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Посібник уміщує дидактичний матеріал до кожної з виучуваних у 7 класі тем, 

детальні методичні розробки уроків розвитку зв’язного мовлення, тексти для 

переказів різних видів, систему вправ, що забезпечують підготовку учнів до 

роботи над творами різних типологічних значень і стилів. 

Поданий у посібнику дидактичний матеріал сприяє формуванню національної 

свідомості, української ментальності, моральних переконань, вихованню 

патріотизму, відображають загальнолюдські моральні цінності. До книжки 

ввійшли тексти, присвячені питанням вітчизняної історії та культури, проблемам 

етики, естетики, екології. 

Для вчителів-словесників, студентів філологічних факультетів. 
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ВСТУП  
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*Прочитати речення. Пояснити лексичне значення виділених слів. Чи є ці слова 

спільнокореневими? У кожному із споріднених слів виділити корінь. 

 

Мова народу – кращий, що ніколи не в’яне і вічно розпускається, цвіт усього 

його духовного життя… У мові одухотворюється весь народ і вся його 

батьківщина (К.Ушинський).  Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – 

це його мова, ота жива схованка його духу… (Панас Мирний). Краса і сила 

рідної мови – у здатності впливати на почуття людини, будити в ній благородні 

почуття, змушувати бриніти найтонші струни людської душі (Б.Антоненко-

Давидович). 

 

 

* Спробувати пояснити лексичне значення слів душа, духовний, духовність. За 

потреби звернутися до словника. Яка роль у формуванні духовності народу і 

людини належить мові, мовленню, слову? Чому можна стверджувати, що 

духовність народу формується передовсім завдяки рідному слову? 

 

 

МАТЕРІАЛ ДЛЯ  ПОЯСНЕННЯ  ВЧИТЕЛЯ. 

Варто прочитати (вибірково) та прокоментувати учням такі словникові 
статті:  

ДУША, і, ж. – 1. Внутрішній психічний світ людини, з її настроями,  
переживаннями та почуттями. // За релігійними уявленнями – безсмертна 
нематеріальна основа  в людині, що становить суть її життя, відрізняє її 
від тварини. 2. Сукупність рис, якостей, властивих певній  особі. // Людина 
як носій тих чи інших  рис, якостей. 

ДУХОВНИЙ, а, е. 1. Пов’язаний з внутрішнім психічним життям людини, 
її моральним світом. // Пов’язаний зі спільністю  ідей, поглядів, прагнень і 
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т.ін. // Нематеріальний, нетілесний. Стос. до релігії, церкви, належний їм, 
протилежне: світський. // Який є служителем релігійного культу. 

Із тлумачного словника. 
 
ДУХОВНІСТЬ1 -  специфічно людська якість, що характеризує поведінку 

особистості, є недосяжною як для тварини, так і для машини.  Д. пронизує 
усі форми людської свідомості – моральну, політичну, релігійну, 
естетичну, художню, проте найбільш суттєвою виступає в галузі 
моральних стосунків. За своїм походженням слова “дух”, “душа” пов’язані 
з “диханням” – ознакою, що безпосередньо відрізняє життя від смерті, що 
й дало змогу пов’язати “дух” з потойбічними духами, вважати його 
божественним, безсмертним. Богословська думка зробила “дух”, “душу” 
своїми головними категоріями.  У християнстві Д. пов’язана з внутрішньою 
чистотою, скромністю тощо. 

Антична філософія виділяла в людині три рівні: тіло – душу – розум. 
Моральність древні розглядали як “діяльність душі”, а діяльність розуму 
пов’язували передовсім з наукою. 

Протягом останнього часу слово “Д.” стало одним з найбільш уживаних 
у суспільній лексиці, воно означає певну спрямованість світогляду, 
визначальну позицію в житті. 

Зі словника етики. 
 
Ще в сиву давнину люди розуміли, що мова, слово – це не тільки засіб 

спілкування, за допомогою мови формується світогляд людини, мова 
шліфує людську душу, відтак роблячи людину істотою духовною. Цю 
думку можна проілюструвати, прочитавши семикласникам Притчу про 
сіяча (Євангелія від Марка, 4:3-8; 13-20) та розкривши алегорію її образів. 

“Слухайте: ось вийшов сіяч сіяти. Коли він сіяв, дещо з зерна впало при 
дорозі, та прилетіло птаство й видзьобало його. Інше впало на rрунт 
каменистий, де не було землі багато, і вмить зійшло, бо земля була не 
глибока. Коли ж зійшло сонце, воно згоріло і, за браком коріння висохло. А 
інше впало між тернину, і зійшла тернина та його поглушила, тож воно не 
дало плоду. Ще ж інше впало на добру землю – і дало плід, що сходив і 
ріс: і принесли: те у тридцять, те у шістдесят, а те у сто разів більше”. 

“І сказав їм: “Не розумієте цієї притчі? Сіяч сіє слово. Ті, що край дороги, 
де сіється те слово, коли почують слово, - зараз же сатана приходить і 
забирає посіяне в них слово. Так само посіяне на каменистому грунті, - це 
ті, що як почують слово, зараз же з радістю його приймають, але не 
мають коріння в собі й непостійні, тож згодом, коли станеться утиск чи 
гоніння на слово, вони негайно ж зневірюються.  Ще інші, посіяні між 

                                           
1
 Див. Словарь по этике. // Под ред. А.Гусейнова и И.Кона, М.: Изд-во 

политической литературы, 1989, - 447 с. – Подано зі значними скороченнями. 
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терня, це ті, що чули слово, але клопоти цього світу, принада багатства й 
жадоба до інших речей, увійшовши, заглушують слово, і воно стає 
неплідним. А  посіяні в добру землю, - це ті, які чують слово, його 
приймають, отож і приносять плід: той у тридцять, той у шістдесят, той у 
сто разів більше”. 

Учителеві слід пояснити семикласникам, що саме за допомогою мови, 
слова можна вкласти у людські душі знання, які навернуть до добра, 
виплекають духовність. Недарма образ сіяча, який намагається посіяти 
в душах добро, правду і знання, був використаний багатьма митцями. У 
Тараса Шевченка читаємо: 

     Орю свій переліг – убогу ниву! 
                                      Та сію слово. Добрі жнива 
                                      Колись-то будуть… 
Коли ж над Україною нависло загроза загибелі, Тарас Шевченко саме 

на мову поклав місію рятівника нації і держави:1 
…Я на сторожі коло їх 

                                           Поставлю Слово! 
На думку Кобзаря, саме рідна мова, плекаючи духовність народу, 

визначає земну і космічну сутність  нації. 
 

* Прочитати. Пояснити, яким чином подані речення пов’язані із Біблійною 

притчею про сіяча та формуванням духовності народу засобами рідної мови. 

 

Як ратай зерна сіє у ріллю, кладу слова у душу найповніші: “братерство”, 

“материнство”, “мир”, “люблю”… Від слів таких стає мені ясніше (В.Женченко). 

Сійте в головах думи вольнії, в серцях жадобу братолюбія, в грудях сміливість 

до великого бою за добро, щастя й волю всіх! Сійте! На пухку, на живу ріллю 

впадуть сімена думки вашої! (І.Франко). Нехай не знає втоми та рука, що добре 

зерно в добру землю сіє, що зневажає чорні суховії і щедра, як напровесні ріка! 

(М.Стельмах).  

 

Словник. Ратай – заст. плугатар, орач, сіяч. 

 

*Попереджувальний диктант. Пояснити лексичне значення виділеного слова. 

 

Мова – то цілюще народне джерело, і хто не припаде до нього вустами, той 

сам всихає від спраги (В.Сухомлинський). Не веди мене до криниці,  тільки 

весело забрини, тільки словом простим, сестрице, словом рідним мені дихни. 

(К.Герасименко.) Той, хто дихає суржиком, не може мати духовного здоров’я 

(Д.Павличко).   

                                           
1
 Див. Кононенко П.П. Українознавство: Підручник.- К.: Либідь, 1996.- 384с., 

с.119. 
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Словник. Суржик – 1. Суміш зерна пшениці й жита, жита й ячменю тощо; 

борошно  такої суміші. 2. Перен. Елементи двох або кількох мов, об’єднані 

штучно, без додержання  норм літературної мови. 

 

*Прочитати  поезію. Визначити її тему та головну думку. 

 

Бережи свою духовність, наче свічку у четвер 

Чистий, бережи, як совість, доки ти іще не вмер. 

Все роби по заповіту давніх праотців своїх, 

І сягнеш вершини світу, обминеш смертельний гріх. 

Все роби, що ти повинен  як нащадок козаків, 

І легендою полине  добра слава в глиб віків. 

Пам’ятай про найцінніше, про духовність пам’ятай, 

Слово Боже, слово віще  як свічу, оберігай!   

О.Лупій. 

*Диктант з коментуванням. 

 

    Мова народу — це його дух, i дух народу — це його мова. (Вільгельм фон 

Гумбольдт.) Мова народу – відображення Батьківщини і духовного життя. 

(К.Ушинський.) Нас кличе Україна-мати одвічну силу дарувати,  

свій дух передавать словам... (Д.Білоус.) Мова – це всі глибинні пласти духовного 

життя народу, його історична пам'ять, найцінніше надбання століть (О.Гончар.) 

Мова - це пісня душі,  покладена на слова (Д.Білоус.) Рідна мова моя поетична, 

пісенна,  як народу душа, щира, добра, натхненна. (Н.Красоткіна.) 

 

 

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО  

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У ВИВЧЕНИХ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЯХ 

 

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ  З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ 

 

*Прочитати речення, правильно їх інтонуючи. Визначити однорідні члени 

речення. Переписати, однорідні члени речення підкреслити, пояснити вживання 

розділових знаків. 

 

Люби свій народ. Історія його складна, героїчна, кривава. Не раз йому 

пророкували загибель, з нього глумилися, його принижували. Та він жив, 

будував, творив, мислив. Він народив тебе, батьків твоїх, дідів та прадідів… Він 

народив увесь твій рід, який є великою гілкою на великому й розложистому 

древі його.  
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Шануй його історію, мову й культуру. Чужого научайсь, але й свого не 

забувай!  

За В.Шевчуком. 

 

* Попереджувальний диктант. Однорідні члени речення підкреслити. 

 

Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь. Розказали 

кобзарі нам про війни і чвари, про тяжкеє лихоліття… І широкую долину, і 

високую могилу, і вечірнюю годину не забуду я. Ой гляну я, подивлюся на той 

степ, на поле… Ой піду я не лугами і не берегами, а піду я не шляхами, а понад 

шляхами. Гуляв би я понад Дніпром по веселих селах та співав би свої думи 

тихі, невеселі. Мене по волі і неволі носило всюди.  

З творів Т.Шевченка. 

 

*Переписати, розставляючи розділові знаки (подаємо речення без їх вилучення). 

Однорідні члени речення підкреслити. 

 

І. Хай живе Вкраїнонька й калина у душі, у мріях, у піснях (В.Письменний). 

Земля молодіє від рясту, від сонця, від цвіту. Душа, мов калина, росте і цвіте від 

тепла (С.Пушик). Кожній радію хвилині, листку, травині, перлині, що на стеблі 

тремтить. Безцінна кожнісінька мить! (О.Ющенко).  

ІІ. Лист на дубах ще був цупкий, густий, зелений. Берези тихо пoлум’яніли, 

на жовтому тлі світлішали їхні стовбури та біле гілля. Поодинокі ялини 

здіймалися зеленими смолоскипами. В їхні зелені душі майже не стукає осінь. То 

інші дерева неохоче, поступово здаються перед ласкавою й лагідною 

жорстокістю жовтня. 

У лісі повітря було цілющим, солодким, молодим.  

За Є.Гуцалом. 

 

*Переписати. Підкреслити однорідні члени речення та узагальнювальні слова 

при них. Пояснити вживання розділових знаків. 

 

Білим пухом тополиним все застелено довкола: сад, подвір’я, шлях, левада 

(Є.Гуцало). Все здавалось прекрасним і простим: вітер, хвилі і сонце над ними 

(І.Савич).  Ми придумали все: тягачі, самокиди… Не придумали тільки замінник 

душі (П.Скунць). Тепер не пугалом добра навчать! Нам треба іншого бажать: 

живого слова, правди і просвіти (Л.Глібов).  

 

*Навчальний  диктант. 

 

На селі вже затихли гомін і шум. Тільки дівчата й хлопці  не втихали навіть 

після важкої польової роботи та все співали на вулиці.  На селі співало заразом 

кілька вулиць. Хори змішувались, перепинялись,  часом зливалися докупи. До 
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півночі під зорями сидів Дашкович на ганку. Його причарувало сільське життя, 

рідна мова, рідна пісня, чисте повітря рідного краю, синє небо і тиха, зоряна ніч. 

На другий день старий батько просив сина вивезти косарям обід. Дашкович 

поїхав на луки. Пахло свіжою травою і польовими квітками. Дашкович сів поруч 

з косарями до кулешу. Між ними так і пересипались жарти, приказки. І пісні, і 

приказки, й прислів’я – все те вразило Дашковича надзвичайним багатством 

поезії, жарту, гумору, практичного розуму. Він вийняв книжечку й позаписував 

пісні й приказки (За І.Нечуєм-Левицьким,  120  сл.). 

 

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ 

ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ ТА ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ 

 

*Прочитати речення, правильно їх інтонуючи. Вказати звертання. Дати 

визначення звертанню. Пояснити вживання розділових знаків. 

 

Мамо, чого зажурились? Дайте тепло ваших рук (Д.Луценко). Ти нелегке 

життя прожила, моя мамо! В мозолях твої чесні спрацьовані руки (Н.Кащук). 

Зірка влетіла до хати. Ясно світи, моя зоре висока! Спіть, моя мати 

(М.Сингаївський). 

 

*Вибірковий диктант. Звертання поширені та непоширені виписати у дві 

колонки. 

 

Де ти, мій козаче? Чуєш, вітер плаче? (Т.Буркацька).  Ти, вітре, дерев не 

займай, не будь таким злим і сердитим (Л.Компанієць). Ми з вами знайомі, гуси, 

я – Йвасик-Телесик з казки. А де ж оте незабутнє натомлене гусеня? Добраніч 

вам, сірі гуси! (Г.Білоус). Коли виходжу я в гай зелений, не бійтесь, птиці, 

вилазьте, звірі! Не спис і куля – сопілка в мене… (К.Дрок.) Старі дуби, спасибі 

вам за осінь… (Л.Костенко).  

 

*Переписати речення, визначити звертання. Чи є вони членами речення? 

Пояснити розділові знаки.  

 

Зоре моя вечірняя, зійди над горою…(Т.Шевченко). А ти чаруй, ранкова зоре, 

ти усміхайся, ти світи! (М.Негода). Спи, засни, моя дитино, спи, моє маля. Ніч 

іде в гаї, в долини, трави нахиля. Підеш ти по Україні, де життя буя. Виростай, 

моя дитино, зіронько моя! (А.Малишко).  

 

*Попереджувальний диктант. Визначити відмінок іменників, якими виражені 

звертання. Якими частинами мови виражено означення при звертаннях? 

 

Мир тобі, синя Вкраїно, вірю твоєму прозрінню (О.Князенко). Боже великий, 

єдиний, нам Україну храни! (О.Кониський). Україно моя барвінкова, 
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переконаний твердо в однім, що мені усміхнулася доля народитись під небом 

твоїм (І.Яворський). Бережіть, як ниву хлібну, рідну мову, люди! (В.Івасик). 

Тобі, народне слово, в славі й цвіті сам Бог велів перемагати й жити! 

(В.Соколов). 

 

* Прочитати. Чому в одному з речень виділене слово є вставним, в іншому – ні? 

Дати визначення вставним словам, навести приклади. 

 

 Отак живу. Живу отак, як є. Бува зі мною, як із кожним, всяке (В.Женченко).  

 Тільки зрідка, бува, закурличе в небесах журавлями весна (П.Щегельський). 

 

* Попереджувальний диктант. Визначити вставні слова. Що означає вставне 

слово в кожному з речень? Чи є вставні слова членами речення? 

 

Мабуть, таки єдина в світі ця планета наша голуба… (Г.Донець). І, здається, в 

злагоді і в мирі з Космосом єднається Земля. (Д.Білоус).  Може, в дальню дорогу 

послать солов’я? Хай летить і щебече, і щастям сія. (А.Малишко). А явір, що 

схиливсь над берегами, напевне, дещо розказати б міг (А.Бортняк). У дереві 

кожному скрипка, говорять, живе. (Є.Гуцало). Ось літо бабине з полів, як хмара, 

піднялося. Це, кажуть, вітер посивів й розгублює волосся (В.Швець). Ми живемо 

лиш доти, зрозумій, доки нам болить чийсь біль чужий (Л.Скирда). 

 

* Диктант із коментуванням. Визначити вставні слова та звертання. 

 

Заспівай мені, мамо моя, як, бувало, колись над колискою. (О.Богачук). То 

дарма, що йде до тебе осінь, ще тобі, матусю, не старіти! Це ж у тебе, певне, на 

волоссі павутиння бабиного літа… (В.Колодій). Кажуть, десь побіля школи є 

один чудесний сад. Там до сонця тягне вуса кучерявий виноград. Справді, лиш 

ти пройдеш полем і по стежці ступиш крок, то побачиш біля школи 

молодесенький садок. (М.Пригара.)  

 

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ПРЯМІЙ МОВІ ТА ДІАЛОЗІ 

 

* Прочитати речення, правильно їх інтонуючи. Дати визначення прямій мові. У 

кожній з конструкцій вказати пряму мову та слова автора. Пояснити вживання 

розділових знаків. 

 

    Лис Куріпку заспокоїв: «Що – розбійник я хіба?» (Г.Єлишевич.) «Пес, сторож 

сплять. Одній мені не спиться», -  в турботах про курник пережива Лисиця. 

(С.Коваль.) 

 

* Переписати, розставляючи розділові знаки (подаємо речення без їх вилучення). 

Вказати пряму мову та слова автора. 
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І сова каже: “Мої діти найкращі!” (Нар.творч.). Каже мати про Мартина: “Та 

воно ж іще дитина!” (П.Опанасенко). “Чому це ти подряпаний?”- Юрко Тимка 

пита. Тимко йому відказує: “Та я ж купав кота!” (Г.Бойко). Чванливий соняшник в 

оточенні рідні розмову вів, хвалив себе без краю: “Ви можете позаздрити мені!  

Над сонцем я велику владу маю” (П.Ключина). 

Хлопчик каже приятелеві: “Приходь до нас. Мені подарували собаку, я хочу 

перевірити, кусається він чи ні” (Нар.творч.). “А покажи-но Чорне море!”- 

звернувсь учитель до Юрка. Юрко підвівсь і пильним зором по карті з краю в 

край блука. Блукав, блукав, а по хвилині невинно очі підніма: “А тут моря все 

тільки сині, а чорних – жодного нема!” (Є.Бандуренко). 

 

* Диктант із коментуванням. 

 

Я прощаюся з літом. І воно мені каже: “Прощай!” Шипшина важко віддає 

плоди. Вона людей хапає за рукава, вона кричить: “Людино, підожди! О, підожди, 

людино, будь ласкава…” (Л.Костенко). Заходить сонце за ясний поріг, а я молю: 

“Побудь іще хвилину…” (В.Бровченко). І спів, як плач, з калинового мосту: “Літа 

мої, верніться хоч у гості…” (Т.Коломієць). “Кульбаби, кульбаби! – закумкали 

жаби. – Чом ви нещасливі? Чом стали ви сиві?” У відповідь чути: “Оті парашути – 

то все наші діти, схотіли летіти з неба на луки… Посивієш з розлуки…” 

(І.Дробний). 

 

* Прочитати народні усмішки. Скільки осіб бере участь у кожній з наведених 

розмов? Дати визначення діалогові. Повторно прочитати діалог за особами, 

правильно інтонуючи речення. Пояснити вживання розділових знаків. 

 

- Ой, як же ми мало вкосили!  

- Ви старий, а я малий, кому ж було косити? 

- Ой, як же ми багато з’їли! 

- Ви чоловік і я чоловік, чи ж не було кому? 

 

- Це квартира директора кінотеатру? 

- Так, а що трапилось? Хто говорить? 

- Вибачте, я хотів запитати, о котрій відкривається ваш кінотеатр? 

- І задля цього ви розбудили мене уночі? Погляньте на годинник! Зараз друга 

година! 

- Перепрошую, але це дуже для мене важливо. 

- Приходьте завтра о десятій ранку. 

- Мені не треба приходити. Мені треба вийти. 

 

*Записати тексти у вигляді діалогів. Прочитати, правильно інтонуючи. Пояснити 

вживання розділових знаків. 
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 Хто винен? Невістка. Так її вдома нема! Та он її плахта на жердці висить!  

 Тату, а де ви народились?  У Львові. А мама? Мама – в Мукачеві. А я? Ти – 

в Косові. То як же ми усі троє зійшлися?  

Народна творчість 

 

* Диктант із  коментуванням. 

 

       І.Дівчата з відрами бігли в берег по воду і співали пісень. 

- Добривечір, дівчино! Що ти несеш? – спитав парубок в дівчини з довгою 

чорною косою. 

- А хіба не бачите? Моркву!- сказала сміливо дівчина. 

- А де ж ти набрала тієї моркви? 

- В криниці нарвала! – сказала дівчина й засміялась так, неначе соловейко 

защебетав.  

За І.Нечуєм-Левицьким. 

ІІ. Пам’ятай, що кажуть працьовиті люди: “Хто живе нечесно, горе тому буде!” 

(В.Іванович.) Мудрі люди приповідку склали, мабуть, недарма: “Котика чим 

довше гладиш, вище хвіст він підійма!” (С.Воскрекасенко). 

 

 

СПОСОБИ ТВОРЕННЯ СЛІВ 

 

* Утворити різні форми поданих слів. До кожного з слів дібрати спільнокореневі, 

записати їх, виділити корені. Пояснити, як відрізнити спільнокореневі слова від 

різних форм одного й того слова. 

 

                                       Україна, пісня, місто, земляк. 

 

* Прочитати. Вказати у реченнях різні форми одного слова та спільнокореневі 

слова. Пояснити, як  їх розрізнити. 

 

І вечір уже звечорів, і ясена тінь вечорова ховає у сонній траві гнізда 

прохололу підкову (Л.Талалай). Озеро в лісі, в озері – ліс, мов лапки лебідки, 

плаває лист (М.Сингаївський). Закуталась баба камінна в камінну хустину. На 

пояс камінний причеплено дзеркало й ніж. В камінної баби те дзеркало також 

камінне. І ніж той камінний, хоч камінь ножем отим ріж. В камінних очах її думи 

камінні витають, цим думам камінним минули камінні віки… (Є.Гуцало). 

 

*Визначити, від якого слова і яким  способом утворено кожнне з поданих слів. 

Пояснити написання слів, визначити орфограми. 

 

 Найсильніший, пригорнути, розповісти. 
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 Земелька,  павучисько,  годинник, киянин. 

 

* Від поданих слів утворити слова за допомогою префіксів та суфіксів одночасно. 

 

                      Сніг, вухо, дорога, тінь. 

 

*Визначити спосіб творення поданих слів. Пояснити написання слів, визначити 

орфограми. 

 

             Насипати – насип; юний – юнь; міцний – міць; нестримний – нестрим. 

 

* Зі слів кожного словосполучення способом складання утворити нові слова. 

 

Падають зорі;  трясеться земля;  гасити вогонь; чорна земля, багато літ; сім  

барв; сто поверхів. 

 

* Пояснювальний диктант. Визначити спосіб творення виділених слів. 

 

І ось від Дніпра через зелень дібров на пагорби давні неквапом  зійшов  

Апостол Андрій Первозванний (В.Ткаченко). Така дзвінка глибінь блакиті, мов 

розмальована емаль (В.Кобилянський). Тремтить димок з сигари димаря, земля 

вдягла червону хустку сходу… (Б.Чіп). Пошлю вам посилочку, дітки, хоч пошта у 

нас за версту, получите, поцілуйте картопельку золоту (Л.Кульбак). Пустоцвіти 

й сьогодні зростають із доброго кореня. Та народ не загинув. Не вмерла країна 

нескорена (С.Литвин).  Всі поради пропускає мимо вух. Через те його прозвали – 

Мимовух (Д.Білоус). 

 

* Зробити словотвірний розбір слів  розхвилюватися, прибережний, водограй. 

 

ЧАСТИНИ МОВИ 

 

* Записати речення, підкреслити в них члени речення, визначити частини мови. 

Який розділ науки про мову вивчає словосполучення й речення, їхню будову, 

члени речення? Який розділ науки про мову вивчає частини мови? Назвати відомі 

вам самостійні  частини мови.  

 

Усміхнеться у лузі калина. Віща птаха в гаю закує. І до вічного неба Вкраїни 

променітиме серце моє (І.Прокоф’єв). А навесні білила мати стіни, білила стіни 

небом України (В.Березінський). Сім шляхів повело від хати, і на кожен виходить 

мати (М.Томенко). Зросту хоча б калиновим кущем під вікнами моєї України! 

(Г.Світлична). 
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* Записати прислів’я, уставляючи на місці крапок пропущені слова. Якою 

частиною мови є кожне з уставлених слів? Дати визначення кожній із самостійних 

частин мови. 

 

За народ і … віддамо життя й долю. Без волі плачу … . Козак живе не тим, що 

є, а тим, що … Громада - … чоловік.  Який народ, … й порядки. . Один день п’є й 

танцює, … голодує. 

 

Для довідок. Волю. Доволі. Буде. Великий. Такі. Двадцять дев’ять. 

 

* Прочитати. Визначити службові частини мови. У чому полягає різниця між 

службовими і самостійними  частинами  мови? 

 

Мати сіяла льон під моїм вікном, а вродив соняшник (Б.Олійник). А понад 

нами небо блакитне, а попід нами трави зелені (А.Малишко). Тихо-тихо, як 

незримий гном, теплий дощ танцює під вікном (С.Пушик). Куди, куди біжить 

дорога ця? Немає їй ні краю, ні кінця…  (В.Бобинський). Що таке пам’ять? Це 

вікно у минуле. Його ні відчинити, ні розбити. (М.Сарма-Соколовський). 

 

* Пояснювальний диктант. Вказати, якою частиною мови є кожне з виділених 

слів. Яким членом речення? 

 

Храни ж нас, всевишній Боже, бо щось нашим душам щемко. Народу пісенну 

долю нехай обмина біда. Хай кожного з правдоборців обніме Тарас Шевченко, і 

всіх їх нехай пригорне Григорій Сковорода (Г.Білоус). 

 

* Диктант із коментуванням. У вказаному вчителем реченні визначити частини 

мови. Виділені слова розібрати як частини мови. 

 

Я вернувся до тебе, отчизно моя, і всміхаюся рідним долинам. Як же солодко 

пахне ласкава земля чебрецем і полином! (М.Орест). …До джерела! Там 

споконвіку  мій рід козацький силу п’є. Там наші праслов’янські ріки, в них слово 

скупане моє (В.Шовкошитний). А як прийде остання хвилина, за Вкраїну ще раз 

помолюсь, золотими житами відлину і барвінком густим простелюсь 

(І.Яворський). 

 

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ 

 

ДІЄПРИКМЕТНИК                       

ДІЄПРИКМЕТНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ЗАГАЛЬНЕ 

ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ 
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* Переписати, перегрупувавши словосполучення так, щоб у першій колонці були 

іменники з прикметниками, а в другій – іменники з дієприкметниками. Що 

спільного мають дієприкметники та прикметники? У чому полягає різниця між 

ними? 

 

Жовте листя 

Світліючий обрій 

Печальний погляд 

Зеленіюча трава 

Пожовтіле листя 

Світлий обрій 

Запечалений погляд 

Зелена трава 

 

 

*Вибірковий диктант. Виписати дієприкметники, поставивши їх у початковій 

формі. 

 

І. Чужа сторона тугою зорана, сльозами засіяна. Учений шпак говорить всяк. 

Зароблений сухар краще краденого бублика. Розуму палата, а ключ від неї 

загублений. Або з вовками любо жити, або з’їденим бути.  Лежачий плуг 

поржавіє, ледача людина постаріє. Такий, що з вареного яйця висидить горобця. 

Тільки сир одкладений гарний, а одкладена робота – ні. Забажалося печеного 

льоду. Поділене горе – півгоря.  

Народна творчість. 

     ІІ. Я рушник пам’ятаю той змалу – ним у хаті лиця не втирали, а на білені 

вішали стіни (М.Сов’як). У мене долоня дідова – шкарубка, огрубіла 

(В.Фединишинець). Ах, сонях, сонцем припорошений, і мед, бджолиним роєм 

ношений! (Г.Світлична). Заквітла конюшина, і привітали бджоли  червоним 

вишиване зелене поле (П.Омельченко). Я довго стоятиму на перехресті, аж поки 

тополею без протестів  спокійно вросту в рожевіючу ніч (Л.Горлач). У комишах 

сховалися від спеки притухлі очі вицвілих озер (В.Пузиренко). 

 

*Диктант із коментуванням. Визначити дієприкметники, з’ясувати синтаксичну 

роль кожного.  Визначити рід, число, відмінок, вид і час дієприкметників. 

 

    Хата побілена. Сад і криниця. Проситься в серце матусина пісня 

(М.Сингаївський). Вечір задуманий після дощу (М.Семенко). Заплакали дощі над 

світом посивілим. І сонце з хмар нечасто  простилає над обрієм земним ясніючий 

кумач (Ю.Стадниченко). Єдине дерево край поля – стара покручена сосна 

(О.Лупій). Тканина нашого життя зіткана з ниток часу. (В.Черняк.)  Давня мрія 

забута – мов напнута струна (Л.Куліш). 

 

* Переписати, на місці крапок уставляючи пропущені літери. Вказати 

дієприкметники, визначити їхні граматичні ознаки. 
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Жита врунисті, подорожник запорошений, тополі ро..тріпані потяглись до 

сонця. (Б.Харчук). А пожовкле листя  мчить кудись у просинь і безсило пада на 

стежки сумні… (Д.Фальківський). Рудою білкою пожовклий лист біжить по 

стовбуру дубовому і пада на землю, золотом ро..плавленим др..жить... (Є.Гуцало). 

Два листки осокорові накупалися в просині, облітати вже скоро їм. Золотаво 

тріпочуться, наче крильця налякані, певно, листю не хочеться дні стрічать 

незаплакані (М.Клименко). 

 

* Прочитати прислів’я. Вказати дієприкметники, а також дієприкметники, що 

перейшли в іменники. Останнє речення переписати, підкреслити в ньому члени 

речення. 

 

Ти йому “стрижене”, а він тобі “голене”. Хвалені грушки скоро гниють.. Не 

вчи ученого їсти хліба печеного. Лякана ворона куща боїться. Краще своє латане, 

ніж чуже хапане. Козацьке сідлане, а дівоче – чекане. Нажите махом піде прахом. 

Грабований кожух не гріє. Казаному кінця немає. З коханою наговорився, як меду 

наївся. До доброї криниці стежка утоптана. Лежачий зайця не впіймає. 

Народна творчість. 

 

*Прочитати народні порівняння, визначити в них дієприкметники. 2-3 порівняння 

ввести до самостійно складених речень. 

 

Гарна, як намальована. Cтав, як укопаний. Схопився, як ошпарений. Ходить, 

як у воду опущений. Опустив крила, як обскубана курка. Носиться, як дурень з 

писаною торбою. Не в тім’я битий. Із-за рогу пустим мішком прибитий.  

 

 

ВІДМІНЮВАННЯ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ 

 

* Провідміняти подані словосполучення. У дієприкметниках виділити закінчення. 

Подібно до якої частини мови відмінюються дієприкметники? 

 

                 Прочитана книга,  написаний твір, зів’яле листя. 

 

*Переписати, на місці крапок дописуючи закінчення дієприкметників.  Довести, 

що  дієприкметники та прикметники мають однакові відмінкові закінчення. 

Пояснити написання виділених слів. 

 

Дарован… коневі у зуби не дивляться. На краден.. коні далеко не втечеш. 

Відрізан.. скибку до хлібини не притулиш. Вивчен… пса нічим не підкупиш. 

Скажен.. псові вступайся з дороги. Хвален.. борщем часто давляться. 

Народна творчість. 
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* Переписати, подані в дужках дієприкметники ставлячи в потрібній формі. 

Визначити їх відмінки, виділити закінчення. 

 

Світ здається повним (хвилюючий) обіцянок. Над (умитий) садом  стоїть 

туман. Молодий сум боляче й солодко обгортав мою (стомлений) голову. При 

світлі місяця молоді берестки грізно тріпочуть (настовбурчений) листям. Пісня 

несла з собою шматки (навиплаканий) журби і шпурляла тим стражданням у 

(вимучений) душі людей. Холодок приємно дихав у лице над (запорошений) 

сивою росою травою. Зорі сумно дивились з темного неба і крізь листя здавались 

(заплаканий) очима. Кінці хмар, як (розігрітий) до білого залізо, заіскрилися 

сонячним світлом. 

З творів В.Винниченка. 

 

* Диктант із коментуванням. Підкреслити дієприкметники, визначити їхні 

відмінки. 

 

Жовтнева днина сонечком сповита, як павутина бабиного літа (Г.Крячко). 

Після дощу розморена земля лежить і слухає, що робиться у світі (В.Грінчак). 

Небо – в синій випраній сорочці. Свіжу сукню одягла трава (М.Доленго). Скоро 

проліски з-під снігу глянуть синіми очима і повіє теплий вітер над розкованим 

Дніпром (В.Сосюра). У дитинстві я бігав стежками між напоєних сонцем хлібів… 

(Є.Бандуренко). Мов чорний гніт погашеної свічки, коло дороги дерево стоїть 

(Д.Павличко). Отут я стою під замисленим небом (Л.Костенко). 

 

 

ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ.  

ВІДОКРЕМЛЕННЯ КОМАМИ ДІЄПРИКМЕТНИКОВИХ ЗВОРОТІВ 

(ПІСЛЯ ОЗНАЧУВАНОГО ІМЕННИКА) 

 

* Переписати речення. Дієприкметникові звороти підкреслити, означувані ними 

слова виділити прямокутниками. Сформулювати правила вживання розділових 

знаків у реченнях з дієприкметниковими зворотами. Прочитати речення, 

правильно їх інтонуючи. 

 

Дорога золота біжить у степ, дощами змитий (М.Шпак). Стоять квітки, 

окроплені росою… Мої думки захоплені красою (Д.Загул). Гудуть з вітрами до 

світання дощем оплакані сади (Г.Кривда). Утихомирює і просвітля осінній вечір, 

яблуком пропахлий (В.Чуйко). Ми збирали яблука в саду. Дні стояли, скупані в 

блакиті (М.Луків). Котить сонний Дніпро віками зажурені води. 

 

* Попереджувальний диктант. Дієприкметникові звороти підкреслити, з’ясувати 

їхню синтаксичну роль. Пояснити вживання розділових знаків. 
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І знову явори в долині шелестять, росою першою повиті (М.Філянський). 

Спочинув степ до ранку, залюблений в зірки (В.Кінзбурзький). В книжці злеліяне 

слово має бути справжнім святом душі і мислі (М.Стельмах). 

 

* Переписати, розставляючи розділові знаки (подаємо речення без їх вилучення). 

Зробити синтаксичний розбір вказаного вчителем речення.  

 

Лежить дорога, золотом прошита (Л.Костенко). Покритий дрібним м’яким 

порохом шлях здається схожим на старого, змученого, знесиленого життям 

чоловіка (В.Винниченко). Ліс стояв могутнім прямокутником, витягненим  з 

півночі на південь. Так у ньому були й дороги прокладені (І.Сенченко). 

 

*Подані речення доповнити дієприкметниковими зворотами. Пояснити, що 

привнесли звороти в речення. Обґрунтувати розділові знаки. 

 

Я люблю читати книги, ….. . …. день довго пам’ятатиметься. Пісня, …. 

звучала урочисто й замріяно. 

 

*З кожної пари речень скласти одне, ускладнене дієприкметниковим зворотом. 

Звороти підкреслити, пояснити  вживання розділових знаків. 

 

 Троянда усміхається сонцю пелюстками. Вони розтулені назустріч теплу 

та світлу.  

 Хмарини розкошують у  небі. Вони розімлоєні останнім теплом осені.  

 Яблуні посхиляли до землі гілля. Воно обтяжене медовими запашними  

плодами. 

 

* Прочитати речення. Визначивши дієприкметникові звороти, пояснити, чому їх 

не виділено комами. 

 

Буде квітами повите по землі ходити літо (В.Сосюра). І сади додолу нахиляють 

віти в соками налитих сонячних плодах (В.Лісняк). Сонце весело усміхалось до 

зелених акацій, жовтих комишевих тинів, прибитої росою дороги 

(М.Коцюбинський). 

 

* Диктант із коментуванням. 

 

Геній – це великий талант, помножений на каторжну працю й поділений на 

безжалісну втому (Ант.вислів). Душа, відлита з вічних протиріч, впада з надії в 

звичну безпорадність (О.Гордійчук). Найчастіше смішними виявляються люди, 

позбавлені почуття гумору. (В.Канівець.) Я в Києві стаю Лаокооном, обплетений 

гримучим телефоном (І.Драч). Ніщо так легко не засвоюється пам’яттю, як думка, 

відлита в афоризм. (В.Канівець.) 
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Веселка, овіяна вітром, в моїх зацвітає очах (А.Малишко). Нарцис, закоханий в 

троянду, дививсь на неї, в’янув, млів (Олександр Олесь). День живою казкою 

здивований, бо уздрів у сонячних долонях, як сміється сонечком цілований, 

залоскотаний бджолою сонях (І.Яворський). 

 

АКТИВНІ ТА  ПАСИВНІ ДІЄПРИКМЕТНИКИ 

 

*Розподільний диктант. Словосполучення з дієприкметниками активного стану та 

з дієприкметниками пасивного стану записати в дві колонки. Пояснити, за якими 

ознаками ви їх розрізнили. Визначити час дієприкметників. 

 

Квітуючий сад; засіяне поле; стояча вода;  опале листя; зрошена трава; 

відчинені двері; діючий прилад; побілена хата; палаюче вогнище; погашене 

багаття; написаний твір; любляче серце; тремтячі руки; обгорілий ліс; спиляне 

дерево; крокуючий ескаватор; омріяна подорож; ходяча енциклопедія. 

 

* Пeреписати речення, розставляючи розділові знаки (подаємо речення без їх 

вилучення). Дієприкметники підкреслити, визначити стан, рід, число, відмінок і 

час кожного. 

 

Там ранки грають срібними свічадами, там поле пахне, як розквітлий хміль… 

(А.Камінчук). Розкішні одцвітають чорнобривці, посаджені тобою на балконі 

(О.Максимейко). На темніючому небі яскраво засяяла вечірня зірка (А.Шиян). 

Усе навколо затиха під владою чаруючої ночі (Леся Українка). Вечірнє повітря 

все ще тремтить живим акордом завмираючих звуків (М.Коцюбинський). 

 

* Пояснювальний диктант. Дієприкметники підкреслити, визначити стан кожного.  

 

Вечір був тихий та ясний. На тротуарі стояли рядками  люди й милувались 

чудовим краєвидом.  

Внизу був спуск з Хрещатика на Поділ. Ще нижче  вилось шосе над 

самісіньким дніпровим берегом. Широкі острівці, поділені рукавцями, зеленіли 

лозами й сінокосами. За Дніпром на всі боки чорніли бори до самого краю обрію. 

Ближча смужка лісу була зелена, а  далі чорнів ліс,  покритий тонким синім 

серпанком. На південь од пам’ятника Володимиру підіймались гори, тут був 

розкинутий Царський садок. Далекі озерця  на оболоні під бором  горіли 

розтопленим золотом. 

За І.Нечуєм-Левицьким. 

 

*Диктант із коментуванням. Визначити дієприкметники активні та пасивні. 

 

О рідне слово, що без тебе я?  Німий жебрак, страцюючий бродяга, мертвяк, 

оброслий плиттям саркофага, прах, купа жалюгідного рам’я! (Д.Павличко.) Ще, 
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можливо, колись я вершини своєї сягну і звідтіль все життя розуміючим зором 

окину. (Л.Вишеславський.)  

 

 

ТВОРЕННЯ АКТИВНИХ І ПАСИВНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ 

ТЕПЕРІШНЬОГО І МИНУЛОГО ЧАСУ 

 

 

* Від поданих дієслів утворити активні дієприкметники теперішнього часу. 

 

   Думають, керують, стоять, роблять, тримають, гуляють, киплять, сяють. 

 

* Від поданих дієслів утворити активні дієприкметники  минулого часу. 

 

     Розквітнути, змарніти, охлянути, постаріти, почорніти, змерзнути, засохнути, 

застигнути. 

 

* Вибірковий диктант. Виписати активні дієприкметники. Виділити в них 

суфікси, пояснити, від якої форми дієслова кожен з них утворено. 

 

Скільки разів тремтячою рукою я до своєї тихої хатини промів дорогу… 

(Б.Лепкий). Ми вийдем з тобою на листя опале, де сяє повітря, як сиві опали 

(Д.Павличко). Море пожовклого  листя, повінь зів’ялих квіток. (Б.Лепкий). За 

Києвом бори щоднини золотіші.…Вмираючий листок не вжалить, як раніше 

(В.Давиденко). Утихомирює і просвітля осінній вечір, яблуком пропахлий 

(В.Чуйко). Могутнім ударом свого двосічного широкого меча Володимир вибиває 

криву шаблю із слабіючої руки старого кагана (С.Плачинда). В заржавілих піхвах 

меча не поруш (Леся Українка). 

 

* Проаналізувати таблицю. Усно утворити пасивні дієприкметники від поданих у 

таблиці дієслів. 

 

 

 

Творення пасивних дієприкметників 
 

Дієслова   

в неозначеній 

формі 

Суфікси Утворені дієприкметники 

Сказати 

Білити 

Вигоїти 

-н- 

-ен- 

Сказаний 

Білений 

Вигоєний 
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Зсунути 

Вишити 

 

-єн- 

-т-, -ен- 

-т- 

Зсунутий, зсунений 

Вишитий 

 

* Від поданих дієслів утворити пасивні дієприкметники. Пояснити їх творення, 

виділити суфікси. 

 

Носити, зрубати, зросити, привезти, клеїти, колоти (колотий, колений), 

посунути (посунутий, посунений), одягнути (одягнутий, одягнений), використати, 

посіяти, нести, зігнути (зігнутий, зігнений), замкнути (замнений, замкнутий). 

 

*Переписати, утворюючи від поданих у дужках дієслів пасивні дієприкметники. 

Суфікси виділити. 

 

Степ у цю пору весь (залити) сонцем, (огорнути)  голубими димками весняних 

випарів (Григорій Тютюнник). Сонце сховалося в гай за горою, як в (зачарувати) 

храм. (Покрити) травою висока могила, на ній я з тобою сидів, моя мила 

(Б.Лепкий).  На весіллі вже долівка підківками (збити), у дівчини хустиночка 

сльозами (облити) (Олена Пчілка). Кому артиста серце (знати)? (М.Рильський). 

 

* Переписати, вставляючи на місці крапок пропущені букви. 

 

Тремт..чий, скрипл..чий, розкле..ний, напо..ний, замуч..ний, вимрі..яний, 

скруч..ний, скош..ний, насич..ний, зневаж..ний, в’їждж..ний. 

 

 

Н У ДІЄПРИКМЕТНИКАХ ТА НН У ПРИКМЕТНИКАХ 

ДІЄПРИКМЕТНИКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ 

 

* Переписати словосполучення. Поставити в словах наголос. Пояснити написання 

н та нн. 

 

Неоцінені старання – неоціненна послуга; нездійснений план – нездійсненна 

мрія,  нескінчений роман – нескінченний потік. 

 

* Словосполучення, що містять слова з н та нн, записати в дві колонки. 

 

Несказане слово,  незбагненна вірність, незліченні багатства, неописанна 

краса, незбагнений вчинок, несказанна врода,  неописаний експонат, незлічені 

можливості. 
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* Прочитати. Визначити, якими частинами мови є виділені слова. Пояснити 

написання в цих словах н та нн. 

 

Огні незліченні, мов стрічки огненні, до моря спускаються з міста…  Ми тихо 

стояли, дивились, як ясно на темному небі незлічені світла сіяли (Леся Українка). 

Так наміри нездійснені лягають на душу мертвим листям (Д.Павличко).  А 

невблаганний час минав і все судив нещадно (М.Луків). Є спокій, спокій в цій 

погожій днині і велич нескінченного буття… (І.Світличний). І йшли назустріч 

вічності і смерті нездолані, гарячі і уперті дружини непокірливих слов’ян 

(В.Симоненко). …Над минулим не плакав, не плачу, бо я маю нескорену  вдачу. 

(А.Патрус-Карпатський.) Без нескінче…ого терпіння хіба запалиш ти вогонь? 

(М.Доленго) 

 

* Переписати, вставляючи на місці крапок пропущені літери. 

 

Ну й чудова в тебе вдача! Ти й весела, і гаряча, наче в тебе замість серця 

нескінче..а радість б’ється. (М.Стельмах.). А вже у вікні воскресає світання, 

несказа..их слів залишилось без ліку (М.Пригара). Іще не все я Вам сказав, о 

незбагне..а панно! (І.Яворський). І ця неуявле..а, неможлива  і все ж реальна вічна 

новизна! (Н.Тихий). Ніч, дощ і негода страшен..а,  На небі нема ні зорі (Г.Гейне; 

переклад Лесі Українки). Осінь у серце веде смуток нежда..ий (М.Семенко). 

 

 Пояснювальний диктант. 

 

…Чудний та дивний в їх отаман був. Ішла чутка, що така була краса його 

невиписанна, невимальованна, невимовленна, що не можна словом розказати, ані 

пером описати, не можна й очима надивитись, бо сліпила вона, як те сонечко 

променисте (Марко Вовчок). Краю батьківського пісне, невмируща, незрівнянна! 

(Д.Кононенко). І зірок нескінченні отари миготіли мені в саду (В.Симоненко). 

Міркуєш над причиною причин, вдивляєшся в незбагнене майбутнє (Є.Маланюк). 

В природі діється щось незбагненне… (Б.Остапенко). І скільки нерозгаданого 

знов у вічній таємничості природи… (С.Охріменко). І метелик біліє, мов згадка 

про нездійснену радісну мить (М.Доленго). 

 

* Пояснити значення кожного з поданих фразеологізмів. Увести їх до самостійно 

складених речень. Пояснити вживання н та нн. 

 

          Несосвітенна  дурість (глупота); незбагненними шляхами. 

 

НЕ З ДІЄПРИКМЕТНИКАМИ 

 

*Прочитати. Розповісти про написання не з іменниками, прикметниками, 

дієсловами. 
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У нас нема зерна неправди за собою (Т.Шевченко). І кожен в світі, кожен – 

неповторність, хоч то людина чи крилатий птах (А.Листопад). Письменник – 

лікар є, не жалібник, дослідник він, а не шукач химерний (М.Доленго). Мене так 

ранили і неуцтво, й байдужість! (Л.Забашта) Не забуваймо рідних гнізд! 

(Я.Камінецький). Люби життя, але умій при цьому ти  ненавидіть всяку цвіль і 

гнидь (М.Рильський). Глухий глухого питає, чому той недочуває (Нар.творч.).  

 

* Прочитати. Пояснити написання не з дієприкметником у кожному з 

словосполучень. 

 

Незасіяне поле, не засіяне зерном поле;  непрочитана книжка, не прочитана 

вчасно книжка; невивчене правило, не вивчене учнями правило. 

 

 Пояснювальний диктант. 

 

Неспіймана риба завжди найбільша. Не спіймана насправді риба обростає 

легендами. Ненагріте залізо не зігнеш. Спеціально не нагріте залізо не піддається 

обробці. Як прийшли непрохані, то підем некохані. Не запрошені заздалегідь гості 

завжди почуваються незручно. 

 

*Переписати речення. Пояснити написання не з дієприкметниками. 

 

І. О нечитані книги! З яким ви докором  націлилися в мене своїм коленкором! 

(Л.Первомайський).  Лиш слово просте, в щирості безкрає, не куплене й не 

продане ніде, в своїй красі ніколи не злиняє, у саму душу людям западе (В.Бичко). 

Усі обернулись лицем до тієї давно вже тут не чутої пісні… (О.Гончар). Сонце – 

невигадана казка. Моя мати носила його на грудях, немов намисто (М.Івасюк). 

Думки – як сліз невиплаканих сіль (М.Доленго). 

ІІ. Що значить – жить? Це мірять далі, долать несходжені путі ( С.Кононенко). 

Линь, човнику, пливи! Можливо, знайдем на путі незнані острови. (М.Пригара.) З 

весни спішу до літа через хиткі мости, душа необігріта щось хоче віднайти 

(В.Крищенко.) До останку життя, до пітьми у зіницях нам пектимуть не сплачені 

нами борги (Т.Коломієць). Тремтить недоспіваний квітень у вогкій мережі гілок 

(М.Доленго). І матері планеті сняться сни, не спалені пожежами війни 

(В.Гетьман).  

 

* З кожним з поданих словосполучень скласти по двоє речень, щоб дієприкметник 

з не в одному з них писався разом, а в другому – окремо. 

 

(Не)витрачена сила, (не)завершена робота, (не)зібраний урожай. 

 

* Закінчити речення. Пояснити написання не з дієприкметниками. 
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Улюбленою працею кожен з нас буває  не виснажений, а …  Усвідомлення  

корисності  зробленого робить нас не стомленими, а … Відчуття задоволення 

найчастіше буває не висловленим, а …  

 

 Переписати, розкриваючи дужки. 

 

Щасливий той, кому пером дано (не)бачене у звичному відкрити (Л.Забашта). 

Посеред нив стирчить самотній плуг. (Не)зорана земля лежить округ (Б.Лепкий). 

Гей, у лузі та й не перше літо вигляда (не)кошена трава (В.Симоненко). Виглядає 

сонця із долини кимось (не)докошена трава (З.Тищенко). Я іду по землі запашній 

навпростець, до (не)кошених нив, де гойдає жита вітровій після теплих 

задумливих злив (І.Баклицький). Отам на розі вже давно (не)добудованим 

будинком лишилась молодість моя (П.Филипович).  

 

* Диктант із коментуванням. Зробити морфологічний розбір указаного вчителем 

дієприкметника. 

 

Захочеш і будеш. В людині, затям, лежить невідгадана сила (О.Ольжич). Іду в 

життя розлоге, незахмарене… (Н.Гнатюк). Зорі так ясно сяяли, що весь степ, 

навіть не освічений місяцем, мрів од краю до краю (І.Нечуй-Левицький). 

Прощавайте, мої недоспівані, непокірні мої пісні! (Л.Забашта). Мені поля 

задумливо шептали свої ніким не співані пісні. (В.Симоненко). Лиш застогне 

вночі недострелений птах від заблуканих куль браконьєра (Л.Костенко).  

 

БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ НА -НО, -ТО 

 

* Переписати. Вказати дієслівні форми на –но, -то. З’ясувати їхню синтаксичну 

роль. 

 

Шаблю було вибито з рук. Але з серця не вибито духу волі й жадання краси 

(О.Гончар). Хилилася у гетьмана старого голова. На вістрі шаблі сховано всі 

вольності й права (І.Драч). Живе ще мати! Шабля у руці! І спіле жито копитами 

збито! (О.Ольжич). Не розвідано й не розпитано про шляхи степових навал 

(Є.Маланюк). 

 

* Вибірковий диктант. Виписати дієслівні форми на –но, -то.  

 

Ой ти, зелена дібровонько, як тебе рано спустошено, траву на сіно покошено, 

ой покошено й  пограблено, ще й у копиці поскладано (Нар.творч.). На заході 

раннє небо мов кров’ю залито; прийшли вісті до милої, що милого вбито… Не на 

війні його вбито – затягнено в жито, червоною китайкою рученьки прикрито, 

зеленою оливою очиці залито (Л.Боровиковський). Ой чого, чого в  славнім 
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Гадячі в усі дзвони задзвонено? Ой чого, чого усі могилки корогвами закрашено? 

…Ой кого, кого пишним поїздом у почеті привезено, вороного коня в сріблі-

золоті за труною приведено? (П.Куліш). 

 

* Переписати народні прислів’я, на місці крапок уставляючи пропущені 

безособові форми на –но, -то. 

 

Що … , те й уродить. Не …, так виведено. Неначе медом … . Під носом 

засіялось, а на розум ще й … . Вилами по воді … . На лобі (на роду) … . І злодія 

не було, а батька … .  

 

Для довідок. Посіяно. Випхано. Помазано. Орано. Писано. Написано. Вкрадено. 

 

*Від поданих дієслів утворити пасивні дієприкметники та відповідні дієслівні 

форми на –но, -то. З’ясувати спосіб словотворення. З трьома дієслівними 

формами скласти речення (усно). 

 

Зробити, підписати, перекласти, вивчити, вишити, прийняти. 

 

* Замінити пасивні дієприкметники на дієслівні безособові форми на –но, -то. У 

якому відмінку стоїть при них іменник? Яке слово в перебудованому 

словосполученні стало головним? 

 

Завершена справа; прийняте рішення; зачинені двері; розбите вікно; 

полагоджені меблі; прополота грядка. 

 

*  Усно перебудувати речення тексту, замінивши пасивні дієприкметники на 

безособові дієслівні форми на –но, -то. Довести, що перебудовані речення є 

односкладними. Переписати, на місці крапок уставляючи пропущені букви. 

 

Рушник був вишитий ро..кішним рослинним орнаментом. Калинові кетяги 

були ро..ташовані по краях, вінки з барвінку ро..міщені вище, а в..ноградними 

гронами пр..крашена середина білого полотнища. Мереж..во на рушникових  

крилах було виконане вручну, його візерунок був тематично пов’язаний з  

орнаментом вишивки. 

 

*Диктант із коментуванням. Пояснити написання безособових форм на –но, -то з 

не. 

 

  Дух не закуто. Хочеться  жить! (М.Вороний.) І зітхати ще рано. Життя не 

прожито (А.Малишко). Іще книгу не прочитано, ще не все у серця спитано… 

(Л.Забашта). Як солодко бринять ті ланцюги, що ними серце до землі прикуто! 

(Н.Тихий).У  душу не вскочиш, коли тебе звідти виселено. (П.Загребельний.)  
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Тобі буває, мабуть, соромно, як день прожито не вповні (М.Чернявський). Мені 

дано цей білочолий день. Мені дано  цей чорнобровий вечір. (С.Реп’ях.)  

  Грозою вмито перші ніжні трави, в квітневий сад розчинено вікно. 

(В.Кузьменко.) А осінь осінена синім вогнем, дими над багаттям напнуто 

(П.Федотюк). В серці останні дов’яли квітки, небо захмарено, осінню віє… 

(Олександр Олесь). Заметено шляхи. Закидано стежки. По аркушах гладких зайці 

виводять коми від лісу навпрошки під вівсяні стіжки. (Б.Чіп.) Скільки минуло вже 

днів, полотном забуття їх накрито! (Б.-І.Антонич). Небо незміряне всипано 

зорями - що то за Божа краса! (М.Старицький). 

 

 

ДІЄПРИСЛІВНИК  

ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: 

ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ. 

 

* Прочитати речення. Вказати слова, що означають головну дію або стан, та 

слова, що означають дію або стан додаткові.  

 

Сонце заходить, цілуючи гай (М.Вороний). І, надлетівши, зморена бджола 

відчує стебел плавне колихання (В.Стус). Он ліс знімає золотистий бриль, 

прощаючись із відлетілим літом (І.Трач). 

 

* Вибірковий диктант. Виписати слова, що означають додаткову дію.  Які ознаки 

дієслова мають виписані слова? Поставити до них питання, з’ясувати вид 

кожного. 

 

Як маємо, то не дбаємо, а загубивши – плачемо. Хорошого друга взнаєш, з 

ним розлучившись. Жартувала баба з колесом, кричачи не своїм голосом. До 

танцю біжить скачучи, а до роботи повзе плачучи. 

Народна творчість. 

 

*З-поміж поданих форм дієслова виписати дієприслівники, визначити вид 

кожного. 

 

Відірвати, відірвано, відірваний, відірвавшись; молодіти, молодіючий, 

молодіючи; умивати, умитий, умито, умиваючись, умивши; розказаний, 

розказати, розказавши, розказуючи. 

 

 

ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ.  

КОМИ ПРИ ДІЄПРИСЛІВНИКОВОМУ ЗВОРОТІ Й ОДИНИЧНОМУ 

ДІЄПРИСЛІВНИКОВІ 
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* Переписати речення. Підкреслити одиничний дієприслівник та дієприслівник із 

залежними від нього словами. Прочитати речення, правильно їх інтонуючи. 

Звернути увагу на розділові знаки. 

 

Напнувши червону хустину, світанок проходить лугами (Г.Кривда). Заквітчані 

вишні, запишавшись, стояли й не рухались (В.Винниченко). Зима, скрадаючись, 

повіяла крилом (Є.Маланюк). Зимовий вечір, закуривши люльку, розсипав зорі 

(В.Симоненко).  

 

*Прочитати, правильно інтонуючи речення з дієприслівниковими зворотами та з 

одиничними дієприслівниками. Обгрунтувати вживання розділових знаків. 

Визначити синтаксичну роль дієприслівникових зворотів та одничних 

дієприслівників. 

 

Уміючи помилятися, умій виправлятися. Сказавши, пожалієш тисячу разів, 

змовчавши, пожалієш лише раз. Добро втративши, наживеш нове, честь 

утративши, навік пропадеш. Кинувши каменем до неба, дістанеш ним по голові. 

Лежачи,  камінь мохнатіє. 

Народна творчість. 

 

* Переписати речення. Пояснити  вживання розділових знаків. Пояснити, чому в 

деяких реченнях одиничні дієприслівники не відокремлено? 

 

І я, заплакавши, назад поїхав  знову на чужину. А я стою похилившись, 

думаю, гадаю. Там могили з буйним вітром в степу розмовляють, розмовляють 

сумуючи. Співають ідучи дівчата. 

З творів Т.Шевченка. 

 

*Попереджувальний диктант. 

 

Вітерець прошумів за ліси, сколихнувши обабіч пшеницю (М.Ігнатенко). 

Здригаючись чуйно, стриножені коні на луках дитинства отаву скубуть 

(Т.Коломієць). Ніч прийшла до хати й оніміла, вишеньку погладила невміло і, 

зітхнувши, далі не пішла (А.М’ястківський). Царює місяць у нічній державі, себе 

воздвигши на небесний трон (В.Гужва). І жовтим півнем світлий день виходить, 

здіймаючи веселкою хвоста (І.Хоменко). Один баран, що бився лобом об паркан, 

втомившися, сказав: “Щодня турботи… Аж голова гуде після роботи” 

(П.Ключина). 

Скаржачись на вічний плин часу, ти гаєш його. (О.Ільченко.) Знаходячи час 

для малодушних вагань, ти втрачаєш його для рішучих дій.  (А.Коваль.) Дехто 

вмирає, так і не народившись. (П.Загребельний.) Забуваючи зайве, глибше 

пізнаєш необхідне. (А.Коваль.)  
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*Переписати, розставляючи розділові знаки (подаємо речення без їх вилучення). 

Дієприслівникові звороти та одиничні дієприслівники підкреслити. 

 

Йдучи в широкий світ, я бачу всі дороги. Вони важкі й круті, та треба їх 

пройти! (Г.Кривда). Як буде важко в дорозі, не ставай на коліна, йди вперед, 

підставляючи груди вітрам (П.Велесик). Пізнаємо світ і, щось пізнавши, ідемо в 

життя, життю лишивши наші болі і удачі наші (М.Луків). І коли я впаду безсилий, 

ніхто не спиниться йдучи, хіба що вітер полудневий  крилом пригріє летячи 

(Олександр Олесь). У надвечір’я прихилившись, задумалась гаряча мить. Та 

вранці, у росі обмившись, її промінчик вже горить (Л.Рудавська-Вовк). Шумить 

ріка, хвилюється ріка, схопивши сонце  в голубі долоні (І.Москаленко). А зараз 

хтось дивується зорі, а хтось не спить, турбуючись про сина (В.Швець).  

 

*Скласти речення, увівши  в них подані дієприслівникові звороти 

 

Прочитавши  Шевченків “Кобзар”, …   …., збираючись до бібліотеки.  ….., 

знайшовши омріяну книжку, ….. . 

 

* Попереджувальний диктант. 

 

Блукаючи у світі неозорому, не відчуваю ні гризот, ні сорому, що користуюсь 

тишею садів, що я на запах липи збагатів (В.Березінський). Земле, зелене диво! 

Спочинь у білому вбранні, а вставши, в цілющій зливі вмийся в бузковім травні 

(П.Дорошко). Відступила простужена осінь, прикриваючи відступ дощем 

(Л.Талалай). Ви чули, як верби  ридають на березі, втративши воду? Як болісно й 

важко скидають убрання неписану вроду? Як важко безкровіють ріки, калюж 

залишаючи плями… (М.Чернявський). 

 

*Прочитати. Вказати дієприкметникові  та дієприслівникові звороти. Пояснити 

розділові знаки.  

 

Ось стомлена верба, відчувши ранній спів, тінисті, лагідні схилила віти 

(Є.Фомін). Сади стоять, обдмухані вітрами, листки летять, киваючи гіллю 

(Л.Костенко). Квітки в клумбах, прив’ялені на гарячому сонці, підіймали головки, 

підіймали лист, зачувши вечірній холодок (І.Нечуй-Левицький). 

 

* Диктант із коментуванням. 

 

І. Синіли жупани. Кривавились рани під шерхіт некошених трав. Кобзар 

помирав та, підвівшись востаннє, він кобзу у землю вкопав. І струни од вітру 

ледь-ледь задзвеніли, і кобза із того стебла, пустивши листочки пругкі й 

стужавілі, там кленом крислатим зросла. …Клен, ніби на кобзі, сам, з золота 
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кутий, про славу козацьку дзвенить… (М.Масло). Через жінку зруйнували 

Трою… Та, про це повідавши, Гомер прихиливсь перед її красою і в сліпім 

захопленні завмер (В.Третьяков). Замислившись, на палець собі вітер незчувсь, як 

павутину насотав (Б.Олійник).  

ІІ. У дитинстві бігли до криниці… Крутячи старий коловорот і в криницю 

нахиливши лиця, опускали цинкове відро. І, припавши до відра губами, що й за 

вуха б нас не відтягли, жадібними, спраглими ковтками в спеку небо із відра 

пили. Так було в дитинстві добре жити, міряти в селі усі стежки, замочивши 

сорочки блакиттю, замочивши в небо сорочки!  

Є.Гуцало.       

НЕ З ДІЄПРИСЛІВНИКАМИ 

 

* Прочитати. Пояснити написання не  з дієприслівниками. 

 

Не посіявши, не пожнеш. На віку, як на довгій ниві: не пройдеш, ніг не 

поколовши. Не поберігши тіла, душу погубиш. Не знаючи, мовчи, а знаючи, не 

кричи. Не нагнувшись, гриба не знайдеш. Не взявши сокиру, хати не збудуєш. Не 

давши оброку, не бий коня по боку. Не переплативши – не купиш, не спустивши – 

не продаси. Не придбавши жупан, не викидай свитки. 

Народна творчість. 

 

* Словниковий диктант. 

 

Не сказавши, не знаючи, не підготувавши, нехтуючи,  ненавидячи, не 

простивши, не привітавшись, не забарившись. 

 

*Прочитати, пояснити значення кожного з фразеологізмів. Пояснити написання 

дієприслівників з не. Визначити вид дієприслівників. 2-3 фразеологізми ввести до 

самостійно складених речень. Записати речення, пояснити вживання розділових 

знаків. 

 

Не зрушивши з місця; не роблячи погоди; не добившись слова; не міркуючи 

багато; не шкодуючи фарб; не примушуючи себе чекати; не знаючи втоми; не 

перевівши подиху; не зрушивши з місця; не знайшовши місця; не згадавши 

словом, не потикаючи носа, не згортаючи рук, не розгинаючи спини; не 

поминаючи лихим словом; не перебираючи висловів; не впавши  лицем у болото 

(у багно);  

 

* Переписати. Пояснити написання не з дієприслівниками. Дієприслівникові 

звороти підкреслити. 

 

Я лежу, не зімкнувши очей. Пахне лугом і свіжим сіном… (Л.Левицький). Хоча 

думки уже про осінь, та, незважаючи на те, ще можна бачити і досі, як де-де 
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соняшник цвіте (М.Братан). Незважаючи на малесенький вітерець, парило і 

робилося душно (Григорій Тютюнник). Твої слова, не вмиті потом  

непогамовного труда, пролинуть непотрібним льотом, не залишаючи сліда 

(М.Рильський). Не копавши криниченьки, водиці не пити. Не мастивши, не 

поїдеш. Свиня не з’їсть, не покачавши. Не вкусивши гіркого, не знатимеш ціни 

солодкого (Нар.творч.). 

 

* Диктант із коментуванням. 

 

Невважаючи на спеку й духоту,  косарі співали пісень; їх голоси змішувались  з 

пташиним щебетанням, з тріщанням трав’яних коників (І.Нечуй-Левицький). Ті 

дупла – вельми схожі на роти. Розпозіхались верби, не доспавши. Пообвисали, 

інеєм припавши, мов сиві вуса, на стовпах дроти (В.Забаштанський). 

 

ДІЄПРИСЛІВНИКИ НЕДОКОНАНОГО І ДОКОНАНОГО ВИДУ,  

ЇХ ТВОРЕННЯ 

 

* Проаналізувати таблицю. Усно утворити дієприслівники від поданих у таблиці 

дієслів.  

 

Творення дієприслівників 

недоконаного виду 

Від основи дієслова 

теперішнього часу 

Суфікси Утворені 

дієприслівники 

 

 

ведуть 

знають 

 

бачать 

сидять 

 

читають 

пишуть 

стелять 

 

-учи (-ючи)  

від  

І дієвідміни 

 

-ачи (-ячи) 

 від  

ІІ дієвідміни 

 

 

 

ведучи 

знаючи 

 

бачачи 

сидячи 

доконаного виду 

Від основи 

неозначеної форми 

дієслова 

доконаного виду 

Суфікси Утворені 

дієприслівники 

настати -вши, -ши наставши 
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прибіг 

розігнути 

вразити 

узути 

прибігши 

 

 

* Від поданих дієслів утворити дієприслівники недоконаного виду, виділити в них 

суфікси. 

 

Читати, носити, садити, плакати, жити, хотіти, сміятися, мити, ненавидіти, 

належати, мати, віддавати, боротися, терпіти, розуміти. 

 

*Від поданих дієслів утворити дієприслівники, записати їх у дві колонки за 

видами 

 

Загортати, загорнути; нести, принести; зазнати, зазнавати; виконувати, 

виконати. 

 

* Переписати, від поданих в дужках дієслів утворюючи дієприслівники. 

Визначити вид утворених дієприслівників. Пояснити розділові знаки. Зробити 

морфологічний розбір вказаного вчителем дієприслівника. 

 

Я на гору круту крем’яную буду камінь важкий підіймать і, (нести) вагу ту 

страшную, буду пісню веселу співать (Леся Українка). Дрімають, (стояти), тополі, 

і очерет сухий дріма… (А.Бобенко). Степ, (струснути) з себе росу, горить рівним 

жовто-зеленим кольором (Панас Мирний). (Майнути) сірим хвостом, дорога 

безшумно сховалася в зелені хлібів (В.Винниченко). 

 

*Виділену частину складного речення замінити дієприслівниковим зворотом. У 

дієприслівнику визначити суфікси. Записати речення, пояснити розділові знаки. 

 

Коли їдеш у гостину, бери хліб в торбину. Якщо надувсь, як сич, гостей не 

клич. Дає малу нитку, дере на цілу свитку. Забуває дати, не забуває взяти. Добре 

чортові в дудку грати, як він сидить в очереті. 

 

*Навчальний  диктант. 

 

У степу 

 

Дорога слалась по  зеленому степу широким килимом. Тут росло високе 

бадилля петрових батогів, обсипаних синіми зірками, та круглоголових будяків. 

Уся зелена степова скатерть була ніби заткана квітками: червоною смілкою, 

синіми дзвониками, жовтими степовими тюльпанами.  
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Край дороги бігали проворні ховрашки і, побачивши людей, втікали в нори й 

сміливо виглядали звідтіль, піднявши вушка вгору. Весь зелений степ заливало 

проміння гарячого, золотого сонця. 

Далеко на південь засиніли смугою гори, вкриті лісом.  Віз наближався до 

тієї синьої смуги. Темні й невисокі гори здавались вищими серед гладенького 

рівного степу, роблячи чудовий контраст з зеленою широкою скатертю. 

Здавалось, якийсь величезний звір лежачи в степу, підняв спину й настовбурчив 

темну сизу щетину. Степ кінчався. (За І.Нечуєм-Левицьким,  115 сл.) 

 

Лісова криниця 

 

Денис пішов шукати криницю. Спустившись у яр, він попростував поміж 

деревами, а сонце погналося за ним, облило його з ніг до голови і засліпило очі. 

Парубок вийшов на узлісся. Степ зеленів безмежно. Денис узяв трохи праворуч і, 

покладаючись уже на свій мисливський нюх, став простувати до ярів, наближення 

яких відчув по холодному, вологому диханню. Хапаючись за дерева, спустився в 

яр і скоро знайшов покинуту, обгороджену ветхим тином лісову криницю, 

викопану на узліссі біля дороги. 

Опустився перед нею на коліна і, спершись руками об цямрини, жадібно 

припав до холодної, чистої, свіжої води і довго пив, не переводячи подиху. Потім 

знову пив, тоді набрав у пляшку води, заткнувши горлечко пробкою із трави, і 

пішов назад. (За Григорієм Тютюнником,  115 сл.) 

 

 

ПРИСЛІВНИК  

ПРИСЛІВНИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, 

МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ 

 

*Прочитати. До виділених слів поставити питання. Що означають ці слова? 

 

Наллємо серце наше вщерть  до краю рідного любов’ю. Пильнувати Україну 

будем гостро вздовж і вшир (С.Черкасенко).  Ні кроку зі шляху, ні думки назад, ні 

хвилі даремне на місці (О.Ольжич). 

 

* Вибірковий диктант. Виписати прислівники разом зі словами, з якими вони 

пов’язані за змістом. 

 

Яблуко від яблуні недалеко падає. Верба товста, та всередині пуста.  Дивіться 

сьогодні, бо завтра не дотовпитесь. Моя хата скраю. Виріс, як кіт навсидячки. 

Народна творчість. 
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* До кожного з поданих слів дібрати прислівник. Що означає кожен із них? 

Поставити до прислівників питання. 1-2 утворених словосполучень увести до 

самостійно складених речень. 

 

Йти, говорити, підвівшись,  співаючи, написати, нагадати. 

 

*Переписати. Підкреслити прислівники. Поставивши до кожного з них питання, 

з’ясувати його значення. Визначити синтаксичну роль кожного з прислівників. 

З’ясувати, до якого розряду за значенням належить кожен прислівник. 

 

 Людське око бачить глибоко. Сова вдень мовчить, а вночі кричить. Він 

солодко говорить, та нудно його слухать. На голові густо, а в голові пусто. Він 

такий бідний, як мак начетверо. Одна голова добре, а дві удвічі краще. Спросоння 

меле, як з гарячки. Всюди добре, а  дома найліпше.  

Народна творчість. 

 

*Попереджувальний диктант. Прислівники підкреслити, з’ясувати їхню 

синтаксичну роль. 

 

Життя – урок. Неначе мимохіть суть істин пізнаєм… (Людмила Скирда). То 

високо, то тяжко бачу світ. Він то шахрай, то геній, то жебрак, то проситься  душа 

моя в політ, то по  землі повзе, немов слимак (Надія Скобелєва-Сологуб). О 

важко, важко спекатись неврозу посеред сварок, докорів, гризот… (Оксана 

Сенатович).  

 

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ 

 

* Прочитати прислів’я. Вказати прикметники та прислівники, визначити  ступені 

порівняння. 

 

Доброму чоловікові скрізь добре. Майська роса краща вівса. Поганеньке ремесло 

краще від доброго злодійства. Краще кривду вже терпіти, ніж самим її чинити. 

Нема гіршого ворога, як дурний язик. Упертюх гірше свині.  

Народна творчість. 

 

*Пояснювальний диктант. Вказати прикметники та прислівники вищого та 

найвищого ступенів порівняння. 

 

       Слово дорожче золота. Слово цінується дорожче за золото. Своє гніздо 

найтепліше. У своєму гнізді найтепліше. Трудовий хліб смачніший за мед. 

Трудовий хліб  смачніше  за мед.  

Народна творчість. 
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     Найбільше щастя – бути добрим (Б.-І.Антонич). Найкраще в світі пахне хліб 

печений (М.Вінграновський). Відкрилося серцю при світлі ріки, що чим довші 

шляхи, тим коротші рядки (В.Базилевський). Не рідше й не частіш являється 

шедевр, аніж для цього час приспіє і накаже (Б.Нечерда).  

 

*З-поміж поданих прислівників виписати тільки ті, від яких  можна утворити 

ступені порівняння. Утворити просту й складну форми  вищого ступеня. 

 

Взимку, надворі, весело, вправно, нарешті, вдвоє, мудро, професійно, занадто,  

по-нашому, пошепки, ясно, звідти, надалі, по-українськи, мило. 

 

*Переписати, від поданих у дужках прислівників утворюючи форму вищого 

ступеня порівняння. 

 

Рибу (легко) з’їсти, як піймати. Риба глядить, де (глибоко), а чоловік – де 

(добре). Чим слабше колесо, тим воно (погано) скрипить. (Тихо) їдеш – (далеко) 

будеш. Чим (високо) злетиш, тим (низько) впадеш. Куріть побільше на здоров’я, 

то (скоро) вмрете. (Глибоко) орати – (багато) хліба мати. Чим (багато) кішку 

гладиш, тим (високо) вона горб піднімає.  (Багато) роби та (мало) говори. Діла 

говорять (голосно), як слова. (Добре) не починати, ніж почавши, кинути. Два 

серця порозуміються (гарно), як дві голови. Порожній колосок (високо) за всіх 

стоїть. 

Народна творчість. 

 

*Від поданих прислівників утворити форму  найвищого ступеня порівняння.  Два-

три утворених слова увести до самостійно складених речень. 

 

Уважно, глибоко, привітно, мало, гарно, хороше. 

 

*Розподільний диктант. Подані прислівники записати в дві колонки за ступенями 

порівняння. 

 

Дотепніше, найдосконаліше, щонайрішучіше, якнайменше, дедалі краще, 

нижче, гідніше, якнайпривабливіше, натужніше. 

 

*Від поданих прислівників утворити форми вищого й найвищого ступенів 

порівняння. 

 

Багато, мало, близько, міцно, переконливо, завзято, натхненно. 

 

*Переписати. Вказати прислівники, назвати ступені порівняння. З’ясувати 

синтаксичну роль кожного з прислівників. 
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Усі вперед, за щастям навздогін! І все одно життя минає швидше (Єва 

Будницька). Призахідне сонце все нижче. (Д.Кулиняк.) Найцінніше в людях – 

здатність радіти чужому успіхові. (В.Черняк.) Справедливим бути важче, ніж 

добрим. (В.Черняк.) Біг спершу вздовж струмка, знічев’я біг… Хутчіш! Хутчіш! І 

вже не міг, не міг спинитися… (В.Коломієць). Ширше груди! Повніше серця! Бо 

згориш від чекання, згориш (О.Ольжич). Швидко біжать поїзди степами. Швидко 

пливуть кораблі морями, ще швидше летять  літаки попід небесами. Але 

найшвидше летить материне серце (І.Багряний).  

 

*Пояснювальний диктант. 

 

Рідна мова в рідній школі! Що бринить нам чарівніш? Що нам ближче і  миліш, 

і дорожче в час недолі? (Олександр Олесь). Краще в ріднім краї милім полягти 

кістьми, сконати, ніж в землі чужій, ворожій в славі й шані пробувати! 

(М.Вороний). Може, мені на чужині лежать легше буде, як іноді в Україні 

згадувати будуть! (Т.Шевченко). Давай, дорого, завертай правіше! Нерівна, але 

тим вона  пряміша і тим навіки рідна, дорога (А.Бортняк). Я так люблю твої 

дороги, моя Україно сумна! …Скоріш коня мені, коня! (В.Сосюра). Я їду все 

швидше і  швидше в тривозі смутній і терпкій… (В.Сосюра). Щасливі раби 

найбільше ненавидять свободу. Життя не має ціни, а воля – найдорожче у житті. 

Як свій пес укусить, то найгірше болить. Гроші добре, а розум найкраще 

(Нар.творч.).  

 

*Диктант із коментуванням. 

 

Все минуще – суще і пропаще, а себе тримати – щонайважче (І.Драч). Легше 

робити добро, ніж не робити зла. (А.Коваль.) Раніше не знав про це я, відкрилося 

щойно мені, що музика – панацея від ницості і брехні. Наскільки б жилося краще 

поміж сирен і заграв, якби у бетонній хащі хтось безупинно грав! (В.Коротич).  

Найогидніші очі порожні, найгрізніше мовчить гроза… На світі той наймудріший, 

хто найбільше любить життя (В.Симоненко).  

 

СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ПРИСЛІВНИКІВ 

 

* До кожного з поданих прислівників дібрати слова з твірними основами. Якими 

частинами мови є ці слова?  Визначити способи словотворення. 

 

Щиро, люб’язно, лиховісно, стривожено, розгублено, схвильовано, недавно, 

нечасто, ніяк, ніколи, доволі, дотепер, деколи, вгору, безслідно, назустріч, 

безнадійно, востаннє, спершу, втричі, надвоє, втридорога, мимоволі, праворуч, 

повсякчас, чимдуж, по-українськи, по-нашому, високо-високо, вряди-годи, сяк-

так. 
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* Переписати, знімаючи риску. Прислівники підкреслити, з’ясувати спосіб 

творення кожного. 

 

В/перед! Завжди в/перед несіть мене, вітрила! (В.Еллан). Як страшно! 

Людське серце до краю обідніло (П.Тичина). Та тричі той блажен, який за чай і 

хліб теж не схотів себе продати… (Ю.Клен). Рахую перші вільні травні не 

мимо/хідь, а мимо/хіть (М.Доленго). І чим/раз тихіше дзвони грають (Б.Лепкий). 

Як живить вогнище руда суха солома, так  нас годує мудрість повсяк/час 

(В.Симоненко). І вірний транзистор лягає на/похваті, щоб жебоніти в/ночі 

(І.Драч). І з/нов земля кипить у боротьбі. І з/нову я належу не собі (Ліна 

Костенко). 

 

* Подані слова й словосполучення ввести до самостійно складених речень.  

Пояснити відмінність написання прислівників від однозвучних  з ними іменників, 

прикметників і числівників із прийменниками. 

 

Удень, у день свята (народження); вкрай, в рідний край; востаннє, в останнє 

завдання; удруге, у друге прохання (вікно); назустріч, на довгождану зустріч. 

 

*Пояснювальний диктант. 

 

Ластівко, де не літай, мало налітатись вволю; ще народись та удайсь в небо, 

вітчизну і волю (М.Вінграновський). Того любить доля, хто залюблений в волю. 

Без волі плачу доволі (Нар.творч.). Ми держались за руки, підняли догори голови  

і слухали, як грають у цвіту бджоли (М.Коцюбинський). Говори до гори, а гора 

горою. З гори вскач, а на гору хоч плач (Нар.творч.). Відкриває ранок сині двері і 

на землю дивиться згори (Б.Чіп). Помалу ви беретесь все вгору і вгору. Незабаром 

ви на горі, на широкій поляні високості (Панас Мирний). Ой летіла гуска додому 

та впала, як грудка, додолу (І.Драч). Лиш до дому придивись і знатимеш 

господаря (Нар.творч.).  

 

* Диктант із коментуванням. Прислівники підкреслити, з’ясувати спосіб творення 

кожного. 

 

Не лякають шляхи суворі, відкриваємо світ уперше (Галина Турелик). 

…Красиве, засмагле сонце в золотих переливах кучерів, у червоній сорочці 

навипуск… (І.Драч). Немов чужим селом наосліп, так по життю ще вчора йшла… 

Неначе насінині, вірю слову, щомиті нахиляючись над ним (Ніна Гнатюк). Отче, 

хлібе насущний, в щоденній потребі хай же святиться ім’я твоє стоязико! 

(П.Засенко). Я звідси повертаюся усоте до запаху хлібів і лободи (Р.Лубківський). 

Підхопили губи той мотив, може, вперше, може, вже востаннє… (В.Крищенко). 

 

 Н ТА НН У ПРИСЛІВНИКАХ 
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* До поданих прислівників дібрати слова з твірними основами. Яка 

закономірність виявляється при творенні прислівників від прикметників та 

дієприкметників з н та від прикметників та прикметників дієприкметникового 

походження з нн? 

 

            Незмінно, невпинно, наполохано, замислено, незліченно, незрівнянно. 

 

* Від поданих слів утворити прислівники. Пояснити написання н та нн. 

 

Несподіваний, щоденний, радісний, неперевершений, несказанний, 

незліченний. 

 

*Словниковий диктант. 

 

Полегшено, невблаганно, страшенно, смиренно, неждано, шалено, засоромлено, 

стражденно, пригнічено, сонно, замислено, знаменно, замучено,  

 

* Переписати, на місці крапок уставляючи н або нн. 

 

І. Стоять дуби замисле..о і строго (М.Рильський). Недума..о, негада..о забігла 

в глухомань… (Л.Костенко). Вітер мчить шале..о з півночі, мов тікає від погоні 

пріч (Леся Українка). З неба темного невпин..о  ллється дощ без краю (Г.Гейне, 

переклад Лесі Українки.)  Безлюдно довкола. Ще так самоти..о мені не було… 

(В.Бровченко). Що се так шумить невпи..о? (Леся Українка). Нежда..о серце 

защемить скорботне… (О.Маковей). 

ІІ. Так вела бабуся про Богдана: “Як на Жовту він прийшов ріку, ціле військо 

для панів нежда..о знищив на залізному току”. (П.Біба.) Хлопець сидів на коні 

недбало і мальова..о (Григорій Тютюнник). Комусь машину, а мені – коня, гнідого 

молодого гриваня! І ми, і пісня степом – навма..я, і жоден вітер нас не здоганя!.. 

(О.Орач). Складне життя у вершника, їй-право, галоп, алюр і – степом навма..я! 

(Любов Голота). До тих країв щоде..о поїзди відходять від столичного перону 

(А.Малишко). О ноче, що надходиш невблага..о! (Є.Маланюк). А тут ніч темна 

така, що тільки навма..я вгадуєш дорогу (П.Куліш).  

ІІІ. Стій, серце, стій! Не бийся так шале..о! (Леся Українка). Як прекрасно 

серце болить, захлинається щем..о болем! (Г.Гордасевич). Серце завмерло. А я 

завороже..о слухаю музику фортепіанну (В.Ковалівська). І пальці стунами 

невпи..о біжать, мов стуни по степах… (В.Сосюра). Поет співав глиби..о, 

старови..о. (І.Драч). Нитки тоненькі, невидимі своїх думок я стара..о пряду 

(Д.Фальківський). Туди мене хтось ненаста..о кличе (Д.Павличко).  

 

*Пояснювальний диктант.  
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Я готовий повірити в Царство Небесне, бо не хочу, щоб в землю ішли без 

сліда безіменні, святі, незрівнянно чудесні горді діти землі, вірні діти труда 

(В.Симоненко). Починаю римовано, вже не можу прозово (Р.Кудлик). Тяжко 

пишу, зболено розмірковую… (І.Драч). Бо як жить, то вже жить дерзновенно, 

натхненно, круто (М.Луків). І геніїв тугі думки здивовано прорікши вдруге, ми 

світимо, як свічники, як  лампочки у півнапруги (В.Коротич). Цілий день учора 

проблукав у полі, з вітром навздогінки бігав навмання (В.Чумак). Туди мене хтось 

ненастанно кличе (Д.Павличко). Лютує хуга невпинно… (М.Семенко). Органно 

гуде комиш (В.Кортич). Там золоті Софії дзвони пливуть над містом монотонно… 

(В.Сосюра). І глипає на нас зворушено і гордо щасливий предок – щирий 

шимпанзе  (В.Симоненко). Джмелями літаки собі гудуть, і джміль до них гуде 

собі спросоння (І.Драч).  

 

*Диктант із коментуванням. 

 

Предивний сон і налякав, і звеселив мене неждано. І досі ті чудні дива 

морочать серце несказанно (П.Куліш). …Життя безупинно і невблаганно іде на 

мене, як хвиля на берег (М.Коцюбинський). Ця гра моя. Знервовано партнер 

зав’язує шнурівку на кросовках і погляда спідлоба у мій бік (Людмила Скирда). 

Про що говорять мальви у саду багряно і червоно-малиново? (О.Лупій). Біжать 

струмки, розбуджені весною, уже й верба спросоння зацвіла (Ніна Гнатюк). 

Нікого. То ліс. Наче воїни, насторожено граби звелись (В.Лазарук). Дрижали зорі 

і сполохано перебігали до небокраю (М.Хвильовий). І душу сонце знов торкне 

крізь скло морозне зрання (М.Рильський). А біль такий, що мегатонно, здавалось, 

вибухне в душі! (І.Гнатюк). Дощ одяг нейлоновий плащ і кудись навмання побрів 

(Галина Гордасевич). Позавіконню плющало, і від цього було особливо затишно 

лежати в теплій хаті, притрушеній полинцем (В.Захарченко). Вже хміль всихає 

понадтинню (Ліна Костенко). 

 

НЕ, НІ  З ПРИСЛІВНИКАМИ 

 

* Прочитати. Якими частинами мови є виділені слова? Пояснити написання їх з 

не. 

 

Учителю, уже ми вдвох з тобою… Немолодість твоя і молодість моя… 

(М.Вінграновський). Як легко вірити неправді, як легко зранити вразливе… 

(Лариса Волошина). І не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбі. Не 

поміняйте неповторне на сто ерзаців у собі! (Ліна Костенко). Не обіцяй в біді 

згадати друга, а просто другом будь йому завжди (М.Карпенко). 

 

* Словниковий диктант. 
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Ненароком, незабаром, несхибно, неухильно, ненастанно, ненависно, негайно, 

неквапом. 

 

*До поданих слів дібрати синоніми. Пояснити написання прислівників з не. 

 

Невисоко, нешироко, негарно, недавно, нехитро, непомітно, непорушно, 

недовго, несподівано. 

 

* Скласти речення з  протиставленням, уживаючи подані прислівники. 

 

Не пишно, але затишно; не грішно, проте смішно; не лячно, а обачно. 

 

* Пояснювальний диктант. 

 

Весна прийшла так якось несподівано! (Ліна Костенко). Солодко плачуть в 

садах солов’ї, так, як і завжди, незмінно (В.Сосюра). А сонце кипіло в небі, а 

сонце смалило немилосердно (Ю.Мушкетик). Тремтить і бігає несамовито і ні за 

що не втримається тінь (О.Лупій.)  

Я звільна, легко і несміло, немов невправно і невміло, беру до рук перо 

(Б.Лепкий). Траву, простуючи, притоптуєм, буває, нищим, а вона, либонь, з епохи 

допотопної непереборно вирина! (М.Братан). Тіштесь, люди! Ось незабаром 

жниво буде (Б.Лепкий). Добра цілі тонни вергати непросто і молодцю! (І.Драч). І 

не було в душі ні грана суму, що непоправно на землі живеш (О.Довгий). І 

незабаром дзвоном опівнічним  годинник нить шовкову розруба (М.Рильський). 

 

*Переписати,  знімаючи риску. Пояснити написання прислівників з ні. 

 

Як спрага мучила! Та ні/коли було припасти й освіжить  палке чоло 

(В.Коломієць). Смеркає вже. Ні/де ні/шляху, ні/кургану (Левко Боровиковський). 

Шукайте посмішку Джоконди, вона ні/коли не/мине (Ліна Костенко). Та, 

не/піддавшись зарібку легкому, я не/прислужував ні/коли і ні/кому 

(В.Симоненко).  

Лінивому все ні/коли. Старий звір ні/коли не дрімає. Дайте води, бо так їсти 

хочеться, що переночувати ні/де! Комусь ні/яково, а йому однаково. Ні/взад, 

ні/вперед – лишається посеред. Робити є де, а заробити ні/де. Ні/сюди, ні/туди, 

ні/саньми, ні/колесами (Нар.творч.). 

 

*Пояснити  значення кожного з  фразеологізмів. Вказати в них прислівники, 

пояснити написання прислівників з ні та не. Два-три фразеологізми ввести  до 

самостійно складених речень. 

 

І. Ні взад ні вперед; ніколи вгору глянути; нікуди голову прихилити; ні 

спереду ні ззаду нема складу; ні сюди ні туди. 
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ІІ. Не більше і не менше; не багато важить; недалеко йти за прикладом;  

недобре пожартувати; недовго до біди;  недовго ряст топтати;  неждано й 

негадано; не складно, та ладно;  несповна розуму;  не сьогодні – завтра; не 

щоднини, а щогодини. 

 

* Диктант із коментуванням. 

 

…Не забувайте, виродки, ніде – народ мій є! В його гарячих жилах козацька кров 

пульсує і гуде! (В.Симоненко). Та витираються слова, якщо невміло їх вживати. І 

тільки іноді стає незручно трохи… (В.Коротич). Майбутнє почати не пізно ніколи 

(А.Кичинський). Я ненароком згадку рушу, і дзвін її несеться в душу 

(М.Філянський). Незабаром заблищало вогнище коло куреня. Рибалки посідали 

кружком недалеко від багаття і почали балакати (Панас Мирний).  

 

* Навчальні диктанти. Займенники підкреслити. 

 

І. Уночі виразно гупали яблука у садках. Вони падали невидимо, раптово, 

стрясаючи застояну тишину. Хотілося йти по короткій студеній траві, згинаючись 

під крислатим гіллям, і довго бігати пальцями навпомацки у темряві, аж поки не 

торкнешся до твердого, несподівано холодного плоду. Урівноважено і шурхітливо 

падало листя… Гарно черкали вишину зорі, вони залишали вогнисті сліди, що 

швидко зникали. На те, як сіються зірки, не можна надивитися. Їхня загибель 

асоціюється з людською долею. Згадуєш, що восени і взимку старі охочіше 

вмирають, і стає так незатишно на душі, що впав би обличчям на моріг, щоб 

ніколи не бачити, як у небі мовчки вмирають зорі. (За Є.Гуцалом, 100 сл.) 

ІІ. Не знаю, як би склалася моя доля, коли б біля неї не стояла незмінно, мов 

благання, моя зажурена мати. Я досі ніяк не забуду на своєму чолі, біля свого 

серця спокій і тепло її потрісканих рук. Може, тому й було тепла так немало, що 

воно трималося не на поверхні, а в глибоких шпаринах материнських рук. 

Невдовзі страшні нестатки впакували нас у стару дідівську клуню. Тут ми 

якось нехитро обладнали  хижку на двоє підсліпуватих віконець. Чого в хижці 

було незмірно багато, то це диму і цвіркунів. Тієї бісової худоби ніяк не можна 

було спекатись. 

Нескоро батько стягнувся на стару корівчину. Та недовго пробула вона в нас. 

Незабаром батько продав корову, а я пішов учитися… (За М.Стельмахом,  113 сл.) 

 

 

И ТА І В КІНЦІ ПРИСЛІВНИКІВ 

 

* Прочитати. У прислівниках  визначити суфікси.  

 

Гордість виїжджає верхи, а повертається пішки. Можна й мовчки своє серце 

з’їсти. Двічі молодим не будеш. Навздогінці не націлуватися. Опівночі 
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хазяйнують сови й сичі. Там, де чорти навкулачки б’ються. Трохи б розумом 

надточити, де сила не бере. З однієї липи тричі лико не деруть. Курчат восени 

рахують.  

Народна творчість. 

 

*Словниковий диктант. 

 

Навкруги, трохи, восени, безвісти, почасти, вночі, тричі, по-українськи, по-

татарськи, навсидячки, навпрошки. 

 

* Переписати, вставляючи на місці крапок букви. 

 

Опівноч.. айстри в саду розцвіли… (О.Олесь). Надвор.. розцвітав ранок (Панас 

Мирний). Навшпиньк.. виглядають жоржини через тин (Ліна Костенко). А 

навкруг.. така твереза осінь (Є.Маланюк). Ще не раз загляне в вічі промінь 

золотий, і не двіч..  в гай закличе голос молодий (М.Філянський). Сиве волосся 

спадало кружком, по-козацьк... (М.Коцюбинський). У Лавру в печери  я  тричі  

ходив, блукав там самотній з півднини (О.Маковей). Я мовчк.. сів і слухать став, 

як лист сухий з верби спадав (М.Філянський).  

 

* Попереджувальний диктант. 

 

І. І сором мовчки гинути й страждати, як маєш у руках хоч заржавілий меч 

(Леся Українка). Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш, то уже навіки 

(Ліна Костенко). Не стала навколішки гордість моя… (В.Симоненко). Я іду по 

прикордонній смузі, де окопна тиша навкруги… (В.Колодій). Я землю цю 

молочну і медвинну, із шрамами окопів на чолі цілую мовчки в чорні мозолі 

(Р.Лубківський). А я в анкетах досі лиш писав, що ти, мій батьку, безвісти 

пропав… (Р.Третьяков). Навшпиньки стали небеса і виглядають зорі 

(В.Крикуненко). Впала з воза моя мрія, пішки йде до тебе (В.Симоненко). Неначе 

залюбки без ліку та числа тобі літа кує зозуля механічна (Б.Нечерда). Вікно сіріє 

стиха вранці (М.Доленго).  

ІІ. Паморозь блищала на посивілих вночі очеретах (З.Тулуб). Цілу ніч надворі 

виє хуга… (І.Драч). Падають сніжинки білі, білі, білі, люди ходять пішки, де 

шуміли хвилі… (В.Сосюра). По аркушах гладких зайці виводять коми від лісу 

навпрошки під вівсяні стіжки (Б.Чіп). Я трішечки красива і трішки поетеса 

(І.Жиленко). Як у травні дощ надворі, то восени хліб в коморі. Ото була б вигода, 

щоб уночі була погода, а в робочий день падав дощ цілий день. Ти йому  по-

свійськи, а він тобі по-свинськи. Лінивий двічі робить, а скупий двічі платить. 

Письменний поночі бачить більше, як неписьменний удень. За шмат кишки сім 

верст пішки. Позичка на боржникові верхи їздить (Нар.творч.).  
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* Пояснити значення поданих фразеологізмів. Вказати в них прислівники, 

пояснити їхнє  написання. Ввести фразеологізми до самостійно складених речень. 

 

Що раз в лоб, що двічі; хоч гопки скачи; хто навпростки прошкує, той дома не 

ночує. 

 

ДЕФІС У ПРИСЛІВНИКАХ 

 

*Словниковий диктант. 

 

Як-небудь, будь-коли, казна-де, хтозна-відкіля, по-нашому, по-українськи, по-

перше, по-друге, нишком-нишком, любо-дорого, ось-ось. 

 

* Переписати. Вказати прислівники, пояснити їх написання. 

 

Простягай ніжки по своєму ліжку. Кожен віник по-своєму мете. Добрий 

баранчик, та по-вовчому виє. За цю вівцю та за ту та по вовчому хребту. Як 

стіжечки покінчаєш, по-козацьки погуляєш (Нар.творч.). Старі люди по дідовому 

кашлю вгадували навіть погоду (О.Довженко). Повітря було особливо чисте, по-

зимовому бадьоре і радісне (З.Тулуб).  

 

* Подані слова та словосполучення ввести до самостійно складених речень. 

 

По-третє, по третє грудня; по-українському, по українському полю;  по-

батьківському, по батьківському подвір’ю; по-зимовому, по зимовому шляху. 

 

*Переписати прислів’я, на місці крапок уставляючи пропущені прислівники. 

 

З вовками жити - … вити або з’їденим бути. Потрапив між ворон - …. й 

каркай. Як вдача овеча, … й мекече. Ходить …, а кучає по-вовчи. Панський 

собака … й гавка. Краще раз побачить, як … почуть.  

Народна творчість. 

 

Для довідок. По-вовчи, по-воронячому, по-овечи, мовчки, по-панському, двічі. 

 

* Вибірковий диктант. Виписати прислівники, пояснити їхнє написання. 

 

Тяжко-важко умирати у чужому краю (Т.Шевченко). Та сон був короткий. 

Ранесенько-рано вже зникла рожевая мрія моя… (ЛесяУкраїнка). Без ворогів 

можна в світі як-небудь прожити (Т.Шевченко). Водою чортзна-як крутило, що 

трохи всіх не потопило (І.Котляревський). Осіння вже пора по-вовчи закрадалась 

(М.Рильський). По-осінньому сонце світило, вітер вив у холодних кущах 

(В.Сосюра). Відпочинь, поміркуй, як було, по-новому як стане (М.Доленго). 
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Старший брат стоїть і втопив  очі в землю по своєму звичаю (Марко Вовчок). 

Осінь – це життя, що гомонить по-своєму, примхливо (Г.Кривда). Вряди-годи по 

верхів’ях дерев пролітав вітер (Григорій Тютюнник). Коли-не-коли тягне звідти 

холодочком. Сніги тали, а поміж снігами де-не-де  пробивалась зелена травиця… 

(Панас Мирний). Десь у садках п’янкіше пахнуть квіти (Ю.Клен.). Птахи затихали 

і сідали на м’які гніздечка, гріючи свої худенькі від роботи тільця пахучим, 

ласкавим, по-материнськи ніжним теплом розігрітої за день землі (Григорій 

Тютюнник). Дні текли по-ярмарковому і, може, саме тому жваво (І.Багряний). 

Думки бадьорі роєм налинуть хтозна-відкіля, запрагнуть праці руки 

(М.Рильський). Пліч-о-пліч сядем між беріз, віч-на-віч тихо поговорим… 

(П.Камінський). Не ведуть вони веселої, довгої, гарячої розмови, коли-не-коли 

вирветься, наче з-під землі слово… (Панас Мирний). Почуття відчуженості 

хтозна-де й поділося (Григорій Тютюнник). Знаю, що мрія та могла б мене хтозна-

куди завести (П.Тичина). Тремтить серце у чеканні чогось недосяжного й не по-

земному прекрасного (І.Багряний).  

 

*Диктант з коментуванням. 

 

І. Тихо-тихо, як незримий гном, теплий дощ танцює під вікном (С.Пушик). Тут 

місяць-князь край сосон з-під забрала з хитринкою по-русинськи морга 

(Й.Струцюк). Про це ще по-російськи скільки мога писали Олексій Толстой і 

Гоголь (Ю.Клен). Ще можна бачити і досі, як де-де соняшник цвіте (М.Братан.). 

Закувала та сива зозуля вранці-рано на зорі (П.Ніщинський). На мій балкон 

голубка сіла і журно-журно загула (Д.Павличко). Як блідо, по-північному росте в 

душі тонка травиночка надії (Г.Кочур). Це що ж за диво з нашою вербою? По-

мертвому сіріла над водою, а це, дивись, зелена вся яка!. (І.Вирган.) Вряди-годи 

небесна сіра стеля сипне на землю срібну дерть (Д.Іванов). Придесенський день в 

долині гасне, в хвилях низько-низько йдуть човни… (М.Стельмах). Лин, 

запливши під квітку лілеї, довго-довго дивився на нас. (В.Швець.)  

ІІ. І в осінній красі, по-осінньому ярій, у театрі дерев, наче Гамлет, один 

нахиляється тихо зажурений явір над червоно-кармінною кров’ю калин 

(Д.Кремінь). А живу я на поверсі шостому, і живу я, звичайно, по-простому 

(Є.Плужник). Щедра вона душею, мама нашої картоплі… Як її не назви – по-

галицькому, по-слобожанському, по-закарпатському, по-поліському, по-

верховинському – мандибуркою, бульбою, ріпою, бараболею, буришкою, в яких 

сорочках, кожушках і мундирах її не вари… (В.Затуливітер). Поліглот задатки має 

розбитних авантюристів. По-російськи розмовляє, по-вкраїнськи тещу лає, по-

англійськи… щось канючить у туристів. (В.Скомаровський.) Суцільний мур. Лиш 

де-не-де у шпари вужами витикалися антени (Б.Олійник).  І, як в кожній 

культурній державі, де-не-де миготять ліхтарі (Є.Плужник).  
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* За поданими початками завершити народні прислів’я. Вказати прислівники, 

пояснити їхнє написання. Письмово розкрити зміст одного з них, уживаючи 

прислівники. 

 

Діло так-сяк  волочиться … . Стара свита, та … . Кожний вітер… .  Хоч по-

свинськи, … . 

 

Для довідок. … та кинути ж не хочеться. …по-новому пошита. …по-своєму дме. 

…зате здорово!  

 

НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ РАЗОМ І ОКРЕМО  

 

* Словниковий диктант. Виділити в прислівниках префікси. Від якої  частини 

мови і яким способом утворено кожен прислівник? 

 

Занадто, повсюди,  невисоко, понині, безвісти, вволю, спогорда, всередині, 

зсередини, наяву, віддавна, востаннє, вдвоє, натроє, завдовжки, навкруги, 

напередодні, водночас, навкулачки, праворуч, повсякчас, абияк, якось, дедалі, 

щоправда, щороку. 

 

* Вибірковий диктант. Виписати прислівники. Пояснити спосіб творення та 

правопис кожного. Виділити префікси. 

 

Уночі плющить, а вдень тріщить. Восени багач, а навесні прохач. Бережи честь 

змолоду. Спершу треба розсудити, а тоді робити. Брехливу собаку чути здалека. 

Спідтишка литки рве. Ізнехотя iз’їв вовк порося. Бійся цапа спереду, коня ззаду, а 

лихого чоловіка зусебіч. Спереляку душа в п’ятки утекла. Тобі брехати, як гусці 

босоніж ходити. Навпростець тільки ворони літають. 

Народна творчість. 

 

* Переписати, знімаючи риску. Вказані вчителем прислівники розібрати як 

частини мови. 

 

Понад ставом у/вечері шепочеться очерет  (Т.Шевченко). На/дворі було 

по/ночі (І.Нечуй-Левицький). Білі птиці снігів налетіли з/ночі (А.Малишко). 

В/останнє ліс заголосив, у небі пісня обірвалась (Я.Лесів). Усе так сталося 

з/ненацька… Час розірвав петлю – і стрім/голов (І.Гнатюк). Я босо/ніж іду, щоб 

цю землю завжди відчувать (Л.Забашта). Сумує дівчина що/дня і що/ночі… 

(С.Руданський). В/раз поплавок напружився з/ненацька – і вся душа напружилась 

рибацька (М.Рильський). Пізно спати ми лягали, як о/півночі прийшли, а вже 

сонечко край/неба, за роботу братись треба (Я.Щоголев). Пілотко, ти не/докориш, 

що всі ми прагли чим/скоріш до тебе дорости колись/то? (С.Зінчук).  
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* Пояснювальний диктант. 

 

Поки плещуть-грають ясні води, поки ллється із небес блакить, Україні жити 

довгі годи  і од віку і до віку жить! (М.Стельмах). Йшла Україна в глибину століть 

з народами весняними і сивими плече в плече в незвідані краї (І.Драч). Рідний 

край раз у раз мене кличе до праці (І.Огієнко). Проходимо рік за роком, 

проходимо день за днем мислителі і пророки, безсмертні творці поем 

(Б.Мозолевський). Вітри од краю до краю, од рана до рана дмуть (О.Ольжич). На 

добраніч усім на ніч! (П.Куліш). До побачення, нене кохана (С.Тельнюк).  

 

*Навчальні диктанти. 

 

І. Наступала весна, вдень пригрівало сонце. Козаки вирушили рано-вранці, над 

лиманом висів вологий туман. Сірко був тоді молодим і зеленим, як барвінок, 

відчайдушним і безжурним, як степовий вітер. Мчав попереду всіх сайгачим 

кроком. Сторожа почула їх, але нічого не змогла вдіяти. Козаки її змели вмить. І 

така змагала Сірка відвага, така великодушність вихлюпувала з серця, що він бив 

молотком по ланцюгам, а сам плакав по-дитячому. Й ридали з радості галерники, 

й лепетали й вигукували всіма мовами. Сірко бачив справедливість у тому, що 

визволеним присвічували велетенські смолоскипи, якими стали турецькі галери. 

(За Ю.Мушкетиком,  90 сл.) 

ІІ. Справді було душно, аж варко. Ніде було заховатися, ніде голову 

приткнути у тінь, бо й тіні не було, сонце стояло якраз над головою. Степ мов 

палав, зв’ялена трава хилилася додолу, ніде ні птичого голосу, ніякого гуку не 

чутно, хіба здалека донесеться, як неголосно хававкне перепел, ударить раз-

удруге та й замовкне. Примовкло птаство. Одно поховалося по гніздах, друге 

полетіло за здобиччю. Одна тільки бездомна зозуля, перелітаючи з деревини на 

деревину, сумно кувала. (За Панасом Мирним,  72 сл.)  

ІІІ. У червні 1775 року російські війська несподівано оточили Січ. Схопилися 

козаки за шаблі, та було пізно… 

Невдовзі оголосили маніфест про скасування Запорозької Січі. Стратити 

козацьких ватажків цариця не наважилась, оскільки це могло спричинити бунт. 

Тому розправились з ними тихо.  

…На Великдень охоронці вивели  в’язня зі смердючої ями. Кошового Петра 

Калнишевського дозволялося  виводити  тричі на рік: на Різдво, на Спаса і на 

Паску. Осліпнувши, отаман не бачив сонця. Дорогою до церкви його сповістили, 

що він помилуваний. Калнишевський безрадісно й кволо махнув рукою.  Він не 

зрадів волі. Адже гріх – це не те, за що людину карають. Гріх – це те, за що карає 

вона себе сама. Його  гріх був у вірності тронові. Прозріння прийшло надто пізно.  

Останній кошовий отаман не побажав покинути в’язниці на острові Соловки. 

(За Р.Іванченко, 123  сл.) 
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ІV. Ліси струшували з сивих вій музику зими і забутого дитинства. За 

метелицями, за хуртечами  хтозна-звідки йшов Дід Мороз, заходив у гості до 

добрих людей, обсівав їх житом і пшеницею. 

Тепло світилась бронза сосон,  туманно сріблились берези. Вабили по-

зимовому в хрещик снігом вишиті ялинки. Завіяло, замело, і коли є де-небудь слід 

на снігу, то тільки звірини.  

Увечері Богдан насилу добрався до дрібнолісу, де стояв засніжений стіг. Довго 

прислухався до лісу і, нарешті, зашився у схованку. Засинаючи, він почув 

шарудіння. Беззвучно розсміявся, побачивши, що то обережно петляв до стогу 

заєць. Він почув шарудіння, занепокоєно зупинився й легкою тінню майнув у 

березняк. “На добраніч, зайче”,- посміхнувся Богдан. 

Рано-вранці  повалив сніг. Тільки пізнім смерком Богдан добрався до села. (За 

М.Стельмахом, 115 сл.)  

 

CЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ 

 

ПРИЙМЕННИК 

ПРИЙМЕННИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ 

 

*Прочитати речення, зробити їх синтаксичний розбір (усно). Вказати слова, що 

означають предмети, ознаки, дії. Якими членами речення є ці слова? Якими 

частинами мови?  Назвати слова, які не мають власного лексичного значення, не 

відповідають на питання і не виступають самостійно членами речення. 

 

Віра в рідну свою Батьківщину починається з віри в людину. Пронеси крізь 

роки і негоду в серці віру нескорену й горду (В.Забаштанський). Людина без 

Вітчизни, як соловей без пісні. У чужій стороні не так світить сонце (Нар.творч.). 

 

 

* Вибірковий  диктант. Службові частини мови виписати в три колонки: 

прийменники, сполучники, частки. 

 

У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая з своїм 

дитяточком малим (Т.Шевченко). За це всім миром варто встати, щоб подолати 

сили злі, щоб був і син, і була мати, і справжні люди на землі.  Сьогодні з серця 

України, з просторів синього Дніпра, до молдованина і фінна доходить голос 

Кобзаря. В сім’ї великій, вольній, новій в святім шевченківськім краю перед 

титаном у поклоні схиляєм голову свою. Не гріх навчатися чужого і пам’ятать 

своє, аби  не затоптать під власні ноги культури нашої скарби (Б.Дегтярьов). 
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* Пояснювальний диктант. Які вжиті в реченнях службові частини мови  

означають  місце, напрям, час дії?  Які службові частини мови вказують на 

просторові й часові відношення? 

 

…Під горою, між вербами та над водою біленька хаточка. Садок вишневий коло 

хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з роботи йдуть… І долом геть собі 

село понад водою простяглось. І я дивлюся і серцем лину в темний садочок на 

Україну. Уже, либонь, після Покрови вертався з Дону я… Через год ото велика 

зима наступила. 

З творів Т.Шевченка. 

* Переписати речення. Вказати в них прийменники. Визначити відмінки 

іменників, займенників, числівників, з якими пов’язані прийменники. Що 

означають прийменники в реченнях – час, місце, причину тощо? 

 

…У раннюю пору на високу гору  сходилися полковники. І військо, як море, з 

знаменами, з бунчугами з Лугу виступало, та на трубах вигравало і на горі стало 

(Т.Шевченко).  І грізні полки Богдана шляхетську орду женуть, а з півночі десь за 

бураном на поміч стрільці ідуть (В.Симоненко). То шабля долі нашої в музеї на 

стіні у древнім Переяславі – в історії вікні (І.Драч).  

 

* Переписати  речення, на місці крапок вставляючи пропущені прийменники.  

 

Голими руками не битись … ворогами.  …народ і волю віддамо життя й 

долю.  …гетьмана військо гине. … булави треба й голови.  Хто узяв меч, … меча і 

загине.  Одна тільки голова … плечах. Ой піч моя піч! Коли б я … тобі, а ти … 

коні, славний козак був би … мене! 

Народна творчість. 

Для довідок. З; за; без; до; від; на; на; на; з.  

 

*З поданих пар слів утворити словосполучення, додавши потрібні прийменники. 

Два-три утворених словосполучення ввести до самостійно складених речень. 

 

Відповісти, лист; працювати, поле; танцювати, музика; сумувати, минуле; 

турбуватись, брат; не забувати, головне.  

 

* Переписати, подані в дужках іменники ставлячи в формі потрібного відмінка. 

Визначити відмінки іменників, вжитих з прийменниками. 

 

Не спинятись перед (перешкода); прямувати до (мета); змагатися з (вороги); 

об’єднатись з (однодумець); незважати на (сумніви); не розраховувати на 

(підтримка); бути впевненим у (перемога). 

 

* У поданих словосполученнях замінити прийменники на антонімічні.  
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Поспішати до школи; опинитися перед будинком,  йти до класу. 

 

* Відредагувати речення. 

 

Найцікавішим є підручник по українській мові та по хімії. Учень пропустив 

кілька уроків із-за хвороби. Термінові повідомлення найкраще відправляти по 

телеграфу. Ми балакали за нашого любимого письменника. Хоч ми й боліли за 

команду 7-Б, ігроки програли зі щотом  3:0. 

 

НЕПОХІДНІ І ПОХІДНІ ПРИЙМЕННИКИ 

 

* Прочитати словосполучення, визначити смислові відношення між головним і 

залежним словами, які виражені за допомогою прийменників. Визначити відмінки 

іменників, вжитих з прийменниками. Назвати прийменники, утворені способом 

складання. 

 

Звернутися  до матері, почути у відповідь,  йти понад Дніпром, прийти на 

консультацію,  опинитися поміж  однокласниками,  залишитись після уроків,  

спинитися посеред вулиці,  виїжджати з-за рогу,  вивчати протягом   місяця,  

повернутися через рік, зустрітися край села, визирати з-поміж кущів,  відмовитися  

заради  книги. 

 

* Опрацювання теоретичного матеріалу. 

 

* Розподільний диктант. Прийменники непохідні й похідні записати в дві 

колонки. 

 

За, понад, у, зі, коло, до, попри, над,  поруч, біля, під, близько, на, в, навпроти,  

від, поперед, з. 

 

* Попереджувальний диктант. Прийменники підкреслити, вказати похідні та 

непохідні. Визначити відмінки іменників, вжитих з прийменниками. 

 

Липа у білім кожусі згадує літо, весну. Сіє хурделиця в лузі сиву порошу 

рясну (А.М’ястківський). І знову люта хуртовина! Ну що ви скажете на це? 

(Д.Білоус). Десь поміж завіями, ніччю з-за ріки молодими віями бризнули віки 

(А.Малишко).  

 

*Переписати, розкриваючи дужки. Вказати прийменники похідні та непохідні. 

 

Поля (по)над небом (про)слались (без)крайні. Дуб зелений (у)літню годину 

(не)гада (про)сніги й хуртовину (Б.Грінченко).  І сон кошлатий (по)біля хати 
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бродив повсюди (А.Малишко). (По)над берегом мохнатим сосни почали дрімати 

(Л.Боровиковський)  

 

*Зробити синтаксичний розбір речень (усно). Якими частинами мови є виділені 

слова? 

 

Тут казці кінець (Нар.творч.). Сидить батько кінець  стола, на руки схилився… 

(Т.Шевченко).  Дідів столітні чола схилились круг столів, дівчата вийшли в коло, 

як звичай повелів (А.Малишко). Мати в льолю білу хату одяга, сонце стало біля  і 

допомага (М.Холодний).  

 

*З кожним із поданих слів скласти (або дібрати з усної народної творчості) по два 

речення, щоб  в одному з речень слово було прийменником, у другому – 

повнозначним словом. 

Зразок. 

Розвивайся край дороги, дубе зелененький! Коли  є хліба край, то й під вербою 

рай (Нар.творч.). 

 

І. Край, близько, попереду, поруч. 

ІІ. Навпроти, коло,  кругом,  збоку. 

 

*Відредагувати речення. 

 

Це було ще при царі Горосі! Мед – це ліки від усіх хвороб. Чи не видали нам 

зошити по математиці? Ви звернулись не по тому адресу. Він пішов по ділах. 

 

Для довідок. Це було ще за царя Гороха.  Мед – це ліки проти всіх хвороб. Чи не 

видали нам зошити з математики? Ви звернулись не за адресою. Він пішов у 

справах. 

 

* Подані словосполучення увести до самостійно складених речень. 

 

 На власний розсуд; за всяку ціну; усім на втіху;  про людське око.  

 Впасти (запасти) в око;  припасти до душі;  допекти до живого;  за всіх 

часів. 

 

НАПИСАННЯ ПОХІДНИХ ПРИЙМЕННИКІВ 

РАЗОМ, ОКРЕМО ТА ЧЕРЕЗ ДЕФІС 

 

* Словниковий диктант. 
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Понад озером, з-над прірви, з-попід урвища, поміж деревами, з-поміж дерев, 

попри всі недоліки, із-за гаю, з-над хмаровиння, назустріч бурі, наперекір долі, 

поперед батальйону, із-під нагляду, заради кар’єри, наприкінці виступу. 

 

*Розподільний диктант. У першу колонку записати прийменники з іменниками, в 

другу – прислівники. Пояснити написання прийменників та написання префіксів.  

 

Спідлоба,  з-під брови, з переляку, з-перед очей, знадвору, з-над хмар, 

спросоння, з-поміж  приятелів, з початку розповіді, спочатку, знічев’я, спідсподу, 

з приводу повідомлення, з-проміж земляків, спозаранку, зненацька, попри 

негаразди, з-серед натовпу, зсередини, з середини розділу, з-посеред  гурту, 

споконвіку, знаскоку.  

 

* Диктант. Пояснити написання прийменників. 

 

Якби комусь спало на думку викарбувати на мармуровій стелі імена всіх 

українських співаків, перед голосом яких світ схиляв голову і майже непритомнів 

від захвату, вона піднялася б у піднебесся чи не до самісінького сонця… 

Український голос – це наш унікальний генний код, що ревно плекається і 

збагачується  від віку до віку як неоціненний скарб.  Можливо, саме в цьому наш 

секрет, таїна, гарант вічності і невичерпності?  

З журналу. 

Словник. Ген – одиниця спдкової речовини, за допомогою якої ознаки і 

властивоості батьків передаються нащадкам. Генний код - “запис” спадкової 

інформації  в молекулах нуклеїнових кислот. 

 

* Переписати, розкриваючи дужки.  

 

(З)переляку  душа в п’яти утекла. І  (з)під стоячого підошву випоре. Верба 

товста, але (з)середини пуста.  Не сунься, середа, (по)перед четверга.  (По)під 

носом косовиця, а в голові ще не орано. Зачинили вовка (по)між вівці.  Такий вовк 

(з)поміж овець, як коза при капусті. Не дурний крук, щоб випустив (з)попід рук. 

(С)підтишка литки рве. Ми з тобою, як риба з водою: я на лід, а ти (під)спід. Як 

ідеш, дивись (по)під ноги: хоч грошей не знайдеш, так носа не наб’єш. 

Народна творчість. 

ІІ. Зелений і чудний (з)за хмари знявся місяць (Ю.Яновський).  І неначе князь 

Данило з давнини казав: “Дивись, (з)над Дніпра (зі)брались кревні, привітали край 

мій древній… (А.Турчинська). Бабусенько старенькая, (від)гадай мій сон, що 

(з)під правої та рученьки вилетів сокол,  (з)під білої, (з)під лівої – ясная зоря, 

(при)снилося, бабусенько, що (в)тратив коня… (Нар.творч.). 
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* Розкрити значення фразеологізмів. Пояснити написання вжитих у 

фразеологізмах прийменників.  Два-три фразеологізми ввести до самостійно 

складених речень.  

 

Вийшло з-під пера; як пес з  підворітні; з-під палиці; з примхи долі; з-під поли; 

з півслова; поперед охоти зайці ловить; понад  усякий конкурс (поза конкурсом); 

з-перед  самого носа; поміж Сціллою і Харібдою; понад сподівання; вибивати 

грунт з-під ніг; заводитися з півоберта. 

 

*Пояснювальний диктант.  

 

І. Із-за гори, гори, з темненького лісу  татарове йдуть… Іде ляшок з-під 

Варшави, під ним коник пляше. Годі, коню, в стайні спати. Пора ляхів налякати! 

Дозволь, батьку-отамане, нам на чатах стати! Москаль стане лагерями, а ми 

куренями. Ой ти станеш з шабелькою, а я з кулаками, щоб та слава  не пропала 

проміж козаками (Нар.творч.). 

ІІ.Вставало сонце з-за могили, раділи люде встаючи (Т.Шевченко). Мигнуло 

променем зеленим, і з-під хвилястих темних віт  ударив гострий сонця світ. І буду 

часто я над сонною водою  зорі вечірньої з-над гаю виглядать. Промінь ласкавіш 

поміж хмарами… (М.Філянський). Блакитний  промінь з-за нічних віконниць нас 

раптом владно викликав у ніч (Є.Маланюк). Вже біло осінь дише з-над ріки, 

прозоре небо світиться промінно (В.Мозолевський). Іду, й дороги переламані , 

гнучись, плазують із-під ніг (М.Бажан). З-під ніг зеленою росою випорскували 

коники, а між копицями, неначе землеміри, ходили бусли (М.Стельмах). 

Васильки у полі, васильки у полі, а у тебе, мила, васильки з-під вій… (В.Сосюра). 

Тут жайворонок землю звеселя, з-під хмари пада (В.Ковтун).  Підвівши очі з-

понад книжки, побачиш світ барвистим сном (Б.-І.Антонич).  

 

* Диктант із коментуванням. 

 

…Або хоч крихотку землі  із-за Дніпра мого святого святії вітри принесли… 

(Т.Шевченко.) І хмари насували з-за Дніпра, і пінилась потоками гора… 

(В.Мисик.) З-над річки лине пісня голосна. Йде гроза з-за верхогір’я. 

(М.Рильський.) І, як вітер, кінь летить, тільки порох з-під копит з вогнем вилітає, 

поле укриває. (С.Руданський.)  А хата вслід мені, мов з-під руки , з-під стріхи 

видивляється з-за тину… (В.Забаштанський.) Десь поміж завіями, ніччю з-за ріки, 

молодими віями бризнули віки. (А.Малишко.)  

 

* Навчальний  диктант. 

 

        І. Петрик пробує встати з ліжка, але пекучий біль  у нозі знову примушує 

його лягти. 
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Петрик – герой.  Учора врятував життя  сусідчиній  дівчинці. Вийшла з 

двору та й простує трамвайними рейками. Ззаду трамвай дзеленчить, ось-ось  

наїде. А за трамваєм, його переганяючи, візник  коня пустив на всю кінську рись. 

Не видно йому з-за трамвая дівчинки. Злякається вона дзенькоту, кинеться  вбік з 

рейок і сама попаде коневі попід ноги… 

Побачив це Петрик і кинувся до білого сміхотливого клубочка. Миттю 

перебіг вулицю, схопив дівча на руки і виніс з-під самісінької кінської морди. 

Але чи  голоблею, чи  колесом штовхнуло його. Лежить тепер хлопчик з 

компресами на нозі, не може  ходити. А знадвору чути, як гуркочуть машини, як 

крокують люди… (За  С.Пилипенком,  113 сл.). 

ІІ. Та розквітне наша земля тільки тоді, коли кожен українець поміж іншими 

українцями пам’ятатиме, що Україна  та її доля починається з кожного з нас: з 

тебе, з мене, з нього, з неї. І не закінчується ні тобою, ні мною, ні ним, ні нею.  

Усі ми сподіваємося, що в третьому тисячолітті українська держава стане 

однією з найрозвиненіших  країн у світовій спільноті,  у добрі й злагоді житиме 

поміж іншими народами. Українців знатимуть і поважатимуть, пишатимуться 

духовною красою, що запанує  серед них. 

Бережімо природу, любімо сонце, що сяє з-понад хмар, золоті ниви під 

рідною блакиттю. Нехай квітне природа чистотою і зеленню, радує живими 

істотами, щоб кожній людині з-поміж людей було щастя та добробут з роси і води 

(З журналу,  113  сл.). 

 

СПОЛУЧНИК  

СПОЛУЧНИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ 

 

* Прочитати речення. Визначити однорідні члени речення, назвати слова, які їх 

поєднують. Самостійними чи службовими частинами  мови є ці слова? 

 

У творенні мови беруть участь і сивий  людський досвід, і закохана юність, і 

дитяча уява.  Кожен з нас має не тільки користуватись рідним словом, а й  

шанувати його,  оберігати  й леліяти. Тоді слово буде запашним і квітучим, 

сповненим  правдивості й поетичності.  

З журналу. 

 

* Прочитати. Вказати складні речення. Назвати слова, якими поєднано частини 

складних речень. Самостійними чи службовими частинами мови є ці слова?  

 

Народ мій є, народ мій буде, і мові прадідній звучать! (М.Братан). Коли ти 

плекаєш слово, йде воно, як злотонить (Д.Білоус).  
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* Переписати. Визначити сполучники, з’ясувати  їхню роль у реченнях. Чи можна 

поставити до сполучників питання, чи мають вони самостійне лексичне значення? 

Чи виступають сполучники членами речення? 

 

Виплекана веснами і серцями чесними наша мова (Наталка Білоцерківець). 

Щасливий я і гордий, що читаю Шевченка, і Франка, і Українку на незрівнянній 

українській мові, й мені вже не потрібні словники (М.Браун, переклад з рос.). 

Мова нашого народу достатньо багата, щоб в ній ми знайшли гідну наукову 

термінологію (І.Верхатський).  Прекрасне слово, але що в ньому, як не від серця 

йде воно? (В.Мисик).  

 

* Переписати прислів’я, на місці крапок уставляючи пропущені сполучники. 

З’ясувати функцію кожного з них. Пояснити вживання розділових знаків. 

 

Все добре переймай, … зла уникай. Коли Бог розуму не дав, … коваль не вкує. 

Не мудруй багато, … працюй завзято. Чоловік без розуму … сніп без перевесла. 

Жени дурного пастуха, … череда поздиха. Книга вчить, … на світі жить. Треба 

розумом надточити, … сила не бере. Вітряк меле крилами, …  дурень – язиком. 

Мудрий не все каже, … знає, а дурний не все знає, … каже. … сядь та й плач, … 

стоячи реви.  

Народна творчість. 

Для довідок. А, і, але, немов, бо, як, якщо, а, що, що, чи – чи. 

 

* Диктант з коментуванням. Сполучники підкреслити. Вказати ті з них, що 

поєднують однорідні члени речення, та ті, що поєднують частини складного 

речення. 

 

Здається, часу і не гаю, а не встигаю, не встигаю!  Не треба все валити на 

Прокруста, коли не маєш дару Златоуста. Не любить слово стимулів плечистих, 

бо б’є натхнення тільки з рік пречистих.  Було життя як вірш без пунктуації, а 

смерть поставить крапку і тире.  

З творів Ліни Костенко. 

 

СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ Й ПІДРЯДНОСТІ, ЇХНІ  ВИДИ 

 

* Переписати, на місці крапок уставляючи пропущені букви. Сполучники 

підкреслити, з’ясувати роль кожного. 

 

Над оз..ром пл..ве  м’яка і т..ндітна тиша. Сонце вже л..жить  на гор..зонті  

гранд..озною трояндою і зб..рається на  ночівлю. Потім  воно ховається  і тільк.. 

ледве помітний слід  його зал..шається на заході.  Нарешті з-за коси вир..нає 

чов..н, набл..жається скоро, але тихо. Зорі то др..жать, то сполохано пер..бігають  

до н..бокраю. 
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За М.Хвильовим. 

 

* З-поміж записаних на дошці сполучників виписати сполучники сурядності. 

 

Щоб, але, бо, якби, і, та, проте, однак, ніби, мов, або, й, зате, ні-ні,  чи-чи, якби,  

щойно, оскільки. 

 

* Пояснювальний диктант. Сполучники сурядності підкреслити, з’ясувати, до якої 

групи належить кожен з них. 

 

Піднявся день, мов олень з кручі, ніч відплила, мов корабель (Б.-І.Антонич). І 

випав дощ, і нагадав діброву, шуміння листя, шарудіння трав, цілющу воду 

голубу дніпрову і села наддніпрянські нагадав (П.Дорошко). Не то осінні води 

шуміли, збігаючи в Дунай, не то вітер бився в заломах провалля 

(М.Коцюбинський). З людьми вітаюся, і весело мені, що з ними я свій хрест і свій 

вінок нестиму (М.Рильський). Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна 

рідну матір вибирати (В.Симоненко). І повзуть підколодні гадюки, і шугають, як 

птиці, думки. То враз опускаються руки, то, як бомби, ростуть кулаки 

(П.Осадчук). То високо, то тяжко бачу світ. Він то шахрай, то геній, то жебрак. То 

проситься душа моя в політ, то по землі повзе, немов слимак (Надія Скобелєва-

Сологуб). Поети страждали і мучились, але залишались поетами… (М.Холодний).  

 

*Переписати,  знімаючи риску. 

 

 Коріння навчання гірке, за/те плід солодкий. Б’ють не за/те, що втік, а за/те, 

що вкрав. Про/те колесо кричала баба не своїм голосом. Хоч вовки кобилу з’їли, 

про/те сани цілі.  

Народна творчість. 

 

*Скласти і записати речення з поданими  словами 

 

         Зате,   за  те; проте, про те. 

 

* Попереджувальний диктант. Підкреслити сполучники, що поєднують частини 

складного речення. 

 

Бог для того  послав на землю ніч, щоб у тиші росло усяке зілля і відпочивала 

людина (М.Стельмах). Не можу бачить, як людина плаче, здригаючись плечима 

безутішно, ковтаючи важкий клубок гіркоти чи болю й смутку (А.Малишко). Не 

заколисуй ненависті силу, тоді привітність візьмеш за девіз, коли впаде в 

роззявлену могилу останній на планеті шовініст (В.Симоненко).  
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* Розподільний диктант. Сполучники сурядності та підрядності записати в дві 

колонки. З’ясувати, до якої з груп належить кожен сполучник підрядності.  

 

Але, проте, бо, однак, якщо, мов, і, щоб,  або - або, хоч,  аби,  ні – ні, ледве, 

оскільки, та, зате, немовби, незважаючи на те що.  

 

* Диктант із коментуванням. 

 

Якби кайдани перегризти, то гриз потроху б (Т.Шевченко). Як би я тепер хотіла 

у мале човенце  сісти і далеко  на схід сонця  золотим шляхом поплисти (Леся 

Українка). Якби можна помножити серце, я помножив би тисячу раз! (О.Влизько).  

 

* Скласти та записати речення з поданими словами. 

 

Якби, як би; якщо, як що; таж, та ж. 

 

 

НАПИСАННЯ СПОЛУЧНИКІВ РАЗОМ І ОКРЕМО 

 

* Розподільний диктант. Сполучники прості, складні та складені записати в три 

колонки. 

 

Хоч; немовби; тому що;  якби;  теж;  бо;  для того щоб;  але;  проте;  якби;  наче;  

незважаючи на те, що; також; після того як.  

 

*Попереджувальний диктант. 

 

Чи є у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило? Отож мене, вже сліпого, на світ 

випускали з козаками. А він коня поганяє, нібито й не бачить.  (З творів 

Т.Шевченка). Папороть  ніколи не цвіте, тому що розмножується вегетативно (З 

підручн.). Якщо хтось поруйнує лелече гніздо, станеться біда, через те що птах 

принесе вогню і спалить хату або накличе грозу. Якщо ж заєць пробіжить через 

обійстя, може трапитися пожежа. Вважалося, що вухатий створений чортом і 

служить йому, тому зустріч з цією твариною віщувала нещастя (Нар.творч.).  

 

ЧАСТКА 

ЧАСТКА ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ.   

РОЗРЯДИ ЧАСТОК ЗА ЗНАЧЕННЯМ 

 

* Переписати. Визначити службові частини мови. Пояснити, чим службові 

частини мови відрізняються від самостійних. Довести, що виділені слова є 

частками. 
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Під  знамена під жовто-блакитні гордо стала держава нова. Хай же будуть 

високі й несхитні  древо роду і честь родова! (Д.Білоус). Не гнути нам шиї, 

козацької шиї під тяжким залізним ярмом! (С.Руданський). 

 

* Вибірковий диктант. Виписати частки. Пояснити роль часток у реченнях. 

 

Була б голова, буде й булава.  Козак живе не тим, що є, а тим, що буде. Дай, 

Боже, воювати, щоб шабель не виймати.  

Народна творчість. 

 

* Розподільний диктант. Формотворчі, заперечні й модальні частки записати в три 

колонки. 

 

        Ані, нехай, навряд, вже, ген, оце, бодай, лише,  би, ж,  не, чи,  б, ні. 

 

* Пояснювальний диктант. Указати частки,  назвати з-поміж них формотворчі, 

заперечні та модальні. Пояснити, які  смислові  відтінки вносять у речення 

модальні частки. 

 

Хай пісня буде щира  і неложна, хай щира правда з неї устає (П.Тичина). Невже 

весна? І справді, як нова ген золотіє крізь віки Софія, сама собі чудується, радіє 

трава воскресла і душа жива… (Світлана Жолоб). Сонечко якраз заходить,  і як 

сонячний промінь упаде на лебедя, то у нього одно крило ніби золоте, а друге – 

срібне! (Остап Вишня). Лиш праця світ таким, як є, створила, лиш в праці варто і 

для праці жить! (І.Франко). Чи я тобі не жона, чи не господиня? Три дні хати не 

мела, сміття по коліна (Нар.творч.).  

 

* Диктант із коментуванням. Частки підкреслити, з’ясувати, до якого розряду за 

значенням належить кожна з них. 

 

Любить людей мене навчила мати і рідну землю, що б там не було 

(В.Симоненко). Хай я не буду на вроду найкращий, доля хай буде нелегка у мене, 

тільки ж щоб був я таким же трудящим, чесним та ніжним, як ти, моя нене! 

(С.Тельнюк). Без пісні, що її співала мати, я навіть дня прожити би не зміг 

(В.Вихрущ). Чи є в світі що світліше, як мамині очі? (Іванна Блажкевич).  

 

* Утворити форми  умовного та наказового способів поданих дієслів. Частки 

якого розряду довелося використати?  

 

                   Пригадати,  міркувати, заспівати, бути. 
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* Переписати, розкриваючи дужки. Пояснити, у яких випадках  заперечні частки  

стосуються окремих слів, у яких надають заперечного  смислу  цілим реченням. 

Слова, у яких не є префіксом, розібрати за будовою.  

 

Не спіши, не лети по сяйних світах, мій малий, ненадійний човне! (Є.Плужник). 

Бійцям не можна спать на варті, плекать утому на лиці!. (М.Бажан). Та казка 

давня невмируща передається з роду в рід (Д.Фальківський). Як прийшли 

вінчатись, нема попа вдома. Чи твоє нещастя, чи моя недоля! (Нар.творч.).  

 

 

* До поданих російських фразеологізмів дібрати українські відповідники. Вказати 

частки. Два-три дібраних  фразеологізми увести до самостійно складених речень. 

 

Не в службу, а в дружбу; авось да небось; вот в чем загвоздка;  не имей сто 

рублей, а имей сто друзей; 

 

Для довідок. Не з неволі, а з приязні; нехай та мабуть  до добра не доведуть; от де 

притичина (заковика, закарлючка); грошей мало – не біда, як є друзів череда; не 

так багатство, як вірнеє братство. 

 

 

НАПИСАННЯ ЧАСТОК –БО, -НО, -ТО, -ТАКИ 

 

*Словниковий диктант. 

 

Іди-бо, скажи-но, отак-то, такий-от, знов-таки,  все ж таки, куди б то, скуштуй-

но, перестань-бо, звідки ж бо, зробив би, прийшла б, так же.  

 

*Переписати. Пояснити написання часток через дефіс. 

 

Отакий-то наш отаман, орел сизокрилий! (Т.Шевченко). Ой хто хоче гроші 

мати, хай їде за море, там він зараз розізнає, яке то є горе (Нар.творч.). 

Долежалась-таки торбина, настала й їй щасливая година: хазяїн взяв, повнісіньку 

червінцями й напхав (Л.Глібов). Отак-от мирно, без турбот минали роки за 

роками (Д.Фальківський). От тоді-то уперше в житті  і вирішив я творити добрі 

діла (О.Довженко). Осіння от чорнішає земля в останній, жалібній, прощальній 

позолоті (Є.Маланюк). Так-от білі двері краса в минуле вміє одчинять… 

(М.Рильський). Панове, час іти. Подайте-но плащі! Надворі дощ… Скриплять 

ізнов дощі (М.Бажан). Миру над світом сіяє мак, тим-то спокійно свій невід рибак 

кидає в море, що піниться й грає, птиць перелітних  гойдаючи зграї 

(М.Рильський). Юрба нас невеличка, зате ж бо гомінка! (М.Рильський).  

 

*Пояснювальний диктант. Позначити в словах орфограму “правопис часток “. 
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Якби-то далися орлинії крила, за синім би морем милого знайшла! 

(Т.Шевченко). Що то молоді літа золоті людям! (Марко Вовчок). Тобі-бо самому 

найвищих горінь  дано осягнути вершину (О.Ольжич). Печально кували зозулі… 

Які ж бо тужливі слова! (М.Рильський). …Така ти невеличка, моя перепеличко, а 

голосочок-то який! (Л.Глібов). Ой дівчино, дівчино, що робити, скажи-но! 

(О.Маковей). Ти не лякайся-бо, що свої ніженьки вмочиш в холодну росу 

(М.Старицький). Чогось-то серце тремтить од того співу (Олена Пчілка). Більше 

половини робітників тої-таки неділі громадою виступали з Борислава (І.Франко).  

А я таки мережать буду тихенько білії листи (Т.Шевченко). Галя забулась 

коротким сном до ранку, тут-таки коло віконечка (Марко Вовчок). Досвітні стерні 

і токи, ви знов наснилися-таки… (П.Харченко). Де ж таки без хиб ви друга на 

землі  найти могли б? (М.Рильський). Не слід-бо й справді сумувати, що груш 

немає на вербі… (О.Кониський). 

 

*Продовжити прислів’я. 

 

          Улита їде - … . Не штука – вбити крука, … . Не так-то він діє, … . 

 

Для довідок. Улита іде – колись-то буде. Не штука – вбити крука: злови-но 

живого! Не так-то він діє, як тим словом сіє.  

 

*Диктант з коментуванням. 

 

      Країно рідна! Доля дивовижна, наш біль одвічний не минув  таки 

(Т.Вишталюк). Гей, Іване, пора нам сідлати коня і збиратись мерщій у дорогу… 

Не близенький-бо світ! Треба їхать за Дніпр, помолившись, як водиться, Богу 

(М.Петренко). Колись-то ми князям старим співали, мій брате! А потому і 

молодим прийшлось заспівати (С.Руданський). Ми бо великої людськості діти, 

згода хай буде між нами! Правда-бо чиста й добро із красою з’єдналися щільно 

(Б.Грінченко). Розкрийте зіниці, розкрийте серця, черпайте криштальне повітря. 

Одвіку земля не зазнала-бо ця такого безкрайого вітру (О.Ольжич). Тішся, 

дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш навесні… (Леся Українка). Отакий-то 

Перебендя, старий та химерний (Т.Шевченко). Чи то струни, чи не струни, чи то, 

може, вістря шпаг? (Б.-І.Антонич). Відомо ж бо, що заборонений  плід  

найсмачніший (О.Гончар).  В хаті ми та ще клопоти мамині, недовишиті ж бо 

рушники. Край воріт на санчата поламані кіт сусідський усівся таки… 

(М.Левицький).  Бери-но швидкості і простору, і поворотів, і високості, та тільки 

вмій, не задершись вгору, так гальмувать, щоб тріщали кості. Бери-но цвіту по 

власній змозі, і хліба, й солі, і втіхи в хату. Лиш не забудь заплатити в дорозі 

людській любові звичайну плату… (А.Малишко). 

 

НЕ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ  
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* Переписати. Частку не підкреслити. Слова, в яких не є префіксом, розібрати за 

будовою. Вказати слова з префіксом недо. 

 

 Шукай  не долі, а волі. Немає гіршої недолі, як жити без волі. Хто горя не 

бачив, той щастя не знає! Причина нещастя – дурість. Якби море не глибоке, то й 

хвиля б не била. У чужій стороні й весна негарна. Холодний камінь не нагріє,  

чужа чужина не пожаліє. Краще десять винних помилувати, як одного невинного 

покарати. Людська совість чиста, як поцілунок немовляти. Догоджай не людям, а 

совісті. Сліпий глухого питає, чому той недочуває. Учений іде, а неук слідом 

спотикається. Не квапся проти невода рибу ловити. 

Народна творчість. 

*  Словниковий диктант.  

 

І. Невід, ненависть, недооцінка, несподіваний, невдячний, невисоко, негайно, 

незабаром, не пам’ятати,  не принести, не щастить, нехтувати, незчутися, 

недолюблювати, несказанний, незрівнянний, не наважившись, не роздумуючи, 

незважаючи, незабудка, недоуздок, немовля, несмак.  

ІІ. Невіглас, недопалок, недолік, недокрів’я, нетерплячка,  неподоланний, 

неподоланий, недомальований, незліченний, не зрозуміти, не розрахувати, 

ненавидячи, нехтуючи, нехотя, ненароком, невтомно, ненаголошений, неповага. 

 

* Переписати, розкриваючи дужки. 

 

І. (Не)соли нічиєї рани. Люди – (не)раки, з горя (не)почервоніють. У чужім 

оці порошинку бачить, а в соїм дрючка (не)добачає. (Не)доспи, (не)доїж, а дитину 

потіш. Так біжить, що землі (не)дотикається. Чорт би дятла знав, якби (не)довгий 

ніс. Як посієш (не)дбало, то збереш мало. (Не)довго думав, а мудро сказав. З 

вогнем (не) жартуй, з водою (не) дружи, вітрові (не) вір. Їжак їжака голками 

(не)зляка. Заснула щука, та зуби (не)сплять.  

Народна творчість. 

ІІ. І кожен в світі, кожен – (не)повторність, чи то людина, чи крилатий птах 

(А.Листопад). Ми – це (не)безліч стандартних “я”, а безліч всесвітів різних 

(В.Симоненко). А Правда велика стоїть, як мала невідчепна дитина… (І.Драч). Я 

жбурляв (не)слова, а бомби із опечених гнівом уст (В.Симоненко).  Хвала 

(не)щира димом здимиться, образи теж забуду я, та (не)затьмариться, 

(не)зміниться любов і (не)нависть моя (І.Муратов). Діла ростуть у (не)вмолимі 

черги. Громадиться цеглинами життя (Є.Маланюк). Я ніколи (не)стомлюся жити, і 

життя мені (не)розлюбить (Ф.Мицик). Люби життя, але умій при цьому ти 

(не)навидіть всяку цвіль і гнидь (Любов Забашта). Жорсткі, мозолясті, 

(не)повороткі батькові пальці сягали (не)чуваної граціозності на клавішах 

кларнета (В.Земляк).  
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* Іменники спільного роду переписати,  знімаючи риску. Пояснити написання не. 

Два-три іменники увести до самостійно складених речень. 

 

Не/дотепа, не/отеса,  не/нажера, не/роба, не/чепура. 

 

*Пояснити написання не зі словами, до кожного дібравши синоніми.  

 

Недруг, неправда, нещастя, непокора, неуспіх, неширокий, немилий, 

непохитний, нерозсудливий,  неслухняний,  нетактовний, небагато, нешвидко, 

невчасно. 

 

*Переписати, на місці крапок уставляючи слово. Пояснити написання не.  

 

 Боровики, маслюки, рижики – гриби не отруйні, а … .  Відсутність узимку 

снігу – прикмета не добра, а … . Ознакою сміливості є не грубість, а … .  

Перемоги досягає не настирливий, а … . 

 

* Попереджувальний диктант. 

 

І. Не живе ледачий, де кипить робота. Не кується слово там, де твань болота. Не 

ростуть з граніту пагінці багаті, не вживеться зрада там, де правда в хаті. Не 

снується тиша в серці молодому, не спадають сльози з весняного грому. Не бажає 

мати зла своїй дитині, не всихає річка, де трава в долині.  Рідна мати моя, ти 

ночей не доспала… Не докуто словечка, бо впала туча, не доміряно правди, вона 

колюча (А.Малишко).  

ІІ. Хай забудеться недоля і неслава давніх літ, щастя ж рівне й рівна воля 

засіяють на весь світ! (М.Вороний).  І непохитно, до загину в боях стояли козаки 

за нашу віру й Україну (П.Мах). Страх і покора множать недорік (Ліна Костенко). 

Борись зі злом, твори добро, допоки ненавидіть спроможний і любить! 

(В.Бурбела). Думки мої летять, як птиці, як лелеки. Вони такі ясні і зовсім 

недалекі… (М.Тарновський). Над столиком світить недогарок свічки, над 

книжкою я у думках (О.Маковей). Як не любити  любов’ю наснажених, мудрістю 

сповнених книг, троп невідомих,  дерзань ще не зважених і небосхилів нових? 

(М.Рильський). Невмирущими будьте, дуби! (В.Березінський). Пливе, як сонце, 

колісниця непереможного життя… (М.Рильський).  

 

* Прочитати, на місці крапок уставляючи потрібне слово. Пояснити залежність 

написання не з дієприкметниками від наявності пояснювального слова. 

 

Непрочитана книга. Не прочитана … книга. Невичене правило. Не вивчене … 

правило. Нез’ясоване питання. Не з’ясоване … питання. Незакінчена поема. Не 

закінчена … поема. Неперевершений ркорд. Не перевершений … рекорд. 

Незавершене будівництво. Не завершене … будівництво. 
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* Пояснювальний диктант 

 

І.Вірші були кращі, бо не писані, а складені з самої глибини наївного 

юнацького серця (І.Багряний). Серпень душі моєї підійшов на хвилину й 

ненаписану пісню, як маленьку дитину, розмалював на листочку (А.Малишко). 

Що ж! Миліш пісні недоспівані, краще радощі несподівані… (М.Філянський). 

Лунає та пісня, барвиста й жива, така старовинна, не чувана зроду (М.Доленго).  В 

серці пісня залунала не проста й не вбога, а весільна (О.Журлива). Не забувай за 

отчий свій поріг, але й кермуй політ за обрії незнані. І мислі, і часу закони 

невблаганні неси в будучину, на плетиво доріг (А.Малишко). Прости мені, Боже, 

гріхи немалі, що вчинив я з любові до своєї землі (Д.Павличко). Все та ж картина 

незабута… Прийми мене, мій рідний край! (М.Чернявський).  Край казковий, 

непобачений, недопалені вогні… (Д.Фальківський). Осінь у серце веде смуток 

нежданий. Біль мій ніким не розгаданий, але я до болю звик (М.Семенко). 

ІІ. Співа трава, ніким ще не зім’ята, і вабить сном далеких таємниць 

(Є.Маланюк). Поля пожовтіли, як золото, до самого лісу, під копами, то стернею, 

то незжатим хлібом (І.Нечуй-Левицький).  Трава нескошена на луках марно в’яла, 

і сизий ріс бур’ян на зораній ріллі (М.Рильський). Гей, у лузі та не перше літо 

вигляда некошена трава (В.Симоненко). Кругом могили золотилися пшениці 

своєю молодою недостиглою красою (Т.Осьмачка). В діда руки – наче гнуті луки, 

непідкорені… (А.Малишко).  

 

* Переписати  прислів’я, на місці крапок уставляючи пропущене слово. Пояснити 

написання не з різними частинами мови. 

 

Щастя -  не … , його під ногами  не знайдеш. Щастя з …  в однім дворі живуть. 

Не … дає знання, а навпаки. Тобі забава, а мені … . Сором – не …, очей не 

видзьобає. Без голосу не співець, без грошей не … . З грішми і … мудрий. Із 

попелу … не вдаються, Перемагає не …, а сміливий. Горілка – не …, а велика 

біда.  

Народна творчість. 

Для довідок. Підкова. Нещастям.  Звання. Неслава. Ворон.  Купець. Невіглас. 

Галушки. Дужий. Вода. 

 

* Диктант із коментуванням.  

 

“Агов, Ведмедику, чого це так змарнів, чи недоспав, чи недоїв, а чи тоді якесь 

случилось лихо?”- спинила клишоногого Зайчиха. (Г.Брежньов.) На річці кричали 

гуси, чулося ботання ненажерливої щуки. (Грирір Тютюнник.) Воду, що пити 

можна, на сході “солодкою” звуть. В цій назві щось ніжне й тривожне, “солодка” 

– не смак, а суть. (П.Воронько.)  
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* Навчальний диктант. 

 

У нічній тиші тупіт кінських копит віддавався лунко і виразно. Незабаром він 

виїхав  на степову дорогу, що вела до Троянівки, і пустив коня тихіше. Навколо в 

обіймах степової тиші ніжилася земля. Вона дихала і сходила парою. Якби 

людина захотіла припасти до неї щокою, то почула б, яка вона тепла, і спіймала б 

тонкий, ні з чим не зрівняний запах ніжного дихання, в якому особливо 

відчувався гіркуватий трунок зрізаних плугом корінців. На полях, що 

розстилалися  обабіч дороги, чулися невиразні шерехи. Чувся то тріск сухого 

бур’яну під чиїмись обережними кроками, то причаєне шарудіння, то стриманий 

писк. Може, то гуляли біля своїх нірок ховрашки, а може, поверталися із 

невдалого полювання лисиці. (За Григорієм Тютюнником,  108 сл.) 

 

 

НІ, АНІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ  

 

* Переписати, ні, ані підкреслити. Вказати речення, у яких ні, ані є заперечними 

частками, та речення, у якому ні є єднальним сполучником. Вказати  слова з 

префіксом ні. 

 

Ні слова про  спокій! Ні звуку про втому! (В.Еллан). …І юний зір ані одна 

сльозинка не туманить, бо щастя, бо життя – без берегів (М.Рильський).  Життю – 

ні кінця, ні начала (Б.Олійник).  Ніщо не помина і не зника (І.Жиленко).  

 

 

*Переписати, розкриваючи дужки. Пояснити роль ні у  кожному з речень.  

 

Заводить в село степова дорога, (ні)краю їй, (ні) межі (Ліна Костенко). Мати 

моя, мати дорога, осінь горить в полях. Хай (ані)мжичка, (ані)юга  (не)занесе твій 

шлях (А.Малишко). Прийняла я дарунок від нені – то мова, тому скарбу (ні)коли 

(не)скласти ціни (Любов Забашта).  

 

* Пояснювальний диктант. 

 

І. Ой матінко-зоре, яке в наймах горе! Ні доїсти, ні допити, ні сісти спочити! 

(Нар.творч.). Огонь надій ніколи не погасне! (С.Черкасенко). Чи не покинуть нам, 

небого, моя сусідонько убога, нікчемні вірші віршувать? (Т.Шевченко). Іду собі, 

ні на що особливо не зважаючи (Олена Пчілка). Нічка спустилася, всіх сном 

окутала, ані шелесне в гаю (М.Старицький). Так уже я звівся, що  ані гніватись, 

ані жалкувати  ні на кого не маю! (Марко Вовчок).  

ІІ. Ні одного бездумного рядка, ні однієї мислі  неживої не віддавай  на 

строгий суд людей (Любов Забашта). Коли у тузі вічної розлуки супутник людям 

голос подає, я думаю: “У точності науки яке мистецтво і натхнення є!” Ані 
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строфи сумнівної, ні слова, ані одного зайвого рядка… А скільки в нас  поезій 

випадкових  з нічого й ні для чого виника! (Ліна Костенко). Нащадок наш цінує 

тільки м’язи. В книжках згоріли мудрості скарби. Не знає він ні козака, ні князя… 

(Ю.Клен). 

 

* Попереджувальний диктант.  

 

    І. Світ який – мереживо казкове! Світ який – ні краю, ні кінця! Не шукав я до 

тебе ні стежки, ні броду. Я для тебе горів, український народе… Та, не 

піддавшись зарібку легкому, я не прислужував ніколи і нікому. Величі справжній 

не треба спиратись на плечі нікчем.  

З творів  В.Симоненка. 

    ІІ. Ні риба, ні м’ясо – і в раки не годиться. Ні гульні, ні роботи, коли порвані 

чоботи. Ні сюди Микита, ні туди Микита. Ні сіло, ні впало, давай, бабо, сало. 

Повернулись купці з Бару – ані грошей, ні товару. 

Народна творчість. 

* Диктант із коментуванням. 

 

Судьба моя, не обминай мене, бува, турботою, ні пилом сивим, як курай, ні 

чорною жаротою, ані слізьми, ані людьми, ні жалощами й болями, ані зірницями з 

пітьми, ні полем із тополями, ні криком сурми з бездорож, де в полі ворон шастає. 

А щастя ж як? А щастя що ж? А може, в цьому й щастя є? (А.Малишко). Звідки в 

вас ті жалі? Звідки той мотив? Вам одкриті далі неймовірних див. Ні за чим 

тужити! Перед вами світ! Вами не прожито й трьох десятків літ. Киньте 

непотрібний і нудний мінор! Задзвеніть, як срібний, як веселий хор (Д.Загул). Тож 

ревно помолімося за всіх, кого сувора доля не пригорне, хто не зазна ні радості, ні 

втіх… Ти, Боже, їх у темряві не кинь, благослови їх шлях серед пустинь 

(Ю.Клен).  

 

* Розкрити значення кожного з фразеологізмів. Пояснити написання ні зі словами. 

Вказати вислови, в яких ні є часткою, та вислови, у яких ні є єднальним  

сполучником.  

 

      Ні аза (нічогісінько) не знати; ані живої душі (ані лялечки); ні клику ні 

відклику; ані кола ані двора; ні на волосину; ні ногою.  

 

* До поданих  фразеологізмів  дібрати фразеологізми-синоніми. Розкрити 

значення фразеологізмів.  Пояснити написання ні. 

 

     Ні грач ні помагач (ні Богові свічка ні чортові кочерга; ні швець , ні кравець, 

ні на дуду грець); ні пір’я ні луски (ні пуха ні пера); ні собі ні людям (і сам не гам 

і іншому не дам); ні холодно ні жарко (і не болить і не свербить); ні шиє ні поре 

(ні кує ні меле). 
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*До поданих російських фразеологізмів дібрати українські відповідники. 

Пояснити написання НІ. 

 

    Негде пальцем ткнуть (ніде курці клюнути (ступити); ніде курці голови 

простромити; ніде голки встромити (голкою штрикнути) ніде оку розгулятися); 

нечего греха таить (ніде правди діти); ни за грош (ні за цапову душу; ні за понюх 

тютюну); ни тени сомнения (ні найменшого (ні крихти) сумніву); ни гугу (ні пари 

з уст); с бухты-барахты (ні сіло ні впало); щекотливое положение (ніякове 

становище). 

 

*Навчальний диктант. 

 

Василько кинувся до матері. Тільки тепер він відчув, що немає в нього на 

всьому світі ріднішої людини. І те, що мати була не вдома, а в лікарні викликало у 

хлопця такий жаль і таке зворушення, що в нього нестримно залоскотало в горлі 

від сліз.  

Але він не заплакав. Ні, Василько проковтнув сльози, бо побачив, що мати не 

сама.  На руках у неї лежав якийсь суверток, прикритий серпанком. Це була жива 

лялька з личком  червоним і зморшкуватим, з носиком-гудзиком. Вона сопіла, 

кумедно чмокала і ворушила пальчиками, схожими на черв’ячки. 

Хлопець був  схвильований і скаламучений  незвіданими почуваннями. “Ти 

любитимеш її, Васильку?”- питає мати. Василько не знає, чи любитиме, чи ні. Але 

відповідає поважно: “Щоб сестри та не любити? На те вона й сестра!” (За 

О.Донченком,  122 сл.)  

 

* Переписати, на місці крапок уставляючи пропущені букви. Визначити службові 

частини мови. 

 

В сільмагу школярі, сер..озні чоловічки снують, як пічкурі на дні ясної річки. 

Щоб краще бачити, навшпиньк.. повставали, а може, і на те, щоб вищий  мати  

зріст… Майбутній інж..нер щось хоче про м..тали, жада “Правопису”  літ   д..сяти 

лінгв..ст. Мов короп, я стою між цими пічкурами, і сам, либонь, стаю таким же 

пічкуром… (М.Рильський).  

 

* Переписати, знімаючи  риску. 

 

Дяка і шана робітникам щирим! Сором не/дбалим усім! (Б.Грінченко). Майбутнє 

с/початку почати ні/коли не/пізно (А.Кичинський).  Як зі/йшов я на/подвір’я, а 

подвір’я не/веселе,  увійшов я у сінечки, а сінечки не/метені, увійшов я у 

світлицю, а світлиця не/топлена, діжка хліба не/мішана, а  дівчина не/чесана 

(Нар.творч.). 
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*Самодиктант.  Записати 7-10 слів, які без не не вживаються. 

 

ВИГУК 

ВИГУК ЯК  ОСОБЛИВА ЧАСТИНА МОВИ. ДЕФІС У ВИГУКАХ. 

КОМА І ЗНАК ОКЛИКУ ПРИ ВИГУКАХ 

 

* Прочитати діалоги за особами. Вказати слово, що виражає спонукання до дії. 

Назвати подібні слова, що часто вживаються в процесі праці. Назвати слово,  що 

виражає почуття, переживання, емоції. Які ще слова вживаються для вираження 

сильних почуттів? 

 

…Дядько Микола навпіл розколює  березові та грабові кряжі.  Робить це він так:  

підійме над головою колуна, замахнеться, скаже “гех” – і дерево розвалюється 

надвоє, і знову “гех” – і знову на землю летять половинки. 

Я прислухаюсь до його гехання й починаю посміхатися. 

- А чого ви за кожним разом гехаєте? 

- Без “гех” дерева не осилиш. 

- Хіба? 

- Не віриш – спробуй! Ставай на моє місце. 

Я так і роблю: беру колуна, замахуюсь – і він застягає в оцупку. 

-    А що я тобі казав? – насочуються сміхом  вуса дядька Миколи. – “Гех”  у 

господарстві – велике діло, на ньому  усі дроворуби тримаються. 

За М.Стельмахом. 

ІІ. А тут і мама в хату.  

-    Учиш уроки, Юрчику? 

- А як я буду писати, коли палець болить? Ой! Ой! – закричав Юрко. – Так 

болить, що й доторкнутися не можна!  

- Та що це з ним сталося?  - стурбувалася мама.-  Чи не поламав часом? 

- Поламав! У кисіль ткнув, хотів покуштувати, чи гарячий, а палець і поламався. 

Та болить! Ой, болить! Ой, ой, ой… 

За І.Сенченком. 

* Робота з таблицею. 

 

 

Вигуки, що 

виражають 

почуття, 

переживання, 

на стрій 

(емоційні 

вигуки) 

Вигуки, що 

виражають 

наказ,  

спо нукання 

або слу жать 

засобом 

привернення 

уваги 

Вигуки, що 

виражають 

вітання, 

побажання, 

вдячність тощо 

(вигуки 

етикету) 

Звуконаслідувальні 

слова  

(відтворюють звуки 

природи, голоси 

тварин, звуки 

механізмів, 

предметів тощо. 
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(спонукальні 

вигуки). 

Ой, ах, ай, о, ох, 

ура, овва, у, 

слава Богу 

Гей, нумо, годі, 

алло, 

соб, гиля, вйо, 

но-о-о, киць-

киць, киш 

Добрий день 

(добридень), 

здрастуй, бувай, 

привіт, бувайте 

здорові, спасибі. 

Тьох-тьох, гав-гав, ку-

ку, бах, ляп, бух, геп, 

дир-дир-дир. 

 

* Вибірковий диктант. Виписати вигуки. Що виражає кожен з виписаних вигуків? 

 

Ох, і не стелися, хрещатий барвінку, по крутій горі… Ой гиля-гиля гусоньки 

на став! Добрий вечір, дівчино, бо я ще не спав! Тпру, стій, моя люба, прив’яжу 

тебе до дуба! (Нар.творч.). Цить! Хай говорить серце! (Леся Українка). Нумо 

слово рятувать, славу предків поновлять! (П.Куліш). Сонце сходить… Добрий 

ранок, сонце! (В.Еллан).  Пливе човен води повен та все хлюп-хлюп-хлюп-хлюп! 

Іде козак до дівчини та все тюп-тюп-тюп-тюп! (Нар.творч.). “Бир-бир!”- сердито 

гукає Іван, і вже собаки при вівцях (М.Коцюбинський). “Фу ти! Будь воно 

неладне!”- збентежено вигукнув Микола й пішов од гурту хлопців, що ганяли 

невтомно  на вигону м’яча (І.Ковтун). Співають вже пісню дівчата дзвінку, а роки 

вже лічать зозулі: ку-ку! (Любов Забашта). Гей, веселі каруселі каруселять цілий 

день (І.Нехода). Не стогни, натягни  аж до вух свій кожух, ух! (Ю.Будяк).  

 

* Переписати, розставляючи пропущені розділові знаки (подаємо речення без їх 

вилучення). Вигуки підкреслити. Пояснити вживання дефіса. 

 

Гей, браття-козаки, сідлайте-но коні! (С.Руданський). Туман поле покриває, 

гей! Сірко з Січі виїжджає! Мені шляху не питать, просто степом мандрувать, гей-

гей, долю доганять! (Нар.творч.). Вийшла мати з дітьми в поле: “Нуте, ручки 

молоді, як оцей льонок пополем, пополуднуєм тоді” (П.Тичина). Кудлатий ліс 

тягне стежку до себе мохнатими руками й ловить дітей у глибочезні обійми. “А-

гу-гууу!” – чується в хащах (П.Козланюк). Отак міркуючи, поплакав я трохи, 

згадавши страшний суд, і, згорнувшись у бубличок, жалібно зітхнув: “Ой-ой-ой, і 

нащо я народився на світ, не треба було рождатись” (О.Довженко). Івась до 

Марусі щовечора йде. “Добрий вечір!” – каже, ще й ручку дає (Нар.творч.). Гей, 

зелена полонино, чи збулася ти зими? Віо, худобо! Гей, маржино, на шовкові 

килими! “Віо, гайда, гей!”- гукають, в роги грають стадарі… (Олександр Олесь). 

Крякають круки про кризи і крах. Фе! Нецікаво, панове! (М.Рильський). Ох, як 

хочеться жити, жити… (Д.Павличко).  

 

* Виразно прочитати речення. Вказати вигуки та однозвучні з ними частки із 

значенням підсилення. Пояснити, чи слід виділяти такі частки комами. 
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Ой як крикнув козак Сірко та на своїх козаченьків: “Гей, сідлайте коней, 

хлопці-молодці, поїдемо в гості!” Ой вийду я на ту гору, терном поколишу, на 

кого я, мій товаришу, свою милу лишу?  Гей у полі дві тополі, сидить козак у 

неволі, сидить, сидить, тяжко дише, до милої, гей, листа пише: “Іди, мила, 

викупати, не дай мені погибати! Небагато треба дати, лиш сто волів упрягати!” 

“Ой знайду я, звідки дати, не дам тобі, ой, загибати!”  

Народна  творчість.  

* Пояснювальний диктант. Вигуки підкреслити. 

 

І. Котилося через поле Перекотиполе довідаться щастя й горя край Чорного 

моря. “Тю-тю, дурний, розігнався!” – Будяк обізвався.- Чого тебе вража сила отут 

розносила?” “Здоровенькі були!” –обидві Мухи загули, - От добре, що зустрілись 

з вами…” Гусятник-хлопець заганяв од берега гусей додому, гукав їм: “Гайда!” – і 

свистав, лозиною лінивих підганяв (Л.Глібов). “Гу-гу! Гу-гу! Сім свит продму!”- 

холодний вітер, ревучи, гукає. Ведмідь розказує, що бачив по світах: “Ге! Там не 

так, як  по лісах…” (Б.Грінченко).  

ІІ.Високо в небі літали дощові краплини, гукали одна одній: “Гей, збираймося 

докупи та станемо чорною хмарою!” Незабаром з них справді утворилася чорна 

хмара. А краплинки не вгавають, кричать: “Ой гарно як! Ой як нас багато! 

Давайте поллємося на землю дощем!” З-поміж них була ще одна краплина, що 

дуже пишалася і величалася. “Пхе, - казала вона, позираючи згорда на подружок.- 

Хай купчаться та збираються, дощем падають!  Ось я, як зірвуся, затоплю! Овва!” 

Одірвалася і з розгону впала у калюжу (За І.Сенченком). 

 

* Прочитати. Вказати вигуки, що утворилися від іменників у формі кличного 

відмінка. Вказати вигуки-усталені звороти. 

 

Помагай Біг, козаче-гультяю! Виведь мене на дорогу з гаю! (Нар.творч.). Дай, 

Боже, правді не вмирать! (Л.Глібов). Любив я, коли хтось на дорозі вночі, 

проходячи повз, казав до нас: “Здрастуйте!” І любив, коли дід одказував: “Дай Бог 

здраствувать” (О.Довженко). Хто батько й мати? Леле, хто ж вони? 

(С.Голованівський). Ой ненечко! Рятуйте! Поможіте! Ловіте злодія, держіте! 

Добро моє покрав! (Л.Глібов).  

 

*Переписати. Вказавши вигуки, з’ясувати, у значенні яких частин мови 

виступають вони в реченнях. Свою думку обгрунтувати. 

 

Геть пішла луна в заснулому саду (С.Васильченко). І ні шелесь! Ні тут, ні 

десь… Неначе все завмерло (В.Бичко). Тисячне “ура” грозою сколихнуло  

податливі набряклі луги (М.Стельмах). І знов те “ай” таке високе, лоскотливо-

жіноче і срібно-дзвінке (М.Коцюбинський). Як звів козак з ума дівку на самий 

Великдень, їхав під ворота, не сказав “добридень”. Не сказав “добридень”, ні 

доброго слова, сам сів на коника:  “Будь, Галю, здорова!” (Нар.творч.).  
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* Диктант із коментуванням. Підкреслити вигуки. 

 

Гріло сонце, щебетали пташки, стрекотали комахи. Одні гриби мовчки куняли, 

прислухаючись, як шаруділи черв’яки в їхніх живих тілах. 

Серед неприємної мовчанки почувся голос гриба Капелюшника: “Ех, і життя 

наше, тьху! Тільки й чекаєш, що хробачня з’їсть тебе не сьогодні, то завтра. А 

може, десь і на черв’яків рада є на світі? Звідки ми знаємо, сидячи тут?” Тут із 

гурту хтось вставив із глумом: “У лісі, кажуть, ходять люди з кошиками, схоплять 

тебе за шийку та й засушать потім на мотузці!” “Га, то йди шукай кошика й 

мотузки!” – зареготалися сироїжки. “Овва! Цур вам, мертвякам живим! Я ось не 

хочу, сидячи тут, гнити й піду в світ сам… Піду, нехай і в кошик попаду, нехай і в 

борщі гарячому втоплюся! Будьте здорові і не згадуйте лихом!” – сказавши так, 

гриб Капелюшник насунув на лоба свій широкий капелюх й пішов геть з поляни.  

За П.Козланюком. 

 

ЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНІ СЛОВА 

 

* Прочитати. Назвати слова, за допомогою яких відтворено звуки природи. 

 

Дощу сльозина впала на обличчя, даль сколихнуло журавлине “Кру!” 

(А.Луценко). Від журавлів, що вчора відлетіли, сумне “курли” донині доліта 

(Я.Камінецький). І туркоче горличка: “гу-гу-гу…” Сипле сум із горлечка  в 

шелюгу  (Ф.Петров).  Ластів’ятко: цвір, цвір! Залетіло в двір, в двір (Ю.Будяк). 

Дзьоб свій витерла об крила та й пішла-засокорила: “Ко-ко-ко…” (І.Нехода). Я 

люблю, коли березовий сік  накрапає із жолобка, він так гарно  вистукує “тьоп-

тьоп”, що неодмінно завернеш до нього і присядеш навпочіпки (М.Стельмах). 

Данило нагрів гачок, тоді швидко вихопив із жару щипцями і вкинув у кухоль з 

водою. “Чш-ш-ш”,- сказала вода і жбухнула парою (Григір Тютюнник). “Трах-

тах-тах-тах…”- цокає в камінь дерево підошов  (М.Коцюбинський).  

 

 

*Вибірковий диктант. Виписати звуконаслідувальні слова. 

 

Кричать гуси: “Гел!  Гел!” А за ними орел… (Л.Боровиковський). Ось чайка 

вибухла стрілою і стала витись в вишині, і стала плакать над водою: “Киги! 

Киги!...” (Олександр Олесь). Вівці ліниво згинають коліна, тремтять на тонких 

ніжках і трусять вовну. Голі морди, з старечим виразом зануди, одкривають 

слиняві губи, щоб поскаржитись бозна-кому: “Бе-е… Ме-е..” (М.Коцюбинський).  

“Цюк-цюк!”- вицюкує дідова сокира. Рипить віз: “Ри-ип!” (М.Хвильовий). 

Трембіта! Туру-рай-ра… Туру-рай-ра… (М.Коцюбинський). Це не кобза, це не 

руки, знаю, гратиму на глум. Ліг на руки камінь-сум. Бум-бум! “Ого-ого!”- шаліє 
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вітер. “Го-го!” – сміється із-над хмар і, прислухаючись до грому, каміння кидає у 

яр (Олександр Олесь).  

 

* Переписати, розставляючи пропущені розділові знаки (подаємо речення без їх 

вилучення). Вказати пряму мову. Звуконаслідувальні слова підкреслити. 

 

Заснув Кузька вдосвіта. І то ненадовго, бо почув крізь сон, як поблизу щось 

важко засапало і сказало: “Хр-ро! Хр-ро!” Кузька виборсався з-під порога, 

огледівся і завмер од переляку. Високо підкидаючи землю писком, перед ним 

рився величезний вепр. 

Виверне молоденьке деревце і плямкає: “ Хрум !” А іклами: “Клацу, клацу!” 

Кузька вже хотів шаснути під поріг, та з переляку чхнув. Вепр незграбно 

повернувся до песика і хрюкнув. Це розсердило Кузьку. Він дзвінко загавкав і 

кинувся на злодія. Із сторожки вибіг сонний Данило, клацнув курками, підняв 

рушницю вгору і вистелив: “Шарах! Шарах!” Вепр кинувся навтьоки. 

За Григором Тютюнником. 

 

* Переписати, уводячи у речення на місці крапок пряму мову з використанням 

звуконаслідувальних слів. 

 

Гасають біля куреня вітри і вітерці, шукають, в яку б то їм дірочку свиснути. І 

всяк вітер  свою пісню виводить. Опівнічний чорний вітер стогне по-совиному: 

……. . Досвітній блакитний вітер  зітхає спросоння: … . Прозорий, полуденний 

вітер весело свиськає: …….. . Зелений, вечоровий  тихо воркоче: ….. . Дуже вже 

хочеться йому спати. 

За Григором Тютюнником. 

 

* Диктант із коментуванням. 

 

Дісталась ставу осені рука, паде на хвилі журавлине : “Кру…” (Б.-І.Антонич). 

З неба обірвалося “курли”, і незчувся, Господи, коли підійшла і стала біля ганку 

осінь невідчепна, як циганка  (Л.Талалай). Як би там не було, а лелеки  ще живуть 

в Україні, рано напровесні прилітають до своїх гнізд і своїм радісним  і лунким 

“клек-клек, клек-клек” повертають нас у дитинство, в світ добра, любові і краси. 

Доки існують лелеки, доти існуємо й ми у цьому такому важкому, проклятому і 

прекрасному світі (А.Камінчук). 

 

 

*Навчальний диктант. 

 

І. Василько схиляється над бортом і вдивляється в глибочінь. У воді тремтять, 

мов золоті м’ячі, зорі. От би сплести  сітку   і запустити її в глиб дніпрову! 

Хлопчик знає,  що нікому не впіймати зорю, але так хочеться це уявити! 
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Легенька хвиля зносить човна вбік. Мати поклала весло і наче скам’яніла. Ні 

плюскоту, ні звуку… 

Пролунав трубний звук. З-за острова з’явився пароплав. “Чап-чап-чап”, - 

пролунало здалека по ріці. Неясна заздрість прокидається в серці хлоп’яти. 

Пароплав пропливе від краю до краю Дніпро… 

Човен повертає до берега. Зорі сиплються  на хлопця  дзвінкими підківками. 

Він намагається струсити їх з себе, але не в силі поворухнутись… Та за мить 

схоплюється, відчувши, як човен  ткнувся в прибережний пісок.  Прив’язавши 

човен,  бере  торбину з рибою і йде за матір’ю (За О.Донченком, 119 сл.). 

 

ІІ. Для чого навчають рідних слів матері?  Для чого бережуть звичаї батьки? 

Щоб діти обміняли їх у чужому краї, як розмінюють на  жменю мідяків золотий 

гріш?  Чужі звичаї можуть бути й гарними, але ж вони – чужі. Тільки потурнаки 

міняють  батьківське  на чужинське.  Так можна поміняти все, але ж тоді  збідніє 

світ. Це якби барвистий квітник засіяти  тільки одним квітом. Поміняти звичаї, 

вітцівщину – це поміняти матір. Народила  ненька дитя, виспівала йому всі пісні, 

а в них піт і кров дідів і прадідів.  Хіба ж можна проміняти  рідну пісню на  

чужинську,  вицідивши  з свого серця дідівську кров і наливши чужої? Може, в 

чужому краї і тепліше сонце, може, солодші плоди. Але чим завинив перед тобою 

рідний край, що ти цураєшся його? Край, як і долю, не вибирають, вони – од Бога 

(За Ю.Мушкетиком, 127  сл.). 

 

ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ 

 

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТЕКСТ, ТИПИ ТА СТИЛІ МОВЛЕННЯ. 

ПОНЯТТЯ ПРО ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ СТИЛЬ МОВЛЕННЯ. 

УСНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ 

 

* Прочитати. У якій з колонок записано текст, у якій – окремі речення? Як ви це 

визначили? Дати визначення текстові. Назвати основні ознаки тексту. 

 

Чимало легенд і повір’їв пов’язано 

з рослинами.  

Давню славу має євшан-зілля. Хто 

мав при собі цю траву, ніколи не 

забував про рідну землю. Згадка про 

неї наповнювала людину силою і 

неабиякою наснагою. Великим 

везінням вважалося знайти квітку 

папороті. Рибалкам корисно було 

мати нечуй-вітер.  

Таємниці рослин і під землею – у 

їхньому корінні, і на поверхні – у 

З однієї квітки бере змія яд, а бджола 

мед. У народі кажуть: “Без верби та 

калини нема України”. Очерет 

використовували як покрівельний 

матеріал, з нього робили огорожі та 

стіни допоміжних споруд. Добра 

трава, та не для нашого коня. Барвінок 

на вінок, а полин на віник. Кошовий 

отаман мав не завжди залізну, а часом 

і очеретяну булаву, що була символом 

його влади. “Де волошки, там хліба 

трошки”, -  казали в народі. 
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краплях роси. 

 

* Прочитати. До якого з типів мовлення слід віднести кожне з поданих 

висловлювань? Свою думку обгрунтувати. Розповісти, що вам відомо про будову 

опису, розповіді та роздуму. 

 

     1. Щедрою рукою перекладала баба з своєї старої в молоду онукову голову  

усе, що заховала її шістдесятилітня пам’ять. А Чіпка не брав – гарбав усе те!  

Оце, було, літом, як зайде сонце й спуститься вечір на землю, вийде баба з 

Чіпкою з хати, простеле рядно перед порогом. Оришка сяде, а Чіпка – коли 

сидить, коли лежить… Та отак собі й давай розмовляти. Чіпка більше слухав… А 

іноді й сам розщебечеться… 

За Панасом Мирним. 

      2. Голова бабусі була замотана у велику хустку. З-під тої величезної страшної 

хустки  дивилось малесеньке,  поморщене, як печена картоплина, добре-предобре 

личко. 

Від бабуні пахло житнім хлібом, клунею і широким соняшним степом. Її рука 

була вся чисто в зморшках, горбиках, покарлючена, але така хороша, що Васько 

взяв і тихенько поцілував її. 

За В.Винниченком. 

3. Шануй бабусю. Бережи її здоров’я, старайся принести їй щастя. Чим довше 

житиме твоя бабуся, тим більше мудрості й душевної теплоти вкладе вона у твоє 

серце.  

Чуйне, уважне ставлення до людей похилого віку – наріжний камінь людяності. 

За В.Сухомлинським. 

 

МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ 

Семикласникам необхідно нагадати про такі ознаки тексту, як 
пов’язаність речень за змістом (темою); наявність головної думки та її 
розвиток; певна послідовність речень; зв’язок речень між собою за 
допомогою займенників, синонімів, повторів, cпільнокореневих слів та 
сполучників. 

Відповідно до мети висловлювання вибирається певний тип мовлення. 
Якщо потрібно поінформувати про певні  події, дії предмета або особи, що 
розгорталися (розгортаються) в часі або в часі та просторі, звертаються до 
розповіді. Якщо  треба створити цілісний образ предмета або явища, 
вибирають опис. Якщо потрібно щось довести, аргументувати певну 
позицію, витлумачити причини явища, пояснити, як відбувається певний 
процес, засосовують роздум.  

Розповідь відбиває світ у динаміці, що сприймається в русі, в розвитку в 
часі, а часто і в просторі.  До тексту розповідного характеру можна 
поставити питання що сталося? Що відбулося? 
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Опис  передає світ у статиці, у одномоментності сприйняття. До опису 
можна поставити питання який? (яка? Яке? Які?) 

Роздум  відтворює світ у причиново-наслідкових зв’язках. Текст-роздум 
відповідає на питання чому? 

Після того, як семикласники пригадають основні стилі мовдлення (у 
процесі повторення варто використати таблицю), вчитель може 
повправляти їх у розрізненні зразків різних стильових значень. 

 
 

*Прочитати тексти (уривки), з’ясувати стиль кожного. Свою думку обгрунтувати. 

 

1.   Стаття 1. 

Для цілей цієї Конвенції дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-

річного віку, якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона не досягає 

повноліття раніше. 

        Стаття 2. 

Держави-сторони поважають і забезпечують всі права, передбачені цією 

Конвенцією, за кожною дитиною, яка перебуває в межах їх юрисдикції, без будь-

якої дискримінації незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, 

політичних або інших переконань, національного, етнічного або соціального 

походження, майнового стану, стану здоров’я та народження дитини, її батьків чи 

законних опікунів або яких-небудь інших обставин. 

Конвенція про права дитини. 

 

2. Над народами, над віками 

Встало горе, мов чорний гном. 

Торохтять бойові тамтами 

Над прозорим дитячим сном. 

 

…І встає проти кривди і злоби 

Мій осмалений сонцем гнів, 

Щоби спав ти спокійно, щоби 

Ти сміявся і жебонів. 

 

…Наливайся земними силами, 

Вдосталь радощів зачерпни – 

Над тобою тріпочуть крилами 

Тихі-тихі спокійні сни… 

В.Симоненко. 

 

3. Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй ще 1959 р. прийняла 

Декларацію прав дитини. 
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Статистика подає страхітливі цифри: щоденно 80 тис. дітей планети помирають 

з голоду; 40 тис. гине від нестачі ліків і медичної допомоги. Дітей підстерігає 

неписьменність, непосильна і багатогодинна праця  заради кусня хліба, нещасні 

випадки, грубість в сваволя дорослих, а часто і жорстокість батьків. 

Декларація наповнена глибоким змістом. Вона наголошу на тім, що обов’язок 

людства – надавати  дітям усе найкраще для їх духовного та фізичного розвитку 

та вдосконалення. 

Хай життя освячується дитячим щастям і дитячими усмішками. 

З журналу. 

 

МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ 

Потрібно пояснити семикласникам, що публіцистичний стиль – це 
різновид літературної мови, який використовується у суспільно-політичній 
сфері життя суспільства. Він вживається у газетах, суспільно-політичних 
журналах, пропагандистських виступах, пропагандистсько-агітаційних 
радіо- та телепередачах. 

Найбільш відомі жанри публіцистичного стилю такі: звернення, відозва, 
прокламація, передова стаття, огляд, інтерв’ю, замітка, радіо-, 
телепубліцистика. 

Мета публіцистичного стилю – точно, доступно, яскраво  інформувати 
читача (слухача) про події життя нашої держави та про події зарубіжного 
життя. Крім того, публіцистика прагне викликати в читача (слухача)  цілком 
певне ставлення до того, про що сповіщається, а інколи й спонукати його 
до певних дій. Таким чином, публіцистичний стиль виконує дві функції: 
інформативну (повідомлення) та впливу (агітаційна функція). 

Саме метою публіцистичного стилю зумовлено основні його ознаки: 
інформативність, фактографічність, логічність, образність, відверту 
оцінність. 

У текстах публіцистичного стилю широко вживається суспільно-
політична лексика (Верховна Рада, спікер, державотворення, демократія, 
незалежність). Вживаються емоційно забарвлені слова (вітчизна, патріот, 
яничарство, діяння) та слова, що містять відверту оцінку (благородний, 
обманний, облудний, добродійний, злочинний). 

Публіцистичному стилеві властиве використання спонукальних речень. 
За інтонацією вони здебільшого є окличними ( Будьмо! Відроджуймо нашу 
країну! Вичавлюймо з себе рабів!) Часто вживаються неповні речення. 
Поширеними є риторичні звертання та запитання (Україно! Сонячна 
державо! Хто були найперші украяни?). Їх мета – надати текстові 
емоційності. 

У текстах публіцистичного стилю використовуються повтори, антитеза, 
зворотний порядок слів (інверсія). 
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*Прочитати текст, визначити його тему та головну думку. Дібрати заголовок. 

Скласти план тексту. З’ясувати стиль тексту, свою думку аргументувати. Усно 

переказати текст зі збереженням стильових ознак. 

 

Наше покоління перенесло два найглибших потрясіння. Перше – коли грім 

Чорнобиля вдарив у серце нашого народу. Друге – коли народ наш встав з 

рабських колін. Перше – найтрагічніше. Друге – найрадісніше. 

За цими вимірами наше покоління має будувати своє подальше життя. 

Підвестися з колін – це ще не означає бути готовим до міцної ходи. Мусимо ще 

набратися сил, зміцніти. Мусимо бути наполегливими, терпеливими й розумними. 

За Є.Дударем. 

 

ДОКЛАДНИЙ УСНИЙ ПЕРЕКАЗ   

ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ 

 

Тексти для переказів 

 

Україна чи Малоросія? 

 

Україна – це повновартісна, повносила європейська держава. Вона усвідомлює 

своє місце в сучасному світі. Має вольовий та гордий, працьовитий народ, що 

хоче мати власну нормальну державу, поважає власну історію, культуру та рідну 

мову. 

Малоросія – це протилежність Україні. Її прикмети увиразнюються, як тільки 

додамо  до того, чим щойно означено Україну, заперечну частку “не”. Малоросія 

– неповновартісна, нешаноблива до власної історії, мови та культури.  

Населяють Малоросію не українці, а саме малороси. А що таке малорос? Це 

українець з деформованою національною психікою. Малорос скалічений духовно, 

і це каліцтво набрало характеру хвороби. 

Питання чим бути Україні – Україною чи Малоросією? – не нове. Сьогодні 

воно ще більше загострилося. І неостаннє значення у вирішенні цього питання є 

ставлення до української мови. (За А.Погрібним,  115 сл.) 

 

Завдання. 

 Пояснити лексичне значення слів деформований, психіка. 

 Скласти план (орієнтовний: 1. Україна – повновартісна європейська 

держава. 2. Малоросія – протилежність Україні. 3. Малорос скалічений 

духовно. 4. Питання: бути Україні чи Малоросії? – загострилося. 5. Не 

останнню роль займає ставлення до української мови.) 

 Докладно переказати текст (усно). 

 

Бійтеся байдужих! 
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Найстрашніша хвороба нашого часу – байдужість. “Не бійтеся друзів, - писав  

польський письменник Бруно Ясенський. – У крайньому разі вони можуть вас 

зрадити. Не бійтесь ворогів. У крайньому разі вони можуть вас убити. Бійтеся 

байдужих. З їхньої мовчазної згоди творяться і зради, і вбивства”. 

Задумайся на хвилину, читачу. 

Чи не “мовчав” і ти часом? Там, де треба було на увесь світ кричати!  Чи не 

втікав задля власного спокою у життєві кущики, щоб нічого “не бачити” і “не 

чути”, “не знати”? 

Пригадай, читачу, чи не проходив ти мовчки, коли хтось нівечив природу 

твоєї землі? Коли якийсь ворожий зайда чинив наругу над святинями твого 

народу? Над його історією? 

Сполохані орли злітають у небо, щоб у бойовому леті опуститися помстою на 

тих, хто руйнує їхні гнізда. Сполохані жаби стрибають у болото, щоб тихо і 

спокійно пересидіти небезпеку. 

Задумайся, читачу, і зваж: хто ти? (За Є.Дударем,  140 сл.) 

 

Завдання. 

 Дібрати синоніми до слів байдужий, згода, нівечити, сполоханий. 

 Скласти план (орієнтовний: 1. Найстрашніша хвороба – байдужість. 2. Чи не 

тікав і ти в життєві кущики? 3. Як поводяться сполохані орли і сполохані 

жаби. 4. Задумайся: хто ти?) 

 Докладно переказати текст (усно). 

 

ДОКЛАДНИЙ УСНИЙ ПЕРЕКАЗ  РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ  

З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ 

 

МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ. 

Семикласникам необхідно пояснити, що описати зовнішність людини – 
значить відтворити її індивідуальний вигляд, передати її одночасні або 
постійні ознаки. 

Опис зовнішності складається як опис предмета. “Відомим” є сам 
предмет або його частини (назви частин тіла, риси обличчя, елементи 
одягу), “новим” – ознаки. 

Наприклад:           В                        Н                                     Н 
                          Вона зростом невеличка, ще й літами молода…                                                                                                          
 

Народна творчість. 
Важливими є вказівка на вік, зріст, поставу, риси обличчя, ходу, жести, 

манеру спілкування, одяг тощо. 
 

 

*Прочитати. У реченнях опису визначити “відоме” і “нове”. Визначити стиль 

висловлювання. Свою думку аргументувати. 
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Україну населяють представники чотирьох основних рас – нордійської, 

середземноморської, арменоїдної, а також  динарського типу. 

Преставники нордійської раси мають тонке, легко хвилясте волосся, блакитні, 

сталеві очі, тонку, просвітлену кров’ю шкіру.  Обличчя в них продовгувате й 

вузьке, чоло високе, очі неглибоко посаджені продовгуватої форми, повіки тонкі, 

відстань між очима досить велика. Ніс високий і вузький, носові крила тонкі. 

Губи тонкі, зуби довгі.  Кості тіла – тонкі й довгі, шия довга, грудна клітка вузька 

і довга, тулуб короткий, ноги й руки довгі, стопи вузькі, пальці довгі. Зpіст 

високий, стан гнучкий, форма голови витягнута.  

Представники нордійського типу заселяють  Житомирщину, Південно-Східну і 

Південно-Західну Волинь, а також центр Волині. 

З підручника. 

 

МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ. 

Потрібно звернути увагу семикласників на те, що опис зовнішності 
людини може бути складений як у науковому, так і в діловому або 
художньому стилях. 

Якщо метою наукового та ділового описів людської  зовнішності  є 
об’єктивне й точне передання особливостей вигляду людини (вказівка на  її 
зріст, поставу, зачіску, риси обличчя, жести, ходу, одяг тощо), то 
найголовнішим для опису художнього є створення образу людини, 
вироблення в читача (слухача) певного ставлення до портретованого. 

Наукові описи можуть бути узагальненими, тобто відтворювати 
зовнішність певної групи людей, виділяючи в ній найістотніше. Наукові 
описи є небагатослівними, конкретними, всі слова в них вживаються  в 
прямому значенні. 

У художніх описах людської зовнішності використовуються художні 
засоби (епітети, порівняння, ментафори), через добір яких автор передає 
риси вдачі людини, її настрій, а також увиразнює власне ставлення до 
портретованого. Авторське ставлення до людини передають також оцінні 
слова. 

 
* Прочитати уривки. До якого типу мовлення кожен з них належить? Яким чином 

авторам вдалося передати власне ставлення до описаних ними людей? Вказати 

художні засоби, до яких вдалися письменники. Які оцінні слова використали 

митці? Визначити стиль висловлювань. 

 

І. Краля намальована… Є на що дивитися, є з чого любуватися: чоло в неї і 

широке, і високе, та біле-пребіле, ніби з крейди виточене, а під ним брови!.. Коли 

б ти бачив, що то за брови! От тобі хрест святий, що других таких я ще не бачив! 

Густі – наче льон, чорні – наче сажа, та так півободом, буцім п’явки, і обвились 

коло очей. Очі великі, сині, наче волошки в житі, та палкі; не дивляться вони, а 
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так іскрами і сиплють на тебе. А вже уста – калина, та й годі. Та що й казати! Усе 

лице в тієї Стехи таке, немов свіжою росою вмите, та ще й роса не присохла… 

За О.Кониським. 

 

ІІ. Аж у пальцях холонуло, як його вздрієш… Височенного зросту, 

довгобразий, зі страшенними рудими вусами, гострим горбатим носом, 

нахмуреними бровами, з-під котрих, мов дві жарини, блищали жовті, аж червоні, 

мов у кроля, очі. Одягнутий він був у довгий сукняний сюртук, що спадав аж до 

самих чобіт, у широку смушеву шапку, котра, наче сковорода, прикривала його 

стовбовату голову. Його обличчя, його постать казали, що це чоловік силющий, 

рішучий: нічого він не злякається, ні перед чим не зупиниться. А червоні кролячі 

очі видавали лукаву душу, єхидні заміри: каверза побраталась у них з хитрощами. 

За Панасом Мирним. 

 

* Прочитати уривок. Визначивши мету висловлювання, з’ясувати, до якого типу 

мовлення слід його віднести. Визначити стиль уривка, свою думку аргументувати. 

 

Ти стежив за матір’ю – як ступає по підлозі, як осміхається, як тримає круглу 

свою, вже посічену сивиною голову, як брови інколи здригаються, як дивляться 

жолудеві очі.  

Все життя продивившись у її очі, здається, міг би знати їх до найдрібнішої 

цяточки, до найнесподіванішого виразу. Вони завжди поставали у твоєму 

сприйнятті знайомими і рідними – і водночас у якихось своїх відтінках іншими, 

відмінними. 

Начебто на золотавому липовому меду настояні, вони, їхні дві свічечки щирі, 

дивляться весь час за тобою, переливаючись у самісіньку душу. В такі короткі 

миті ти відчував особливу близькість. Начебто все життя складалося з таких 

коротких митей, які набирали великого значення, бо вміщали непередавану 

словами близькість, і в такі миті тобі особливо гостро відчувалось: так, це твоя 

мати! Й нічого дорожчого нема за ці відчуття спорідненості. 

Очі  матері, постійно освітлені зсередини м’яким живим сяйвом, були наче 

видимим вираженням її душі. Це погляд самої щирості, самого добра, самої 

зичливості, і навіть тоді, коли мати гнівалась чи просто боліло їй щось усередині, 

- однаково ні щирість, ні доброта, ні зичливість не пропадали остаточно з її 

погляду, вони жили і сповнювали твоє єство любов’ю і довірою. Крім того, 

материнський погляд був начебто сповнений  якоїсь цілющості, він проникався 

тим здоров’ям, яке передавалось на відстань, передавалось тобі – і ти відчував, як, 

дякуючи матері, дужчаєш, стаєш певніший себе, твої сумніви чи вагання 

підупадають. 

Але найчастіше, мабуть, твій зір ловив її проворні руки. Навіть тоді,  коли не 

мали ніякого діла, материні руки не зоставалися в абсолютному спокої, вони 

легесенько ворушились, як ворушаться під водою стебла  водяних лілій від ледь 
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чутної течії. То, траплялось, вони двома птицями, що творили спільний політ, 

летіли поперед матері, наче теж ваблячи, закликаючи її до польоту! 

За  Є.Гуцалом. 

 

ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ. 

Необхідно пояснити семикласникам, що визначення типологічного 
значення тексту розпочинається із з’ясування мети висловлювання.  

Якщо метою є інформування про вчинки, поведінку предмета чи особи 
або про події, що відбулися, висловлювання є розповіддю, хоч воно може 
включати елементи опису або ж роздуму. Якщо метою є відтворення 
індивідуального вигляду предмета або особи, висловлювання є описом. 
 

 

* Прослухати текст. З’ясувати його тему та головну думку. Визначити, які  типи  

мовлення поєднано в тексті. З’ясувати  стиль  висловлювання, свою думку 

обгрунтувати.  За колективно складеним планом переказати текст (усно). 

 

На світанку Богдана збудила зозуля. “Ку-ку, ку-ку”,- відлічує вона чиїсь роки. 

За сусідським двором заскрипів журавель, з відра полилась вода і сказала 

землі: ”Жить-жить”. Наперекір їй чиясь хвіртка, як відьма, дражливо проскрипіла: 

“Смерть-смерть”. Тоді журавель насварився на неї і ствердно відповів: “Жить-

жить”. 

На подвір’я з дійницею вийшла усміхнена мати. Вона всі ці дні не 

розлучається з посмішкою. Аякже, приїхав учений син, що перший з їхнього села 

закінчив інститут! 

А ось і невісточка, Литвинчукова Тетяна. Іде собі дівчатко вулицею, виграє 

очима й косами, на плечі погойдуються граблі, а в руці – білий вузлик з 

горшками-двійнятами. Чим не господинька! 

- Добрий ранок, дівочко! 

- Доброго здоров’я, тітко Ганно! – і зупиняється, як тополька при воротях. 

Очі в неї, як зорі, висяюють, а навколо них вії, неначе млинки – погане 

одвіють, а гарне притягнуть. Вона вклоняється жінці і несе у поле тополиний 

стан, ніжний розмивчастий рум’янець, довірливі напіввідкриті вуста. 

От і Богдан встав з сіновалу, витрушує з чуба пахощі лугу. 

На сході ранок ухопився за золоту гичку проміння й витягнув із землі сонце. 

(За М.Стельмахом,  170 сл.) 

 

Завдання. 

* Пояснити значення слів дійниця, горшки-двійнята, гичка. 

* Дібрати синоніми до слів дражливо, наперекір, пахощі. 

 

Орієнтовний план переказу 
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І. Богдана збудила зозуля. 

ІІ. Журавель та відьма-хвіртка. 

ІІІ. Усміхнена мати. 

ІV. Ось і невісточка. 

1. На плечі – граблі, у руці – вузлик. 

2. Тополькою стала біля воріт. 

3. Очі – як зорі, вії – неначе млинки. 

4. Несе у поле тополиний стан і ніжний рум’янець. 

V. Устав Богдан з сіновалу. 

VІ. Ранок витягнув із землі сонце. 

 

ДОКЛАДНИЙ  ПИСЬМОВИЙ  ПЕРЕКАЗ  РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ  

З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ 

 

Тексти для переказів 

 

Конвалії 

 

Якось я завернув до гаю. Тут росли конвалії. Вони розплющували оченята до 

сонця, просилися до мене. Букет вийшов чудовий. 

У школі я став роздавати всім по одному чи по двоє стебел. У класах запахло 

лісом. На уроці математики дівчата дивились більше на мене, ніж на вчителя. 

Особливо Тетяна Левченко. Вона любила мріяти, хотіла стати лікарем і мала 

сестру Ольгу, яка вчилася в іншій школі і, як кажуть, була дуже схожа на Тетяну. 

Вони були близнята. 

На перерві Тетяна тихо сказала: 

-  Принеси завтра тільки мені букет конвалій… 

   Дівчина почервоніла й опустила довгі вії. Вітер шарудів голубеньким ситцевим 

платтям, але не в силі був підняти товсту русу косу, яка звисала в Тетяни аж до 

пояса. Її брови були тонкі, вигинясті, мов стебло конвалії. Припухлі вуста 

легенько тремтіли. В глибоких карих очах була ніяковість. 

Я устав, як тільки бризнуло сонце. Помчав у ліс, на росу не зважав, ставав на 

коліна і рвав конвалії. Весь був мокрий. Та дарма, я мав букет, та який букет! 

Конвалії ніжними оченятами дивилися на мене, а я бачив між ними Тетяну. 

До Тетяниного будинку я підходив із хвилюванням. Мені не хотілось нести 

букет до школи, щоб усі бачили. Як тільки дівчина виткнулась за хвіртку, я 

простягнув букет. 

Вона підвела тонкі вигинасті брови, кліпнула довгими віями. В глибоких карих 

очах було і здивування, і захоплення красою букета. Вона глянула на мене й 

зашарілася. 

Задоволений собою, я побіг до школи. Збіг на ганок, попрямував до свого 

класу. Відчинив двері… і підлога підо мною захиталася. Мені забракло повітря. 
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Біля вікна стояла Тетяна і, звівши тонкі, вигинасті, мов стебло конвалії, брови, 

запитливо дивилась на мої руки. (За О.Десняком,  264 сл.) 

 

Завдання. 

 Дібрати синоніми до слів  зашарітися, ніяковість. 

 Скласти план (орієнтовний: І. Конвалії ніби просились до мене. ІІ. У класах 

запахло лісом. ІІІ. Тетяна Левченко. 1. Любила мріяти і мала сестру Ольгу. 

2. “Принеси тільки мені конвалій!” 3. Якою була Тетяна. ІV. Я мав букет, і 

який букет! V.Біля Тетяниного будинку. VІ. Коло вікна стояла Тетяна.) 

 Написати докладний переказ, замінивши першу особу на  третю. 

 
 

ТВІР-ОПИС ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ 

 

* Прочитати уривки. Чи вдалося письменникові передати ставлення (персонажа 

твору або власне) до описаних осіб? Яким є це ставлення? На які риси вдачі 

портретованих вказали письменники через описи зовнішності? За допомогою 

яких художніх засобів це зроблено? Вказати вжиті в уривках оцінні слова. 

 

Незнайомий у багатому козачому вбранні мав золоту китицю на правому 

плечі, що свідчило про звання сотника. Козак був ставний, плечистий, і від усієї 

постаті його била мужня сила, але, незважаючи на атлетичну будову, він не був 

позбавлений грації і плавності рухів. 

Довгастий овал його обличчя був гарний, але до підборіддя надто звужений, 

правильність ліній порушував лоб: білий, дуже розвинений, немов мармуровий, 

він здавався від підголеної чуприни ще більшим, засмаглі, вкриті густим 

рум’янцем щоки вилискували бронзою. Чорні мигдалеподібні очі  поставлені 

були трохи зашироко, але оскільки вони були дуже великі, то ця вада лишалася 

непомітною. Погляд незнайомого здавався пильним і гострим; тонкий з горбиком 

ніс надавав демонічного виразу всьому обличчю, а втім, його пом’якшував 

добродушний вираз трохи заширокого рота, завжди готового відкритися для 

вевелого сміху, показуючи при цьому два ряди міцних білих зубів. 

За М.Старицьким. 

 

Сам окружний, Бреус Ілля Семенович, стоїть, у боки взявшись, потягує 

здоровенну люльку. Мордатий він собі пан і, правду змовити, поганий: і гудзики 

його блискучі не красять. Блищать ті гудзики на ньому, мов жаб’ячі очі, тільки що 

страшно, а краси нема ніякої. Він і зростом – карапуз, і лоб йому, мабуть, іще 

змалку приплющено, і ноги в нього чогось криві. 

За П.Кулішем. 

 

Немовля лежало у дерев’яній люльці. На білій пелюшці та на білій подушці 

лежало у тому, в чому мама народила, дригало-чеберяло ніжками, і його ручки, 
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схожі на огірочки, ворушились так, наче водорості на течії. На губи його 

прилетіла усмішка, звила там, як птаха, затишне веселе гніздечко, і вже в тому 

гніздечку засяяв беззубий ротик, і в беззубому ротику червоним полумінцем 

ворухнувся, блиснув, загорівся обслинений язичок. І карі оченята його, схожі на 

двох карих кругленьких кузочок, спершу були по-дорослому набурмосені, та 

перегодом то вже були зовсім не кузочки, а дві іскристі зірочки. Ті дві зірочки 

промінились такою щирою приязню та беззахисною довірою, що від щемкого 

зворушення і терпкого болю перехоплювало подих. 

За Є.Гуцалом. 

 

ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ. 

Слід звернути увагу семикласників на те, що, відтворюючи вигляд 
конкретної людини, найбільшу увагу потрібно звернути на ті ознаки, які є 
для неї найбільш характерними – риси зовнішності, деталі одягу, які 
найбільш впадають в око, відбивають певні особливості її характеру, 
передають душевний стан, увиразнюють настрій. 

Виразним та емоційно наснаженим словесний портрет роблять художні 
засоби. Ставлення до портретованої особи можна передати й за 
допомогою оцінних слів. 

 

 

* До слів  очі, брови, ніс, губи, обличчя  дібрати по 3-4 епітети та по 2-3 

порівняння. Які з дібраних художніх засобів ви б використали, описуючи 

зовнішність симпатичної вам людини? Які вжили б, складаючи словесний портет 

людини, яка вам не до вподоби? Які з дібраних засобів є емоційно нейтральними і 

не містять жодної оцінки? 

 

*За поданим планом (використовуючи його як орієнтир) скласти опис зовнішності 

добре знайомої вам людини. Який з пунктів плану відповідатиме зачинові твору, 

який – кінцівці? У творі використати належним чином дібрані художні засоби та 

оцінні слова. 

 

1. Хто ця людина. 

2. Що найперше впадає в  око в її зовнішності. 

3. Зріст, постава. 

4. Волосся, зачіска. 

5. Риси обличчя. Його вираз. 

6. Одяг. 

7. Загальне враження (що подобається, а, що, можливо, ні). 

 

 

ТВІР-ОПИС ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ ЗА КАРТИНОЮ 
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* Прочитати. Звернути увагу: працюючи над портретом, художник підкреслює 

певні риси портретованого, увиразнюючи через них або умови його життя, або 

певні риси його вдачі. Чому коваль на портреті бронзовий та монументальний? 

Чому підкреслено грубезність його рук? З якою метою художник вдався до таких 

деталей, як сліпучо-синє небо, гілка бузку, робочий  фартух, сонне дитинча на 

руках портретованого? 

 

На покуті, залитий сонцем, під сліпучою синявою неба сидів старий Чумак. 

Як живий. Величезний портрет в олійних фарбах був виконаний хоч і по-

дилетантськи, але натхненно, з Божою іскрою. Сонце било повінню. Старий 

Чумак, бронзовий і мускулястий, дивився просто кожному в очі примружено і 

посміхався. Посміхався в свій довгий запорозький вус, як це він робив завжди. 

Монументальний, кремезний і могутній, як сама земля, коваль Чумак. Патріарх 

свого племені, дебелого й рясного. В робочому фартусі, отак, як щойно прийшов з 

роботи,  лише скинув кашкета, сидів він під сліпучо-синім небом і під гілкою 

бузку і, склавши  грубезні свої руки, спочивав. І тримав на колінах сонне дитинча. 

В сліпучо-білій сорочинці воно спало сидячи, припавши солодко зарожевілим 

личком  до ковальського фартуха, як до матірніх грудей. Це дочка Галя, як була 

ще маленькою. І це син Андрій малював з манюсінької картки, яку колись сам 

фотографував і завжди мав при собі. Та й потім прислав портрет поштою. Це 

один-єдиний раз була вістка від нього – прислав батька, такого живого, такого 

викапаного… 

За І.Багряним. 

 

Словник. Дилетант –  особа, що має поверхові знання та вміння, не фахівець. 

Монументальний –  переносно – величний, грандіозний, такий, що вражає своїми 

розмірами. Патріарх – родоначальник, прабатько. Викапаний – схожий. 

 

* Прочитати. Простежити, як через риси зовнішності портретованого художник 

увиразнив риси  його вдачі.  

 

Головне для польського художник Яна Мадеєвського – увиразнення 

характеру через  деталі зовнішності. З його гравюр на нас дивляться мужні, мудрі 

герої. 

Таким зображений Іван Богун – один з найвизначніших лицарів 

Хмельниччини, про волю, хоробрість і розум якого складали легенди ще за його 

життя. Мадеєвський прагнув найвиразніше передати ці риси, а також не менш 

легендарну вроду полковника.  

Художник обрав профільне зображення, перевага якого у графіці очевидна: 

митець має можливість продемонструвати красу контуру обличчя. Профіль 

Богуна бездоганний. Кривизна чола, носа, вуст і підборіддя  з’єднані в одну 

безперервну лінію. Голову полковника в хутряній шапці зображено з винятковою 
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виразністю. Кожна деталь передана з такою точністю, що гравюра нагадує  

коштовну різьбу на сріблі. 

Кожна подробиця максимально допомагає розкрити характер Богуна, його 

внутрішній світ. Щирий, без погорди погляд спрямований в далину. За злетом 

брови, за білком і зіницею ока, за тонкими повіками вловлюємо пильність та 

нелукавість. Риси худорлявого обличчя здаються загостреними. Але дивна річ: ця 

загостреність не навіює почуття вразливої, запальної вдачі. Риси, які мали б 

свідчити про емоційне багатство характеру, про мужність і волю (розвинене, 

злегка випнуте підборіддя, форма носа, дугаста брова, намічений пробілом виступ 

вилиці), пом’якшуються рисунком вуст – по-юнацькому припухлих і лагідних, а 

також негустими, злегка хвилястими вусами. Вимальовується характер воїна, вже 

обпаленого полум’ям битв, але не суворого; твердого в переконаннях, але 

чуйного, людяного і м’якого за вдачею. 

У цій завершеності характеру Богуна виявився талант Мадеєвського-

рисувальника і літографа. 

Портрет було створено 1884 року. Він призначався переважно  польському 

глядачеві. Художник прагнув розповісти правду про свого героя, утвердити 

правильний, неупереджений погляд польської громадськості на героя 

національно-визвольної війни українського народу 1648-1654 років. 

За Д.Степовиком.
1
 

 

Словник. Графіка – вид образотворчого мистецтва, основним збражальним 

засобом якого є  однотонний малюнок, виконаний переважно на папері олівцем, 

пером, пензлем, вуглем або друковані  художні зображення, витиснені на папері 

формою. Гравюра – спосіб  розмножування  малюнка за допомогою друкарської 

форми з дерева, металу, пластмаси, лінолеуму тощо.  Літографія -  графічна 

техніка, коли рисунок наноситься на спеціальний камінь (рідше на метал), а відтак 

з нього робляться відбитки на папір. Якщо художник власноручно наносить 

рисунок на друкарську форму, його роботи є автолітографіями. 

 

МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ. 

У процесі опрацювання поданих вище уривків, які, власне, є описами 
зовнішності людей за олійною картиною (перший) та твором графіки 
(другий) необхідно звернути увагу семикласників на те, що головне в 
такому словесному  описі – звернути увагу читача (слухача) на ті риси 
характеру та ті обставини життя портретованої особи, про які вдалося  
розповісти художникові, тобто СЛОВОМ передати те, що художник вже 
передав ЗАСОБАМИ  ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА (кольором, лінією 
тощо) 

                                           
1
 Репродукцію див.: Степовик Д.В. Скарби України: Наук.-худож.кн.: для серед. 

та ст. шк. віку.- К.: Веселка, 1990.- 192 с. 
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У класі слід  колективно скласти усний твір-опис зовнішності людини за 
широко відомим твором портретного живопису. Після найстислішої 
розповіді про автора картини, обставини її створення тощо слід перейти до 
колективного складання плану твору-опису. Перший пункт плану 
(відповідно до вимог чинної програми план може бути як  простим, так і 
складним)  має відповідати зачинові (вступу) майбутнього твору, останній – 
його кінцівці. Необхідною є ретельна словникова робота: вчитель має 
записати на дошці й витлумачити слова, які учні можуть використати у 
творчій роботі. Після “проговорювання” твору за складеним планом 
школярі можуть приступити до індивідуальної роботи на чернетках. 
Відредагований удома твір вони перепишуть до зошитів з розвитку 
зв’язного мовлення. 

Зразок плану твору-опису зовнішності людини 
за автопортетом Тараса Шевченка 1840 р. 

 
1. Традиція вихованців Петербурзької Академії мистецтв – створювати 

автопортрет до дня свого народження. 
2. Світло вихоплює з півтемряви тільки обличчя. 
3. Яскраво освітлене високе чоло Тараса. 
4. Невисловлене запитання у погляді затінених очей. 
    (Гостре, насторожене вдивляння в життя, в людей) 
5. Чим спричинена не юнацька замисленість Шевченка. 
6. Контраст чистого чола та припухлих уст з трагічним зламом брів та 

втомою очей. 
7. Юнацький автопортрет – окраса експозиції Державного музею 

Т.Шевченка. 
 

ОСОБЛИВОСТІ  БУДОВИ РОЗПОВІДІ ПРО ПРОЦЕС ПРАЦІ 

 

*Прочитати (прослухати). Про який трудовий процес йдеться в тексті?  Що 

потрібно для цього процесу? Які трудові дії було виконано? Наскільки важлива 

послідовність виконання цих дій? Що стало результатом процесу праці? До якого 

типу мовлення ви віднесли б текст? Свою думку обгрунтувати. Визначити стиль 

тексту. 

 

Смачно готує в цю пору мати. Як вона ворожить над борщем! Встає ще 

вдосвіта, чистить і промиває буряки, шаткує їх, нарізає картоплі, січе ножем 

капусту. Всього потроху добавляє в горщик -  і помідор, і петрушки, і цибулину, і 

стручок перцю, і листок лаврового листя. А м’ясо кладе з кісткою, а кістка щоб 

була з мозком, а коли засмачує – то неодмінно старається затовкти старим салом, 

щоб чулось. Ну й борщ тоді виходить – такий, що поки дочекаєшся, язик ладен 

проковтнути. 

За Є.Гуцалом. 



 85 

 

МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПОЯСНЕННЯ ВЧИТЕЛЯ 

Процес праці включає  виконувані в цілком певній послідовності трудові 
операції, які обов’язково завершуються виробленням певного продукту. 
Найоптимальнішим типом мовлення для поінформування про трудовий 
процес є розповідь. Текст-розповідь про процес праці відповідає на 
питання як це зробити? Як це виготовляли? Як це вироблялося? і т.под. 

Речення тексту-розповіді будуються так: “відомим” є вказівка на особу, 
яка виконує роботу, “новим” – назви виконуваних дій. Здебільшого в таких 
текстах наявні вказівки на послідовність виконання трудових дій (спочатку, 
потім, пізніше, нарешті, насамкінець тощо). 

 
*Прочитати (прослухати). Чи можна вважати уривок розповіддю про процес 

праці? Якими словами названо трудові дії? Визначити “нове”. Хто виконує 

трудові операції – конкретна особа чи абстрактна, тобто йдеться про те, що так 

слід робити будь-кому, кожному? Визначити стиль уривка. 

 

Хризантеми розмножують живцями і діленням кущів. Вирощування із насіння 

використовують тільки в селекційній роботі. Для одержання живців здорові 

рослини восени пересаджують в горщики або ящики й тримають узимку в 

холодних теплицях або парниках при температурі 2-5
о  

С.  Стебла, що відцвіли, 

повністю зрізують. 

Живцюють у березні-квітні. За 3-4 тижні до живцювання температуру в 

теплицях підвищують до 12-15
о 

С. На живці використовують трав’янисті пагони з 

2-3 міжвузлями (6-10 см завдовжки). Живці зрізують під листковим вузлом. 

Укорінюють живці у ящиках або парниках. Перед висаджуванням у ящики 

насипають  шар землесуміші 6-8 см, яка складається з перегною, піску, торфу і 

дернової землі (1:1:1:1). Потім насипають шар піску (3-4 см), утрамбовують і 

поливають. Черенки висаджують на глибину 1,5 – 2 см. В сонячну погоду їх 

затінюють папером. Під час укорінення живці обприскують 2-3 рази на день. 

Висаджують хризантеми в грунт наприкінці квітня - на початку травня. Після 

садіння рослини рясно поливають. 

З довідника квітникаря. 

 

МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПОЯСНЕННЯ ВЧИТЕЛЯ. 

Розповідь про трудовий процес може бути складена в науковому, 
діловому або художньому стилях.  

Особливістю розповіді в науковому та діловому стилях є те, що трудові 
операції, про які йдеться, стосуються не конкретної, а узагальненої, будь-
якої особи взагалі. Трудові операції не стосуються й певного часу. Мається 
на увазі, що так треба робити всім і завжди. 

Через це назва виконавця дуже часто опускається, для назвм дій 
вживаються дієслова третьої особи множити: так роблять. 
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Часто в наукових та ділових розповідях про трудові процеси вживають 
поєднання слів можна, треба, слід, необхідно з неозначеною формою 
дієслова: треба з’єднати, слід пофарбувати. Така розповідь має характер 
інструкції, її мета – передати точні узагальнені відомості про процес праці. 
Усі слова в такій розповіді вживаються в прямому значенні, вона 
позбавлена емоційності. 

Мета художньої розповіді про процес праці – викликати певне 
ставлення до самої праці, до її виконавця, до результату трудових дій. У 
такій розповіді вживають художні засоби: епітети, порівняння тощо. 

 
* Прочитати (прослухати). З’ясувати, який тип мовлення покладено в основу 

кожного з уривків. З’ясувати стиль кожного уривка, свою думку обгрунтувати. 

 

І. Обпатрану качку  посолити зсередини і зовні, начинити почищеними та 

порізаними надвоє або начетверо яблуками, зашити, покласти на деко униз 

спинкою, полити жиром або гарячою водою та поставити в духову шафу. 

Періодично перевертати та поливати жиром. Яблука покласти на інше деко, 

змащене маслом, посипати цукром та випікати. 

Готову качку перекласти в інший посуд, деко з жиром поставити на плиту, до 

соку додати  м’ясного бульйону та прокип’ятити. Отриману рідину процідити. 

Підігріту качку  покласти на таріль,  полити м’ясним соком і маслом, 

гарнірувати печеними яблуками. 

Качка 155, жир птиці 5, масло вершкове 5, яблука 185, цукор 1. 

З кулінарії. 

 

ІІ.…Іноді – коли матері захочеться зробити для всіх приємну несподіванку – 

зготує качку.  Так, що ніхто й не побачить,  заріже її ранесенько, начинить 

яблуками, зашиє, покладе на сковороду, смажить, поливаючи жиром, що 

витоплюється з неї.  Цілий день тоді в хаті пахне припеченим солодом розімлілих 

яблук, цілий день тоді батько ходить добріший, ніж будь-коли, усміхнений не на 

лиці, а зсередини. Звичайно, перш ніж  їсти качку, на неї треба добре надивитись, 

треба натішитись, намилуватись, а потім уже їсти, повільно пережовуючи, 

смакуючи кожною волокниною, обсмоктуючи не тільки кісточки, а й пальці.  

За Є.Гуцалом. 

 

*Прочитати (прослухати). Пояснити, які типи мовлення поєднано в уривку.  

Вказати фрагмент тексту, який є розповіддю про процес праці. У реченнях 

розповіді визначити “відоме” і “нове”. Визначити стиль тексту, свою думку 

довести. 

 

Угорі сопілка була кругла, а далі – гранчаста. Це була сопілочка з калиночки, 

ясенове денце. 
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Чи не все літо робив її Варфоломей. Дротиною випалював. Скельцем чистив. 

Клаптем сукна з рудої свитки натирав. Вперше грав на ній серед ночі над річкою. 

Потім попід стріхою тримав: нехай поповисить, нехай її продує вітер.  Потім не 

розлучався з нею. Нікому й доторкнутися не давав. І ось тепер… 

-Візьми, Омельку, - мовив, дунув востаннє та й віддав до рук хлопцеві.- Вона в 

мене… зачарована. Якщо зразу не слухатиметься, обріж її… чи розмочи… чи 

підсуши в дорозі. 

-Спасибі, - подякував Омелько і тричі, як годилось, поцілувався з 

Варфоломеєм.  

За О.Ільченком. 

 

МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПОЯСНЕННЯ ВЧИТЕЛЯ. 

Розповідь про трудовий процес часто поєднується з описом 
виготовлених предметів. У розповіді про трудовий процес можуть бути 
елементи опису виконуваних операцій: з’єднати (як?) міцно, пофарбувати 
(як?) яскраво. Можуть бути й елементи роздуму: качку потрібно поливати 
жиром (чому?), щоб вона не пересохла і не пригоріла. 
 

*Прочитати. Які типи мовлення поєднано в тексті? Довести, що основним є 

розповідь. Вказати елементи опису та елементи роздуму. 

 

Від одного погляду на круглі, сірувато-зелені підсушені горошини відчуваєш у 

роті смак супу з грінками. 

Потрібно для супу не так вже й багато: шматок сала чи кілька ложок олії, 

цибуля, морква, кріп. І ще булочка, порізана квадратиками й поставлена в духовку 

на 10-15 хвилин. Смачно й корисно. 

Кулінарна обробка зерен включає три операції: миють у теплій воді, замочують 

на 5-6 годин, варять годину. Проте такий спосіб не найкращий, тому що під час 

замочування втрачаються  два відсотки білків та цукру і до двадцяти – вітамінів та 

мінеральних речовин.  

Можна приготувати суп інакше, перед варінням горох трохи прожаривши в 

духовці і потовкши в ступці. Витрачений час надолужиться під час варіння: горох 

швидше розвариться, а його харчова цінність не втратиться. Адже під час 

тривалої термічної обробки цілющі властивості зменшуються. 

Отже, спосіб приготування обирайте на свій розсуд.  

Горох – чудовий харчовий продукт, тому що білка в ньому стільки ж, як у 

яловичині, а за калорійністю горох переважає її вдвічі, оскільки містить ще й 

багато вуглеводів. У ньому є вітаміні А, В, С, К, Є. 

Ну як, відчуваєте смак горохового супу? То зваріть його. Ось вона, духмяна, 

смачна, зеленкувато-переливчасна страва, парує на вашому обідньому столі.   

За Д.та Н.Зубицькими. 
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* Вибірковий переказ. Визначити поєднані в тексті типи мовлення. Скласти план 

фрагменту тексту, який є розповіддю про процес праці. Скласти план розповіді. 

Усно  переказати фрагмент за складеним планом. 

 

Писанка 

 

То лише для непосвячених суть писанки у красивих орнаментах та 

привабливих кольорах. Насправді писанкарство – засіб духовного спілкування 

людей. Щоб розписати великоднє яйце, треба знати абетку символів, вміти 

умовно зображувати літери та числа. Писанка – те саме, що й лист релігійного або 

приватного змісту. Тому-то й названо “писанка” – від слова “писати”. 

Спочатку  писанкарка тримає яйце гострим кінцем догори, а тупим – донизу. 

На гострому кінці вона малює сонце, а на тупому – землю, або вгорі – зірку, а 

внизу – воду. Далі умовними знаками майстриня записує дату події, якій 

присвячена писанка. Спочатку записує рік, нижче позначає фазу місяця ( ранній, 

старий, новий). Потім вона перевертає яйце  таким чином, щоб низ був зверху, і 

аналогічно рокові записує  число дня й повідомляє пору року (весна, літо, осінь, 

зима), місяць і день тижня. 

Після цього писанкарка починає передавати текст. Він лаконічний, як у 

телеграмі. Кожне слово записується у вигляді квітки. Перша буква поміщається у 

її центрі. Наступні букви “нанизуються” на пелюстки. 

Писанка дуже гарна. Як правило, вона розписана кольорами, які ідеально 

поєднуються. Тло, на якому виконується розпис, - синє для писанки релігійного 

змісту, червоне – для світської писанки. Писанка приватного змісту виконується 

на жовтому фоні. Унизу писанки можна прочитати ім’я автора.  

За В.Підгірняком. 

Завдання. 

 Пояснити лексичне значення слова символ (умовний знак). 

 Дібрати синоніми до слів приватний (особистий), аналогічно (подібно, 

схоже), лаконічний, тло (фон), антонім до слова світський (релігійний). 

 Скласти план вибіркового переказу (орієнтовний: 1. Зображення сонця на 

тупому та землі на гострому кінцях яйця. 2. Позначення дати події, якій 

присвячено писанку (року, фази місяця). 3. Позначення на протилежному 

кінці дати, пори року, місяця і дня тижня. 4. Передавання тексту за 

допомогою квіток. 5. Зображення унизу писанки підпису.) 

 

 

ДОКЛАДНИЙ ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ-РОЗПОВІДІ   

ПРО ПРОЦЕС ПРАЦІ 

 

Ковальство 

 

Пам’ятаєте,  про що   казкова змія просила  казкового коваля? 
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- Ковалю, ковалю! Скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової 

матері! 

До ковалів здавна ставились з великою повагою і водночас з упередженістю. 

Їх вважали чарівниками, що володіють мистецтвом перетворення металу на 

будь-які предмети. Коваль міг порозумітися з усіма, навіть нечиста сила просила 

в нього допомоги… 

В Україні ковальський промисел існував аж до середини ХХ століття. Кузня 

була розташована, як правило, на околиці села. Це була будівля, в якій було 

горно, закріплене на колоді кувадло, точило та корито з водою для гартування й 

охолодження виробів. 

Традиційний інструмент коваля такий: великі молоти, малі молотки, кліщі, 

обценьки. Пізніше з’явилися пили-ножівки, ключі для нарізання різьби, ножиці 

для металу. 

Процес кування відбувався так. Коваль розігрівав до червоного кольору 

шматок металу в горні, де горіло деревне вугілля (горіння підсилювалось 

роздмухуванням полум’я за допомогою міхів). Далі він брав кліщами залізо, клав 

його на кувадло та бив по ньому молотом, надаючи потрібної форми. Часто 

ковалеві допомагав помічник. Зазвичай це був підліток, який виконував 

обов’язки молотобійця. Викувавши річ, її кидали в корито з водою для 

загартування. 

Ковалі виготовляли зброю та різноманітні речі господарського призначення: 

сокири, ножі, молотки, лопати, цвяхи, замки, клямки, залізні ворота й огорожі. 

Українські ковалі вміли плавити мідь та інші благородні метали, володіли 

майстерністю зварювання металів. (З довідника, 209 сл.) 

 

       Завдання. 

 Пояснити лексичне значення слів упередженість (негативна, несправедлива 

думка, яка складається щодо кого- чи чого-небудь наперед, до ознайомлення), 

горно (відкрита піч для нагрівання або плавлення металу), кувадло, міх 

(пристрій для нагнітання повітря для роздування вогню). 

 Дібрати синоніми до слів корито, шматок. 

 Скласти план (орієнтовний: 1. Давня повага й упередженість до ковалів. 2. 

Якою була сільська кузня. 3. Традиційний інструмент коваля. 4. Як відбувався 

процес кування: а) розігрівання шматка металу в горні; б) надання залізу 

потрібної форми на ковадлі; в) загартування вироба у воді. 5. Що виготовляли 

ковалі. ) 

 Написати детальний переказ. 

Ложка 

 

Що таке ложка? Побутова річ. Скільки мільйонів поколінь вона вигодувала – 

неможливо злічити!  

Учені вважають ложку візитною карткою народу. Вона засвідчує його 

культурний рівень. З часів Трипілля до нас дійшли глиняні ложки, з періоду 
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Київської Русі – дерев’яні. Ті й інші є екологічно чистими, не псують смаку, не 

руйнують вітамінів, ними можна їсти гарячі страви.  

Козак носив ложку на поясі у спеціальномі шкіряному футлярі на рівні шаблі, 

пістоля та люльки. Отже, ложка вважалася предметом козацької амуніції!  На Січі 

того, хто не мав власної ложки, не приймали до спільної  трапези. 

Ложка - ритуальна річ. Що передусім виділяли дівчині у посаг? Звичайно, 

ложку й миску. Досі по наших селах є звичай зберігати  ложку померлого родича 

як цілющий предмет.  

Для виготовлення ложок використовували дерево берези, липи, груші. З 

розпиляної деревини робили заготівки, котрі потім обробляли, надаючи їм 

потрібної форми за допомогою ножів, різців або найпростішого токарного 

верстата. Після цього виріб шліфували так званим шліфером. Розрізнялися ложки 

прості, нефарбовані. Вони звалися мужицькими. Фарбовані у темно-червоний та 

золотавий кольори, розписані візерунками або різьблені ложки називалися 

руськими. 

Як правило, ложки виготовляли старі діди, колишні майстрові люди. 

Мірошники, чабани, баштанники у такий  спосіб відпочивали. Такий 

“відпочинок” обертався матеріальною підмогою. 

Ложкарство є одним із найстародавніших народних ремесел. (З журналу;  200 

сл.) 

 

Завдання. 

 Пояснити лексичне значення слів Трипілля, екологічний, амуніція, ритуал. 

 Дібрати синоніми до слів трапеза, шліфувати, посаг, візерунок. 

 Скласти план (орієнтовний: 1. Ложка – предмет побуту. 2. Візитна картка 

народу. 3. Предмет козацької амуніції. 4. Ложка – ритуальна річ. 5. Як 

виготовляли ложки. 6. Хто виготовляв ложки. 7. Одне з найстародавніших 

ремесел.) 

 Написати детальний переказ. 

 Записати на дошці: візитна картка, екологічно чистий, шкіряний футляр, 

шліфер, матеріальна підмога. 

 

Найда 

 

З кущів бузини долинало тоненьке скімлення. Катря розгорнула віття. Тут 

лежав собака.  Його очі дивились благально і жалісно. Собака покірно дивився на 

дитячу руку, і коли долоня торкнулась неширокого плоского лоба,  заскімлив.  

Катря стала на коліна, простягнула руки попід собакою. Напружившись, вона 

таки відірвала його від землі. Вибравшись із своєю незручною й важкою ношею 

на дорогу, Катря рушила до ветлікаря. 

Ветеринар заглянув собаці в пащу, вивернув повіки, оглянув лапи й живіт. 

Його міцні пальці побігали по холці, по спині, обнишпорили круп, обмацали 

груди.  
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- Не скажений, ні… Тільки покусали його, ось рана й ось. Екзема його доймає. 

Мабуть, поганому хазяїнові до рук потрапив. І не прогулював, і в бруді тримав, і 

харчував неправильно. 

Лікар узяв ножиці, вистриг кілька латок на спині. Уражені хворобою місця 

акуратно протер ваткою, вмоченою в марганцевокислий калій.  Маззю, що пахла 

спиртом і риб’ячим жиром, він змастив  вистрижені ділянки шкіри. 

Лікар заходився лікувати рани від укусів. Обидві рани й довкола них помастив  

розчином йоду, згори присипав  білим стрептоцидом. Далі почав стерильним 

бинтом замотувати й шию, й груди. Собака не чинив спротиву, блимаючи сухим 

червоним поглядом хворобливих очей. 

- Зрозуміла, як надається перша медична допомога? Як людині. Хіба собаці не 

так само болить, як тобі чи мені? Хіба в нього немає серця? Оклигає твій собака. 

Тільки доглядати треба. Ось візьми ліки, візьми мазь. 

З великого дерев’яного ящика Катря змайструвала для Найди житло. 

Вистелила соломою, кинула всякого дрантя. Дірки позатикала ганчір’ям, 

позабивала клоччям. 

Найда вповз у свою хатинку. На вході показались передні лапи, на них лягла 

клиноподібна голова. Коричневі очі позирали з непередаваною тихою вдячністю. 

(За Є.Гуцалом,   245 сл.) 

 

Завдання. 

 Пояснити лексичне значення слів  екзема, холка, круп. 

 Дібрати синоніми до слів оклигати, клиноподібний,  

 Скласти план (орієнтовний: І. Собака в кущах бузини. ІІ. У ветлікаря. 1. 

“Екзема його доймає”. 2. Лікування уражених хворобою місць. 3. 

Загоювання ран від укусів. 4. “Візьми ліки, візьми мазь”. ІІІ. Житло для 

Найди. ІУ. Тиха вдячність коричневих очей.) На дошці записати: 

марганцевокислий калій, стрептоцид, стерильний. 

 Написати докладний переказ. 

 

КОНТРОЛЬНИЙ ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ  

РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ, ЩО ВКЛЮЧАЄ РОЗПОВІДЬ  

ПРО ПРОЦЕС ПРАЦІ 

 

Тексти для переказу 

 

Стінопис Михайлівського монастиря 

 

На Володимировій горі  засяяв золотими банями  відбудований Михайлівський 

храм. 

Перед науковцями постало завдання вибору  техніки виконання настінного 

живопису. 
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Стіни  Михайлівського  собору  прикрашали  як мозаїки та фрески ХІІ століття, 

так і  мальовання ХVІІІ ст. Фасади собору, дзвіниці та мури прикрашали мальовання, 

виконані олією. 

Новий живопис повинен відтворити як давньоруські фрески, так і олійні 

мальовання. Завдання непросте, бо ці дві техніки відмінні як зовнішнім виглядом, 

так і використовуваними матеріалами.  

Особливості фрескового живопису полягають  у вишуканій стриманості палітри 

та використанні природних матеріалів. Наприклад, білило виготовляли з розтертого 

вапняку. Для виготовлення чорної фарби  у печах спалювали деревину сосни, ялини 

або липи. Синю діставали, подрібнюючи мінерал лазурит. Жовта й червона фарби 

виготовлялися з природних глин. 

В олійній техніці фарби замішували на спеціальній лляній олії. Згодом олійна 

основа висихала, утворюючи прозору плівку. Палітра олійного живопису значно 

багатша й різноманітніша, ніж фрескового. Олійний живопис яскравіший, 

відзначається блиском.  

Фахівці зупинилися на давній, майже забутій на сьогодні техніці живопису під 

назвою “кейм”. Хрещеним батьком цієї техніки був баварський ремісник Кайм.  

Наприкінці ХІХ ст він запатентував силікатні  фарби, створені на основі рідкого 

скла.  

Коли цю фарбу нанести на потиньковану поверхню стіни, вона хімічно 

сполучається з нею, утворюючи єдине ціле. Завдяки цьому такі мальовання не 

обсипаються, як це буває з олійним живописом. На відміну від фрески поверхню 

кеймовського стінопису важко пошкодити.  

За допомогою кеймовських фарб можна відтворити фреску, а при потребі  

імітувати багатий на відтінки олійний живопис. 

Нині колектив художників працює над  оздобленням інтер’єру Михайлівського 

собору у техніці “кейм”. ( З журналу, 240  сл.) 

 

Завдання. 

 Пояснити лексичне значення слів: потинькований, запатентувати, 

силікатний (такий, що вміщує хімічні сполуки силікати), фреска, мозаїка, 

фасад, мур, інтер’єр.   

 Дібрати синоніми до слів:  імітувати,  вишуканий. 

 Розкрити пряме та переносне значення слова палітра. Пояснити,  у якому з 

цих значень слово вжите в тексті. 

 Звернути увагу на варіантність написання слова лляний (льняний). 

 Скласти план (орієнтовний: 1.  Відбудований на Володимировій горі храм. 

2. Проблема вибору техніки настінного розпису. 3. Стіни собору було 

оздоблено і фресками, і олійними мальованнями. 4. Особливості фрескового 

стінопису. 5. Як творився олійний стінопис. 6. Давня техніка живопису 

“кейм”: а) баварський ремісник – хрещений батько техніки розпису; б) 

фарби, що хімічно сполучаються із стіною; в) переваги кеймовської техніки 
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перед фресковим та олійним стінописом. 7. Робота над оздобленням 

інтер’єру триває. 

 

До золотої брами 

 

Дід сидить на гілляці крислатої груші, а внизу під деревом стоїть  зашморгнута 

мотузком висока дуплянка. 

-  Добрий день, діду! – вітається Максим. 

- Здоров, онуче! –сміється старий. – Я оце думав: хто мені поможе підняти на 

дерево борть!  Коли на Явдоху повісити порожнього вулика, то все літо справно 

ловитимуться рої. Ану, кинь мені кінець мотуза. 

Максим кільцями намотує навколо руки мотузку, обережно кидає. Дід ловить 

кінець, перекидає через вищу гілляку і починає тягнути мотуз до себе. Вулик, 

погойдуючись, підіймається вгору. Максим, поки вистачає його рук, пособляє 

старому. 

Ось уже дуплянка на дереві, дід її вмощує на товсту гілляку, міцно прив’язує до 

стовбура, потім руками перевіряє свою роботу й, очевидно, залишається 

задоволений. 

Старий рвучко опускається вниз, стрибає в сніг. 

-   Славно підняли бджолину оселю, - каже Максим. – А чому вічко вулика на схід 

повинно дивитись?  

-    У казці про це говориться так. Далеко на сході є золоті ворота, за якими 

живуть сестри-близнята – сонце і щастя. Сонцеві дано ходити по небі, а щастю по 

землі. Та на землі, де все добре родить, багато й паскудства розвелось. Різна 

погань розкришила щастя по шматках і в свої скрині поховала. Тому сонце щодня 

підіймається на небо. А щастя не має сили, щоб піти по землі. Але колись навстіж 

розкриються золоті ворота, сонце піде небом, а щастя землею, не оминаючи 

жодного чоловіка, жодної билинки. Тому все тягнеться до золотої брами, що на 

сході, щоб скоріше той день зустріти… (За М.Стельмахом,  230 сл.) 

 

Завдання 

 Пояснити лексичне значення слів борть, вічко (вулика), рій (бджолиний). 

 Дібрати синоніми до слів  брама,  підсобляти,  вмостити. 

 Скласти план (орієнтовний: 1. Дід на гілляці крислатої груші. 2. “Хто 

поможе підняти борть?” 3. Максим кидає мотузку. 4. Дід прив’язує 

дублянку до гілки. 5. Старий перевіряє роботу. 6. “Чому вічко має дивитися 

на схід?” 7. Казка про золоті ворота.) 

Увага. Діалог у тексті можна замінити на пряму або непряму мову. 

 

ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ, ЩО ВКЛЮЧАЄ  РОЗПОВІДЬ  ПРО ПРОЦЕС ПРАЦІ 

 

Колодязник 
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Одяг у діда вічно забризканий глиною або глеєм. Але до того всі звикли, бо 

дід колодязник. На вигляд дід маленький, низенький, худий і трохи сутулий. 

Кажуть, колись був рудим. Але тепер чуб у нього білий, “їжачком” підстрижений. 

Під широким носом – коротенькі вуса. 

Є в діда помічник. Це сірий, маленький, кругленький, як огірочок, коник. Дід 

вигадав йому чудернацьке ймення. Коня звуть  Архімед. 

Покликала діда молодиця. Діти вкинули в колодязь лампу, тепер мусила 

ходити  за три кілометри по воду. Благала допомогти. 

Вода в колодязі переливалась сизими, лискучими колами і тхнула гасом. 

Примірявся дід недовго. Познімав з воза свої інструменти, плюнув у долоні й 

заходився обтісувати дубові колоди. Невдовзі два вінки цямрини  були готові. 

Потім дід поліз у колодязь, жінка спустила цеберку, і він обережно зібрав гас. 

Коли треба було виливати воду, дід надів на Архімеда хомут, прилаштував 

барок, на товстій линві спустив у колодязь важке цебро, сам став на цямрину. 

Набрав у цебер води, поклав канат на коліща.  

Архімед рушив, коліща запищало, і з темної глибини колодязя швидко 

піднімалася вгору чорна важка баддя.  Коли дід схопив її за товсту дужку, кінь 

зупинився як укопаний. 

Дід вилив воду, опустив цебер назад у  темний отвір колодязя, накинув канат 

знов на коліща. Архімед ворухнув нашорошеними вухами і позадкував до 

колодязя. Залізний цебер спускався до води, натягував канат, той тягнув барок та 

посторонки.  

Виливши воду, дід поміняв два вінки цямрини, що всотали в себе гас, і до 

вечора все було закінчено. Із джерела в колодязь набігла свіжа вода. “Пийте на 

здоров’я!” – сказав весело дід (За А.Дрофанем, 247  сл.). 

 

Завдання. 

 Пояснити лексичне значення слів цямрина, барок (дерев’яний або залізний 

орчик, до якого прив’язують посторонки в упряжці), посторонок (міцний 

ремінь або мотузок, що з’єднує в упряжці хомут з орчиком (барком), линва, 

цебро. 

 Скласти план (орієнтовний: І. Дід – колодязник. ІІ. Помічник з 

чудернацьким іменем. ІІІ. Молодиця благала допомогти. ІV. Як дід чистив 

колодязь. 1. Витесав два вінки цямрини. 2. Зібрав цеберкою гас. 3. 

Прилаштував барок, надів на коня хомут. 4. Вибрав воду великою баддею. 

5. Поміняв вінки цямрини, і все закінчено. V. “Пийте на здоров’я!”) 

 Написати детальний переказ. 

 

Свого не цурайтесь 

 

Що може бути більш українським за український борщ? Страва така, що про 

неї співати хочеться.  
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І готується просто. Берете картопельки. Почистили, порізали і на вогонь 

поставили. Звичайно, у каструлі з водою. Тоді нарізали моркву, буряк, цибульку, 

поклали все це на сковорідку з олією. Поки все це вариться  і  смажиться, 

нашаткували капусти. Ось вода закипіла, картопля піну пускає… Ще трохи – й 

можна кидати до каструлі усе те, що на сковороді… Почекайте, а помідори?  

Швиденько на сковорідку, нехай пропасирується.  Ось тепер висипаємо в 

каструлю. Як тільки знову закипіло, додамо капусти, посолимо, кинемо кропу й 

петрушки… 

Звичайно, борщ – страва суто українська. Та чи завжди його готували за 

щойно поданим рецептом? Щодо цього є  сумніви. 

Сумнів перший. Коли на наших городах з’явилася картопля? Отож! Виходить, 

колись  борщ варили без картоплі? 

Сумнів другий. Помідори  звуться ще томатами, а слово це не українське. То 

чим же борщ підкислювали, коли в Україні помідорів не було?  

А тепер про інші страви, які нам пропонують деякі сучасники. Багато 

мовиться про необхідність відродження козаччини з усіма зовнішніми 

атрибутами. Дехто хоче розселити сучасних козаків по кордонах  держави, щоб 

рідну землю оберігали. Щоб сідали на коней і несли варту. 

Цікава ідея. Осідлати коня, узяти спис і шаблю... От тільки як наздогнати 

верхи порушника кордону, якщо той на іномарці? 

Чи ж можна рухатися вперед з повернутою назад головою? Справді, ми маємо 

збагнути нашу історію, відновити все, що є гідним відновлення. Та чи слід 

відновлювати шаблі й сідла? 

“І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь”, - писав Кобзар. Наші предки так 

і робили. Вони  шанували все, що росло  на нашій землі, проте, варячи борщ, не 

цуралися заморських рослин. Додавали їх до своїх.  

Чи ж не варто осучаснити й мрії про козацтво? Зберегти найкраще, 

урахувавши нинішні умови. Адже суть козаччини не в осідланих конях і гострих 

шаблях, а в спроможності захистити гідність рідного народу (За С.Лютим,  300  

сл.). 

 

Завдання. 

 Пояснити лексичне значення слів шаткувати, пасирувати, атрибут 

(істотна ознака, постійна властивість чогось). 

 Дібрати синоніми до слів страва, цуратися, гідний. 

 Скласти план (орієнтовний: І. Про наш борщ співати хочеться… ІІ. 

Готується борщ просто. 1. Почистили, порізали, поставили на вогонь 

картоплю. 2. Нарізані моркву, буряк, цибулю – на сковорідку. 3. 

Нашаткували капусти. 4. Додати помідори. 5. Все висипати в кастулю, 

посолити, додати зелень. ІІІ. Сумніви щодо сталості рецепту. 1. Колись 

борщ варили без картоплі. 2. “Томати” – слово не українське. ІV. 

Пропозиція відродити козацтво з усіма атрибутами. V. Чи ж слід 
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відновлювати шаблі й сідла?  VІ. “І чужому научайтесь, й свого не 

цурайтесь”. VІІ. Суть козаччини – у спроможності захистити честь народу.) 

 Записати на дошці речення: “І чужому  научайтесь, й свого не цурайтесь”, - 

писав Кобзар. 

 Написати  стислий переказ. 

 

ТВІР-РОЗПОВІДЬ ПРО  ПРОЦЕС  ПРАЦІ  

ЗА ВЛАСНИМ СПОСТЕРЕЖЕННЯМ 

 

* Бесіда.  

 Чим, на вашу думку, процес праці відрізняється від окремої трудової 

операції? Навести приклади.  

 Який тип мовлення є найдоречнішим для поінформування про  процес праці 

і чому?   

 Як будуються речення тексту-розповіді?   

 Як практично відрізнити розповідь від опису?  

 Чи доречними у реченнях тексту-розповіді є слова, що вказують на 

послідовність виконання дій? Навести приклади таких слів.  

 Наскільки доречними в тексті-розповіді про процес праці є елементи опису 

та елементи роздуму?  

 У яких стилях  складають тексти-розповіді про процес праці у таких книгах, 

як кулінарія, довідник садовода (городника, квітникаря)?  

 У якому стилі складають розповіді про процес праці автори художніх 

творів? 

 

* Прочитати тексти. З’ясувати тип мовлення, покладений в основу кожного з них. 

Вказати допоміжні типи мовлення. Визначити стиль  кожного з висловлювань, 

свою думку обгрунтувати. 

 

І. Батик як мистецтво  малювати гарячим воском по  тканині зародився в 

Індонезії.  В Європу він потрапив у середині  позаминулого століття, коли  

голландські купці привезли з острова Яви  не тільки легкі  струмисті тканини, 

вкриті найтоншими  восковими візерунками, а й технологію їх виготовлення.  

Існують різні батикові технології.  Це і гарячий батик,  коли весь рисунок на 

тканині покривається гарячою восковою сумішшю, за винятком тих місць,  які 

фарбуються одним,  спочатку світлим тоном.  Тканину опускають у барвник, а 

потім прасують, топлячи віск, знову покривають воском для наступного 

фарбування. І так доти,  поки весь рисунок не стане кольоровим.  

При “холодному” розписі  на шовк наноситься графічний рисунок. Потім 

контурні лінії закріплюються спеціальним “резервом”, а площини між ними 

розписуються  фарбами, ніби аквареллю  по мокрому.  Це мистецтво, що потребує 
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не тільки натхнення, а й точного розрахунку. Результат завжди неповторний і 

значною мірою непередбачуваний.  

Такою ж індивідуальною  творчістю, як живопис і скульптура, батик утвердив 

себе  аж у ХХ столітті. Традиційна батикова техніка відзначається складністю і 

тривалістю операцій. Тому займатися ним принагідно не можна – треба бути 

одержимим. Нині  батик має художньо-артистичний “музейний” статус. 

За Оксаною Фісун.  

 

ІІ. Того ранку до початку уроків мені випала важка, немила, найчорніша, ще й 

принизлива, бо “жіноча”, робота – парити в жлукті білизну. Може, хтось не знає, 

що таке жлукто? О, це такий “апарат”, який вигадали наші найдавніші предки. 

Може, ще трипільці. Відпиляну – півтора чи трохи більше метра завдовжки -  

товсту вербову колоду продовбують долотом наскрізь, щоб лишилися тільки 

стінки  в півдолоні завширшки, виходить такий собі кадівб (бочка) без дна і 

кришки, той кадівб ставлять біля ганку на чисту, рівненьку, з-під ціпа солому. В 

жлукто кидають  заздалегідь намочену білизну: сорочки, простирадла, рядна і все 

інше, посипають  шаром, в долоню завтовшки,  попелу – соняшникового або 

березового. Шар білизни і шар попелу, й так доверху, а коли в печі у великих 

чавунах закипає окріп, ти рогачем витягуєш чавун на припічок, береш його 

великою ганчіркою й обережно, щоб не хлюпнути, не обваритися, преш той баняк 

надвір і виливаєш у жлукто. В жлукті клекотить, наче в пеклі, гаряча пара шугає в 

небо. Відтак преш другий чавун, бурхаєш його в жлукто й мерщій накриваєш 

жлукто пічною заслінкою.  В жлукті клекоче, булькає, стогне – то дезинфікується, 

вибілюється білизна. Коли клекіт вщухає, ти йдеш до печі й витягаєш звідти 

розжарений шмат  металу, це може бути велика гиря, шмат рейки, в наших сусідів 

у печі розжарювалося гарматне, ще з  давніх  часів ядро, розжарювали й снаряди, 

з яких виколупаний тол, у нас же за той прискорювач виробітку пари правила 

танкова шестерня десь на пуд вагою, котрою я інодні вправлявся у вижиманні. 

Зачепивши тлустим  дротяним гаком шестерню, преш її до жлукта і вкидаєш туди. 

Там знову клекіт, буркотіння, булькання, шипіння, і пар свистить через заслінку, 

неначе з паровоза.  

Повернувшись зі школи, я виймав білизну та складав на санчата (влітку на 

возика) й цуприкував до річки, а там мати гамселили її прачем, полоскала в 

ополонці, й ми вдвох викручували. Висушена на тину, на мотузках у саду така 

білизна, продезинфікована, чиста, пахне городом, полем, небом – білим світом. 

За Ю.Мушкетиком. 

 

МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПОЯСНЕННЯ ВЧИТЕЛЯ. 

Слід нагадати семикласникам, що “відомим” у  реченнях  розповіді про 
процес праці має бути вказівка на особу, що виконує роботу, а “новим” 
назва трудової дії. Здебільшого такі тексти включають елементи опису 
праці (називаються ознаки виконуваних дій: вправно, спритно, яскраво, 
міцно, вирівнявши, міцно прикріпивши) та елементи роздуму (аргументація 
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виконуваних дій: слід робити саме так, тому що…). Як правило, у розповіді 
про процес праці вживають слова на позначення послідовності 
виконуваних дій: спочатку, потім, пізніше, пісня того, насамкінець тощо. 
Можна використати кілька професійних слів (не зловживаючи ними). 
Творчу роботу  слід скласти в художньому стилі (або  ж  у художньому з 
елементами  публіцистичного). 

Потрібно прочитати семикласникам зразок твору-розповіді про процес 
праці, проаналізувавши його за таким планом: 

1. Чи розкрито тему твору (дохідливо, чітко й цікаво розказано про 
процес праці). 

2. Чи виразною є головна думка твору (як правило, це ставлення автора 
до процесу праці, до людини, яка працює або ж до виробленого нею). 

3. Чи правильно скомпоновано твір (чи наявні у тексті твору зачин та 
кінцівка ). 

4. Чи відповідає текст твору вимогам вибраного автором стилю. 
Учитель має пояснити семикласникам, що у зачині (вступі)  варто 

зазначити, де, коли, за яких обставин авторові твору довелося спостерігати 
(чути, читати) про процес праці, про який йтиметься далі. В основній 
частині твору потрібно розповісти, у якій послідовності виконувались певні 
трудові дії. У кінцівці варто пояснити, що зацікавило автора твору в роботі, 
про яку він розповів, що запам’яталося, здивувало, вразило. Можна 
скласти оцінку результатові (продукту) праці, майстерності виконавця 
тощо. 

 

* Усне колективне складання твору-розповіді про процес праці на одну із 

запропонованих тем: 

 

 Як  ми лагодили меблі в класі 

 Як ми декорували клас квітами 

 Як ми майстрували костюми та декорації  (для новорічного ранку, виступу 

драматичного гуртка і под.) 

 Як ми упорядкували шкільне подвір’я 

 

 

ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ 

 Для самостійної роботи семикласникам слід запропонувати на вибір кілька 
тем. Школярі почнуть працювати в класі на чернетках, удома ж вони 
відредагують творчі роботи і перепишуть їх до зошитів. 

 

Теми для творів 

 

 Як я готую улюблену в нашій родині страву 
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 Як  ми прикрашали різдвяну (новорічну) ялинку 

 Як ми заливали каток (ліпили сніговика) 

 Як я доглядаю домашню тваринку (кішку, собаку) 

 Як я навчився (навчилась) прасувати (куховарити, церувати) 

 

 

ДОКЛАДНИЙ ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ 

З ЕЛЕМЕНТАМИ РОЗДУМУ 

 

Гопак під шибеницею 

 

Це був козак. І не просто козак, а козацюга, козарлюга, козачище! Стоячи на 

помості під шибеницею, він ворушив вусом і дивився на небо. 

Тим часом суддя почав читати вирок. З вироку стало  ясно, що козак Іван 

Перехрест  за вбивство польських шляхтичів присуджений до смертної кари. 

Возний підступив до козак та спитав, чи має той останню волю. “Чом би й не 

мав! Гопака хочу вдарити перед смертю!”- не роздумуючи довго, відказав 

Перехрест. 

Втечі ніхто не остерігався, бо все навколо було обставлено сторожею так, що 

й миша не прошмигне.  Тому суддя дозволив Перехрестові гопак. 

Козак поставив чобіт на підбір угору носком, тоді легко пристукнув підбором, 

потім стрибонув, вдаривши обома ногами, й пішов колом. Раптом, злетівши у 

високому стрибку,  козак вдарився об поміст і … щез! 

Він зник нечутно і дивно, ніби його звіяло вітром, змило дощем чи спалило 

вогнем небесним. Кат помацав краї дощок і сказав, що дошки знизу підпиляні.  

А Перехрест був уже в лозах над річкою, проскочивши до берега підземеллям. 

Випорснули із засідки йому назустріч бойові побратими. 

Двісті п’ятдесят років не змогли потьмарити яскравості барв цієї історії. Тому 

що безсмертними є людська волелюбність і мужність. Тому що нічого в світі 

немає над волю й вірне побратимство. Через те й безсмертна наша історична 

пам’ять (За П.Загребельним,  205 сл.) 

 

Завдання. 

 Пояснити лексичне значення слова возний. 

 Дібрати синоніми до слів підбір, помацати, випорснути, потьмарити. 

 Скласти план (орієнтовний: І. Козарлюга під шибеницею. 2. Смертний 

вирок Перехрестові. 3. Остання воля засудженого. 4. Втечі не остерігалися. 

5. Гопак на помості. 6. Козак … зник. 7. Давнім підземеллям Перехрест 

проскочив до берега. 8. Чому безсмертна наша історична пам’ять.) 

 Написати детальний переказ. 
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*** 

Христос знайшов Апостола Петра біля стіни, за якою був рай. Апостол був 

охоплений відчаєм. Божий Син знав, що  нещодавно померла Петрова мати. 

Апостол страждав через те, що  мати його не в раю. 

Печаль  отьмарила лице Христа. Стара жінка не була гідною  раю,  тому що 

була вона скупою й безсердечною. Все життя накопичуючи багатства, й разу не 

дала біднякові  скоринки хліба. Ось чому вона потрапила до пекла.  Та Христос 

розумів, що Петро не міг не любити свою матір. 

Прикликавши Ангела, Божий Син наказав йому  вознести Петрову матір з 

пекла до раю. А сам, узявши Апостола за руку, підвів його до краю прірви, у якій 

юрмилися грішники. 

Ангел спритно підхопив стару й підняв у повітря. Святий Петро полегшено 

зітхнув. Ще більше зрадів він, побачивши, як кілька грішників ухопилися за ту, 

кого Ангел поніс до раю. Завдяки матері хтось урятується від вічних мук! 

Раптом Петро побачив, що стара намагається вивільнитися від тих, хто повис на 

ній. Одне за одним падали бідолахи у провалля.  

Тим часом Ангел піднімався все повільніше. Здавалося, чим легшим ставав 

вантаж, тим важче було його піднімати. Єдина грішниця ще трималась за стару 

жінку. Ангел майже вилетів з прірви, і Петро простягнув руку, щоб підхопити 

матір. Тут старій вдалося вивільнитися з обіймів бідолашної. Нещасна впала у 

безодню. Ангел безпорадно змахнув крилами, руки його обвисли, і Петрова матір 

полетіла вниз. 

Невтішно заридав Апостол. Сумний та мовчазний стояв біля нього Христос (За 

Сельмою Лагерлеф,  228 сл.). 

 

Завдання. 

 Дібрати до тексту заголовок. 

 Дібрати синоніми до слів  прірва, юрмитися.  

 Скласти план (орієнтовний: І.Тяжка втрата Апостола. ІІ. Чому стара жінка 

не була гідною раю. ІІІ. Наказ Христа Ангелові. ІУ. Ангел піднімає Петрову 

матір з пекла. 1. Кілька нещасних намагалися врятуватися. 2. Стара 

намагається вивільнитися. 3. Ангел піднімався все повільніше. 4. Грішниця 

впала в беодню. 5. Ангел втратив сили. У. Невтішне горе Петра). 

 Записати на дошці: Христос, Божий Син, Апостол Петро, Ангел. 

 Написати докладний переказ.  

 

УСНИЙ ТВІР-РОЗДУМ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ 

 

МАТЕРІАЛ ДЛЯ  ПОЯСНЕННЯ ВЧИТЕЛЯ 

Звернувши увагу семикласників на те, що  зіткнення протилежних думок 
та поглядів  відбувається в житті людей дуже часто, вчитель пояснить, що 
публічну суперечку, метою якої є з’ясування різних точок зору на спірне 
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питання, пошук істини, називають дискусією. Учасники дискусії прагнуть 
дійти  єдиної думки, знайти спільне вирішення питання. 

Як засіб підготовки до участі в дискусіях можна розгялдати твір-роздум 
дискусійного характеру. В основуу роздумів автора такого твору має бути 
покладене питання, яке викликає незгоду між людьми. 

У творі-роздумі дискусійного характеру  потрібно навести дві-три 
протилежні точки зору на обговорюване питання. Переказуючи чужі думки, 
можна використати такі  конструкції: на думку багатьох людей; як 
стверджує народна мудрість; інколи можна почути, що…. Власну позицію 
автор твору повинен якнайчіткіше обгрунтувати, адже мета висловлювання 
– переконати читача (слухача) у слушності своїх думок. З метою уникнення 
безапеляційності варто вживати вставні конструкції (на мою думку, як мені 
здається, певно, мабуть). 

Твір-роздум дискусійного характеру компонується за такою схемою: 
І. ЗАЧИН (підведення до обговорення: що спонукало замислитись над 

питанням). 
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА. ТЕЗА, яку обстоюватиме або спростовуватиме 

автор твору. 
1. ………… . 
2. …………. 
3. ……….. . і так далі. 
ІІІ. ВИСНОВКИ. 
 
Пояснивши семикласникам, що найбільш доречним стилем для твору 

дискусійного характеру є публіцистичний, учитель нагадає учням основні 
ознаки стилю. 
 
*Прочитати (прослухати) зразок твору дискусійного характеру. Проаналізувати 

твір за нижче поданою схемою.  

 

Для чого в світі живемо? 

 

Час від часу  учені або  журналісти проводять  опитування, ставлячи це 

питання старшим і молодшим, оптимістам і песимістам, філософам і невгласам. 

Приблизно 90 відсотків опитуваних, як правило, відмовляються відповідати. 

Живемо  та й усе. Але якийсь сенс у житті кожного з нас  все ж є? 

Звернімось до народної мудрості. Одна зі східних притч стверджує, що 

людина повинна спорудити будинок, виростити дитину й посадити дерево. 

Просто-таки  пташина філософія! Адже пташина щороку в’є гніздо, вирощує 

пташенят… А скільки тих дерев виростає із  рознесених пташкою насінин – 

нікому невідомо. Чи ж усіх влаштує пташина філософія? Навряд. 

Часом можна почути: “Живу, щоб бути щасливим”. Одназу постає питання: 

“А що таке щастя?” Мабуть, щастя – це відсутність нещастя, рушту ж кожен 
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розуміє по-своєму.  Для когось це матеріальні статки (хоч, як відомо, багаті теж 

плачуть). Та й на той світ із собою нічого не візьмеш, хоч єгипетські фараони  такі 

спроби робили… 

Для певної категорії людей щастя – це можливість на цьому світі їсти що 

заманеться, вбиратися у “фірмовий” одяг. Ото й усе? Та ж неможливо  жити 

відразу в кількох квартирах і їздити одночасно десятьма мерседесами. Щось тут 

не те. 

Досить часто можна почути й таке: “Щастя – прожити так, щоб лишити на 

землі слід ”. Який слід? Може, потрапити до книги рекордів Гіннеса? Але 

потрапляють туди за найрізноманітніші “заслуги”, наприклад, за спроможність 

найшвидше з’їсти найбільше макаронів… 

Ні, йдеться про інший слід. Слід, який залишають у пам’яті нащадків  учені, 

митці. Потреби шлунку їм очей не застилали.  Ще Діоген їв, щоб жити, в 

мислителеві Спінозі не заважала мислити  фізична праця. На мою думку, тільки 

той, хто своїм відкриттям, своєю діяльністю  приніс людству користь, знав,  у 

чому полягає сенс його життя. 

Ви  заперечите, що не всім судилося здійснити відкриття і в такий спосіб 

прислужитися нащадкам. Це справді так. Проте прагнути до цього  необхідно. Як? 

Примножуючи  власний  інтелект. Адже якщо в якійсь країні  діти в більшості 

своїй не виростають розумнішими за батьків, на нації можна ставити хрест. Якщо 

не примножується інтелект у світі, на людстві – теж. Це моє глибоке переконання. 

Мені можуть заперечити, що інтелект часто спрямовується на шкоду людям. 

Це справді так. Тому інтелект (нації, держави, громадянина) має 

одухотворюватись  моральними цінностями, які ніколи не старіють: порядністю, 

чесністю, відповідальністю. Тільки за такої умови ми станемо нарешті  гомо 

сапієнсами. І усвідомимо, для чого в світі живемо.  

 

 

План аналізу твору-роздуму дискусійного характеру 

 

1. Чи наведено різні погляди на  спірне питання. 

2. Наскільки чітко  це питання сформульоване. 

3. Наскільки чітко висловлена позиція автора твору. 

4. Чи є переконливою наведена автором твору аргументація. 

5. Чи  може твір переконати  читача (слухача) у слушності позиції автора? 

6. Чи додержано вимог публіцистичного стилю. 

 

 

* Пояснити, чи згодні ви з позицією автора поданого вище твору.  Скориставшись 

планом аналізу твору як пам’яткою,  скласти  твір-роздум  на ту ж тему. 

 

ЗАМІТКА ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ В ГАЗЕТУ 
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* Прочитати замітку. Як ви гадаєте, чи всі читачі газети, де її було надруковано, 

погодяться з її автором? Чи спроможна замітка викликати обговорення порушеної 

в ній проблеми, тобто спричинити дискусію? Які протилежні погляди можуть 

бути висловлені учасниками дискусії?  

 

Учора ведучий однієї з популярних телепередач протягом  години роздавав  

призи вартістю від кількох сотень (учасникам) до кількох тисяч (переможцям) 

гривень. Чи ж не  хотілося  йому  зазирнути за інший бік телеекрану, щоб 

побачити обличчя глядачів? Особливо тих, хто цієї миті був  трохи (а може, й не 

трохи) голодним? 

Скажете, хай голодні не дивляться телевізор? А що їм робити? Телешоу 

принаймні відволікають від сумних думок. Звісно, крім передачі, про яку йдеться. 

Якщо учасники телешоу в нагороду за кмітливість, сміливість, ерудованість, 

нестандартність мислення  одержують книги чи пам’ятні сувеніри – це, мабуть, 

нормально. Якщо ж  неймовірної цінності подарунки отримують люди, які усього-

на-всього узяли участь в не дуже розумній грі – дали не дуже вичерпні відповіді 

на не дуже важкі запитання - це викликає спротив. Зрозуміло, що платив за  

“відзнаки” не ведучий передачі,  заплатили ті, кому зручно й вигідно будь-яку  

передачу перетворити  на рекламний захід. Для них витрачені суми – копійки. 

Проте хіба не соромно сьогодні, коли так багато людей перебувають за межею 

бідності, викидати ці “копійки” на вітер?  

Скажете, кожному вільно витрачати  гроші на власний розсуд? Я б погодився, 

якби, спостерігаючи захоплення “призерів”, не пригадував змарнілих личок 

безпритульних дітей та  погаслих поглядів пенсіонерів… 

Колись давно багаті люди жертвували кошти на будівництво та утримання 

лікарень, притулків, богаділень. Агов, мудрі багатії, відгукніться! 

З газети. 

* За поданим планом проаналізувати подану в попередній вправі замітку. 

 

План аналізу замітки 

 

1. Чи чітко сформульовано  висвітлене у  замітці питання. 

2. Чи наведено різні погляди на  питання. 

3. Чи чітко висловлено позицію автора. 

4. Чи зацікавлює замітка, чи спонукає до роздумів над висвітленим у ній 

питанням. Чи може спричинити дискусію. 

5. Чи додержано у тексті замітки вимог публіцистичного стилю. 

6.  Наскільки вдалим є заголовок. 

 

МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПОЯСНЕННЯ ВЧИТЕЛЯ 
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Учитель нагадає семикласникам, що замітка – інформаційний жанр, в 
якому в лаконічній формі повідомляється про  важливі,  суспільно вагомі 
події. Замітка характеризується оперативністю, актуальністю, правдивістю. 

Залежно від характеру фактичного матеріалу та способу викладу позиції 
автора замітки бувають такі: замітка-інформація, замітка-пропозиція, 
замітка дискусійного характеру тощо. 

Замітка, так само, як звіт, репортаж, інтерв’ю, належить до 
інформаційних жанрів журналістики. Спрощено схему замітки можна 
відтворити так: що сталось, де сталось, коли сталось. 

Аналітичними жанрами журналістики є стаття, кореспонденція, коментар, 
рецензія, відкритий лист. Проте лементи аналітичного жанру дуже часто 
проникають у жанрит інформаційні. Яскравим прикладом є замітка 
дискусійного характеру. Ця замітка не тільки повідомляє про неоднозначну 
подію, вона вміщує пряму або приховану оцінку того, що відбулося, 
автором і спонукає читачів  висловити власну позицію, узяти участь у 
обговоренні. Схема побудови такої замітки орієнтовно виглядє так: що, де, 
коли, чому. Найцікавішими, як правило, бувають такі замітки, де оцінка-
роздум позбавлена безапеляційності, спонукає до роздумів, викливає 
бажання посперечатися. 
 

Словник. Інформаційний -  такий, що стосується інформації, вміщує, опрацьовує 

інформацію.  Аналітичний – створений на основі аналізу  факту чи явища. 

 

     *За одним з поданих початків продовжити замітку дискусійного характеру, як 

пам’ятку використовуючи поданий у попередній вправі план аналізу замітки. До 

завершеної замітки дібрати заголовок. 

 

І. Учора в нашому місті тихенько демонтовано ще один пам’ятник ще одному  

політичному діячеві минулого. Ще один п’єдестал залишився порожнім. Чи ж 

праві ті, хто вимагав і домагався демонтажу? Чи праві ті, хто на нього нарешті 

погодився? 

 

ІІ. Чи давно були ви в міському зоопарку? Чи бачили схудлих, напівголодних 

тварин, що позабивалися в кутки кліток? Мабуть, пора ліквідувати цей  заклад, 

щоб врешті-решт не перетворився він на  місце  катування тварин голодом… 

 

 

*Скласти дві замітки дискусійного характеру (з позиції “за” і з позиції “проти”), 

поклавши в їх основу  обговорення однієї із зазначених нижче проблем. До обох 

заміток  дібрати заголовки. 

 

 Атестат про середню освіту, який дає середня школа, значно важливіший  за 

знання, які та ж школа дає. 
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 На уроках слід говорити українською мовою, оскільки вона є державною, 

спілкуватися ж поза школою можна будь-якою. 

 

 Традиційні підручники з літератури давно пора замінити на комікси, які 

даватимуть загальне уявлення про найвідоміші літературні твори. 

 

 Вивчення правил орфографії та пунктуації є на сьогодні зайвим, адже 

листується незначна частина людей, а ті, хто змушений викладати думки 

письмово на роботі, може послугуватися спеціальною   комп’ютерною 

програмою або вдаватись до послуг спеціальних працівників. 

 

 Необхідно якнайшвидше виловити й винищити  в місті  усіх бездомних 

тварин, оскільки вони становлять серйозну загрозу для здоров’я та життя 

його  мешканців. 

 

 
Домашнє завдання можна запропонувати таке: скласти замітку 

дискусійного характеру (з позиції “за” або “проти”) на самостійно дібрану 
актуальну тему, дібрати до замітки заголовок. 
 

 

ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ. РОЗПИСКА 

 

* Прочитати. Використавши одержану з тексту інформацію, розповісти про 

особливості офіційно-ділового стилю мовлення. 

 

Ділові папери складають лише в офіційно-діловому стилі, якому властиві  певні 

особливості. Тон викладу має бути нейтральним, позбавленим будь-якої 

індивідуалізованості. Використовуються терміни,  цифрові дані,  чітко 

зазначаються дати та прізвища. Не вживаються  емоційно забарвлені чи оцінні 

слова, слова із зменшувально-пестливими суфіксами. Епітети, порівняння та інші 

художні засоби у мові справочинства неприпустимі.  

Ділові папери одного виду  стандартизовані, тобто складаються за єдиним 

зразком (стандартом), виклад ведеться за допомогою речень усталеної будови. 

Часто використовуються традиційні мовні звороти (кліше), які полегшують ділове 

спілкування. Для ділового папера обов’язковою є назва: розписка, доручення, 

заява, протокол тощо. 

 

* Прочитати зразок розписки.  Ким і для чого такий діловий папір, на вашу думку, 

складається? Чи доводилось вам  складати розписку? Якщо так, то за яких 

обставин? 
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Розписка 

Я, вчитель української мови середньої школи № 39 Костюченко Людмила 

Георгіївна, одержала у завгоспа школи  Савченка Федора Францовича 22 

(двадцять дві) галогенних електролампи денного освітлення для кабінету 

української мови.  

 

          20.ХІІ.2000 р.                                                                                         Підпис. 

 

 

   МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПОЯСНЕННЯ ВЧИТЕЛЯ 

Розписка – діловий папір, в якому підтверджується факт отримання 
чогось (грошей, матеріальних цінностей) від іншої особи або від  установи. 
Розписку  пишуть  від руки, в єдиному примірнику. У документі не має бути 
жодних виправлень. Після повернення отриманих на  зазначений  у 
розписці термін матеріальних цінностей розписку повертають тому, хто її 
склав. 

Назва ділового папера (Розписка) є обов’язковою. У розписці 
зазначається, кому її видано, ким і в зв’язку з одержанням яких цінностей. 
Грошові суми записуються цифрами а в дужках літерами. Зліва під  
текстом  вказується дата, правруч савиься розбірливий підпис. 

Розписка завіряється підписом того, хто її склав.  Печатка для 
правоміроності розписки не потрібна, оскільки юридичної сили розписка не 
має. Це документ юридичної довіри, мета якого – полегшити звітність. 

 

* Скориставшись  зразком, від  власного  імені  скласти  одну з таких розписок: 

 

 про одержання у вчителя інформатики маніпулятора “миша” на два тижні 

для індивідуального користування; 

 

 про отримання у завгоспа школи відеокамери “Panasonic VHS NR-1762”  на 

два тижні для підготовки до літературного вечора; 

 

 про одержання у голови батьківського комітету класу  260 гривень з 

класного грошового фонду для придбання  2 комплектів   чотиритомного 

тлумачного словника для  кабінету української мови. 

 

 

ДЕТАЛЬНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ОПОВІДАННЯ 

 

МАТЕРІАЛ ДЛЯ  ПОЯСНЕННЯ ВЧИТЕЛЯ 

Для переказу розповідних текстів з елементами опису зовнішності людини 
та розповіді про процес праці можна запропонувати семикласникам текст, 
який має чітко окреслені зав’язку кульмінацію та розв’язку. У процесі 
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підготовки до усного або письмового переказу учні, спираючись на здобуті 
на уроках літератури знання про оповідання, визначать його жанрові 
особливості. Така робота готуватиме їх до майбутньої роботи над твором-
оповіданням. 
 

Тексти для переказу 

 

По колоски 

 

Почалися жнива. Хліб возили на пункт заготзерна. В стернях подекуди 

залишалися лежати важкі, повноверхі колоски.  Збирати їх заборонялося. 

Об’їждчики на конях проганяли з поля зголоднілих людей, одбирали в них 

торбинки, колоски висипали й затоптували в землю. 

Якось голодна дітвора  колосувала за ярком. Сонце пряжило немилосердно. 

Десятирічна Надійка присіла й  працювала рученятами, як білка лапками. 

Золотава кіска літала за її плечиками. Кирпатеньке, ледь покроплене на носі 

ластовинням  личко її було зрошене потом.  

Сьогодні дівчинці поталанило. Вона знайшла у бур’яні  загублений сніп і 

швиденько виминала колоски. 

Раптом перед Надійкою щось  затупотіло, рикнуло громовим голосом. 

Маленьке тільце дівчинки оперезав пекучий біль. Вoна звела очі вгору й побачила 

щось страшне, розчепірене, що ось-ось мало впасти на неї, розчавити, розтоптати, 

вбити в землю. Вона побачила ошкірену страшенну морду, копита… Ніби 

страшна зміюка в повітрі. 

Ніхто не знав, чи впізнала вона об’їждчика, коли ой, піднявши цапки коня,  

оперезав її канчуком. Може, дівча й справді сприйняло свого кривдника за 

казкову потвору? Надійка впала на землю. З у ст. її не зірвалося ні крику, ні 

стогону, вони замкнулися навічно. 

Дівчинку одлили водою. Над нею голосили жінки, її возили до лікарів. Не 

допомогло нічого. Жодного слова не злетіло більше з Надійчиних вуст. Так і 

лишилася вона німою. Усе сидить на призьбі, ні на кого не дивиться. Тільки 

руками водить. Може, досі ще збирає колоски, які не дозбирала того лихого, 

голодного сорок сьомого року? (За Ю.Мушкетиком; 225 сл.) 

 

Завдання. 

 Пояснити значення слів колосувати, канчук. 

 Дібрати синоніми до слів пряжити, виминати, потвора. 

 Скласти план тексту (орієнтовний: 1. Почалися жнива. 2. Діти 

колосували за яром (зав’язка). 3. Надійці пощастило (розвиток дії). 4. 

Страшна потвора над дитиною (кульмінація). 5. Навіки залишилася 

німою (розв’язка). 

 На дошці записати: пункт заготзерна, об’їждчики на конях, підняв 

цапки коня. 
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 Написати докладний переказ оповідання. 

 

Запах бузку 

 

Астронавт  Джонс був колонізатором. Робота нескладна,  хоч і не дуже 

приємна. Треба підлетіти до вказаної планети та залишити на орбіті  начиненого 

певними бактеріями робота із дистанційним управлінням. Років через три 

прилетять  спеціальні службовці,  щоб добити того, кого не винищили бактерії. 

Потім прилетять найперші поселенці… 

Робота гарно оплачувалась. За кожну планету платили до десяти тисяч 

банкнотів. Контрактом передбачалося,  що врешті-решт Анонс буде доставлений  

на одну з таких колоній для постійного мешкання. Так він буде чудово 

забезпечений. 

Строк контракту минав. Джонсу передали координати зоряної системи, куди 

він мусив спрямувати космолайнер. 

На місці астронавта зустріла істота невизначеної форми. Вона відразу ж 

ненавмисне оббризкала  Джонса  липкою смердючою  масою, що вкривала її тіло. 

Та ж істота провела його до нового помешкання. 

Нарешті! Навколо будиночка – зелений газон.  Цвітуть квіти, співають 

птахи… І якийсь дивний запах! Він щось нагадував Джонсові.  

Сонце пестило листя дерев. Одне з них видалося астронавтові знайомим. Та це 

ж береза! Він упізнав її! Невже Земля? Джонс кинувся до хвіртки. Розчинивши її, 

він побачив місто. Між порожніми будинками метушилися липкі й смердючі 

істоти зі щупальцями. Страшний здогад пронизав Джонсоні мозок. 

- Думаю, вам сподобається! Чудова вілла! – смердючим щупальцем провідник 

поплескав асронавта по плечу. – Справді, це вже не та Земля… 

     Минула ніч. Вранішнє сонце освітило мертве тіло колонізатора Джонса, що 

висіло на дереві. Вітрець ворушив розкидані по траві банкноти. Чудово пахтів 

бузок. (За А.Маркеловим; 220 сл.) 

 

Завдання. 

 Пояснити лексичне значення слів банкнота, контакт, колонія, вілла. 

 Скласти план тексту (орієнтовний: 1. Легка робота колонізатора Джонса 

(експозиція). 2. Минав строк контракту. 3. Чудова вілла на колонізованій 

планеті (зав’язка). 4. Страшний здогад Джонса (кульмінація). 5. 

Самогубство астронавта (розв’язка). 

 Записати на дошці: робот з дистанційним управлінням, бактерії, 

координати зоряно системи, космолайнер. 

 Написати докладний переказ оповідання. 

 

УСНИЙ І ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПОВІДАННЯ ЗА ПОДАНИМ СЮЖЕТОМ 

 

     МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПОЯСНЕННЯ ВЧИТЕЛЯ 



 109 

Запропонувавши семикласникам пригадати вивчені на уроках та 
самостійно прочитані оповідання та назвати їхніх авторів, слід нагадати їм 
визначання оповідання як літературного жанру. 

Оповідання – невеликий розповідний художній твір про одну чи кілька 
подій у житті персонажа, які відіграють важливу роль  у його долі. 

Характерними рисами оповідання  є проста композиція, однолінійний 
сюжет, невелика кількість персонажів. Описані в оповіданні  події 
здебільшого відбуваються впродовж невеликого проміжку часу та в одному 
місці. 

У ланцюгу зображених подій умовно виділяють зав’язку, кульмінацію та 
розв’язку. 

 
*Прочитати. Чи можна поданий текст вважати оповіданням? Свою думку 

обгрунтувати. Визначити тему та головну думку оповідання,  дібрати заголовок.  

Виділити зав’язку, кульмінацію та розв’язку. З’ясувати поєднані в тексті типи 

мовлення, визначити з-поміж них основний. Пояснити, чому оповідання 

складають у художньому стилі. 

 

Товариш зоставив мене тут, на острові, а сам, сівши в моторний човен, подався 

в село по хліб, олію, сірники та сіль. 

Наш намет стояв поміж верболозів, а рибу ми ловили неподалік. У річку було 

закинуто  вудочку та два спінінги. Розморений спекою, я задрімав… 

Прокинувся я від звука моторного човна. Я побачив, як голубий дюралевий 

човен узяв  курс на правий берег Дніпра. У човні сиділо троє парубійків, 

засмаглих до антрацитного блиску. 

Скупавшись, я перевірив снасті  і зловив себе на тому, що з тривогою думаю 

про той човен. 

…Я ішов  високою травою, густою й некошеною. Почувся дивний звук, і він 

змусив мене зупинитися. Може, чайка?  Я знову рушив, полохаючи метеликів. 

У розкуйовдженому гіллі куща лежав собака. Поза його свідчила про повну 

безпорадність: ноги безвільно відкинуло вбік, морда – на зів’ялому листі. 

Запалене око почервоніло і виражало таку смертельну тугу, що не можна було не 

перейнятися болем. 

Невже собаку привезли оті хлопці, які приставали до берега на д.ралевому 

човні? 

На піску лежала бляшанка з-під консервів, і я, зачерпнувши води, підніс  до 

роззявленої пащі. Собака ковтнув рятівну вологу. 

Підтюпцем я побіг до намету, потім так само підтюпцем повернувся назад.  Дав 

собаці понюхати ковбасу, потім одламав шматочок, поклав на язик. Рожева 

лопатка язика здригнулася, клацнули ікла. 

Собака був не з дворняг-доходяг, що тиняються без прив’язі будь-де. 

Незважаючи на повну безпорадність,  він зберігав характерне благородство, яке 

виказувало в ньому породу. Чи не гончак? Він мав чорно-рябі круп і плечі, чорні 
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плями покривали спину; біліли ноги й запале черево; череп довгастий і широкий, 

вуха розкішні, трикутної форми. Якого кольору очі? Ти, либонь, карі. Під 

еластичною шкірою, покритою короткою шерстю, проступали міцні м»язи. 

-Агов! Ти з ким тут? – це повернувся мій товариш. Він співчутливо роздивлявся 

собаку.  

Товариш приніс усі ліки, які були в аптечці.  Промивши й змастивши йодом та 

присипавши білим порошком  страшну рану на боці в пса, ми перев»язали її, 

роздерши мою сорочку. 

- Тепер у твоїй сорочці він  схожий на тебе, - не без іронічного захоплення 

сказав мій товариш. 

- А я без сорочки, мабуть. Схожий на нього? 

- Чого ображаєшся? – В очах товариша появилося приязне тепло. – У біді слід 

допомогти. Бач, він який красивий. Просто хочеться назвати його твоїм 

іменем. 

    Собака, либонь, знався на гуморі, бо повернув до нас морду і крутнув хвостом. 

Щоб захистити пса від сонця, що стояло в зеніті, ми звели курінь. Потім 

перенесли собаку до нашого намету й поклали в кутку на мої джинси. 

- Мабуть, пора збиратися, - сказав товариш. – Не такі ми з тобою спеціалісти 

з собачих хвороб… 

      Про цей самотній острівець ми мріяли мало не цілий рік, діставалися до нього 

більше доби. І на тобі: мали збирати своє збіжжя, рибальське причандалля й 

повертати голоблі назад, додому. І все – через скаліченого пса, подарованого нам 

химерною долею. 

      Непередаваним смутком віяло від нашого поквапливого збирання. Собака 

занепокоєно бігав берегом. А то, стомлений, присідав і неспокійно вглядався в 

протилежний берег. Там були ті, хто покинув його на вірну смерть. 

- Бач, не хоче їхати з нами, - здогадався товариш. 

Тут собака, зважившись,  прожогом кинувся у воду і поплив геть від острова. 

Над поверхнею річки видніла тільки  задерта голова з приплюснутими вухами. 

Розгублені, ми дивилися, як собака віддаляється. Раптом голова його зникла. 

За мить вона знову випірнула з води. Йому, слабкому, та плавба давалася 

нелегко. 

- Подався до своїх, до хазяїна… - у словах товариша прозвучала гіркота. Слухай, 

ти бачиш його? 

  Ми гарячково завели мотор, і човен узяв з місця в кар’єр. Очі в товариша, який 

кермував, були гострі, як ножі, й сіріші, ніж будь-коли. Інтуїтивне чуття 

непоправного холодом війнуло у свідомість. Простір води розмотувався  перед 

нами, як сувій.  

- Годі… .Так далеко він не міг запливти. 

 То нарощуючи швидкість, то зменшуючи, наш човен прасував поверхню Дніпра 

в різних напрямках. 

- Потонув, - нарешті сказав товариш. 

  Ще якийсь час ми ницяли по воді в марних пошуках. 
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…Ми поверталися додому. Смеркало. А світ, здається, збіднів на звучання якоїсь 

дивовижної струни, на якусь неповторну мелодію… (За Є.Гуцалом). 

 

Словник. Дюралевий -   зроблений зі сплаву алюмінію з міддю, марганцем, 

кремнієм. Антрацит -  сорт кам’яного вугілля високої густини блискучо-чорного 

кольору. 

 

 

* На основі поданого нижче сюжету скласти оповідання (усно). Визначити його 

тему та головну думку. Дібрати заголовок. 

 

ЗАВ’ЯЗКА. Молоденька лікарка щоранку купувала в магазині молоко для дитини. 

Щоранку бачила пса, що з порожньою пляшкою та грішми у пакеті підходив до 

продавця і теж «купував» молоко для свого господаря-інваліда. Протягом трьох 

днів собака не приходив… 

КУЛЬМІНАЦІЯ. Дізнавшись адресу, лікарка пішла на розшуки хворого. Собака 

скавучав за зачиненими дверима. Ніхто з сусідів не захотів ламати двері. 

РОЗВ’ЯЗКА. Коли двері виламав приведений лікаркою міліціонер… (хворого 

вдалося врятувати або було вже пізно). 

 

Додаткове завдання. Ввести до оповідання  опис собаки та роздуми лікарки. 

 

ПОЯСНЕННЯ ВЧИТЕЛЯ. 

За часом описуваних подій оповідання бувають  історичні, сучасні, про майбутнє  

За змістом – соціальні (про життя людей у суспільстві), сімейно-побутові, 

соціально-побутові, пригодницькі, біографічні, філософські (глибокодумні), 

сатиричні (викривального змісту), детективні, науково-фантастичні. 

 

*Використавши один із поданих сюжетів, написати історичне оповідання. 

Визначити його тему та головну думку. Дібрати заголовок. 

1.ЗАВ’ЯЗКА. Поранений у бою козак, прощаючись із товаришем (або джурою), 

заповідає йому свого коня – непоказну кошлату шкапу. Виконуючи передсмертну 

волю померлого, той неохоче замінює на шкапу свого бойового коня. 

КУЛЬМІНАЦІЯ. У бою козака (джуру) поранено. Шкапа виносить його з поля 

бою (або непритомного перевозить через бурхливу річку). 

РОЗВ’ЯЗКА. Опритомнівши, козак бачить, що шкапа принесла його до могили 

бойового побратима. 

 Додаткове завдання:  ввести до оповідання опис  коня (або обох коней). 

 

 

2.ЗАВ’ЯЗКА. До села приходить сліпий кобзар. Люди виносять хто хліб, хто 

кухоль молока йому й поводиреві-підлітку. 
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КУЛЬМІНАЦІЯ. Голос кобзаря видається знайомим одній із молодиць, і та 

запрошує його до хати. Її дочка, повернувшись з поля, упізнає свого нареченого, 

що не повернувся з походу. 

РОЗВ’ЯЗКА. Сліпий розповідає, як потрапив у полон і мурза наказав осліпити 

його за непокору. Та й осліплений, він прийшов на рідну землю. Дівчина 

виходить за нього заміж (або: вона вже наречена іншого). 

Додаткове завдання:  ввести до оповідання опис зовнішності сліпого кобзаря 

(або портрет молодого парубка, який він був до поранення) 

 

3.ЗАВ’ЯЗКА. Козак Микита Галаган навмисне здається в полон ворогам – 

польським шляхтичам. Щоб дізнатися про наміри козаків, Микиту піддають 

тортурам. 

КУЛЬМІНАЦІЯ. Не витримавши катування вогнем, козак обіцяє показати, яким 

шляхом полковник Іван Богун поведе військо в наступ. Потім козак від своєї 

обіцянки відмовляється Вороги погрожують Галаганові осліпленням. 

РОЗВ’ЯЗКА. Микита веде шляхетське військо. У глибокому байраку коні 

починають падати в заздалегідь викопані ями. У спину ворогам стріляють 

козацькі гармати: Галаган завів шляхтичів у засідку. 

Додаткове завдання: ввести до оповідання портрет Галагана  та його роздуми 

про сенс життя українського козака. 

 

КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ 

РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ЗОВНІШНОСТІ 

ЛЮДИНИ АБО ПРОЦЕСУ ПРАЦІ 

 

Тексти для переказу 

 

Маруся Чурай 

 

Маруся Чурай народилася на Полтавщині в родині урядника полтавського 

полку Гордія Чурая. Батько був людиною чесною й хороброю, палко любив 

батьківщину і ненавидів ворогів. Він подався на Запорозьку Січ, пристав до 

козацтва. Потрапивши в бою в полон, був страчений у Варшаві. 

Пам’ятаючи про героїчну загибель Чурая, люди оточили його вдову та  дочку 

теплотою й увагою. Цьому сприяла й обдарованість Марусі, яка, маючи чудовий 

голос, не тільки співала, а й складала пісні. 

До нас дійшов портрет дівчини, складений її сучасниками. Маруся мала палкі 

чорні очі, що горіли, як вогонь у кришталевій лампаді. Мала густі брови та довгі 

вії. Чоло в Марусі було круте, випукле. Вона мала дугоподібний, енергійний, з 

горбиком ніс. Голівку дівчини покривало розкішне чорне, як смола, волосся, 

заплетене в косу до колін. Маруся була тоненька, як струна, стан мала прямий, як 

свічка. 
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Вважається, що Маруся Чурай могла бути авторкою близько двадцяти пісень, 

які стали народними. Пісні розповідають про її особисті переживання. Трагедія  

дівочої долі  виспівала в прекрасній баладі «У неділю рано зілля копала». 

Розповідь про Марусю побудована в основному на народних переказах, у ній 

багато нез’ясованих питань. Не знайдено жодних архівних документів на 

підтвердження оспіваних у баладі фактів Марусиного життя. Ось чому Марусю. 

Чурай вважають особою напівлегендарною (З журналу; 200 сл.) 

 

Завдання. 

 Пояснити лексичне значення слів урядник (нижній чин у козацькому 

війську), трагедія (удар долі, нещасний випадок, нещастя), балада, 

лампада, легенда. 

 Скласти план тексту (орієнтовний: І. Дочка народного героя. ІІ. 

Обдарованість Марусі. ІІІ. Портрет, складений сучасниками. 1. Палкі чорні 

очі. 2. Густі брови та довгі вії. 3. Випукле чоло, дугоподібний, з горбиком 

ніс. 4. Коса до колін. 5. Прямий, як свічка. Стан. ІV. Пісні про особисті 

переживання дівчини. V. Маруся Чурай – особа напівлегендарна. 

 Написати докладний переказ. 

 

Сопілка 

 

Сопілка колись була в кожній українській хаті так само, як були в ній образи. 

Сопілкою сповіщали про народження дитини (яворовою – про хлопчика, 

калиновою – про дівчинку). Сопілкою прикликали до немовляти щасливу долю. 

Яворовою сопілкою випроводжали юнака до війська, нею ж його зі служби 

зустрічали. Йдучи вперше до своєї дівчини, учорашній солдат мав усю дорогу  на 

сопілці грати. Так він подавав людям знак, що слова свого не порушив, а дівчина 

його дочекалася. А ще про те, що з війська повернувся дужим і здоровим. 

На останніх перед весіллям вечорницях нареченій  дарували калинову з 

орнаментом сопілочку на п»ять діроченят. Сопілка була символом  незрадливості 

в подружньому житті. А ще сопілку дарували, щоб родина виховала гарних дочок. 

Як вирушав чоловік чи парубок на заробітки, то замовляв на прощання 

музики. Брався зі своїми побратимами за плечі, і кожний танцюрист тримав коло 

рота сопілку. 

Сопілка гарно худобу вкупі тримає, оберігаючи її від лиха. А як намочить 

перед грою пастушок сопілку в потічку, молока корови й вівці більше даватимуть. 

Прощатися із покійником людей скликали грою на бузиновій сопілці. Така 

сопілка була  найдовшою й мала  аж дванадцять дірочок. Нею відлякували злих 

духів, що могли зазіхати на душу покійного. 

Гілочка для сопілки зрізалася перед Зеленою неділею, коли бралося зілля для 

клечання. Відмірялося рівно дві п’яді деревини. Розпеченим на вогні дротом 

випалювалася серцевина гілки. Тоді виготовлявся свистковий пристрій, що 

називався денцем, і видовбувалися дірочки. 
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Сопілка була інструментом ритуальним. Від її призначення й залежала 

обробка гілочки. Скажімо, пастуша сопілка мусила мати два денця, аби худоба 

гарно парувалася. 

Сопілка – один з найулюбленіших інструментів українців (За Г.Маковій; 252 

сл.) 

 

Завдання 

 Пояснити лексичне значення слів ритуальний (такий, що використовується 

під час ритуалу – церемонії, яка супроводжує обряд чи релігійну відправу), 

п»ядь (давня міра довжини, що дорівнювала відстані між кінцями 

розтягнутих великого і вказівного пальців; чверть аршина), клечання 

(відрубані гілки з листям, якими на Зелені свята прикрашають хату й двір), 

Зелена неділя. 

 Скласти план тексту (орієнтовний: І. Сопілка була в кожній хаті. 1. 

Сопілкою сповіщали про новонародженого. 2. Сопілка проводжала й 

зустрічала солдата. 3. Символічний дарунок нареченій. 4. Сопілка як знак 

прощання із заробітчанином. ІІ. Значення пастушої сопілки. ІІІ. Для 

прощання з померлим – сопілка найскладніша. ІV. Як виготовляли сопілку. 

V. Найулюбленіший інструмент українців). 

 Написати докладний переказ. 

 

Нерукотворний лик 

 

Вулицею просувалася юрба. Вели приреченого до страти. Наблизитися до 

засудженого озброєні вершники не дозволяли нікому. 

Чоловік, якого мали стратити, був одягнутий у плащаницю, на Його голові був 

терновий вінок. Втрачаючи під страшною вагою хреста останні сили, Він поволі 

йшов уперед. Воїни підганяли Його, але нещасний ледве  пересував ноги. Тоді 

Його тіло обв’язали  мотузкою і почали тягнути. Та обезсилений чоловік упав, і 

хрест придавив Його. 

Страждалець підвів обличчя. Всі побачили, що Його високе чоло було вкрите 

синцями. Холодний піт змішався з краплями крові, що виступили з-під колючок  

тернового вінка. Міцно стиснуті вуста дрібно тремтіли. Та жоден крик, жоден 

стогін не зривався з них. Очі були повні сліз, та жодна сльозина не викотилася з-

під повік. 

З натовпу вихопилася немолода жінка. Відкинувши  з чола приреченого 

волосся, вона тонкою білою хусткою втерла з прекрасного обличчя краплі крові й 

поту. 

Цієї миті воїни, піднявши врешті хрест, почали грубо штовхати засудженого. 

Вони знову поклали хрест на Його плечі.  Нещасний покірливо пішов за Своїми 

мучителями. 

Розгорнувши вдома білу хустку, жінка побачила на тканині обриси людського 

лиця. Здавалося, зображення нанесене сльозами й кривавим потом. Чим пильніше 
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жінка вдивлялася, тим ясніше вимальовувався лик. Міцно стулені губи були 

сповнені виразу нелюдського страждання. Глибокий погляд скорботних очей 

палав  безконечним милосердям. 

Невдовзі жінка померла. Перед смертю вона все ж устигла охреститися. 

Прийнявши християнство, дістала наймення Вероніка.  Це вона передала людям 

істинне зображення Божого Сина. 

 

Завдання 

 Пояснити лексичне значення слова плащаниця. 

 Дібрати синоніми до слів лик, юрба. 

 Скласти план тексту (орієнтовний: І. Юрба на вулиці. 1. Охоплені 

відчаєм люди. 2. Жорстокість римських воїнів. 3. Страждалець у 

терновому вінку. ІІ. Нещасний упав  під тягарем хреста. 1. Прекрасне 

обличчя приреченого. 2. З натовпу вихопилася жінка. 3. Покірно пішов 

за мучителями. ІІІ. Обриси обличчя на тканині. ІУ. Що передала людям 

Вероніка. 

 УВАГА! Звернути увагу учнів на написання займенників, які стосуються 

особи Божого Сина, з великої літери. 

 Написати докладний переказ. 

 

 


