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Передмова

Шановні випускники! Дорогі випускниці!
Цей навчальний рік — останній у вашому шкільному житті, він дуже 

важливий і багато в чому підсумковий.
На уроках і поза ними, за допомогою вчителів і за підручником, ра-

зом з однокласниками і самостійно ви здобуватимете мовні знання, набу-
ватимете мовленнєвих умінь і навичок, формуючи найголовнішу в житті 
компетентність — навчатися. Передовсім — навчатися мови, відчувати, 
любити і плекати Слово, повсякчас усвідомлювати роль і значення дер-
жавної української мови в житті Української Держави і кожного з нас, 
ставитися до мови як найвищої цінності.

Ви вивчатимете, як сказати й написати правильно, тобто будете засво-
ювати норми української літературної мови. Дізнаєтесь, як точніше й до-
цільніше висловитись у певній ситуації спілкування, отже, набуватимете 
вмінь використовувати синонімію. Будете замислюватись, як передати 
думки й почуття найкраще, тож безперервно збагачуватимете словнико-
вий запас, запам’ятовуючи влучні вирази, цікаві прислів’я й афоризми.

Ви — громадяни інформаційної доби, але й у сучасному прагматично-
му світі є місце для поезії, представленої в підручнику уривками з пісень 
і віршів, та красномовства, осягнути правила якого вам допоможе розділ 
«Практична риторика».

Перевірити рівень своїх знань ви зможете, виконавши тестові завдан-
ня онлайн,— для цього в підручнику використано технологію QR-кодів. 
Виконуючи вправи в класі та домашні завдання, зможете застосувати 
цю ж технологію, щоб скористатися словниками онлайн. Успішного та 
цікавого вам навчання!

Зорієнтуватись у підручнику вам допоможуть умовні позначки:

Інформація для запам’ято-
вування

Проведіть дослідження

Попрацюйте з комп’юте-
ром
Формуйте медійну грамот-
ність

Домашнє завдання

Знайте і вмійте більше 
(завдання підвищеного 
рівня складності)
Виконайте проект
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Мовна стійкість як ключова риса 
 національномовної особистості

 § 1 Поняття мовної стійкості. 
Джерела, що живлять мовну стійкість

1. Прочитайте . Витлумачте значення виділених термінів . Скористайтеся пода-
ним у  кінці підручника Словничком термінів .

Національна свідомість і націо-
нальна солідарність нерозривно 
пов’язані. По суті, це два вияви по-
чуття, яке називають патріотизмом, 
повагою, любов’ю до свого народу. 
Тільки свідомість — це думка, а со-
лідарність — дія. У зрілих народів 
національна свідомість і солідар-
ність нерозривні.

Коли народи завдяки розвиненій 
національній свідомості й солідар-

ності домагаються розв’язання найскладніших економічних, екологічних 
чи політичних питань, у них зміцнюється й повага до власної мови, тому 
що мова всіх їх об’єднує в один народ (За О. Ткаченком).
  Укажіть речення, у  якому передано головну думку висловлення .
  Розкажіть про яскраві вияви національної солідарності, відомі вам із реального 

життя . Чи змінили такі вияви життя суспільства? Чи здійснили вплив на світогляд 
сучасної молоді? на ставлення молоді до державної мови? У  який спосіб?
  Використавши подані нижче теоретичні відомості, дайте відповідь на запитання: 

як національна свідомість і  національна солідарність співвідносяться з  мовною стій-
кістю? Якою мірою така співвіднесеність актуальна для сучасного суспільства? Як ви 
уявляєте розв’язання цього питання?

Мовна стійкість  — це збереження вірності своїй мові, спрямованість на 
послідовне, непохитне користування цією мовою в  щоденному спілкуванні .

§ 1 Поняття мовної стійкості. 

раЗоМ

Ми сила!
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Поняття мовної стійкості . Джерела, що  живлять мовну стійкість § 1 

Мовну стійкість народу живлять чотири головні джерела:
  національна традиція (історична пам’ять);
  національна свідомість та національна солідарність, що мають становити 

взаємопов’язану нерозривну пару;
  національна культура  — духовна і  матеріальна;
  національний мир і  співробітництво з  іншими етносами, що живуть на тери-

торії відповідного народу, а  також з  іншими народами світу .
Саме ці джерела становлять умови існування народу .

2. Прочитайте уривок з  есе журналіста-філософа Тараса Прохаська . Чи згодні 
ви з  його думками? Якою мірою?
Кожна мова є довершеною і самодостатньою, але для кожного з нас 

лише якась одна мова може бути сродною. Вибір мови, якою думаєш, 
завжди пов’язаний із певними психічними змінами. Це не суперечить ін-
шому фено5менові: знати, любити й користуватися іншими мовами — 
єва5нгельська чесно5та.

…Можна собі уявити, що мова — це поїзд буття. Він собі їде. На 
 якійсь станції народження ми сідаємо в нього. І ціле життя — це тільки 
той поїзд. Можливі, звичайно, пересадки, але вони завжди ризиковані. 
Можна, звичайно, встигнути щось побачити у вікнах сусіднього поїзда. 
Але ніякого іншого способу пересування не існує. Зрештою, кожен поїзд 
їде за трохи іншим маршрутом.
  Хто з  українських філософів уживав слово сродна? Стосовно чого? Чи доцільне 

це нині застаріле слово в  тексті Т .  Прохаська? Чому?
  Назвіть відомих вам літературних героїв, яким властива мовна стійкість . Чи 

є  така стійкість частиною мовної характеристики персонажа? Як саме ця риса його 
характеризує?
  Як особа, сродною для якої є  інша, а  не державна мова, має до державної мови 

ставитись? Відповідь побудуйте у  формі роздуму .

3. Прочитайте . Яка спільна думка об’єднує речення 
кожної з  груп? Які джерела мовної стійкості тут наз-
вано?
I. 1. Фортеця зі слів, споруджена Шевчен-

ком, виявилася набагато міцнішою, ніж сила 
будь-якої зброї. Без цієї великої національної 
Книги чи існували б українці й досі як народ? 
Але якби не було героїчної боротьби наших пред-
ків, Шевченко не мав би що оспівувати (О. Тка-
ченко). 2. За честь і волю рідної землі мужніла 
в битвах мова українська (М. Литвинець).
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II. 1. Я материнську мову світанкову несу в стомов’я, в нелегке жит-
тя (Л. Сапа). 2. Переклад завжди виконував функцію охоронця мови, 
в його обов’язки входило будувати й розвивати мову. Чому? Бо він зна-
йомив із культурою світу, без знання якої народ ніколи не ріс би духовно. 
Треба знати сусідів, треба знати світ (Є. Попович).
  Розкажіть про роль у  зміцненні мовної стійкості народу мистецтва, зокрема ху-

дожньої літератури та перекладу .
  У якому документі зафіксовано статус української мови як державної мови Укра-

їни? Розкажіть про це .
  Поясніть, чому мовне питання завжди мало для українців особливе значення . Як 

ставлення до мови пов’язане з питанням творення і збереження національної культури? 
з  питаннями державотворення? У  відповіді спирайтеся на подану нижче інформацію .

Мовна особистість  — носій мови, який
  володіє системою лінгвістичних знань (знає поняття, норми літературної 

мови, відповідні правила);
  здійснює різнобічну мовленнєву діяльність;
  має навички активної роботи зі словом, вільного самовираження в  різних 

сферах спілкування;
  дбає про мову і  сприяє її розвитку .

Невід’ємна властивість мовної особистості, одна з  обов’язкових її характе-
ристик  — любов до своєї мови .

національномовна особистість  — це людина, яка
  усвідомлює роль мови як культурного надбання нації;
  володіє нормами національної мови;
  безперервно вдосконалює лінгвістичні знання;
  володіє високим рівнем комунікативних умінь, дотримує властивих націо-

нальній культурі традицій спілкування;
  має високу мовну свідомість, не сприймає мовного безкультур’я;
  активно, зацікавлено, відповідально ставиться до мови, підтримує мовну 

стійкість .

4. Прочитайте уривок з  інтерв’ю українсько-канадсько-швейцарського економі-
ста, громадського діяча-патріота, мецената Богдана Гаврилишина .
— На чому ґрунтується Ваш оптимізм з приводу того, що Україна 

може стати прикладом для наслідування усьому світу?
— В Україні є якість людського капіталу. Про це я можу судити по 

тих молодих людях, із якими спілкуюся.
Я українець. Хоча більшість свого життя прожив поза Україною, вона 

завжди була в моєму серці. Я був на всіх континентах, але завжди зали-
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Поняття мовної стійкості . Джерела, що  живлять мовну стійкість § 1 

шався українцем. Це завжди допомагало мені: 
люди, які асимілюються, видаються звичайними, 
слабкими, а коли хтось твердо стоїть на своєму 
національному ґрунті, це привертає увагу, ви-
кликає повагу людей.

Якщо я що-небудь робив у тих країнах, то ро-
бив не як Богдан Гаврилишин, а робив як украї-
нець. Тому в 1991 році я приїхав сюди, щоб жити 
й працювати для України (З інтернет-газети).
  Письмово прокоментуйте слова Б . Гаврилишина: «Ко-

жен громадянин, громадянка, які знають українську 
мову, особливо молоде покоління, повинні починати 
розмову будь-де, будь із ким, байдуже про що україн-
ською . Тоді їхні співрозмовники будуть відповідати укра-
їнською і, як показує мій досвід, робитимуть це радо навіть із усмішкою . Таким чи-
ном спілкування українською мовою стане для всіх звичним і  легітимним» .
  До слів асимілюватися, легітимний доберіть українські відповідники . За потреби 

скористайтеся Тлумачним словничком або словничком-онлайн, адресу якого подано 
на останній сторінці підручника .
  Чи можна вважати Богдана Гаврилишина взірцем українського патріота, мораль-

ним авторитетом нації? Відповідь аргументуйте .

5. Прочитайте уривок зі статті . Витлумачте термін мовне середовище . Звіртеся 
зі Словничком термінів .
Українська мова не просто так називається українською — вона має 

особливе значення для цієї землі і людей, які тут живуть, для нашої 
культури та державності. Українська мова є цінністю. Її треба берегти.

Люди повинні частіше озвучувати свої побажання й потреби, що сто-
суються мови. Йдеться не лише про українськомовних, але й про пред-
ставників російськомовних, угорськомовних, польськомовних та інших 
спільнот, адже їхня мова є для них цінністю. Національні меншини, до 
речі, дуже прагматично обстоюють свої мовно-культурні інтереси, часто 
співпрацюючи з «історичними батьківщинами».

Українськомовне середовище, попит на національномовний продукт не 
виникнуть, якщо ми не будемо цьому сприяти. Успішність його створення 
залежить від активних дій і озвучених уголос потреб (За Отаром  Довженком).
  Якою мірою ви згодні з  автором? З  яких питань могли  б із ним посперечатись?
  Охарактеризуйте мовне середовище вашої школи . Як часто ви обговорюєте пи-

тання мови і  мовної стійкості? Які маєте побажання й  потреби, що стосуються мови?
  Чи є  серед ваших знайомих представники мовних меншин, які вирізняються 

мовною стійкістю? Як ви до цього ставитесь? Відповідь обґрунтуйте .
  Розкажіть про об’єднавчу та державотворчу функції державної мови .
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6. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки . Ознаки якого стилю 
властиві кожному з  речень?

1. Українська рідна мова найцінніший спільний скарб це Шевченка 
вічне слово тиха пісня добрий жарт (І. Фотінато-Сарло). 2. Певна відсут-
ність мовної стійкості українськомовної молоді створює умови для фор-
мування суржику та звуження функцій української мови у спонтанному 
повсякденному спілкуванні (За І. Цар). 3. Нація котра мислить про світ 
і себе в ньому категоріями позиченої мови неминуче мислить несамостій-
но (О. Забужко).
  Визначте вжиті в  реченнях запозичені слова, доберіть до них українські відпо-

відники .

  Розпочніть виконання проекту «Приклади мовної стійкості в  художній літературі 
та українському кіно» .

Знаю, вмію, набуваю компетентностей! 

ЗаПитання І ЗавДання Для саМОКОнтРОлю

— Витлумачте вислів відомої мовознавиці Роксолани Зорівчак: Обов’я-
зок кожного з нас — дбати про своє мовлення, бо ж мова кожного з нас 
разом створює мову народу нашого.

— Як вивченню рідної мови сприяють словники? Які лінгвістичні 
словники ви знаєте? Які використовуєте якнайчастіше? З якої причини?

— Витлумачте у формі роздуму зміст афоризму «Чужу мову можна 
вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя» (Вольтер).

— Нині з’явилася мода на патріотичні аватари, патріотичні написи-за-
клики на одязі, посуді, шпалерах, гаджетах. Як особисто ви ставитеся до 
таких виявів патріотизму? Відповідь обґрунтуйте.

— Напишіть есе «Я і мій мовний світ» («Світ моєї мови»).
— Прокоментуйте слова Й. В. Гете: «Хто не знає іноземних мов, не 

знає як слід і своєї». Поясніть, у який спосіб вивчення іноземних мов 
пов’язане з вивченням мови національної.

— Висловіть своє ставлення до Української Вікіпедії — обґрунтуй-
те її значення для Української держави та української мови. Чи сприяє 
Українська Вікіпедія утвердженню мовної стійкості молодих українців? 
У який спосіб?

— Розпочніть виконання проекту «Інтернет — бездонна скарбниця ін-
формації чи безладна електронна книжка з функціями пошуку?»
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Морфологічна норма

Морфологія (від грец . morphe  — форма, logos  — слово, учення)  — це роз-
діл науки про мову, що вивчає слова як частини мови .

частини мови  — це класи слів, які характеризуються спільністю: а) лексич-
них значень; б) граматичних ознак; в) будови слів і  словотворчих засобів; г) син-
таксичної ролі .

Морфологічні норми стосуються вживання граматичних форм слів та поєд-
нання їх із іншими словами .

Наслідком порушення морфологічної норми літературної мови є  морфоло-
гічна помилка . До морфологічних помилок відносять: неправильне утворення 
відмінкових форм відмінюваних частин мови, помилкове визначення граматич-
ного роду іменників, неправильне утворення ступенів порівняння прикметників 
і  прислівників, неправильне утворення дієслівних форм .

 § 2 Прикметник. 
відмінкові закінчення прикметників

Прикметник  — самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета або 
його належність комусь і  відповідає на питання який? яка? яке? які? чий? чия? 
чиє? чиї? Наприклад: мудрий, відповідальна, братів (зошит), сестрине (намисто) .

Прикметники надають мовленню точності й виразності. Особливої об-
разності надають мовленню прикметники, ужиті в переносному значенні: 
лагідне сонце, срібний дощ, щаслива усмішка, гостре слово.

Прикметники змінюються за родами, числами, відмінками. У при-
кметниках, ужитих у множині, рід не визначають.

У реченні прикметник найчастіше є означенням, рідше — іменною частиною 
складеного присудка: Добре ім’я і  в темряві сяє . Не будь добрим з  усіма . У  гурті 
з  добрими людьми і  сам станеш добрим .

§ 2 Прикметник. 
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7. Прочитайте . Укажіть у  реченнях прикметники, визначте в  кожному закінчен-
ня та основу .
1. Птиця сильна крилом, а людина могутня розумом. 2. Пишайся 

сильним духом, а не могутнім нюхом. 3. Якими б сильними, могутніми 
дерева не були — без коріння вони всохнуть. 4. Віра в себе робить люди-
ну сильною, а віра в народ — могутньою.
  З’ясуйте відмінок і  число кожного з  прикметників .
  Пригадайте: від чого залежить уживання літер и-і у  відмінкових закінченнях при-

кметників? За якою ознакою прикметники поділяють на дві групи?

відмінкові закінчення прикметника залежать від групи, до якої він на-
лежить.

тверда група М’яка група

•  прикметники  з  основою  на  твердий  приголос-
ний: гарний, високий, дужий;
•  присвійні  прикметники  із  суфіксами  -ів- (-їв-), 
-ин-(-їн-): батьків, Андріїв, Оксанин, Маріїн

прикметники з  основою на 
м’який приголосний [н’] чи 
[й]: мужній, вечірній, крайній, 
братній, безкра[йі]й

Прикметники твердої групи у  відмінкових закінченнях мають зазвичай літе-
ру и: народн=им , народн=ими  . Лише в  закінченнях давального і  місцевого відмін-
ків однини та множини прикметники жіночого роду твердої групи мають у  за-
кінченнях букву і: народн=ій пісні, у  народн=ій пісні .

Прикметники м’якої групи у  відмінкових закінченнях мають літеру і: всесвіт-
н=ій  , всесвітн=ім , всесвітн=іми , на всесвітн=іх   .

В орудному відмінку однини прикметники жіночого роду обох груп мають 
закінчення -ою: народн=ою  , всесвітнь=ою   .

У називному і  знахідному відмінках множини всі прикметники мають закін-
чення -і: народн-і  , всесвітн-і   .

8. Прочитайте . Визначте прикметники, з’ясуйте рід, число, відмінок кожного . 
Поясніть, яким чином їх відмінкові закінчення залежать від належності до певної 
групи .
Як ви думаєте, чому я, їдучи на два дні до Чехії чи Польщі, відкри-

ваю словник і починаю вивчати мову сусіда? Бо хочу орієнтуватися в не-
знайомому мовному середовищі! А ще тому, що поважаю сусідній народ 
і хочу, аби він відчув до мене прихильність і поставився зі справжньою 
симпатією. Вивчивши основні слова, поцікавившись останніми статтями 
у свіжих газетах, прослухавши пару художніх телепрограм, упевнююсь, 
що готовий до майже повноцінного спілкування і дружньої розмови.
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Прикметник . Відмінкові закінчення прикметників § 2 

Не знаю, як для інших, але для мене знайом-
ство з мовами є захоплива річ, особливо, якщо 
вона ще й продиктована певною доцільністю.

На мою думку, до сучасної людини, яка в ан-
кеті пише, що володіє лише однією мовою, слід 
ставитися з певною підозрою. Це говорить або 
про крайній снобізм, або про незрозумілу мені 
лінь (З блога Анатолія Матвійчука).
  Значення слова снобізм з’ясуйте за Тлумачним слов-

ничком . Чи існує, на вашу думку, мовний снобізм? Відпо-
відь обґрунтуйте .

  Витлумачте значення афоризмів .
1. Той, хто подорожує до іншої країни без 

знання мови, вирушає не в подорож, а до 
школи (Ф. Бекон).

2. Знати багато мов — значить мати багато 
ключів до одного замка (Вольтер).

9. Перепишіть, ставлячи подані в  дужках прикметники в  потрібній граматичній 
формі . Після кожного прикметника позначте в  дужках його відмінок і  число . За-
кінчення прикметника позначте рамкою .

Зразок.  Пишаймося не зброєю, а (рідний) словом. — Пишаймося не  зброєю, 
а рідн1им (О. в. одн.) словом.

Нині багато говорять про (культурний) дипломатію. Кожен народ 
прагне мати своє (виразний) обличчя на мапі світу. Наприклад, у Франції 
вам хочеться насолоджуватись не лише (чудовий) архітектурою та (сма-
чний) круасанами, а й (французький) мовою. Тим часом у Німеччині вам 
хочеться вже не так (поживний) сосисок, як саме (німецький) мови. Тож 
для нас важливо вписати в цей культурний контекст (український) мову, 
культуру та інші здобутки, які відрізняють нас від (великий) і (менший) 
народів світу. Адже кожна з мов витворюється в (певний) культурі, 
в (особ ливий і неповторний) традиції (За Оксаною Левковою).
  Позначте у  словах орфограми . Обґрунтуйте написання слів пра-

вилами .

  Поясніть, від чого залежить рід, число й  відмінок прикметника . 
Відповідь про ілюструйте прикладами із вправи .

  Провідміняйте (усно) словосполучення публічна промова, ос-
тання фраза .

  Для перевірки рівня засвоєння морфологічних норм скористай-
теся словником онлайн .

Лінгвістич-
ний портал
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10. Прочитайте, укажіть присвійні прикметники, визначте в кожному суфікс . До 
якої групи такі прикметники належать?

1. Пташеня розпросторює крила під материним крилом. 2. Слухня-
ному синові батьків наказ — найлегша ноша (Нар. творч.). 3. Мати зра-
діла, почувши доччину пісню (І. Нечуй-Левицький). 4. У Богданових 
грудях тривожно й радісно забриніла жага доброго слова (М. Стель-
мах). 5. Ольжина краса змила смуток із серця (За І. Нечуєм-Левиць-
ким). 6. Всі якось нібито малими стали, почувши тепле дідусеве слово 
(В. Грінчак).
  З’ясуйте відмінок і  число кожного з  присвійних прикметників, 

визначте  закінчення .

  У виділених словах визначте орфограми, написання обґрунтуй-
те правилами .

  Розкажіть про свою сім’ю або про родину найкращого друга 
(подруги), використовуючи присвійні прикметники .

  Доберіть і  запишіть фразеологізми, що містять прикметники 
і  мають таке тлумачення: останній витвір митця; звична запу-
щенiсть, безлад; кінцева межа, край; крайність . Скористайтеся слов-
ником фразеологізмів онлайн .

Складні прикметники з другою частиною -лиций (круглолиций, рум’янолиций) 
не належать ні до твердої, ні до м’якої групи і  мають систему відмінкових за-
кінчень мішаної групи .

У формах називного та орудного відмінків однини чоловічого й  середньо-
го родів кінцевий приголосний основи таких прикметників твердий: білолиций, 
білолице, білолицим, у  інших відмінках чоловічого й  середнього родів і  в усіх 
відмінках жіночого роду — м’який: білолицього, білолицьому, білолиця, білолицій .

11. Перепишіть, дописуючи закінчення прикметників .

1. Побачили струнк.. світлолиц.. людей. 2. Познайомилися з гарн.. 
рум’янолиц.. дівчиною. 3. Розговорилися із вродлив.. смаг-
ляволиц.. молодицями. 4. Розпитали спритн.. розумнолиц.. 
дітлахів. 5. Подякували привітн.. вродливолиц.. пере-
хожим.
  Провідміняйте усно словосполучення білолиця красуня, повно-

лиций хлопець, мудролиця бабуся .

  Для перевірки рівня засвоєння морфологічних норм скористай-
теся Українським лінгвістичним порталом .

Словник 
фразео-
логізмів

Лінгвістич-
ний портал
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Прикметник . Відмінкові закінчення прикметників § 2 

12. Попрацюйте в  парах. Прочитайте уривок із вірша письменниці україн-
ської діаспори Віри Вовк .
Святий Андрій поплив рікою вгору, 
Де мерехтіли срібно-сизі гори, 
І, ставши понад кручею, він мовив: 
«На цих верхах і нивах килимових 
Поселиться навіки Боже Слово: 
Тут стане Київ золотоголовий».

І до сьогодні на Дніпровій кручі, 
Задивлений у води невмирущі, 
Андріївський собор красиволиций 
Ввижається апостолом столиці.

  Чому поетеса назвала Андріївський собор апостолом столиці України? У  відпо-
віді словосполучення красиволиций собор уживайте у  формах непрямих відмінків .
  Поясніть значення виразу безлиця юрба . Складіть невелике висловлення «Як 

нам не стать безлицьою юрбою» . Використовуйте прикметники-синоніми безлиций, 
невиразний, розпливчастий, нечіткий, тьмяний, неяскравий, безбарвний у  непрямих 
відмінках .
  Передайте ваше ставлення до Андріївської церкви, обґрунтуйте його . Чи можна це 

зробити, не вживаючи прикметників? Чому? Розкажіть про роль прикметників у  мові .

13. Прочитайте . Визначте тему й  головну думку тексту .
Хто з нас не мріє зануритись у чарівний і фантастичний світ високих 

технологій? Хто б відмовився від затишку, безпеки, створених унікаль-
ною системою під назвою «Розумний 
Дім», у якому зручними електроприлада-
ми можна керувати з пульта-дисплею?

Та поки що «Розумний Дім» — це пра-
цьовиті руки нашої дружної родини. Най-
кращий варіант виконання хатніх справ — 
поєднання не лише фізичних, а й 
моральних і творчих сил різних  поколінь. 

До речі, міцний емоційний зв’язок між членами сім’ї цілком спро-
можний уберегти дітей і молодь у майбутньому житті від різного роду 
небезпечної залежності, від комп’ютерної включно! (З Інтер нету).
  Завдання на вибір.

а Відштовхнувшись від поданої в  тексті інформації, складіть і  запишіть висловлен-
ня (6–8  речень) про стосунки поколінь у  вашій родині . Що ви робите разом? Як 
підтримуєте одне одного? Від чого добробут і  мир у  вашій родині залежить біль-
шою мірою  — від наявності технічних засобів чи уваги одне до одного? У  чому 
така увага має виявлятися?
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б Напишіть вільне есе (7–10  речень) на одну з  тем .

1. Яким має бути «розумний» дім розумної людини?
2. Як поєднати в побуті корисне і красиве?

14. Прочитайте уривки зі спілкування старшокласників на форумі . 

Проти-всього-бунтар Дата: 10.09.2018, 16:20 | Повідомлення # 27

Група: Користувачі
Повідомлень: 27
Статус: Offline

Чи не здається вам, друзі, що неухильне дотриман-
ня мовних норм стандартизує не лише мовлення, 
а й мислення? Адже мова — це засіб самовиражен-
ня! А тут — говори, як усі, пиши, як потрібно! 
А оскільки мова — це ще й засіб формування 
думки, то може, ще й думай, як усі?!! Просто якесь 
мовне прокрустове ложе!

Порядкозахисниця Дата: 10.09.2018, 17:30 | Повідомлення # 23

Група: Користувачі
Повідомлень: 23
Статус: Offline

Не згодна. Щоб чітко сформулювати, а потім зрозу-
міло висловити будь-яку, а тим більше нестандарт-
ну, нешаблонну думку, необхідно добре знати мову! 
А знання мови — це знання мовних норм. Щоб 
УСІ-УСІ, до кого ти звертаєшся, зрозуміли тебе 
ОДНАКОВО, тобто ПРАВиЛЬНО, дотримувати 
мовних норм НЕОБХІДНО! Норма — не прокрустове 
ложе, це аріаднина нитка у спілкуванні часом 
дуже-дуже різних людей!

  Скориставшись Тлумачним словничком або словничком онлайн, витлумачте лек-
сичне значення запозичених слів пост, форум, чат . Доберіть до кожного зі слів при-
кметник-означення (усно) .
  Включившись в  обговорення, складіть і  запишіть розгорнуту відповідь обсягом 

4–5  речень дописувачам форуму, висловивши своє ставлення до обговорюваного 
питання . Доберіть і  використайте нік, який відповідає змісту вашого висловлення .
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Практична риторика

Засоби мовного вираження промови

15. Прочитайте . Поставте за змістом прочитаного два запитання: уточнюваль-
не та проблемне . Скористайтеся поданою на форзаці підручника таблицею «Види 
запитань» . Вислухайте відповіді, за потреби зробіть доповнення .

Традиційно риторику сприймають як науку красномовства. Проте на 
передній план нині виходить риторика щоденного мовного спілкуван-
ня — саме вона широко застосовується в сучасному українському су-
спільстві.

Риторика — наука мовознавча. Немає культури спілкування без знан-
ня мови, тому риторика потрібна в усіх галузях, в усіх сферах суспільно-
го життя. Мова дає можливість реалізувати себе як духовну особистість. 
Вона моделює вчинки людини.

Риторика — це наука текстотворча, в центрі її — закони мислення 
і мовлення, механізми продукування усного й писемного тексту.

Саме риторика як наука і мистецтво переконувальної комунікації ста-
новить фундамент професіоналізму представників багатьох фахів.

  Витлумачте термін риторична компетентність . Звіртеся зі Словничком термінів .

  Наведіть приклади активного застосування риторичної компетентності в  різних 
галузях життя сучасного українського суспільства .

  Назвіть сучасні професії, для представників яких риторична компетентність не-
обхідна .

Готуючись до виступу (участі в дискусії), промовець має обміркувати «шлях» 
від думки до слова, який складається з  таких етапів:
1) зміст висловлення (що сказати?);
2) порядок вираження думок (у якій послідовності?);
3) мовне вираження змісту (якими мовними засобами?) .

Мовне вираження промови інакше називають мовно-стилістичним оформлен-
ням .

особливе значення в  досягненні вира5зності виступу та його впливу на 
слухачів мають слова і  звороти, ужиті не в  прямому, а  в образному, пере-
носному значенні (тропи).
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16. Прочитайте уривок із виступу українського релігійного діяча, патріар-
ха-предстоятеля УГКЦ Блаженнішого Любомира Гузара . Визначте слова, ужиті 
в  переносному значенні .
Наші предки, як і ми тепер, стояли перед важкими випробуваннями. 

Але вони діяли і свої думки обертали на вчинки. Моя надія в тому, що, 
переконавшись, що існують практичні та конкретні вирішення наших про-
блем, ми так само перетворюватимемо наші думки на вчинки. Одним сло-
вом, будемо працювати! Зневіра не має виправдання. Якщо будемо будува-
ти свою державу на основі своїх традицій, на основі того, що наші предки 

нам передали, нема чого боятися. Ми можемо спо-
кійно дивитись у краще майбутнє. Цього кращого 
майбутнього сердечно вам  бажаю.

Лише спільними силами, маючи здорові доро-
говкази, ми будемо будувати і будемо втішатися 
гарною, здоровою, багатою Україною!

Головне, не думати про безсилля. Ми вже бу-
дуємо сьогодення, тож не думаймо про самот-
ність: нас багато і ми разом.
  Що вам відомо про тропи з  уроків літератури? Наве-
діть цитати з  літературних творів, що містять тропи .

тропи (гр . tropos  — зворот)  — слова і  звороти, ужиті в  переносному зна-
чені . Тропи сприяють влучній і  стислій характеристиці предметів, явищ, подій, 
допомагають скласти їм оцінку, виявити певне до них ставлення .

Найпоширеніші і  найвпливовішим у  мовленні промовця тропом є  метафора .
Метафора (гр . metaphora — перенесення) полягає в уподібненні й перейме-

нуванні явищ, перенесенні властивостей і  ознак одного явища на інше на осно-
ві схожості або контрастності .

Метафори поділяють на:
•  загальномовні (загальновживані, «стерті»): відстає годинник, сідає сонце, 

вушко голки, ніжка стола, сніг іде;
•  індивідуальні, авторські, поетичні: Згасає день за синіми лісами (Д .  Загул) . 

Сміється сонце . Сміх пече вуста (І .  Драч) .
Метафора близька до порівняння, але ці тропи не слід сплутувати . Порівняйте:

Порівняння на схожість указують 
прямо:

Метафора на схожість указує опосе-
редковано:

Краплі дощу стукотіли по склу, як 
пальчики . 
Шум дощових крапель нагадував ритм 
джазу .

По склу ковзнули пальчики дощу (Л .  Ко-
валь) . 
Дощі витанцьовували мокрий джаз . 
(Л .  Весела)
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Метафори активізують мислення й  уяву слухача, впливають на почуття .

17. Прочитайте уривок з  поезії О .  Довгого . Визначте метафори . Про які види 
мовленнєвої діяльності йдеться в  уривку?

Розвіюю слова у піснях, 
Загортаю їх у конверти, 
Пускаю у дроти, 
Складаю з них вірші… 
Я дарую слова друзям, сонцю, небу… 
Я не вмію берегти слів, 
Але маю владу над ними.

  Що означає мати владу над словом? Що може бути основою такої влади? Чи 
потрібна влада над словом промовцеві? Поясніть .

18. Перепишіть, уставляючи на місці крапок дібрані з  довідки та поставлені 
в  потрібній формі слова . У  записаних реченнях визначте метафори .

1. Слово в пісні …, воно ніби … з себе буденні шати, стає врочисте, 
монументальне і водночас ніжне (З журн.). 2. Щире слово й добре діло 
душу й серце … (Нар. творч.). 3. Тяжкі слова … горло (М. Починайко). 
4. Болить мене слово, … під грудьми (П. Перебийніс). 5. Слів порожніх — 
не визнаю! Тих, хто ними сьогодні …, я обходжу й не пізнаю (В. Малиш-
ко). 6. Одне невдале слово ваше мене … (М. Починайко). 7. Слова … об 
камінь холодних душ, байдужих душ… (О. Матушек)

Довідка: оживати, скидати, обігріти, стискати, пекти, колоти, руйнувати, 
стиратися.
  Витлумачте вираз Арістотеля: «Складати гарні мета-

фори  — означає помічати подібність» .

  З якою метою вживають метафори? Складіть жартів-
ливе фантастичне висловлення «Світ без метафор» .

19. Попрацюйте в  групах. Прочитайте . Визначте 
стиль висловлення .

За давньогрецькою міфологією, Калліопа 
(грец. Kalliope — прекрасноголоса), найстарша 
серед дев’яти муз — дочок Зевса і богині пам’яті 
Мнемосіни — плекала науку та поезію. Є відомо-
сті, що її зображували вродливою дівчиною з па-
личкою (стилусом) для писання та з навощеною 
дощечкою в руках. Саме Калліопу вважали Пані 
Риторикою — музою красно мовства.
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У середні віки її уявляли одягнутою в сяючі шати, сиділа вона на пи-
шному троні, а з її вуст виростали лілії (символ краси мови) і меч (символ 
могутності слова, здатності переконувати) (За О. Сацюком).
  Складіть художню розповідь про уявну зустріч із музою сучасного красномов-

ства (можливо, роботомузою) . Уживайте метафори, наприклад: світло розуму, висо-
кодумне чоло, глибина думки, словесна боротьба, розкіш спілкування . Доберіть для 
вигаданої музи відповідне нашому часові промовисте ім’я .
  Виголосьте в  класі жартівливу трихвилинну промову «Моя зустріч із музою су-

часного красномовства» . Чи покращило ваш виступ використання метафор? Як саме?

20. Перепишіть, уставляючи пропущені літери . Визначте метафори, поясніть їх 
роль у  мовленні .
1. З ро..чиненого вікна чути, як т..че спокійна мова. Потім слова 

швидшають, грубішають, в..совують жала і знову добрішають, щоб згодом 
ударити, мов батогом, доб..раючись до п..чінок (За М. Стельмахом). 
2. Коли молодиця була добра, слова її щ..бетали соловейками на калино-
вих губах, пурхали по всій хаті, витьохкуюч.. та виспівуюч… Коли ж 
вона гнівалася, сп..речалася, її язик сіпався злющим собакою на ланцюзі 
(За Є. Гуцалом). 3. Знаю слова, що падають, як цегла на голову, криком 
тр..воги краючи ночі й дні. Чув прохолодні вислови, усі належно згото-
вані, та неїстівні й сумні (За В. Коротичем).
  Визначте у  словах орфограми . Поясніть написання слів правилами .
  Чи може метафора виражатися прикметником? Якщо так, наведіть приклади .
  Арістотель вважав спроможність до створення метафор ознакою особливого та-

ланту . Чи можна такий талант у  собі розвинути? У  який спосіб?

 § 3 вищий і найвищий ступені порівняння 
прикметників. синонімічні способи вираження 
різного ступеня ознаки

21. Прочитайте . Визначте прикметники вищого та найвищого ступенів порів-
няння, розкажіть про їхнє творення . Звіртеся з  поданою нижче таблицею .
Укладання списків найвідоміших людей певної національності стало 

поширеним і навіть модним. Обговоренню таких переліків присвячують 
найбільш рейтингові телешоу та статті в популярних видання5х. Ми так 
само стежимо за кар’єрами відомих співвітчизників, беручи близько до 
серця їхні шалені успіхи та прикрі невдачі.

§ 3 вищий і найвищий ступені порівняння 
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Переглядаючи списки відомих і ще відоміших 
людей, усе частіше замислюємося: які люди за-
слуговують на перші позиції в переліку найбільш 
гідних слави: найрозумніші, найчесніші, най-
успішніші? (З Інтернету).

  Назвіть прийнятні для вас критерії визначення укра-
їнців, які заслуговують на визнання й  повагу суспільства . 
У  відповіді використайте прикметники вищого й  найви-
щого ступенів порівняння .

 твОРення стУПенІв ПОРІвняння ПРиКМетниКІв

основа
вищий ступінь найвищий ступінь

проста 
 форма

складена 
 форма проста форма складена  форма

за допомо-
гою суфіксів
-ш-, -іш-

за допомогою 
слів
більш, менш

додаванням до 
форми вищого 
ступеня префікса 
най-

за допомогою 
слів
найбільш,
найменш

глибокий, 
чистий

глибший, 
чистіший

більш глибокий, 
менш чистий

найглибший, 
 найчистіший

найбільш 
 глибокий,  
найменш чистий

Від деяких прикметників форми вищого ступеня можна утворити двома су-
фіксами: -ш- (тихший) та -іш- (тихіший) .

Від окремих прикметників прості форми вищого ступеня утворюють зміною 
основи: великий  — більший, гарний  — кращий, поганий  — гірший .

Значення простої форми вищого ступеня порівняння може посилювати-
ся прислівниками набагато, далеко, куди, ще: набагато зручніший, ще вираз-
ніший .

найвищий ступінь прикметників також можна утворювати додаванням до 
вищого ступеня слів за всіх, над усе: старший за всіх, важливіший над усе .

Значення найвищого ступеня порівняння можна підсилювати додаванням 
префіксів як-, що-: якнайстарший, щонайзручніший .

увага! Проста форма вищого й  найвищого ступенів є  для української мови 
природнішою і  вживається в  усіх стилях мовлення . Складена форма має відті-
нок книжності, тому вживається (паралельно з  простою) обмежено  — в  офіцій-
но-діловому та науковому стилях .

Óêðà¿íö³ ÿê íàö³ÿ çìîãëè âèæèòè â ïîðó íàéòÿæ÷èõ ³ñòîðè÷íèõ 

âèïðîáóâàíü ³ çáåðåãòè ñâîþ íåïîâòîðíó êóëüòóðó ò³ëüêè çàâäÿêè 

òîìó, ùî ñåðåä íèõ ç³ ñòîë³òòÿ â ñòîë³òòÿ ç'ÿâëÿëèñÿ âèäàòí³ 

äåðæàâí³ ä³ÿ÷³, ïîëêîâîäö³, ìèñëèòåë³, ïîåòè é õóäîæíèêè. Ò³, õòî 

çì³íþâàâ íå ò³ëüêè õ³ä ³ñòîð³¿, àëå é ñâ³äîì³ñòü ñó÷àñíèê³â, õòî 

ñ³ÿâ äîáðå íàñ³ííÿ ëþäÿíîñò³, ã³äíîñò³, ëþáîâ³ äî ñâîãî íàðîäó, õòî 

çðîáèâ âàãîìèé âíåñîê ó çàãàëüíó äóõîâíó ñêàðáíèöþ Óêðà¿íè 

 é óñüîãî ëþäñòâà.
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22. Перепишіть спочатку речення, що містять прикметники вищого ступеня, 
потім ті, що містять прикметники найвищого ступеня порівняння .
1. Сродна праця — це найсолодша в світі річ (Г. Сковорода). 2. А наша 

путь все довша і все ширша (Є. Маланюк). 3. Найвища мудрість — розрізня-
ти добро і зло (Сократ). 4. Над всіх старшин найстарша правда (Леся Укра-
їнка). 5. А правди все ж не вдасться приховати, вона розірве й найміцніші 
грати (Є. Титикайло). 6. Коли в тебе є найдорожча людина, то відстань не 
має значення (С. Вакарчук). 7. Жива людина завжди складніша й дорожча 
за всі наймудріші писання (П. Загребельний). 8. Синдром маленької людини 
є найбільшою й найважливішою проблемою сучасної України (Л. Танюк).
  Поясніть, чому ступені порівняння мають саме якісні прикметники .
  Витлумачте значення останнього речення . Значення терміна синдром маленької 

людини з’ясуйте за Словничком термінів . Як уникнути комплексу меншовартості? 
У  відповіді вживайте прикметники вищого й  найвищого ступенів .

23. Перепишіть прислів’я, утворюючи від поданих у  дужках прикметників 
просту форму вищого ступеня порівняння . Виділіть суфікси .
1. Дим рідної країни (ясний) від вогню чужини (Англ.). 2. Свобода (до-

рога) за золото (Укр.). 3. Брудна душа (погана) за брудне тіло (Норв.). 
4. Надмірна жадібність (небезпечна) за ожеледь (Монг.). 5. Добра стежка 
(добра) за поганий шлях (Укр.). 6. Одяг (хороший) новий, а друг — давній 
(Араб.). 7. Залізо міцне, та зуби часу (міцні) (Ест.). 8. Німий докір (важ-
кий) за висловлений (Фр.). 9. Мудре слово буває (глибоке) безодні, при-
слів’я буває (гостре) за голку (Італ.).
  Укажіть прикметники вищого ступеня, утворені від іншої основи .
  При творенні вищого ступеня яких прикметників відбулося чергування приголо-

сних? Назвіть ці приголосні .

При творенні ступенів порівняння прикметників може відбуватися чер-
гування приголосних звуків:

   [г], [ж], [з] змінюється на [жч]: дорогий  — дорожчий, найдорожчий; дужий  — 
дужчий, найдужчий; близький  — ближчий, найближчий;

  [с] змінюється на [шч] (на письмі  — літера щ): високий  — вищий, найвищий; 
товстий  — товщий .

24. Утворіть усі можливі форми ступенів порівняння від поданих прикметни-
ків . Поясніть чергування приголосних .
Дотепний, веселий, смішний, близький, широкий, тяжкий, високий.
  При творенні ступенів порівняння яких прикметників відбулося чергування при-

голосних? Назвіть ці приголосні .
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Порушенням морфологічної норми є  поєднання обох форм ступенюван-
ня: не можна сказати більш виразніший, найбільш докладніший . Треба: виразні-
ший, докладніший або більш виразний, найбільш докладний .

Конструкції самий кращий, самий більший неприпустимі .

25. Прочитайте анекдоти, укажіть і  виправте допущені помилки .
1. Найдовша і найцікавіша подорож починається зі слів «Я знаю 

більш коротший шлях!»
2. У найсучаснішому листі так: якщо немає смайликів — значить 

тема сама серйозніша.
3. — Як правильно сказати — еспресо чи експресо?
 — Еспресо. У цьому питанні я — самий кращий еспе5рт.
4. Найбільш поживніша їжа — чай. До нього завжди знайдуться 

пряники, ковбаса та цукерки.
  Складіть і  розіграйте діалог-суперечку між двома старшокласниками, які праг-

нуть з’ясувати, який анекдот цікавіший і  корисніший: той, який смішніший, чи той, 
який змушує замислитись . Уживайте прикметники різних ступенів порівняння .

не утворюють ступенів порівняння від прикметників, які:
  виражають постійні ознаки: порожній, босий, жонатий;
  означають колір і  утворені за кольоровою схожістю з  іншими предметами: 

малиновий, салатовий, буряковий, лимонний, кавовий;
  означають масть тварин: вороний, буланий, зозулястий, гнідий;
  мають префікси та суфікси, які вже вказують на певну міру вираження оз-

наки: премудрий, заширокий, здоровенний, незрівнянний, дрібнесенький, ста-
резний;

  мають суфікси -ав-(-яв-), -уват-(-юват-) зі значенням неповного вияву озна-
ки: білявий, сивуватий .

26. Прочитайте . Від яких ужитих у  реченнях прикметників утворити ступені 
порівняння неможливо? Чому?
1. Не хвалися, премудрий чоловіче, мудрістю, не пишайся, силенний 

козаче, силою. 2. Вороному коникові і просторий майдан тісний. 3. І слі-
па коняка везе, як видющий на возі сидить. 4. Горобець маленький, а сер-
денько має. 5. Поможи, доле, чоловіку нежонатому, а жонатому й жінка 
поможе. 6. Курка любить свою клітку, пташина — прекрасну гілку.
  Від яких з  ужитих у  реченнях прикметників утворити ступені порівняння можна? 

Зробіть це .
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різна міра якості може бути передана без порівняння  — за допомогою:
  префіксів пре-, над-, за-, все-, ультра-, архі-: прегарний, всенародний, надпо-

тужний, завеликий, ультрафіолетовий, архіважливий;
  суфіксів -ущ-(-ющ-), -езн-, -анн-(-янн-), -енн-: бруднющий, старезний, величез-

ний, нездоланний, височенний;
  суфіксів -уват-(-юват-), -ав-(-яв-): тіснуватий, смаглюватий, шахраюва-

тий, чорнявий, корявий;
  суфіксів здрібнілості й пестливості -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-: тихесень-

ка розмова, гарнюсінький подарунок .
Більший вияв ознаки передає також поєднання спільнокореневих при-

кметників та повторів слів: гарний-прегарний, білий-білісінький, синій-синій .
Синонімічними до прикметників вищого й  найвищого ступенів порівняння 

можуть бути словосполучення, що включають прислівники дуже, вельми, занад-
то, мало, вкрай, зовсім, особливо, трохи, дещо, злегка: вельми чемний, особливо 
уважний, ледь теплий, вкрай виважений, не дуже мудрий .

27. Прочитайте . Визначте граматичні форми прикметників, синонімічні при-
кметникам вищого й  найвищого ступенів порівняння .

1. День був такий важенний! (С. Йовенко). 2. Бійці Української Армії 
стали героями у нинішній архісуперечливий, архітривожний XXI вік (Зі 
сценарію). 3. Незнищенну маємо породу (В. Бровченко). 4. Перемагай себе 
сьогодні — і будеш нездоланний завтра (О. Довгий). 5. Міцнюща моя 
кров! Жаркіша від огнива (Б. Олійник). 6. Любити все людство значно 
легше, аніж одну стражденну душу (Ант. вираз).

  Витлумачте значення афоризму «Люди ніколи не бувають ні занадто гарними, ні 
безмірно поганими» (Франсуа де Ларошфуко) . У  відповіді використовуйте сполучення 
прикметників з  прислівниками дуже, занадто, вкрай, зовсім, особливо, трохи, злегка 
(на вибір) .

28. Прочитайте . Визначте прикметники вищого й  найвищого ступенів порів-
няння, а  також слова, які без порівняння передають різну міру якості .

Приклад всесвітньої «Книги рекордів Гіннесса» демонструє величез-
ний інтерес суспільства до найвидатніших досягнень і рекордів нашого 
часу. На початку тисячоріччя її тираж досяг 100 млн примірників, що 
є неперевершеним  успіхом.

Аналогічна їй «Книга рекордів України» розповідає, де в нашій кра-
їні найвищий водоспад і найглибша печера, де й коли були зафіксовані 
найвища температура повітря і найнижчий атмосферний тиск. Та голов-



25

Вищий і  найвищий ступені порівняння прикметників § 3 

не — вона фіксує найбільш оригінальні та ціка-
ві рекорди українців, які популяризують нашу 
країну на міжнародній  арені.

Проект є потужним інформаційним джерелом 
для створення позитивного іміджу країни.

Про незрівнянні перспективи і значну заці-
кавленість проектом свідчать численні звернення 
його вдячних прихильників і величезний інтерес 
ЗМІ (З Інтернету).

  Укажіть у  тексті прикметники, від яких ступені порів-
няння не утворюють .

  Завдання на вибір.
а З веб-сайта «Книги рекордів України» випишіть 6  найцікавіших, на ваш погляд, 

речень, що містять прикметники вищого й  найвищого ступенів порівняння . Роз-
беріть такі прикметники за будовою .

б Напишіть вільне есе (7–10  речень) на одну з  тем:
1. Які досягнення й рекорди наших сучасників варто наслідувати?
2. Чи потрібні рекорди справжнім талантам?

29. я  — редактор. Прочитайте . Укажіть допущені помилки, відредагуйте ре-
чення . Скористайтеся підказкою .

1. Для вибору спортивного одягу реклама сама потрібніша. 2. Такий 
одяг сьогодні один з найбільш найпопулярніших, і користуються ним не 
тільки самі професійніші атлети. 3. Більш найпоширенішими є костюми, 
футболки найрізноманітніших кольорів, оздоблені найдекоративнішими 
деталями. 4. Реклама предлагає найбільш найзручніші способи оплати 
і доставки.

ПіДкаЗка

неправильно Правильно

порада сама потрібніша
найбільш найпотрібніший
самі професійніші
найдекоративніші деталі
більш корисніший

порада найпотрібніша
найбільш потрібний (найпотрібніший)
найбільш професійні
декоративні деталі
більш корисний (найкорисніший)

  Визначте види допущених у  реченнях помилок . Які з  норм літературної мови 
в  кожному з  ви 5падків порушено? Звіртеся з  поданою на фо 5рзаці підручника табли-
цею «Норми літературної мови» .
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 § 4 Прислівник. ступені порівняння прислівників

30. Прочитайте . Визначте в  реченнях прислівники, поставте до кожного питан-
ня, витлумачте лексичне значення .

Видатний український актор і кінорежисер Іван Миколайчук мав на-
прочуд сильне музичне обдарування. Не дивно, що бідна багатодітна ро-

дина Миколайчуків (у сім’ї виросло шестеро си-
нів і чотири дочки) віддала маленького Івана до 
музичної школи в Чернівцях. Хлопець навчився 
вправно грати на багатьох інструментах: скрипці, 
цимбалах, контрабасі. Будучи безмежно залюбле-
ним в українську народну пісню, Іван прекрас-
но співав (у житті й на екрані), любив слухати 
інших. Музику до своїх фільмів він, безумовно, 
добирав сам (За Р.  Скалій).

  У якому реченні прислівник є  вставним словом? У  яких реченнях прислівники 
є  членами речення? Якими саме?

  Утворіть словосполучення, додавши доречні прислівники до слів співав, грав, 
мелодійна (про пісню), гарно, запам’ятався .

Прислівник  — самостійна незмінна частина мови, що виражає ознаку дії 
(писати грамотно, пояснювати доступно), іншої ознаки (надзвичайно здіб-
ний, дуже веселий), предмета (дорога навпростець, гості здалеку, кава по- 
львівськи) .

Як незмінна частина мови прислівник не має закінчення .
У реченні прислівник зазвичай є  обставиною: Через соціальні мережі спілку-

ватися (як?) зручно . Значно рідше прислівник є  означенням: Розмова (яка?) віч-
на-віч допомагає уникати будь-яких непорозумінь .

В односкладних реченнях прислівниками часто виражено присудки: На май-
дані людно (О .  Гончар) . Як просторо кругом! (В .  Бичко) .

Прислівник може бути вставним словом: Можливо, колись я  знайду свою га-
вань? (Г .  Пастушенко) .

31. Перепишіть, визначте прислівники, підкресліть їх як члени речення . 

1. Закладені природою здібності обов’язково мають перерости в умін-
ня (Й. В. Гете). 2. Неправильно, коли кажуть, що я раптово відкрив 

§ 4 Прислівник. ступені порівняння прислівників
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у собі здібності. Я просто наполегливо працював (Д. Леннон). 3. Людині 
найважливіше поважати себе (Я. Мельник). 4. Талант — іскра Божа, нею 
людина зазвичай спалює себе, якнайяскравіше освітлюючи цією пожежею 
шлях іншим (В. Ключевський). 5. Краще бути людиною з середніми здіб-
ностями, але успішною, ніж людиною талановитою, але нереалізованою 
(Є. Скоблов).
  Чи згодні ви з  думкою, висловленою в  останньому реченні? Відповідь обґрунтуй-

те . У  відповіді вживайте прислівники .

  Чи є  серед ваших знайомих талановиті люди? У  відповіді в  ролі вставних слів 
уживайте прислівники напевно, безперечно, очевидно, по-моєму .

  Визначте вжиті в  реченнях прислівники вищого й  найвищого ступенів порів-
няння .

Форми вищого й  найвищого ступенів порівняння можна утворити від при-
слівників із кінцевим суфіксом -о, -е: голосно  — голосніше  — найголосніше, га-
ряче – гарячіше  — найгарячіше .

твОРення стУПенІв ПОРІвняння ПРислІвниКІв 

основа

вищий ступінь 
порівняння

найвищий ступінь 
порівняння

проста 
форма

складена  
форма

проста  
форма

складена  
форма

за допомо-
гою суфіксів 
-ш-, -іш-

за допомогою 
слів більш, 
менш

додаванням до фор-
ми вищого ступеня 
префікса най-

за допомогою 
слів найбільш, 
 найменш

глибоко, 
чисто

глибше, 
чистіше

більш глибоко, 
менш чисто

найглибше, 
 найчистіше

найбільш глибоко, 
найменш чисто

Суфікси -к-, -ок-, -ик- при творенні форм ступенів порівняння зазвичай випа-
дають: рідко  — рідше, швидко  — швидше .

Деякі прислівники мають ступені порівняння від інших основ: добре  — кра-
ще, найкраще; багато  — більше, найбільше; мало  — менше, найменше .

При творенні ступенів порівняння відбувається чергування звуків:
  [г], [ж], [з’] змінюються на [жч]: дорого  — дорожче (але легко  — легше), важ-

ко  — важче, вузько  —вужче;
  [с] змінюється на [шч] (на письмі щ): високо  — вище .

Для підсилення значення можуть уживатися префікси як- і  що-: якнайкраще, 
щонайсильніше . Значення вищої міри ознаки може підсилюватися додаванням 
слів ще, трохи, значно, куди: ще сильніше, куди швидше .
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увага! У  текстах художнього та розмовного стилів перевагу надають простій 
формі ступенів порівняння прислівників, у  висловленнях офіційно-ділового та 
наукового стилів частіше вживають складену форму .

32. Перепишіть, утворюючи від поданих у  дужках прислівників просту форму 
вищого ступеня порівняння .

1. Людям (легко) тримати на язиці розпечену вуглину, ніж таємницю 
(Сократ). 2. (Багато) думай і тоді вирішуй. Чи може щось (широко) роз-
литися, ніж думки! (Г. Сковорода) 3. (Добре) правду раз переболіти, як 
неправду в пазусі ховати (І. Франко). 4. Життя буя, горить і кличе, ле-
тить все (далеко) і все (швидко) (В. Сосюра). 5. Мені бувало страшно під 
конем, а ще (страшно) бувало на коневі (П. Перебийніс). 6. Серце тривож-
не забилося (дуже) (Л. Костенко).
  Який прислівник вищого ступеня утворено від іншого кореня? У  якому випадку 

при творенні вищого ступеня відбулося чергування приголосних?

  Назвіть ужитий у  реченні фразеологізм, витлумачте його значення .

33. Перепишіть, завершуючи кожне з  прислів’їв прислівником найвищого сту-
пеня порівняння .

1. У чужих добре, та вдома … . 2. Кривого дерева в лісі … . 3. Коли 
дме вітер, сміття здіймається … . 4. Двічі прошитий шов тримає … . 
5. Хто найменше знає, той базікає … . 6. Скрипуче дерево стоятиме … . 
7. Хто високо стрибає, той упаде … . 8. Пізнати самого себе буває … .
   Уписані прислівники розберіть за будовою .

34. Перепишіть, обґрунтуйте вживання простої чи складеної форм ступенів 
порівняння прикметників та прислівників .

1. Немає нічого небезпечнішого за підступного ворога, але немає ні-
чого отруйнішого від удаваного друга (Г. Сковорода). 2. Я бачу в людині 
кожній оту щонайбільшу щедроту роздарювать серце своє (Л. Забашта). 
3. Найбільш стисла формула сенсу життя така: «Світ рухається й удо-
сконалюється» (Л. Толстой). 4. Алмаз — найбільш міцний з усіх при-
родних мінералів (З довідника). 5. За рахунок підвищення ефективності 
використання енергії можна найбільш ефективно знизити її споживання 
(З підручника).

Порушенням морфологічної норми є  поєднання обох форм ступенювання 
прислівників: не можна сказати більш тепліше, найбільш краще . Треба: тепліше, 
найкраще .
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35. Ознайомтеся з  таблицею . Складіть пам’ятку «Записуй однозвучні із займен-
никами прислівники правильно!», проілюструвавши її самостійно дібраними при-
кладами .

Порівняйте і не сплутуйте!

Прислівники Займенники

Від частування не відмовляйся, але 
від правди нізащо (ні за яких 
обставин, ніколи) не відступай!

Той, хто працює лише язиком, ні 
за що не відповідає.

Погане панібратство шкодить 
і доброго нінащо (нанівець) зводить 
(Л. Глібов).

Ми волі ні на що не проміняєм. 
Серце ні на що не вважає — воно 
свою волю має.

  Витлумачте значення фразеологізмів ніде голки встромити, ні за що оком заче-
питись . Поясніть написання з  ні прислівника ніде та займенника ні за що .

36. Прочитайте . Визначте головну думку тексту . Сформулюйте й  поставте одне 
одному два уточнювальних та два проблемних запитання . Вислухайте відповіді, 
за потреби зробіть доповнення .

Є такий психологічний термін — синдром невдахи. Переживши кілька 
невдач і поразок, людина зневірюється у своїх силах, переконує себе, що 
ні на що корисне вона не здатна, і нізащо в світі цього не змінити!

Проте є люди, які в статусі невдахи почуваються цілком комфортно! 
Я, мовляв, звівся (чи звелася) нінащо, тож відповідати ні за що не можу… 
Проблем у мене по саме нікуди, з проблем мені ніколи в житті не вибор-
сатися! Бо ж так приємно, коли тобі співчувають, жаліють і допомагають!

Якщо ми не хочемо бути невдахами, варто усвідомити: кожний одер-
жує в житті те, на що свідомо чи підсвідомо налаштовується. Тож вчімося 
не звинувачувати в тимчасових труднощах когось, робити висновки і, не-
зважаючи ні на що, невпинно рухатись уперед! (З Інтернету)
  Лексичне значення слова синдром з’ясуйте за Словничком термінів .

  Чи зустрічалися вам люди, що мають синдром невдахи? Чи допомагали ви їм 
подолати невпевненість у  собі? У  який спосіб?

  Написання виділених слів обґрунтуйте правилами .

37. Перепишіть, знімаючи риски .

1. Я ні/коли й ні/на/що не скаржився, хоч у моєму житті було всього: 
і світлого, і підлого (За А. Дімаровим). 2. Я самотністю ні/коли власну 
душу не сушив (П. Тичина). 3. І того, що втрачено коли/сь, вже ні/за/що 
в світі не вернути (Л. Дмитерко). 4. Ми з вами, мов та буря на воді, що 
хвилю все вперед жене, спокою ні/де й ні/в/чому їй не даючи (П. Тичина).
  Позначте в  словах орфограму «Ні з  прислівниками і  займенниками» .



  Морфологічна норма

30

38. Прочитайте . Чому промовець радить молоді цінності сучасного світу поєд-
нати із традиційними цінностями?
Кожному з нас необхідно якнайглибше усвідомити суть завдання, що 

його сформулював Махатма Ґанді: «Якщо бажаєш, щоби світ змінився,— 
сам стань цією зміною!». Змінити українця озна-
чає найрішучіше змінити його цінності.

Необхідно щонайповніше відповідати глибин-
ній матриці давньокиївської культури та її цін-
нісній основі — і водночас бути на вістрі найсу-
часніших світових тенденцій.

Щоб тобі довіряли, ти маєш навчитись не зра-
джувати. Щоб на тебе поклалися, ти маєш дотри-
муватись обіцянки. Щоб не ранили тебе, ти маєш 
не ранити інших. Це означає утвердження духов-
ної альтернативи всьому, що руйнує наш духов-
ний світ.

Особливо це стосується молоді. Майбутнє від-
чиниться вам лише тоді, коли ви будете стукати 
в його двері (З промови М. Мариновича).

  Визначте головну думку прочитаного уривка . Чому промовець звертається пе-
редовсім до молоді?
  Завдання на вибір.

а Дайте розгорнуту письмову відповідь (6–8  речень) на запитання «На яких цінно-
стях слід будувати майбутнє?» . Ваше розуміння терміна цінності звірте зі Слов-
ничком термінів . Уживайте прикметники та прислівники вищого й  найвищого 
ступенів порівняння .

б Напишіть вільне есе (7–10  речень) «Цінності Європейської України» . У  тексті вжи-
вайте прикметники та прислівники вищого й  найвищого ступенів порівняння .

39. я  — редактор. Прочитайте . Укажіть допущені помилки, відредагуйте ре-
чення . Скористайтеся підказкою .
Шкідливі звички впливають на організм найбільш згубніше. Саме 

вони частіше всього призводять до незворотного погіршення здоров’я. Про 
це дедалі найчастіше говорять як про найбільш величезне лихо. Найбільш 
помітніше знижує розумову й фізичну працездатність, гостроту зору, ко-
ординацію рухів алкоголь. Від ста грамів горілки в головному мозку лю-
дини гине багато активних клітин, а більш конкретніше понад сім тисяч. 
Легше всього з самої молодості не дозволяти шкідливим звичкам приглу-
шувати здоровий глузд і відповідальність за себе й інших. До цього треба 
прикласти максимум зусиль.

Мирослав Маринович, 
український право-

захисник, публіцист
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  Визначте види допущених у  реченнях помилок . Які з  норм літературної мови 
в  кожному з  ви 5падків порушено? Звіртеся з  поданою на фо 5рзаці підручника табли-
цею «Норми літературної мови» .

ПіДкаЗка

неправильно Правильно

найбільш виразніше
найімовірніше всього
дедалі найповніше
найбільш довжезний
максимум сил
прикладати зусилля
більш уважніше
легше всього
приглушити
з самої молодості

найвиразніше
найімовірніше
найповніше (найбільш повно)
найдовший (найбільш довгий)
якнайбільше сил
докладати зусиль
уважніше (більш уважно)
найлегше
притлумити
вже замолоду

  Продовжте текст за висловом британського науковця Д .  Леббока: «Здоров’я на-
багато більше залежить від наших звичок, аніж від лікарського мистецтва» .

  Чи є  здоров’я цінністю? Чому? У  відповіді вживайте прислівники і  прикметники 
вищого й  найвищого ступенів порівняння .

  Створіть ескіз мотиваційного плаката, який закликає провадити здоровий спосіб 
життя . Для розміщення на плакаті доберіть два-три заклики, що містять прислівники 
вищого або найвищого ступеня порівняння .

 § 5 Прикметники, що перейшли в іменники

40. Прочитайте . Поставте питання до виділеного 
в  реченнях слова . Якою частиною мови є  це слово 
в  різних реченнях?

Кошовий отаман мав чітко визначені обов’яз-
ки: відкривати військові ради (коло), головувати 
на старшинських радах, вступати в дипломатичні 
стосунки з іноземними державами. Кошовий ви-
конував функції верховного судді, затверджував 
вироки, винесені кошовим суддею.

І. Рєпін. Фрагмент картини 
«Запорожці пишуть листа турецькому султану»

§ 5 Прикметники, що перейшли в іменники
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У Козацькій Республіці владу кошового обмежували звіт, час і рада 
запорожців (З Вікіпедії).
  Поставте питання до слів  — назв козацької старшини: хорунжий, бунчужний, ку-

рінний . До яких частин мови слід ці слова віднести? Звіртеся з  поданою нижче ін-
формацією .

Прикметники можуть втрачати спроможність виражати ознаки пред-
мета, набувши здатності називати предмети та явища. такі прикметники 
переходять в  іменники.

Порівняйте: учительська кімната  — запросили до учительської; чергова5 зу-
стріч  — відповідальний чергови5й .

Прикметники, що перейшли в  іменники, відповідають на питання іменника . 
У  реченні вони є  підметом або додатком: Колискова  — це оберіг дитини . Пам’я-
таймо мамину колискову!

Перехід прикметника в  іменники буває повним, коли прикметник постійно 
вживають у  ролі іменника: лісничий, набережна, операційна, пальне . У  мовленні 
такі іменники використовують для називання осіб або предметів . Вони можуть 
мати при собі означення: Ось пiшов собi звичайний подорожнiй (О .  Теліга) .

Деякі прикметники залежно від контексту можуть мати як значення при-
кметника, так і  значення іменника . Таке мовне явище відносять до типу непов-
ного (часткового) переходу в  іменники . Порівняйте:

Прикметники Прикметники, що перейшли в  іменники

У віночку молода дівчина почувала 
себе захищеною .

На заручинах молода перев’язувала старо-
стів рушниками .

беззбройний сміливець дужчий за 
озброєного боягуза .

Мужність беззбройного переважає силу 
зброї .

41. Прочитайте прислів’я . Укажіть прикметники, що перейшли в  іменники . По-
ясніть, за якими ознаками ви це визначили .
1. Не бійся розумного ворога, бійся нерозумного приятеля. 2. Розум-

ний розсудить, дурень осудить. 3. Всяк розумний по-своєму: один спершу, 
а другий потім. 4. Бійся цапа спереду, коня ззаду, а хитрого сусіда з усіх 
боків. 5. Хитрий вольового не перевершить. 6. Мак чорний, але смачний, 
редька біла, та гірка. 7. Їсть смачне, а хоче ще смачнішого. 9. Лагідне 
слово краще за смачний пиріжок.
  До яких частин мови слід віднести географічні назви Рівне, Львів, Лозова, Зарі-

чанське та прізвища Рильський, Задніпровський, Яворівський, що походять з  прикмет-
ників? Відповідь обґрунтуйте .
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  Визначте, якими частинами мови є  виділені слова у  фразеологізмах пасти за-
дніх, заганяти на слизьке . Відповідь поясніть .

42. Попрацюйте в  парах. Скориставшись поданим текстом як зразком, скла-
діть і  запишіть текст-підтвердження поважливого ставлення народу до щедрості . 
Проілюструйте свої думки дібраними з  довідки прислів’ями .
Важливою ознакою розуму людини є скромність, уміння поступатися, 

уникати категоричних суджень, вирішувати суперечки мирним шляхом: 
Мудрий безумному з дороги вступається; Чого розумний стидається, 
тим дурний величається.

Рисами розумної людини є толерантність, гнучкість, самоконтроль: 
Розумний змінює свою думку, дурень ніколи; Розумний завжди зберігає 
обережність і не наражається на небезпеку; Розумний завжди обережний 
(За Ю. Письменною).

Довідка. Щедрому весь світ рідня. Скупий складає, а щедрий споживає. 
Скупому душа дешевша від гроша. У добрих та щедрих і кури по три яйця 
несуть. Ненаситному все мало.
  У прислів’ях, використаних у  складеному тексті, визначте прикметники, що пере-

йшли в  іменники . Про повний чи неповний перехід ідеться?

43. Перепишіть, розставляючи розділові знаки . Прикметники, що перейшли 
в  іменники, підкресліть як члени речення .
1. Згадайте минуле згадайте славетних гетьманів діла (М. Черняв-

ський). 2. До генеральної старшини належали обозний який завідував 
 усією артилерією суддя писар хорунжий який відповідав за прапор ко-
зацького війська та бунчужний (З підручника). 3. Копитами вдарте воро-
ні у степу ми з вами не одні (П. Воронько). 4. Мудрого не одурити чесно-
го не купити мужнього не зламати (Р. Шухевич). 5. Сучасне завжди на 
дорозі з минулого в майбутнє (О. Довженко).
  Який із прикметників, що перейшов у  іменники, ви не підкреслили? З  якої при-

чини?
  Які прізвища ваших однокласників походять від прикметників? Розпочніть вико-

нання проекту «Прізвища, у  яких закарбовано історію роду» .
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 § 6 Числівник. складні ви 5падки 
узгодження числівників з іменниками

44. Прочитайте . За змістом прочитаного сформулюйте 4–5  уточнювальних за-
питань . Визначте у  відповідях числівники, до кожного поставте питання, з’ясуйте, 
яким є  кожен числівник  — порядковим чи кількісним .

КОЛи МОЖНА ШУМІТи?
Порушувати тишу дозволено 

з 8:00 до 22:00, проте є певні уточ-
нення та винятки.

Рівень шуму у квартирі не пови-
нен перевищувати 55 дБ, а вночі — 
45 дБ. Для порівняння: розмова — 
це зазвичай 35–40 дБ, а шум потягу 
в метро — приблизно 100 дБ.

Ремонтні роботи можна проводи-
ти з 8:00 до 21:00. У святкові та не-
робочі дні шумний ремонт без згоди 
сусідів взагалі заборонений.

З 22:00 до 08:00 заборонені гучний спів чи музика, крики, салюти. 
У кав’ярнях чи на концертах гучна музика дозволяється з 9:00 до 
23:00 або з 9:00 до 19:00 — усере дині житлового будинку.

Що ж до винятків, то порушувати тишу мають право медики, надаю-
чи невідкладну допомогу, поліцейські на завданні, пожежники, кому-
нальники. Виняток зроблено і для узгоджених спортивних змагань та ін-
ших масових свят (За Д. Буцко).

  Які числівники  — кількісні чи порядкові  — змінюються не лише за відмінками, 
а  й за родами й  числами, як прикметники? Які змінюються тільки за відмінками? 
Звіртеся з  поданою нижче інформацією .

числівник  — самостійна частина мови, що позначає число, кількість пред-
метів, їх порядок при лічбі .

Числівник відповідає на питання скільки? котри5й? котра5? котре5? котрі5? За 
значенням і граматичними ознаками числівники поділяють на кількісні й  порядкові .

кількісні числівники Порядкові числівники

означають число чи кількість пред-
метів і  відповідають на питання 
скільки?

означають порядок предметів при лічбі 
й  відповідають на питання котрий? котра? 
котре? котрі?

§ 6 Числівник. складні ви
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кількісні числівники Порядкові числівники

одина5дцять, двадцять три, сто 
сорок, тисяча тридцять

одинадцятий, двадцять третій (третя, 
третє), сто сороковий (сорокова, сорокове)

Кількісні числівники поділяють на розряди:
  цілі числа (означають кількість предметів у  цілих одиницях): п’ять, сорок 

вісім, п’ятсот;
  дробові (означають кількість частин, виділених у  складі цілого): дві сьомих, 

тридцять сотих (можуть поєднуватись із назвами цілих чисел: три цілих 
і  п’ять восьмих), півтора, півтораста;

  збірні (означають кількість предметів, яка сприймається як єдине неподіль-
не ціле): троє, п’ятеро, десятеро . До збірних належать числівники обоє, 
обидва, обидві .
Кількісні числівники змінюються тільки за відмінками .
Порядкові числівники змінюються за родами, числами та відмінками .
За будовою числівники бувають прості (сім), складні (сімнадцять, сімдесят), 

складені (сімдесят два) .
Кількісні числівники при поєднанні з  іменниками виконують роль одного 

члена речення: Одне сьогодні краще двох завтра .
У реченні числівник може бути:

  підметом: Один панич побачив піч і  злякався;
  іменною частиною складеного присудка: Рідна мати у  світі одна;
  означенням: Мати одною рукою б’є, а  другою гладить;
  додатком: Приїхала баба з  міста, привезла вістей триста;
  обставиною: Каченя з  першого дня плаває .

45. Перепишіть прислів’я . Числівники підкресліть як члени речення .

1. Мудрий два рази подумає і один раз скаже. 2. Одне тепле слово 
цінніше за п’ять байдужих. 3. Наговорив десять міхів горіхів! 4. Бала-
кунові ціна — три копійки. 5. Дурисвіт має три роти і чотири язики. 
6. Сорока три слова схопила й на весь світ роздзвонила. 7. Якщо двоє 
друзів сваряться, не будь третім сперечальником. 8. Ти йому про Тараса, 
а він тобі слів півтораста! 9. Дев’ять лагідних слів не залагодять десятого 
грубого виразу.

  Укажіть числівники кількісні та порядкові . Серед кількісних визначте такі, що по-
значають цілі числа, дробовий та збірний числівники .

  Як узгоджуються з  іменниками кількісні числівники два, три, чотири? Звіртеся 
з  таблицею .
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узгодження з  кількісними числівниками два, три чотири

у якому відмінку й  числі вживаються приклади

іменників

у формі називного відмінка множини два будинки, три учні, три по-
други, чотири кілометри

у формі родового відмінка однини лише ті, 
які у  формі множини втрачають суфікс -ин-;
при збірних числівниках такі іменники вжи-
ваються у  формі родового відмінка мно-
жини

два киянина (бо кияни), три 
селянина (бо селяни), але: чо-
тири грузини (бо грузини), двоє 
киян, троє громадян, четверо 
грузинів

у формі родового відмінка однини іменни-
ки IV відміни ім’я, плем’я

два імені, три племені

прикметників

переважно у  формі називного відмінка 
множини перед іменниками чоловічого 
й  жіночого роду (як і  іменник)

два нові будинки, три дружні 
учні, три вірні подруги, чотири 
довгі кілометри

частіше у  формі родового відмінка множи-
ни перед іменниками середнього роду

два великих (великі) вікна, три 
глибоких (глибокі) озера

При числівниках п’ять і  тих, що позначають наступні числа, іменники вжи-
вають у формі родового відмінка множини: п’ять будинків, десять дерев, двад-
цять п’ять відсотків .

Якщо числівники означають приблизну кількість, іменники (здебільшого 
вони стоять перед числівником) при них уживають у  формі родового відмінка 
множини: років із десять, листів із двадцять .

У непрямих відмінках іменник і  числівник стоять у  формі одного й  того 
відмінка: двох будинків, трьом учням, до чотирьох відсотків .

При дробових числівниках іменники вживають у  родовому відмінку од-
нини: півтора місяця, півтора року; три десятих відсот ка, трьох десятих від-
сотка, трьом десятим відсотка .

Числівник півтора вживають із іменниками чоловічого та середнього роду 
(півтора метра, півтора десятка), числівник півтори — з  іменниками жіночого 
роду (півтори доби, півтори  тонни) .

46. Утворіть словосполучення, ставлячи подані в  дужках іменники в  потрібній 
формі . Звіртеся з  таблицею .
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Два (словник), чотири (житомирянин), три (товариш), дві (нерозлучні 
подруги), п’ять (букет), два (ім’я), чотири (прізвище), три (принтер), два 
(вчитель), дванадцять (клас), три дванадцятих (смачний торт), три (селя-
нин), чотири (черкащанин), тридцять (школярі), два (вправний робітник), 
три (молодий водій), два (надійне плече), чотири (влучне слово), дві (ас-
фальтовані дороги), дві соті (кілограм), троє (марсіанин), три (дорослий 
вінничанин), сто двадцять (активний киянин).
  З трьома утвореними словосполученнями (на вибір) складіть речення .
  Укажіть числівники збірні та дробові . Як узгоджуються з  ними іменники?
  Обґрунтуйте граматичні форми іменників у  фразеологізмах два чоботи пара, че-

рез другі (треті) руки, іти на чотири вітри . Витлумачте значення фразеологізмів .

47. Перепишіть прислів’я, розкриваючи дужки й  узгоджуючи іменники з  чис-
лівниками та прикметниками . Які з  граматичних форм допускають варіантність? 
З  терміном мовний варіант ознайомтеся в  Словничку термінів .
1. Два (яскраве сонце) не можуть сяяти на одному небі (Араб). 2. Два 

(керманич) корабель перекинуть (Англ.). 3. Де три (пан), там два (ота-
ман), а один підданий (Укр.). 4. Один неук стільки наколобродить, що 
дванадцять (мудрець) не виправлять (Франц.). 5. Два (сердитий вер-
блюд) б’ються, а гине муха (Араб). 6. Два (дружний пес) лева подолають 
(Нім). 7. І волосину можна поділити на сорок п’ять (частина) (Туркмен.) 
8. У шахрая сімдесят два (виверт) на день (Тур.).
  Укажіть складні та складені числівники .
  Позначте у  словах орфограми, написання слів поясніть  правилами .

48. Від поданих числівників утворіть збірні (усно) .
Три, п’ять, сім, шістнадцять, двадцять, тридцять.
  З  трьома збірними числівниками (на вибір) складіть речення . Чи з  усіма іменни-

ками вони можуть поєднуватися? Звіртеся з  поданою нижче інформацією .

Збірні числівники можуть поєднуватися:
  з іменниками, що мають лише форму множини: двоє воріт, троє дверей, 

четверо ножиць;
  з іменниками чоловічого роду, що означають назви осіб, 

тварин та птахів: двоє хлопців, троє коней, п’ятеро горобців;
  з іменниками середнього роду  — назвами неістот: двоє сер-

дець, троє вікон;
  з іменниками, що належать до четвертої відміни: двоє яг-

нят, троє поросят, n’ятеро немовлят .
Збірний числівник обоє вживають лише стосовно людей .

Лінгвістич-
ний портал



  Морфологічна норма

38

увага! З  іменниками жіночого роду та іменниками чоловічого роду  — наз-
вами неістот збірні числівники не вживають .

Після збірних числівників (крім обидва) іменник ставлять у  формі родового 
відмінка множини: двоє друзів, троє львів’ян, четверо коліс .

У непрямих відмінках іменник і  числівник стоять в  одному відмінку: двох 
братів, двом братам, на двох братах .

49. Перепишіть прислів’я, записані цифрами числа передаючи збірними чис-
лівниками .
1. Ліпше 10 приятелів, ніж один ворог. 2. У судді 2 вух мають бути 

однакові. 3. Для боягуза і 3 супротивників — військо. 4. Де 3 працівни-
ків, там робота, де 6, там гармидер. 5. На гору ледве 7 силачів тягнуть, 
а з гори і один зіштовхне. 6. 2 роботяг орють, а 10 руками махають. 
7. Одне вчасне слово дорожче за 2 запізнілих. 8. 2 собак гризуться за 
кістку, а третій пес із нею утікає.
  Прокоментуйте узгодження числівників з  іменниками .
  Обґрунтуйте вживання розділових знаків у  реченнях .

50. Вибравши з дужок слово, яке може сполучуватися зі збірними числівником, 
утворіть словосполучення, поставте його у  формі орудного відмінка й  запишіть .

Зразок. Семеро (стіна, двері) — сімома дверима.
Двоє (сусід, сестра), троє (учениця, школяр), п’ятеро (машина, сани), 

семеро (лікар, медсестра), десятеро (зошит, однокласник), дванадцятеро 
(волонтер, день), п’ятнадцятеро (голубка, голубеня).
  Провідміняйте (усно): троє друзів, семеро козенят .
  Витлумачте значення фразеологізмів обоє рябоє, у  четверо очей (дивитись) . З  од-

ним із них складіть речення .

51. Попрацюйте в  парах. У  переддень шкільного свята потрібно прикрасити 
залу, у  якій відбуватимуться урочистості та концерт . Складіть план такої роботи, 
об’єднавши для її виконання учнів свого класу у  групи по двоє-троє-п’ятеро . 
Прочитайте складений план, використовуючи збірні числівники у  формах непря-
мих відмінків .

З порядковими числівниками іменники у  відмінковій формі узгоджуються: 
третій день, третього дня, третім днем .

увага! У  датах іменники  — назви місяців уживаються тільки в  родовому 
відмінку: перше лютого, до першого лютого, перед першим лютого, з  першим 
 січня .
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Числівник . Складні випадки узгодження числівників з  іменниками § 7 

52. Перепишіть, подані в  дужках іменники ставлячи в  потрібній формі (дати 
передавайте цифрами) .
В Україні офіційно встановлені такі професійні свята5 та пам’ятні дні: 

Міжнародний день рідної мови — 21 (лютий), Міжнародний день теа-
тру — 27 (березень), Міжнародний день роди5ни — 15 (травень).
  Розкажіть, як ви вважаєте за найкраще відзначати такі знакові для суспільства 

свята, як День знань (1  вересня), День українського козацтва (14  жовтня) . Порядкові 
числівники на позначення дат уживайте в  непрямих відмінках .

53. Перепишіть, розставляючи розділові знаки . Подані в  дужках іменники по-
ставте в  потрібній граматичній формі .
1. Козацькі чайки мали довжину до двадцяти (метр) ширину три-чоти-

ри (метр) висоту — до двох з половиною (метр) (З підручника). 2. Човном 
веслують двоє (моряк) флотом кермує гурт вояків (Нар. творч.). 3. Фре-
гат «Гетьман Сагайдачний» спуще-
но на воду 29 (березень) 1992 (рік). 
4. На аверсі ювілейної монети при-
свяченої сторіччю створення Укра-
їнського військово-морського флоту 
зображено Державний Герб України 
ліворуч від нього напис «Україна» 
та номінал 10 (гривня) рік карбуван-
ня 2018 (Із сайта «Новини нуміз-
матики»).
  Обґрунтуйте узгодження іменників із числівниками правилами .
  Позначте в  словах орфограми, написання слів поясніть правилами .

 § 7 складні ви 5падки відмінювання  числівників

54. Прочитайте . Визначте у  прочитаному тексті числівники, з’ясуйте, до якого 
розряду за значенням вони належать .
Юність поділяють на два вікових періоди: ранню (від 15 до 17 років), 

що збігається зі старшими класами шкільного навчання, та старшу — від 
17 до 21 року, що відповідає здобуванню молодою людиною вищої освіти 
або початку її трудового життя.

Нині популярними є соціологічні опитування. Більшість із них під-
тверджують, що головне місце в житті учнівської молоді займає сім’я — 

§ 7 складні ви
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щороку про це заявляють не менше 
90 % респондентів.

Стосунки з батьками як дружні 
визначають понад 70 % школярів, 
лише часом конфлікт ними назива-
ють близько 20 %. Довіряють свої 
таємниці батькам десь до 38 %, 
і тільки 2 % опитаних не діляться 
з батьками сокровенним. У друзів 
шукають підтримки трохи більше 

30 % учнів. Самотужки вирішують свої проблеми близько 10 % респон-
дентів (З експериментальних досліджень).
  Укажіть прості, складні та складені числівники .

  Визначте відмінки вжитих у  реченнях тексту кількісних числівників . Відмінюван-
ня яких числівників спричиняє найбільші труднощі?

Найбільші утруднення спричиняє відмінювання складних числівників на по-
значення десятків та сотень .

У складних кількісних числівниках на позначення десятків від 50  до 80  від-
мінюється тільки друга частина .

У складних числівниках на позначення сотень від 200  до 900  відмінюються 
обидві частини .

відмінювання числівників  
на  позначення десятків

відмінювання числівників  
на позначення сотень

н шістдесят трист8а шістсот

р шістдесят8и
(шістдесять=ох )

трьохсот шестисот 

Д шістдесят8и
(шістдесять=ом )

трьомст=ам шестист=ам 

З
шістдесят
(шістдесять=ох )

трист8а
(трьохсот)

шістсот 

о шістдесять=ма
(шістдесять7ома )

трьомаст7ами шістьмаст7ами
(шістьомаст7ами )

М (на) шістдесят8и
(шістдесять=ох )

(на) трьохст=ах (на)шестист=ах 
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Складні випадки відмінювання  числівників § 7 

У складених кількісних числівниках відмінюється кожне сло-
во: двомастами п’ятдесятьма (п’ятдесятьома) двома, з  трьох 
цілих і  семи десятих .

Числівники сорок, дев’яносто, сто в  родовому, давальному, 
орудному й  місцевому відмінках мають закінчення -а: сорок-а , 
дев’яност-а , ст-а  .

Числівники тисяча, мільйон, мільярд відмінюються як імен-
ники чоловічого роду другої відміни, числівник тисяча  — як 
іменник жіночого роду першої відміни .

увага! Перед закінченням у  непрямих відмінках кількісних числівників від 
п’ятдесяти до вісімдесяти пишуть знак м’якшення .

55. Перепишіть, подані в  дужках числівники ставлячи в  потрібній формі .
1. Книжною українською мовою Григорій Сковорода написав тракта-

ти, притчі, байки, близько (сімдесят) відсотків поезій, інші твори написа-
но латиною. Протягом останніх (двадцять п’ять) років філософ мандрував 
Україною (З підручн.). 2. Усі з (двісті тридцять п’ять) поетичних творів 
Шевченка написані українською мовою, окрім двох: вірша «Тризна» та 
поеми «Сліпа» (З Вікіпедії). 3. Микола Лукаш переклав понад (тисяча) 
видатних творів світової літератури (сто) авторів із (двадцять) мов. Вічну 
славу Майстру принесли переклади «Фауста» Ґете — видання охопило 
більше (п’ятсот) сторінок, переклад «Декамерона» Боккаччо видруковано 
на (шістсот шістдесят) сторінках (З підручн.).
  Визначте відмінок кожного з  числівників .
  Провідміняйте (усно): тридцять дві сторінки, сімсот п’ятдесят вісім творів .
  Позначте в  числівниках орфограму «знак м’якшення» .

56. Попрацюйте в  парах. Випишіть словосполучення, містять числівники, не 
змінюючи їх граматичної форми . Записані цифрами числа передайте словами .
Упродовж однієї хвилини хостинг YouTube збагачується 48 годинами 

відео; в Apple скачують більше 47 тисяч програм; у мережі з’являється 
близько 600 нових веб-сайтів; мобільний інтернет поповнюється 220 ко-
ристувачами; користувачі FaceBook обмінюються 700 тисячами постів; 
користувачі Instagram публікують до 3600 фото; Google отримує більше 
2,5 мільйонів пошукових запитів.
  Визначте відмінки виписаних словосполучень із числівниками .
  Лексичне значення і  походження слова пост уточніть за Тлумачним словничком . 

Яким українським відповідником можна це слово замінити і  чи варто? Відповідь об-
ґрунтуйте .
  Чи робить людей більш щасливими надмірна кількість інформації? Як потрібно 

її дозувати та систематизувати? Яка роль у  цих процесах мови?

Лінгвістич-
ний портал
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57. Перепишіть, числа передаючи словами .

1. Вважається, що у світі існує близько 7000 мов. У Європі спілку-
ються лише 230 мовами, тоді як у Азії розмовляють понад 2000 мовами 
(З Вікіпедії). 2. Біблію перекладено 2092 мовами (З календаря). 3. Ат-
лантичний океан утворився близько 65 000 000 років тому (З довідни-
ка). 4. Згідно з підрахунками ООН, чисельність населення Землі вже 
2011 року сягнула 7 000 000 000 осіб (З Вікіпедії). 5. Людський мозок 
містить до 86 000 000 000 нейронів (З підручника).
  Провідміняйте (усно): дві тисячі триста двадцять сім примірників; три мільйони 

сімсот примірників .

58. Прочитайте, подані в  дужках числівники ставлячи в  потрібній граматичній 
формі . До якого розряду за значенням належать числівники?

1. Українська мова є (другий) чи (третій) слов’янською мовою за кіль-
кістю мовців та входить до (третій) десятка найпоширеніших мов світу. 
2. Нині за кількістю статей українська Вікіпедія перебуває на (шістнад-
цятий) місці серед усіх мовних розділів, на (одинадцятий) місці серед єв-
ропейських вікіпедій та на (третій) місці серед вікіпедій слов’янськими 
мовами.
  Визначте відмінок, число та рід числівників .

  Подібно до якої частини мови відмінюються порядкові числівники? Звіртеся 
з  поданою нижче інформацією .

Порядкові числівники відмінюються як прикметники твердої групи (крім чис-
лівника третій (третя, третє), який відмінюється як прикметник м’якої групи) .

У складених порядкових числівниках відмінюється тільки останнє слово: 
двадцять п’ятого (жовтня), у  тисяча сімсот п’ятдесят сьомому (році) .

59. Прочитайте прислів’я, замінюючи цифри відповідними змістові порядкови-
ми числівниками в  потрібних граматичних формах .

1. Гості 1 дня — золото, 2 — срібло, а 3 — мідь, хоч додому їдь. 
2. Така він мені рідня, як 10 вода на киселі. 3. 4 свічку спалила, поки 
Гриця умила, та ще 5 каганець — такий Грицько поганець! 4. Коли 1 на-
кладає зверху, 2 захотілося смикати знизу, а 3 бачили, як він тікав, то 
віз ніколи не буде повним.
  бліц. Дайте швидкі відповіді на запитання, уживаючи порядкові числівники 

у  формах непрямих відмінків: Кого ви обминаєте десятою дорогою? Що потрібно, 
щоб ви почувалися як на сьомому небі? Хто або що у  вашому житті є  п’ятим коле-
сом до воза?
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У дробових числівниках, що позначають десяткові дроби, перша частина 
(чисельник) змінюється, як відповідний кількісний числівник, друга (знамен-
ник)  — як порядковий: двох п’ятих, трьома сьомими, сімома десятими, на 
дев’ятнадцяти сотих .

Дробові величини можемо позначати іменниками половина (1/2), третина 
(1/3), чверть (1/4) .

увага! Числівники півтора, півтори (синоніми до числівника одна ціла 
й  одна друга), півтораста (тобто сто п’ятдесят) не відмінюються .

60. Переформулюйте речення так, щоб дробовий числівник уживався у  формі 
непрямого відмінка .
Зразок.  У геніальності — одна сота таланту і дев’яносто дев’ять сотих 

праці (Т. Едісон). — Геніальність складається з однієї сотої та-
ланту і дев’яноста дев’яти сотих праці.

1. Успіх на дві третіх складається із впевненості людини у своїх си-
лах (І. Кант). 2. Дев’ять десятих нашого щастя залежить від здоров’я 
(А. Шопенгауер). 3. Вісім десятих маси головного мозку людини складає 
вода. При втраті води від двох сотих маси тіла людина відчуває спрагу. 
Якщо втрачено вісім сотих, настає стан непритомності (З підручника).
  Як узгоджуються з  дробовими числівниками іменники? Відповідь проілюструйте 

прикладами .

61. Прочитайте анекдот . Називання яких числівників спричинило труднощі?
Диспетчер таксі:
— Двадцять третій, чи можете підхопити чоловіка, який дуже поспі-

шає в аеропорт?
— Так, можу захопити, у мене ще три вільних місця.
— Пасажир боїться запізнитися, виліт о 17:00, а прибути потрібно не 

пізніше 15:30. Встигнете?
— Гарантую, що на цей рейс він встигне.
— Двадцять третій, ну як ви можете це гарантувати, якщо на дорозі 

затори?
— Та я пілота цього рейсу везу. Йому взагалі треба прибути о 14:45…
  Прочитайте анекдот повторно, уживаючи різні варіанти позначення часу доби 

числівниками . Звіртеся з  поданою нижче інформацією .

Часом труднощі виникають із уживанням числівників на позначення часу 
доби .

Складні випадки відмінювання  числівників § 7 
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Якщо певна година ще не виповнилася, вживають порядковий числівник: за 
двадцять хвилин одина5дцята; десять хвилин до одина5дцятої; пів на  одина5дцяту .

Якщо йдеться про завершений проміжок часу, уживають конструкцію з  при-
йменником по: двадцять (хвилин) по одинадцятій; одинадцята година сорок хвилин .

62. Прочитайте, замінюючи цифри словами .
Зразок.  9:15 — Дев’ята година п’ятнадцять хвилин; п’ятнадцять хви-

лин на десяту; п’ятнадцять хвилин по дев’ятій; чверть на де-
сяту; чверть по дев’ятій.

Уроки розпочинаються о 8:30. Перша перерва триває з 9:15 до 9:25. 
Телефонний дзвінок пролунав о 14:45. Домовилися зустрітися о 15:15. 
Розмова закінчилася о 16. Тренування перенесли на 17:45. Домашні 
завдання було виконано до 19:15. На читання улюбленої книжки зали-
шився час до 20:40.

63. Складіть і  розіграйте діалог (телефонну розмову) між однокласницями 
(однокласниками), як мають відвідати концерт улюбленого музичного гурту . 
Співрозмовники домовляються про зустріч біля Концертного залу, обговорюють 
тривалість концерту та антракту між його частинами . У  репліках діалогу вико-
ристовуйте порядкові числівники на позначення часу .

64. я  — редактор. Прочитайте . Укажіть допущені помилки, відредагуйте ре-
чення . Скористайтеся підказкою .
Оркестр народних інструментів працює в нашій школі з двох тисяч 

п’ятого року. У різні часи в ньому навчалося музиці тридцять три учня. 
Більша половина з них займалися ще й у музичній школі. П’ятеро уче-
ниць зараз грають на бандурах, двоє — на скрипках. Хлопці виконують 
партії на цимбалах, сопілках та бубнами. Святковий концерт розпочався 
в п’ять годин і тривав до без десяти сім годин. Шкільна зала вміщає від 
сто п’ятидесяти до двісті осіб.

ПіДкаЗка

неправильно Правильно
до двох тисяч двадцятого року
три школяра
семеро жінок
в вісім годин
без десяти дев’ять
навчатися музиці
у різні часи

до дві тисячі двадцятого року
три школярі
сім жінок
о восьмій годині
за десять хвилин до дев’ятої
навчатися музики
у різний час

  Визначте види допущених у  реченнях помилок . Які з  норм літературної мови 
в  кожному з  ви 5падків порушено? Звіртеся з  поданою на фо 5рзаці підручника табли-
цею «Норми літературної мови» .
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65. Детально розпишіть звичний розпорядок свого робочого дня, точний час 
початку і  завершення кожної з  подій передаючи словами . Використовуйте різні 
форми позначення часу .

 § 8 Дієслово. Дієслівні форми

66. Прочитайте . За змістом прочитаного сформулюйте по два доповнюваль-
них та уточнювальних питання . Поставте їх однокласникам, вислухайте відповіді . 
У  відповідях визначте дієслова .

Появу Інтернету вважають явищем більш важливим за відкриття Аме-
рики. Мережа сприяє розширенню сфери людського існування, встанов-
ленню іншого способу спілкування, вибудові свого життя по-новому. Ми 
міцно розташувалися в соціальних мережах, щодня оновлюючи свій ста-
тус, залишаємо дотепні коменти, читаємо й пишемо твіти. З людиною, 
з якою ми спілкуємося онлайн, ми не просто обмінюємося інформацією, 
ми зав’язуємо з нею стосунки, можемо розповісти й показати їй про себе 
ВСЕ. Тепер ми маємо кілька життів в одному, ми постійно змінюємося, 
навчаємося, удосконалюємося (За П. Шереметою).
  Визначте в  реченнях тексту дієслова, до кожного поставте питання .

  Які з  ужитих у  реченнях тексту дієслів означають дію? які означають стан?

Дієслово  — самостійна частина мови, що називає дію або стан предмета 
і  відповідає на питання що робити? що зробити? що роб лять? що зроблять? 
що робили? що зробили? що робиться з  предметом? у  якому стані він перебу-
ває? та ін .

Дієслова мають такі граматичні категорії: вид, спосіб, час, а  в  окремих фор-
мах  — особу, рід і  число .

ФОРМи ДІЄслОва

назва форми на яке питання 
 відповідає Загальне значення Приклади

неозначена 
форма

що робити?
що зробити?

дія, стан або процес 
поза часом, спосо-
бом, числом, особою

писати, відкривати

§ 8 Дієслово. Дієслівні форми
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назва форми на яке питання 
 відповідає Загальне значення Приклади

особове 
 дієслово

що роблю?
що зроблю?
що робив?
що зробив?
що буду робити?
що робитиму?
і под .

дія, стан предмета пишу,  
відкрию,  
писав,  
відкрив,  
буду писати,  
писатиму

Дієприкметник який? яка? яке? 
які?

ознака предмета за 
дією

писаний, відкритий

безособова фор-
ма на -но, -то

що зроблено? дія, яку сприймаємо 
як результат

писано, відкрито

Дієприслівник що роблячи?
що зробивши?

додаткова дія, озна-
ка, обставина дії

пишучи, відкривши

незмінюваними формами дієслова є неозначена форма (інфінітив) та діє-
прислівник, відмінюваною  — дієприкметник, дієвідмінювані форми  — дійс-
ний, умовний і  наказовий способи .

Дієвідмінювані (особові) форми дієслова виконують у  реченні роль при-
судка: Краса блідне перед гідністю . Справжні коштовності не бряжчать .

відмінювана форма (дієприкметник)  — є  в реченні:
  означенням: Поділене лихо  — півлиха;
  іменною частиною складеного присудка: Перед чемністю всі двері розчинені .

Дієприкметниковий зворот завжди є  означенням: Несмачний хліб, чужим но-
жем краяний .

незмінні дієслівні форми на -но, -то виконують роль присудка: Усе на 
світі мозолями створено .

незмінювана форма дієслова (дієприслівник) є  в реченні обставиною: 
Беручи, думай, як віддаватимеш .

Дієприслівниковий зворот завжди є  обставиною: Дивлячись на чужі вади, 
позбувайся своїх .

неозначена форма дієслова може бути:
  підметом: Жити  — значить творити;
  присудком: Найбільше зло  — потурати злу;
  додатком: У  хаті на підлозі не навчишся (чого?) плавати;
  неузгодженим означенням: Уміння (яке?) говорити може ворогів помирити;
  обставиною: Вийдімо (з якою метою?) позамітати коло своєї хати!
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67. Прочитайте, визначте форми дієслів, назвіть їх, з’ясуйте синтаксичну роль 
кожної .

1. Часом про когось кажуть: «Він ще не знайшов себе». Але себе не 
знаходять, себе створюють! (Т. Зас) 2. Що значить любити себе? Це оз-
начає розуміти свою власну гідність (Л. Гузар). 3. Те, що не сказано, 
буде не сказано, те, що не зробиш, залишиться так. Бо так воно ство-
рено, так і пов’язано, що інший тебе не замінить ніяк (І. Коваленко). 
4. Сполохані орли злітають у небо, перелякані жаби стрибають у болото 
(Є. Дудар). 5. Нам би гуртом понад хмари зростати, виструнить спини 
свої… (М. Гриценко) 6. Зачиняючи двері, доля неодмінно відчинить вік-
но (П. Коельйо). 7. Якщо ти народжений без крил, не заважай їм рости 
(Коко Шанель).
  Що означає створити себе? У  відповіді вживайте різні форми дієслова: особові, 

неозначену, дієприкметник і  дієприслівник .

68. Перепишіть прислів’я, розставляючи пропущені розділові знаки . Визначте 
вжиті в  них дієслівні форми .

1. Тільки щось роблячи можна чогось навчитися (Франц.). 2. Не лі-
нуйся йти туди куди тебе покликано (Тур.). 3. Виходячи в море пам’я-
тай напрямок рушаючи в путь пам’ятай дорогу (Нім.). 4. Опинившись 
у морі або пливи або тони (Норв.). 5. Вирушаючи в дорогу дивись упе-
ред а не назад (Латис.). 6. Краще зароблений шматок хліба аніж сма-
женина з чиєїсь ласки (Словац.). 7. Краще піти ніж сидіти й чекати 
чи будуть пригощати (Італ.). 8. Не взявшись за сокиру не збудуєш 
хати (Укр.).
  Визначте спосіб ужитих у  реченнях особових дієслів .

  Якою думкою об’єднано прислів’я? Чому ця тема ніколи не втрачає актуальності?

69. Попрацюйте в  парах. Складіть текст публікації (50–60  слів) для соцмере-
жі Facebook про позитивні якості та недоліки електронних підручників . У  тексті 
використайте дієслова в  неозначеній формі, а  також особливі форми дієслова: 
дієприкметники та дієприслівники .

70. я — редактор. Відредагуйте і запишіть речення . За потреби скористайтеся 
підказкою .
Головною моєю рисою являється допитливість. Тому я із задоволен-

ням читаю який завгодно довідник або любий словник. Що стосується 
мене, то словниками я користуюся щодня, і це співпадає з тим, що радить 
нам наша вчителька. Особливо часто я використовую перекладацький та 
правописний словники. А грінченківський словник, він завжди на моєму 
робочому столі. Виконуючи моє домашнє завдання, я часто звіряюся саме 
з ним.
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ПіДкаЗка

неправильно Правильно

являтися (бути), являється (є)
який завгодно
любий
що стосується мене
співпадати
грінченківський словник

бути, є
будь-який, хоч який
будь-який
щодо мене, як на мене
збігатися
Грінченківський словник

71. Перепишіть, уставляючи пропущені літери . Позначте в  словах орфограми .
1. Не завжди говори все, що зна..ш, та завжди знай усе, що каж..ш. 

2. Якщо пер..повнене серце, хіба мовчат..муть вуста? 3. Говорити не ду-
маюч.. — стріляти наосліп. 4. Людину застереж..ш — все одно що оз-
бро..ш. 5. Мовлене слово і кинутий камінь не поверн..ш. 6. Говорити про 
Хим..ні кури. 7. Маюч.. гострий язик, май міцні ребра. 8. Хоч і каж..ш 
жартома — кажи, подумавш.. . 9. Рана, нанесена рукою, заго..ться, біль, 
заподіяний словом, не втаму..ться ніколи.
  Укажіть ужиті в  реченнях дієслівні форми: інфінітив, дієвідмінювані (особові), від-

мінювані (дієприкметник), незмінювані (діє прислівник) .
  Усі дієслівні форми підкресліть як члени речення .
  Які з  поданих прислів’їв можна використати, аналізуючи роботу сучасних ЗМІ? 

Яких вічних цінностей вони стосуються?

Практична риторика

Метафора, її роль у мовленні

72. Прочитайте уривок з  інтерв’ю, наданого інтернет-виданню «Радіо Свобода» 
лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка в  галузі літерату-
ри Мирославом Дочинце 5м . Визначте вжиті письменником метафори, обґрунтуйте 
доцільність їх уживання . Як впливає метафора на читача (слухача)?
— Українці з кожним роком довідуються про нові сторінки національ-

ної історії, часто у трагічному забарвленні і з досвідом численних невдач. 
Чи існує український рецепт успішної нації?
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— Нам треба частіше струшувати з себе істо-
ричний попіл, а не посипати ним собі голову. Ми 
плачемо чи голосимо в народних піснях, постійно 
займаємося самобичуванням, зойкаємо, мовляв, 
які ми нещасні. Історично ми це сконцентрували 
свідомо чи підсвідомо в собі, і в цьому наше сер-
це десь підірвано. Треба відпускати це від себе, 
подібно до європейських народів. Вони пройшли 
не менш важкий шлях, поклали чимало жертв, 
поки прийшли до цивілізаційних, мудрих, демо-
кратичних речей.

Світ нас, українців, уже прийняв. Він прийняв нашу внутрішню свобо-
ду, гідність, доброту, миролюбність і готовність ці цінності приймати і за-
хищати. Зараз настав час демонструвати інші цінності — виробляти новий 
продукт, як економічно-промисловий, так і духовно-культурницький. Ми 
цю нішу заповнюємо. Особливо молодь потребує українського культурниць-
кого продукту. Росте вага українського слова, воно стає предметом націо-
нальної гордості і навіть потужною зброєю. Тішить і те, що українські 
письменники присутні в Європі. Нас бачать, і відчувається, що ми потрібні.
  Над чим ви замислились, прочитавши уривок з  інтерв’ю? У  чому згодні з  про-

мовцем? У  чому могли  б із ним посперечатись?
  Які твори сучасної української літератури, музики та кіномистецтва здійснюють 

найбільший, на вашу думку, вплив на молодь? Які цінності вони стверджують?
  Який фразеологізм обіграно письменником? Витлумачте доцільність його вико-

ристання .

Промовець має зацікавити, захопити, на щось надихнути або до чогось 
спонукати слухачів . Для цього необхідна образність викладу . Тому ораторові 
важливо вміти «знаходити» й  уживати такі переносні значення слів (тропи), які 
впливають на людину, «зачіпають» її емоції, почуття, переживання, активізують 
інтелек туальну діяльність .

Тро5пи, які роблять виступ о5бразним, яскравим, впливо5вим, називають ри-
торичними .

риторичні тропи мають важливу особливість: дивуючи яскравістю, оригі-
нальністю, часом несподіваністю, вони дарують слухачеві (читачу) інтелектуаль-
не задоволення від їх «розгадування» й  розуміння, змушують «дивуватися» від 
точності переносного значення .

Саме риторичні тропи, надаючи виступу особливої виразності, образності, 
привабливості, забезпечують зрозумілість, емоційність промови, сприяють кра-
щому запам’ятовуванню її змісту .
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Риторичні тропи можна не тільки добирати, а й створювати . Механізм такого 
«створення» запропонував у  свій час давньогрецький філософ Арістотель .

73. Прочитайте . Витлумачте вжиті в  афоризмах метафори . Сформулюйте тему 
виступу, у  якому ці метафори можна використати .

1. Книжки5 — кораблі думки, що мандрують хвилями часу, несу-
чи свій дорогоцінний вантаж від покоління до покоління (Ф. Бекон). 
2. Книжка — казкова лампа, що дарує людині світло на далеких і тем-
них дорогах життя (Г. Лейбніц). 3. Є книжки5, які варто покуштувати, 
є такі, які слід проковтнути, і лише деякі варто розжувати і перетравити 
(Ф. Бекон). 4. Чита5ння — це віконце, через яке діти бачать, пізнають світ 
і самих себе (В. Сухомлинський). 5. Життя без книг — це хата без вікна 
(Д. Павличко).
  Чи можна стверджувати, що метафора є  творчою грою зі словом, різно 5видом 

інтелектуальної за 5гадки, яку має «розгадати» адресат мовлення  — слухач або читач? 
Відповідь аргументуйте .

74. Попрацюйте в  групах. Уявіть, що маєте виступити перед четвертоклас-
никами на відкритті «Клубу шанувальників книжки» . Скориставшись пам’яткою, 
створіть 3–4  метафори, спроможні зробити виступ виразним і  цікавим для дітей .

ПАМ’ЯТКА «ЯК СТВОРиТи МЕТАФОРУ»
1. Доберіть і запишіть слова, що називають два предмети (поня5ття, яви-

ща), які хотілося б порівняти. Перше слово має бути ключовим (най-
більш важливим) у тексті виступу, друге — називати предмет (понят-
тя, явище), у чомусь суттєво подібний до першого:

  за кількістю, розміром: море задоволення; потік думок; купа  запитань;
  за кольором: сніжно-білий папір; небесно-синя обкладинка; дизайн ви-

рви-око;
  за формою: прямокутник підручника; кубики літер; стрічка дороги;
  за розташуванням: вміло розкидані ілюстрації; виноски в підвалі сто-

рінки;
  за ступенем рухливості: швидкий розум; повзуть думки; вибухають 

почуття; крутиться дзиґою здогад;
  за характером звучання: стогне за вікном вітер; розповідає телеві-

зор; шепіт сторінок;
  за ступенем цінності: золоті слова; перли знань; дорогоцінні думки;
  за призначенням: вогонь допитливості; ключ до знань; павутина сум-

нівів.
2. Добираючи друге слово (для порівняння), поміркуйте: позитивну чи 

негативну оцінку названого першим (ключовим) словом увиразнить 



Метафора, її роль у  мовленні 

51

створена вами метафора (золоте (чуйне) серце — залізне (байдуже) 
серце).

3. Відредагуйте метафору. Намагайтеся зробити її якнайвиразнішою. Не 
забувайте: у порівнянні схожість указується прямо, а в метафорі до-
мислюється!
якщо відразу створити яскраву метафору не вдалося, не сумуйте!
Підготовка промови — справа нелегка.
Успіху можна досягти працею!

  Складіть і  запишіть план трихвилинного виступу перед дітьми «Книжка в  твоєму 
житті: у  школі й  поза нею» .
  Складіть за планом текст виступу, проговоріть його у  класі . Використовуйте ді-

брані вами метафори .
  Обговоріть у  класі прослухані виступи . Визначте виступ, що вирізняється: 1) до-

цільністю метафор; 2) свіжістю й  несподіваністю метафор .

75. Попрацюйте в  парах. Уявіть, що журналісти відомого телеканалу, готуючи 
актуальне шоу, звернулися до вас із запитанням: «Яку книжку ви подарували  б 
меншому братові або сестрі?» Сформулюйте й  запишіть відповідь, яку, можливо, 
буде озвучено по телебаченню . Орієнтуйтеся на досвід вашого чита 5ння в  дитин-
стві . Уживайте дібрані або самостійно складені метафори .

Різно5видом метафори є  уосо5блення . Це перенесення властивостей живих 
істот на предмети, явища чи абстрактні поняття, «оживлення» їх: Реве та стогне 
Дніпр широкий (Т .  Шевченко) . Ніч закутала сад в  оксамитове небо (Т .  Хоменко) . 
Сад потягається зо сну (М .  Рильський) .

Окремим видом уособлення є  персоніфіка5ція (від лат . persona особа + 
facio  — роблю)  — неживим предметам або природним явищам із метою їх 
яскравішого зображення надають властивостей людини: Полтавськими вулиця-
ми бігала осінь, смітила листям, уціляла в  голови перехожих каштанами, роз-
гортала обрії (Л .  Перлулайнен) .

76. Прочитайте . Визначте вжиті в  реченнях тропи .
1. На небі сонце сміялося так, що не відповісти йому усмішкою було б 

просто нечемно (О. Іваненко). 2. Хіба ж не плачуть хмари і мажорно, 
хіба мінорно вітер не сміється? (О. Галета). 3. Всміхнувсь Хрещатик то-
горічним привітом, розстебнув пальто і капелюх здійняв (М. Семенко). 
4. Хоча втома і голод валили ніг, а думки, мов чорні птиці, клювали мо-
зок, і хоча болі вчепилися за серце й душу, я не почував себе переможе-
ним (М. Стельмах). 5. Не будь солодкий, бо розлижуть, гірким не будь, 
бо розплюють (С. Воскрекасенко).
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  Позитивну чи негативну оцінку предмета (поняття, явища) увиразнює кожна 
з  метафор?

  Витлумачте цитату з  поезії В .  Симоненка Не стала навколішки гордість моя . Ви-
користавши самостійно дібрані метафори, складіть речення про такі риси людської 
вдачі, як мужність, хитрість, вірність, пристосуванство .

77. Перепишіть, розставляючи розділові знаки . Визначте вжиті в  реченнях ме-
тафори, з’ясуйте їх оцінну роль .

1. Довго тужить сумна бандура про діла у старій сивині і якусь не-
відому зажуру навіває та пісня мені. Не мелодія збурена рана не слова 
а безжальні голки тільки бачу не сині лимани і не горді козацькі полки 
(В. Симоненко). 2. Родино Роде мій Народе По капілярах спільних дум як 
сік землі тече свобода неперемінний серця струм! (Ю. Сердюк) 3. Ще і досі 
сивенькі міфи на пожовклих вітрилах пливуть (Т. Бартош). 4. Які ж ми 
непрості і незбагненні у кожному живе здається геній (Н. Поклад).
  Яку думку вклав І .  Драч у  рядок Ми занадто любимо плакучу вербу  — це наш 

герб… ? Який поетичний рядок ви обрали  б за девіз-стимул для сучасної української 
молоді? Запишіть цей рядок .

Метонімія, її роль у мовленні

78. Прочитайте уривок із поезії Максима Рильського . Визначте вжиті в  тексті 
поезії тропи .

Лише дійшовши схилу віку, 
Поезію я зрозумів, 
Як простоту таку велику, 
Таке єднання точних слів,
Коли епітет б’є стрілою 
У саму щонайглибшу суть, 
Коли дорогою прямою 
Тебе метафори ведуть,

Коли зринає порівняння, 
Як з моря синього дельфін: 
Адже не знає він питання, 
Чом саме тут зринає він.
Слова повинні буть покірні 
Чуттям і помислам твоїм, 
І рими мусять бути вірні, 
Як друзі в подвигу святім.

  Поясніть, що об’єднує поезію та риторику .

  Яка роль тропів у  художній літературі? Які тропи називають риторичними?

  Прокоментуйте зміст речення «Так хочеться Рильського перечитати і  знову ро-
боту свою розпочати!» (О .  Лупій) . Що значить перечитати Рильського? Відповідь від-
шукайте в  поданій нижче інформації .
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Метонімія (від гр . metonimia  — перейменування)  — троп, суть якого поля-
гає в  заміні назви одного предмета назвою іншого, що перебуває з  ним у  зов-
нішньому чи внутрішньому зв’язку (а не за подібністю, як у  метафорі) . Порів-
няйте:

Метонімія
(заміна назви одного предмета назвою 
іншого, що перебуває з  ним у  певному 
зв’язку)

Метафора
(уживання слова, що позначає певний 
предмет, для називання іншого предме-
та на основі їх подібності)

Люблю читати фантастів (йдеться 
про твори письменників, які описують 
явища, котрі вважаються неможливи-
ми  — нині або взагалі)

Ну і  вправний ти вигадник! Просто 
фантаст! (вказано на подібність 
певних здібностей  — до вигадництва, 
містифікацій тощо)

За допомогою метонімії називають:
  предмет (твір) іменем його автора: читати Ліну Костенко (замість твори 

Ліни Костенко); купити Франка (замість книжку І .  Франка);
  місцевість, маючи на увазі людей цієї місцевості: Європа виступила із заявою 

(замість представники людей, що живуть у  Європі); Київ гуляв, дихав свіжим 
повітрям (замість люди, що живуть у  Києві);

  предмет за матеріалом, із  якого його створено: переможець узяв золото (за-
мість золоту медаль); ходити в  шовках (замість одягатися в  шовкове вбран-
ня  — як ознака багатства);

  предмет замість його вмісту: закипів чайник (замість вода в  чайнику; випив 
склянку молока (замість молоко зі склянки); витрусити кишені (замість уміст 
кишень);

  предмет (особу) за її важливою, суттєвою ознакою: моє ти щастячко (про 
дитину); совість покоління (про авторитетну людину); радість моя (про при-
ємну людину);

  час за явищем, яке цьому часові властиве: бути вірним до могили;
  дію замість її виконавців: ревізія виявила, комісія склала акт .

Різно5видом метонімії є  сине5кдоха, заснована на кількісному зіставленні 
предметів і  явищ . До сине5кдохи відносять:

  називання частини предмета замість назви всього предмета: хазяйство 
потребує рук (тобто праці людей); загін на п’ятнадцять шабель (тобто 
озброєних шаблями вояків); заробити копійку (хай і  невеликі, але гроші);

  уживання форми однини в  значенні множини: у  саду доспіла вишня; домаш-
ня птиця; перемогли ворога;

  уживання форми множини замість однини: бачили наших заробітчан і  по 
Швейцаріях, і  по Італіях .
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79. Прочитайте . Визначте метонімію та її різновид сине 5кдоху .
1. Сьогодні Гріга слухала й Шопена… У спогадах бентежилась 

душа (Г. Чубач). 2. Після золота осені — срібло зими (М. Стельмах). 
3. У День міста Харків зустрічає делегації з міст-побратимів (З Інтер-
нету). 4. Я люблю свою кімнату, білу, неначе снігурку, з Боттічеллі на 
 стінах (М. Коцюбинський). 5. Знов лечу я над степами, над смарагдом 
нив (Олександр Олесь). 6. Червоний светр і білий сміх я обійняв за плечі 
(М. Вінграновський). 7. По той бік дверей хапливо протупотіли чоботи 
(П. Загребельний). 8. Кінь підводить голову і шелестить щирим золотом 
гриви (М. Стельмах). 9. Люди тягнуться, копійку до копійки  складають 
(Ю. Обжелян). 10. Восени залягає риба в ковбанях (М. Рильський).
  Доведіть, що саме синекдоху покладено в  основу фразеологізмів нога людська 

(тут) не ступала; довгі руки (в когось); відвертати ніс (від чогось) .

80. Попрацюйте в  групах. Прочитайте . Використавши подану в  тексті інфор-
мацію, складіть для розміщення на шкільному веб-сайті текст про шкідливий 
вплив на людську психіку суржику . Використайте метонімію (і  синекдоху) (на-
приклад: школа говорить; читати класиків; вивчати мову до сивини; відпові-
дальність переможе) .
Багато хто забуває, що стосовно мови су5ржик — метонімія, тобто пере-

несення назви одного предмета чи явища на другий. Первісно-бо суржик 
позначав суміш хлібних зернових культур, як-от: жита і пшениці, ячменю 
й вівса абощо (читаємо для прикладу в Костя Гордієнка: «Сіяв пшеницю, 
а зібрав суржик!»). І тільки в новітній, порівняно недавній час це слово 
почало асоціюватися насамперед із сумішшю елементів різних мов, кон-
кретно і головно в умовах України,— української та російської. «Говорить 
по-русько-украйонськи» — таке глумливе або поблажливо-нейтральне мож-
на почути для увиразнення того, що то є — мовний суржик (А.  Погрібний).
  Підготуйте проект Положення про проведення шкільного конкурсу есе на тему 

«Заговори, щоб я  тебе побачив» . Головну увагу приділіть обґрунтуванню важливості 
нормативності мовлення школярів . Складені варіанти Положення обговоріть у  класі .

81. Перепишіть, уставляючи пропущені літери та розставляючи розділові зна-
ки . Визначте вжиті в  реченнях тропи .
Люблю речі створені людськими руками. Коли відкручую накр..вку 

старого годин..ика бачу дбайливо пр..мощений ус..редині наче в гніздеч-
ку розумний механ..зм мене ніби торкає вс..редині теплою лапкою. Ці 
речі досі ж..ві вони дихають на відміну від тих що серійною лавиною 
накр..вають нас сьогодні. Я люблю цю колись пр..ручену людьми мате-
рію у якій ще можна впізнати згорнуту траєкторію чужої думки. Золотий 
п..лок іскристий слід… (За О. Забужко).
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  Позначте в  словах орфограми . Поясніть написання слів  правилами .
  Підготуйте усне стисле висловлення «Речі не старі, а  старовинні» . Уживайте ме-

тафори та метонімії .

82. Прочитайте уривок з  поезії Олекси Довгого . Укажіть ужиті в  переносному 
значенні слова . Визначте типи переносних значень .

До цього вечора я готувався дуже ретельно —
Як не як, а кібернетичний інститут!
Коли я вийшов на сцену,
то побачив повен зал вродливих,
модно вдягнених людей,
молодих і дужих на вигляд.
Я сипав у зал дивовижні перлини Рильського,
Тичини, Малишка.
У залі не було жодної реакції.
Язик перестав коритися мені,
І я, змучений, безсило опустився на стілець,
Який стояв біля столу…
Тієї ж миті у мене потемніло в очах —
Я побачив, що до кожного слухача підведено
Електричний струм.
То були роботи!

  Розкрийте пряме й переносне значення слова робот . Які критерії дають підстави 
називати людину роботом? Чи є  серед цих критеріїв уміння продуктивно спілкува-
тися? Поясніть .
  Письменники-фантасти стверджують, що лише тоді, коли робот зможе підтри-

мувати діалог із людиною, а  та не зрозуміє, що спілкується з  машиною, можна буде 
говорити про створення штучного інтелекту . Створіть і  розіграйте два діалоги люди-
ни та робота, перший з  яких завершиться упізнанням «розумної» машини, другий  — 
повним уподібненням робота до людини .
  Напишіть есе на тему: «Штучний інтелект: помічник, конкурент чи ворог люди-

ни?» У  тексті есе вживайте тропи .

 § 9 складні ви 5падки словозміни дієслів
дати, їсти, відповісти, бути

83. Попрацюйте в  групах. Прочитайте . Сформулюйте за змістом прочитаного 
два уточнювальних запитання, вислухайте  відповіді .
Дієслова у формі другої особи однини теперішнього та майбутнього 

часу мають закінчення -еш (-єш), -иш (-їш): хочеш, будуєш, вариш, гоїш, 
захочеш, збудуєш, звариш, загоїш.

§ 9 складні ви

Складні випадки словозміни дієслівдати, їсти, відповісти, бути § 9 
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Виняток становлять дієслова дати, їсти, відповісти, розповісти: ти 
даси, їси, відповіси, розповіси (а не даш, їш, відповіш, розповіш, як то ча-
сом кажуть).

Дієслово бути має в усіх особах однини й множини форму є. Іноді, 
якщо треба надати фразі врочистого тону, вживають форму єсть: Я єсть 
народ. Форма другої особи однини єси — архаїчна, її вживають, коли тре-
ба надати фразі або підкресленої врочистості, або іронії (За Б. Антонен-
ком-Давидовичем).

84. Прочитайте . Визначте допущені в реченнях помилки . Прочитайте прислів’я, 
уживаючи дієслова у  формах, що відповідають граматичним нормам .
1. Свого розуму в чужу голову не перекладеш, свого сумління комусь 

не віддаш. 2. Як розповіш про свій біль, то вже не так болітиме. 3. За 
кожен лихий учинок рано чи пізно відповіш. 4. Скільки не з’їсиш, на все 
життя не наїсися.
  Визначте особу, число, час дієслів, граматичну форму яких ви виправили .

85. Перепишіть, подані в  дужках дієслова ставлячи у  формі другої особи од-
нини майбутнього часу .

Зразок.  Гірко заробиш — солодко (з’їсти). — Гірко заробиш — солодко 
з’їси.

1. (Дати) обіцянку — добре, дотримаєш її — ще краще. 2. За кожну 
невиконану обіцянку (відповісти) як не перед людьми, так перед своєю 
совістю. 3. Кому відкриєш таємницю, тому (віддати) і свою свободу. 4. Не 
(розповісти) добре про справу, яку зробили інші. 5. Як ти, балакуне, муд-
рий єси, то й собаці слова мовити (не дати).
  Позначте в  словах орфограми . Поясніть написання особових закінчень дієслів .
  Укажіть архаїчну форму дієслова . З  якою метою цю форму вживають сьогодні?
  З уст мешканців деяких областей можна почути прислів’я: Без зубів хліба не наї-

сишся . Свого лиха іншим не віддаш . Укажіть порушення граматичної норми, поясніть 
причину . Виправте допущені граматичні помилки .

86. я — редактор. Відредагуйте і запишіть речення . За потреби скористайтеся 
підказкою .
Якщо твоєю вадою являється незнання мовних норм, ти дасиш собі 

раду, користуючись яким завгодно мовним словником. Готуючись зі слов-
ником до уроків, ти відповісиш на любе запитання вчителя. Твоя відпо-
відь майже співпадатиме з правилом з підручника. Особливо стануть у на-
годі тлумачний та правописний словники. Словник, він завжди має бути 
на твоєму робочому столі.
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ПіДкаЗка

неправильно Правильно

являється вадою
який завгодно
люби5й
співпадати
стати в  нагоді

є вадою (або: …  — вада)
будь-який, хоч який
будь-який
збігатися
стати в  пригоді (бути корисним, знадобитися)

  Визначте види допущених у  реченнях помилок . Які з  норм літературної мови 
в  кожному з  ви 5падків порушено? Звіртеся з  поданою на фо 5рзаці підручника табли-
цею «Норми літературної мови» .

 § 10 Паралельні форми вираження наказового 
 способу дієслів І та ІІ особи множини

87. Прочитайте . Визначте дієслова у формі наказового способу, визначте особу 
та число кожного дієслова .

До великого моменту
Будь готовим кожний з вас —
Кожний може стать 
 Богданом,
Як настане слушний час.
Лиш борися, не мирися,
І даремно сил не трать,
Гордо стій і не корися,
Хоч пропадь, але не зрадь!

(За І. Франком)

Шануймося, єднаймося та 
 будьмо!
Тримаймося родинного стебла!
Забудьмо чвари, і себе не гудьмо,
Доволі нас терзала доля зла.
Не даймося обнятися з ганьбою,
Не даймося продатися брехні.
Допоки ми не будемо собою,
Ніколи нам не бути на коні.

(О. Богачук)
  Розкрийте зміст виділених речень .
  Визначте в  уривку з  поезії І .  Франка форму дієслова, яке не відповідає нормі су-

часної літературної мови . Використавши здобуті на уроках літератури знання, пояс-
ніть таку особливість мови письменника . Поставте дієслово в  належній граматичній 
формі . Звіртеся з  поданою нижче інформацією .

наказовий спосіб дієслова виражає волю мовця у  формі наказу, заклику, 
прохання, побажання, поради, вимо5ги .

Дієслова наказового способу в  однині мають форму другої особи, у  множи-
ні  — першої та другої осіб .

§ 10 Паралельні форми вираження наказового 

Паралельні форми вираження наказового  способу дієслів І  та ІІ  особи множини § 10 
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особа
наказовий спосіб дієслова

однина Множина

і візьмімо (візьмім), визначмо, підтвердьмо

іі візьми, визнач, 
підтверди

візьміть (візьміте), визначте (визначіть), 
 підтвердьте (підтвердіть)

Закінчення -імо (-ім), -іть бувають:
  під наголосом: іді5мо (іді5м), іді5ть; припусті5мо (припусті5м), припусті5ть;
  у дієсловах доконаного виду з  наголошеним префіксом ви-: ви5берімо (ви5бе-

рім), ви5беріть; вислови, ви5словімо (ви5словім), ви5словіть;
  після н  у дієсловах, що мають в  інфінітиві суфікс -ну-: кри5кнімо (кри5кнім), 

кри5кніть; сту5кнімо (сту5кнім), сту5кніть;
  у дієсловах з  основою на л  або р  після приголосного: підкре5слімо (підкре5с-

лім), підкре5сліть; прові5трімо (прові5трім), прові5тріть .
Закінчення -мо, -те вживаємо:

  після й: гра5ймо, гра5йте; купу5ймо, купу5йте;
  після приголосних б, п, в, м, ж, ч, ш, щ, р: сипмо, сипте; ставмо, ставте; 

повірмо, повірте;
  після приголосних д, т, з, с, л, н, причому ці приголосні пом’якшені: сядьмо, 

сядьте; чистьмо, чистьте; злазьмо, злазьте; станьмо, станьте .
Окремі дієслова (бачити, чути, гнити) не утворюють наказового способу .
увага! Утворюючи форму наказового способу дієслова, НЕ вживають дієсло-

ва давайте. Вислови типу давайте зустрінемось не є  нормативними!

88. Перепишіть прислів’я . Після кожного з  дієслів у  формі наказового способу 
позначте в  дужках його особу та число .
1. Утікайте від тих, хто вас захвалює, терпіть і вибачайте тих, хто вас 

гу5дить (Італ.) 2. Розумне слово вислухаймо до кінця (Угор.) 3. Підлабуз-
никові не вірмо ніколи! (Чес.) 4. Держімо язик на припоні. 5. Пильнуймо 
свого язика (Нім.) 6. Люди для нас дерево саджали, саджаймо й ми (Чес.) 
7. Хоч ріжте, хоч бийте, але не обманюйте (Баскське). 8. Під гук млина 
не граймо на скрипку (Серболуж.).
  Виділіть особові закінчення дієслів, обґрунтуйте вибір  закінчення .

89. Перепишіть . Дієслова у  формі наказового способу розберіть за будовою .
1. Націю, родину і людину возвеличмо у нових піснях (О. Лупій). 

2. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвивай-
мо її! Борімося за красу мови, за правильність мови, за багатство мови… 
(М. Рильський). 3. О, будьмо уважні до слів! (В. Коротич). 4. Будьте ж са-
мобутні. Будьте незалежні! (П. Тичина). 5. Забудьмо наші розбрати і чва-
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ри (М. Вінграновський). 6. Праці не принижуйте людської! Не кажіть, що 
потом пахне хліб (Л. Талалай).
  Який із виражених у  реченнях закликів нині є, на вашу думку, найбільш актуаль-

ним? Відповідь обґрунтуйте .

90. Попрацюйте в  групах. Прочитайте уривок зі спілкування на форумі 
веб-сайта «Моволюби» .

нормозахисник Дата: 2.11.2018, 17:25 | Повідомлення # 25

Група: Користувачі
Повідомлень: 25
Статус: Offline

Надзвичайно дратує оте «давайте зробимо», «давайте 
зустрінемось»! Граматичній нормі відповідають 
форми зробімо, зустріньмось! Як же пісенно звучить, 
як заклично вимовляється! Мовна норма — несхит-
ний закон для всіх мовців! Дотримувати мовних 
норм НЕОБХІДНО!

Моволюбка Дата: 2.11.2018, 17:30 | Повідомлення # 23

Група: Користувачі
Повідомлень: 23
Статус: Offline

Щодо наказового способу загалом згодна. Але чи ж 
не чуємо (навіть на уроках у школі) давайте повто-
римо, давай обговоримо? Безумовно, це вплив іншої 
мови, проте саме так чимало людей говорить!
Не забуваймо: мовна норма не така вже й несхитна, 
вона ЗМІНЮЄТЬСЯ! Будьмо до цього готові!

Миротвориця Дата: 2.11.2018, 17:40 | Повідомлення # 15

Група: Користувачі
Повідомлень: 15
Статус: Offline

Подруго, якщо норму хтось там порушує, йдеться 
зовсім не про зміну норми! Просто, крім мови 
літературної, є ще мова загальнонародна, де суворих 
норм не існує. Хай собі старші люди кажуть, як 
звикли і як їм зручно — йдеться про розмовне 
мовлення. Проте порушення норми не є припусти-
мим у школі, у виші, у ЗМІ, у державних устано-
вах! Українська держава має стати європейською 
країною з УНОРМОВАНОЮ державною мовою!!!

  Включившись в  обговорення, сформулюйте й  письмово викладіть свої думки 
щодо дискутованого питання . Обґрунтуйте свою позицію якнайретельніше . Створені 
вами пости обговоріть у  класі .

  Доберіть нікнейми, які відповідають змісту ваших висловлень .
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91. Складіть і  запишіть план доповіді на засіданні шкільного мовного гуртка 
на тему «Паралельні форми вираження наказового способу дієслів 1  та 2  особи 
множини» . Подані нижче речення використайте як приклади, дописавши їх до 
відповідних пунктів плану .
1. Обніміться, брати мої, прошу вас, благаю! (Т. Шевченко) 2. Не забу-

ваймо різних гнізд, землі, що приросла до серця! (Я. Камінецький) 3. Роз-
зирнімося навколо і полюбімо цей світ (В. Шевчук). 3. Даймо на працю 
для України серце, і розум, і руки! 4. Тільки на працю складаймо надії! 
(Б. Грінченко)
  Складіть два-три заклики, з якими ви хотіли б звернутися до однокласників . Ужи-

вайте дієслова у  формі наказового способу .

92. Попрацюйте в групах. Складіть своєрідний словесний навіга 5 тор (супрово-
джувану поясненнями карту-схему шляху від дому до школи) для вашого нового 
однокласника . Використовуйте у  формі наказового способу дієслова вирушати, 
рухатися, обминати, переходити, наблизитися, потелефонувати, розповідати, 
відповідати, дати, з’ясувати .
  Чи спричинило творення форм наказового способу дієслів труднощі? Які саме?

Дієслова розповісти (відповісти, доповісти, переповісти), їсти мають такі 
форми наказового способу: розповідай, розповідаймо, розповідайте; їж, їжте .

Наприклад: Розповідай, Свириде, побачим, що з  того вийде . Їж спіле, говори 
правдиве .

93. Прочитайте . Визначте спосіб, особу й  число кожного з  виділених дієслів .
Знай історію, звичаї, уподобання свого народу, його стосунки з іншими 

народами світу, яких він ніколи не позбавляв ні рідної землі, ні національ-
ної самобутності. Вивчай і люби українську мову, говори нею так, аби всім, 
хто слухає, захотілося навчитися нашої мови й користуватися її скарбами.

Вивчай мови інших народів. Навчаючись чужого, ніколи не цурайся 
свого. Залишайся неповторною українською особистістю в широкому колі 
особистостей, що репрезентують решту народів світу (За О. Пономаревим).
  Поясніть різницю в  лексичних значеннях дієслів репрезентувати  — презенту-

вати .
  Запишіть текст, виділені дієслова вживаючи у  формі ІІ особи множини наказо-

вого способу .
  Розпочніть виконання дослідницького проекту «Вживання наказового способу 

дієслів у  мові ЗМІ та реклами» .


