогось із них.
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 § 4 Розділові знаки в реченнях, ускладнених 
звертаннями та вставними словами

54. Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Визначте звертання та встав-
ні слова.

1. Розступіться, горе та біда, дайте щастю й радості дорогу! (М. Луків) 
2. Національне безпам’ятство, рабське, кумедне наслідування чужого, на 
жаль, досі руйнують наше суспільство (З журналу). 3. На ясні зорі і на 
тихі води, щемлива доле, виведи мене! (В. Шукайло) 4. Докіль лежати-
меш, лінивче? Іди, ледащо, до мурашки, приглянься до її звичаїв і будь 
розумним (З Біблії). 5. Спасіння — у добрі, спасіння — у любові. І це 
стосується, напевно, нас усіх (В. Крищенко).
  Поясніть уживання розділових знаків.

  Назвіть звертання непоширені й  поширені. Яке з  речень ускладнене однорідни-
ми звертаннями?

  Укажіть ужиті в  реченнях риторичні звертання. Яка їхня роль у  мовленні? Відпо-
відь проілюструйте самостійно дібраними прикладами.

  Витлумачте значення вжитих у  реченнях вставних слів.

  Розкажіть про роль звертань і  вставних слів (словосполучень) у  мовленні.

55. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте їхнє 
вживання.

1. Краю мій коханий щире твоє слово! (П. Перебийніс) 2. Моє словечко 
чесне слово я твій покірний слов’янин (П. Засенко). 3. Дозвольте ж друзі 
і мені відкрити серце думку слово (М. Тарновський). 4. Мабуть усі ми 
трохи боїмося гучних слів. Ними було сказано стільки брехні! (Е. М. Ре-
марк) 5. І справді хлопці дивна сила в слові! (В. Бровченко) 6. Вочевидь 
доля мови невіддільна від долі народу (В. Радчук).
  Підкресліть усі члени речення. Чи є  членами речення звертання та вставні сло-

ва? Чому?

  Проведіть спостереження: які звертання найпоширеніші в  мовленні ваших одно-
класників? Обговоріть у  класі питання «Культура звертання  — культура особистості».

  Розкажіть, чому і як потрібно дотримувати культури звертань в інтернет- просторі.

56. Прочитайте. Укажіть ужиті в  реченнях вставні слова (речення) та слова, 
із  ними однозвучні. Поясніть, як ви їх розрізняєте.

1. На щастя, життя без несподіванок не обходиться (О. Забужко). 
2. Кажуть, навіть дерево відчуває руку люблячу і добре росте, коли 
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 посаджене такою рукою (За Є. Сверстюком). 3. Заміряні на прокрустово-
му ложі кажуть, що я — зависокий (В. Терещук). 4. На щастя не покла-
дайся, а в нещасті у відчай не вдавайся (Нар. творчість).
  Визначте вставне речення. Поясніть, як відрізнити його від вставного слова.

  Укажіть фразеологізм, поясніть його значення.

57. Перепишіть, уписуючи пропущені літери та ставлячи подані в  дужках імен-
ники у  формі кличного відмінка. Розставте пропущені розділові знаки.

1. Отак ж..ву я (друг) мій люблю усе ж..ве й з..лене (І. Коваленко). 
2. Людина все коли вона Людина. (Природа)-мати я твоя краплина (М. Сі-
ренко). 3. О (слово) моє не зрости пустоцвітом. О (нива) моя не вроди 
бур’яну (За М. Карпенком). 4. Не спіши не л..ти по ясних світах мій ма-
лий ненадійний (човен) (Є. Плужник).
  Укажіть звертання непоширені й  поширені.

  Позначте у  словах орфограми. Поясніть написання слів правилами.

  Укажіть ужиті в  реченнях художні засоби.

58. Перепишіть, уставляючи на місці крапок самостійно дібрані вставні слова. 
Розставте пропущені розділові знаки.

Усе дивне в цьому світі квітка і плід вітер і зірка краплина води 
й найдрібніша піщинка. Та … для самої людини немає нічого дивнішого 
за неї саму. От … кого вона знає краще за себе? Адже сама з собою не 
розлучається вдень і вночі сама народжує думки і прислухається до тих 
думок чує як б’ється її серце як шелестить на вустах дихання. І все ж 
таки … немає для людини нічого загадковішого за неї саму. Ось … розга-
дана ще одна таємниця. Ось … подолана ще одна загадка. Вже б … мож-
на було осягнути всю глибину душі. Та несподівано постають нові таєм-
ниці. Людська душа видається ще глибшою ще незбагненнішою у своїх 
 складнощах.

(За Є. Гуцалом)
  Позначте у  словах орфограми. Поясніть написання слів правилами.

59. Прочитайте. Як перекладається слово handmade? Які витвори людських рук 
найбільше цінують у  вашій родині? Яке рукотворне диво можете створити осо-
бисто ви?

Може, колись були майстри, які робили меблі, і їм це подобалося. Мож-
ливо, колись люди виготовляли одяг, і їм це теж подобалося. Але тепер це 
рідкість, це називається handmade і дуже дорого коштує (М. Прохасько).
  Продовжте текст, запишіть його. Дотримуйте вимог публіцистичного стилю. Ужи-

вайте вставні слова та звертання.
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60. Виконайте синтаксичний розбір речень у  вказаній нижче послідовності.

1. Ти, осене, у вирій не бери моєї радості і тихої жури (В. Крищенко). 
2. Вже відлетіли білі гуси, забравши літа кольори (В. Крищенко). 3. І, по-
вний золотих надій, я сонце радісно вітаю (В. Сосюра). 4. Напевно, стоїть 
ще і світить у тихій імлі біля рідного ґанку червона калина (С. Браж-
ник). 5. Не мислимо нашу землю без Дніпра, оспіваного в піснях і думах 
(Ю. Мушкетик).

ПОСЛІДОВНІСТь СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ  
ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ

1. Визначте вид речення за метою висловлення (розповідне, питальне, 
спонукальне).

2. З’ясуйте вид речення за емоційним забарвленням (неокличне чи 
окличне).

3. Визначте граматичну основу (головні члени) речення.
4. З’ясуйте, двоскладним чи односкладним є речення.
 Якщо речення односкладне, визначте його вид (означено-особове, не-

означено-особове, узагальнено-особове, безособове, називне).
5. Визначте вид речення за наявністю другорядних членів (непоширене 

чи поширене).
6. Визначте другорядні члени речення.
7. Якщо речення ускладнене, скажіть, чим саме (відокремленими чи од-

норідними членами речення, звертанням, вставним словом).
8. Поясніть уживання розділових знаків.

Зразок усного розбору
Шепотіли трави, росами умиті (В. Шинкарук).
Речення розповідне, неокличне, граматична основа — трави шепоті-

ли, підмет простий, присудок простий дієслівний, речення двоскладне, 
поширене, означення — росами умиті — виражене дієприкметниковим 
зворотом, речення ускладнене відокремленим означенням, на письмі ви-
діленим комою.

Зразок письмового розбору
Шепотіли трави, росами умиті (В. Шинкарук).
Речення розпов., неокл., двоскл., пошир., ускл. відокремл.  означенням.

61. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Ми українці нація сильних і вольових людей (В. Вірастюк). 2.  Ідеал 
є один добра і справедливості чесності і любові (В. Стус). 3. Людино 
На землі добро твори! (Л. Михайлів) 4. Справжнє свято це лад у душі 
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 неконфліктність розуму і почуттів уміння прозирати вічне в тимчасовому 
чарівне в звичайному небесне в земному (О. Сенчик). 5. Звісно дні на-
стануть інші може кращі а можливо гірші (М. Луків). 6. Я сповнений 
різних почуттів печалі радості любові нена5висті відчаю щастя незадово-
лення. Навіть якщо зараз щось і не вдається життя без сумніву прекрас-
не. Просто наші очікування часом переганяють реальність (О. Беркман). 
7. На мою думку щасливими стають ті хто за жодних обставин не опускає 
руки (С. Вакарчук).

  Знайдіть ужиті в  реченнях антоніми. Витлумачте суть названих цими словами 
почуттів.

  Укажіть речення, ускладнені однорідними та відокремленими членами.

  Які речення ускладнені звертанням і  вставним словом? Що свідчить про те, що 
ці слова граматично не пов’язані з  членами речення?

  Позначте у  словах орфограми.

 Я знаю! Я вмію! Я можу! 

ЗаПитання І ЗавДання Для саМОКОнтРОлю

— Назвіть ознаки речення. Які є речення за метою висловлення? емо-
ційним забарвленням? будовою?

— Які члени речення називають однорідними? Які слова називають 
узагальнювальними при однорідних членах? Наведіть приклади.

— Що таке відокремлення? Які члени речення можуть бути відокрем-
леними? Наведіть приклади.

— Які слова граматично не пов’язані з членами речення?
— Яка роль звертання в мовленні? Наведіть приклади речень зі звер-

таннями.
— Укладіть словничок класичних українських звертань до рідних 

і близьких людей.
— Яка роль у мовленні вставних слів (словосполучень)? Покажіть на 

прикладах, як заміна вставного слова може вплинути на сприйняття зміс-
ту речення співрозмовником.

— Останнім часом у ролі вставних слів школярі поча-
ли вживати ан глі цизми. Як ви ставитеся до такого явища? 
Відповідь аргументуйте.

 Виконайте тестові завдання онлайн.
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РОЗвитОК МОвлення
Говоріння

складання діалогів

62. Уявіть себе в  ролі дев’ятиклас ників, що обговорюють мовний вечір, який 
нещодавно провели в  школі. Один із них упевнений: питання мови потрібно до-
сліджувати й  обговорювати лише на науковому рівні, наприклад, на засіданнях 
мовного гуртка. Тому саму ідею про-
ведення мовного вечора він вважає 
хибною, а  вечір украй невдалим. Дру-
гий переконаний, що читання висо-
кохудожніх віршів і  виконання гарних 
пісень про мову виховують смак 
і  спонукають до дбайливого, вдумли-
вого ставлення до мови, тому вечір 
корисний.

  Складіть і  розіграйте діалог між хлоп-
цями, додавши самостійно дібрані аргу-
менти та якнайбільше прикладів.

63. Дев’ятикласниці домовляються вихідного дня відвідати разом музей. Ви-
никає суперечка: одна з  них пропонує оглянути виставку, яка щойно відкрилася 
в  Історичному музеї, друга наполягає на ознайомленні з  новою експозицією Му-
зею біології. Уживаючи відповідні 
вставні слова та звертання, дівчата, 
уникнувши конфлікту, домовляються.

  Складіть і розіграйте діалог між дівча-
тами. Етикетні формули, доцільні звертан-
ня та вставні слова доберіть самостійно.
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Читання. Говоріння

Письмовий вибірковий переказ тексту  
наукового стилю

64. Прочитайте текст, доведіть, що він належить до наукового стилю. Викорис-
тайте подану на фо 5рзаці підручника таблицю «Науковий стиль».

Характер (від гр. charakter — відмітна риса, ознака, особливість) — 
це сукупність відносно стійких індивідуальних якостей особистості, що 
проявляються в її діях, поведінці, ставленні до людей, колективу, до себе, 
праці, речей тощо. Риси характеру допомагають (або заважають) особис-
тості встановлювати взаємини з людьми, вирішувати складні життєві пи-
тання, відповідати за свої дії та поведінку в суспільстві. Пізнання харак-
теру індивіда дає змогу з великою імовірністю передбачати його вчинки 
й поведінку.

Сукупність рис, властивих представникам певної нації, називають на-
ціональним характером. До таких рис відносять почуття, вольові якості, 
цінності, що виявляються в способі мислення, мові, культурі, традиці-
ях, звичаях, обрядах, у всіх сферах життя і діяльності. Саме тому якос-
ті націо нального характеру вивчають, аналізуючи національні традиції, 
звичаї, вірування, історію та природні умови життя. Таким чином, на-
ціональний характер — це поєднання рис, які відрізняють одну націю 
від іншої.

Необхідно пам’ятати, що наявність і розвиток таких рис обумовлено 
економічними, історичними та географічними умовами існування нації на 
певному етапі її розвитку.

За майже тисячолітню історію існування українців як нації сформува-
лися самобутні риси українського національного характеру. За результата-
ми досліджень, основними позитивними рисами національного характеру 
українців є демократичність, волелюбність, емоційність, що виявляється 
в музичності, наближеність українців до природи, культ жінки і родини, 
повага до старших, релігійність, толерантність до інших народів тощо. 
Українці — працьовиті, добрі, довірливі, терплячі, щедрі, гостинні й по-
етичні люди з великим почуттям гумору.

Серед негативних рис національного характеру українців називають 
мрійливість, імпульсивність, неузгодженість між словом і ділом, індиві-



Письмовий вибірковий переказ тексту наукового стилю 

45

дуалізм, складнощі у взаєморозумінні. Науковці вказують на підвищену 
чутливість українців, їхню вразливість, схильність ображатися і, відпо-
відно, слабку вольову регуляцію.

Національний характер українців яскраво проявляється в самобут-
ній мові. Поетичність і чутливість українців витворили значну кількість 
епітетів, що зробило мову колоритною, образною. Існує велика кількість 
усталених порівнянь (голос — як дзвіночок, як рев, як тихий шелест, 
як музика, як грім, як скрип немазаного воза; дівчина — як ясочка, як 
горличка, як сива зозулька, як ластівка, як пава, як пташка, як голуб-
ка, як пишна квітка, як дзиґа, як стріла, як рибонька, як зіронька, як 
сонечко ясне, як струнка тополя, як зелена верба, як вишня, як червона 
калина, як берізка, як яблунька, як маківка, як маків цвіт, як лагідне 
літо, як весна, як писанка, як картинка; хлопець — як вітер, як вихор, 
як місяць, як сокіл, як орел, як голуб, міцний як дуб, як вогонь, високий 
як явір, кучерявий як барвінок).

Поетичність українців виявляється у великій кількості пестливих слів, 
часто вживаних у контексті, який передбачає якщо не згрубіле значення 
слова, то принаймні нейтральне. Так, слово «ворог», лексичне значення 
якого «той, хто перебуває у стані ворожнечі з ким-небудь, противник», 
у мові фольклору часто має пестливу форму, що, здавалось би, супе речить 
логіці. Це засвідчує доброту, великодушність, здатність прощати найбо-
лючіші обра5зи. 

За допомогою суфіксів, що надають слову значення пестливості та 
зменшеності, крім іменників, утворюються прикметники, прислівники 
і навіть дієслова. Так, від прикметника тонкий утворено 11 пестливих 
слів: тонюній, тонюсінький, тонюсічкий, тоненький, тонесенький, то-
несененький, тонюсенечкий, тонісінький, тонісіченький, тонюсіненький, 
тонюсіченький; від дієслова їсти — 8 пестливих слів: їсточки, їстоньки, 
їстуні, їстки, їстуноньки, їстусики, їстусі, їстусеньки. Подібних при-
кладів в українській мові багато.

Дослідники відзначають властиве українцям почуття гумору. Уміння 
у звичайному, буденному бачити незвичайне й особливе, уміння по сміятися 
передовсім із себе — ось що відрізняє українців від інших  народів.

Більшість науковців схиляються до того, що українцям властива така 
психологічна риса, як інтровертованість. Ця особливість виявляється 
в спрямованості (установці) на власний внутрішній світ, на проблеми пе-
редовсім власного соціуму. Саме тому родина, найближча громада мають 
для українців особливу цінність.

Інтровертованість виявляється також у миролюбності, несхильності до 
агресії та насильства, у зосередженості на своїй внутрішній свободі. Певна 
закритість для зовнішнього світу породжує особистісну стриманість, ви-
тривалість та впертість у досягненні задумів.
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Майже всі дослідники відзначають таку характерологічну рису укра-
їнців, як індивідуалізм. Основні її прояви — це волелюбність (нескоре-
ність, незалежність, самостійність), хазяйновитість (працелюбність, ощад-
ливість, почуття власника), честолюбство (прагнення до самовиявлення, 
наполегливість), оптимізм (життєрадісність, веселість).

Національний характер складається повільно, упродовж багатьох сто-
літь, і не може змінюватися швидко. Джерелами становлення національно-
го характеру є сім’я, батьківський дім, рід, природне оточення,  суспільство.

(З підручника психології)
  Визначте вжиті в  тексті наукові терміни, лексичне значення кожного з’ясуйте за 

Словничком термінів.

  Сформулюйте тему та головну думку тексту. Доберіть до нього заголовок.

  За самостійно складеним простим планом зробіть письмовий вибірковий пере-
каз «Вияв рис національного характеру українців у  мові».

  Як ви вважаєте, чи відбуваються зміни в  національному характері українців  — 
наших сучасників? У  відповіді дотримуйте наукового стилю.

65. Створіть ескіз плаката, який увиразнював би одне з поданих тверджень.

Мова — серце нації.
Пишаюся тим, що я українець.
Ми — козацького славного роду.
Ми — цифрове покоління українських патріотів.
  Створені ескізи обговоріть у такій послідовності: відповідність зображення за-

кликові; композиція; колорит; переконливість.




