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Вступ 

Рідна мова в системі шкільної освіти посідає (чи повинна б посідати) 

особливе місце. Саме завдяки рідній мові народжена людьми істота стає 

людиною. Без мови вона так і не піднялася б з найнижчого, тваринного рівня. 

У літературі описано випадок, коли діти змалку виховувалися серед 

диких тварин, не чуючи людської мови. У 1920 році індійські мисливці 

виявили у вовчому лігві двох дівчаток разом з вовченятами. Одній з них на 

вигляд було років 7—8, другій — років 2. Менша скоро померла, а старша, яку 

назвали Камалою, прожила ще близько 10 років. Вона спочатку ходила на 

чотирьох, спираючись на руки й коліна, хлептала воду язиком, м’ясо їла лише 

з підлоги, одяг зривала з себе, ночами вила по-вовчому. Через 2 роки вона 

навчилася стояти, через 6 — ходити, але бігала, як і раніше, на чотирьох. 

Протягом 4 років вивчила тільки 6 слів, а за 7 років — 45. Вона так і не 

навчилася думати, не усвідомила себе людиною, хоч наприкінці свого життя й 

стала горнутися до людей (Див.: Реформатский А. Введение в языковедение / 

Под ред. В.Виноградова. —Москва: Аспект Пресс, 1996. — С. 15—16). Не 

брак зовнішніх вражень, не брак їжі, а брак мовного спілкування спричинився 

до цілковитої розумової глухоти людської істоти.  

Діти не народжуються з готовими людськими якостями, з готовим 

стереотипом світосприйняття і мислення. Мислення, інтелект людини — річ 

набутна. І набуваються ці суто людські якості саме на базі мови. Наслідуючи 

старших, дитина вчиться говорити і водночас засвоює окремі слова, потім 

вчиться правильно співвідносити знаки-слова з реальними предметами і 

явищами, а далі осягає зв’язки між тими явищами дійсності й закріплює їх у 

пам’яті в словосполученнях і реченнях і таким чином поступово стає homo 

sapiens. І основним інструментом інтелектуального розвитку дитини, а пізніше 

й людини є мова. Без мови нема людини, немислимий розвиток її інтелекту. 

І саме рідна мова, мова рідного народу посилює інтелект людини, 

помножує її творчі можливості, бо ця мова історично якнайкраще 

пристосована до природних задатків людської істоти певної етнічної 

спільності. Тарас Шевченко з п’ятнадцяти років опинився в російськомовному 

середовищі: пан Енгельгардт, Петербург, десять років солдатчини, знову 

Петербург (“в неволі виріс між чужими”). У дорослому віці тільки три роки 

довелося йому пожити в Україні, де міг чути живу рідну мову. Навіть писати 

починав був російською. Але геніальним і всесвітньо відомим став тому, що 

творив мовою свого народу і ради свого народу. 

Панас Мирний в силу тогочасних умов мусив змалку користуватися 

чужою, російською мовою. Свій щоденник у неповні шістнадцять років почав 

писати російською мовою. Та вже третього дня задумався: “Какое несчастье 

Украине, этой бедной вдове; народ подавлен, воспитание на родном языке 

запрещено... “Кобзарь”, и тот изорудован. Несчастная Украина, мать ты моя!.. 

Не начать ли дневника писать на украинском языке? С завтрашнего дня же 



бросаю московский и берусь за свой”. І справді, наступного дня в щоденнику 

він записує вже рідною, українською мовою: “Я тільки знаю, що я дурень, та й 

превеликий, що не вчивсь нашої мови” (Мирний Панас. Зібрання творів: У 7 

томах. — К.: Наукова думка, 1971. — С. 301). Від того часу й до кінця свого 

життя Панас Мирний пише тільки українською мовою — романи, повісті, 

оповідання, статті. І його твори — на рівні світових. 

У російськомовному середовищі починали своє життя й такі видатні 

письменники, як Борис Грінченко (батько — офіцер царської армії, мати — 

росіянка), Олександр Олесь, Володимир Сосюра, Борис Антоненко-

Давидович, та й хіба тільки вони? Але перебороли чужу московщину й стали 

видатними діячами української культури. Володимир Сосюра пізніше 

згадував: “Один мені казав: — Зачем ты сменил королевскую флейту на 

сопилку? Я гаряче відповів: “Сопілка” мені дорожча від тисяч королівських 

флейт”. 

“Наші матері, — свідчив свого часу представник одного з індіанських 

племен Америки, — витрачають щодня по дві години, навчаючи дітей 

правильно говорити мовою племені. Дорослий індіанець, який не володіє 

своєю мовою з абсолютною правильністю, фактично стає безправним: йому не 

дозволяють говорити при людях, щоб його мовні хиби не передалися 

слухачам, особливо дітям. Через те наші матері витрачають величезну 

кількість часу, домагаючись ідеальної точності у відтворенні нашої дуже 

складної граматики”.  

“Викладання мови — це майстерність творення людської душі, бо воно є 

найніжнішим, найтоншим діткненням до серця дитини. Викладання мови — 

це людинознавство, бо в слові поєднуються думки, почуття, ставлення до 

навколишнього світу. Викладання мови — це й суспільствознавство, бо в 

слові закарбовані століття життя й боротьби народу, його мужність і слава, 

надії і сподівання” (Сухомлинський В.О. Слово рідної мови // Українська мова 

і література в школі. — 1968. — № 12. — С. 1). 

Немає сумніву, що рідна мова в школі повинна бути в центрі уваги всіх 

учителів, не тільки мовників. Але на вчителя рідної мови й літератури (ці два 

предмети взаємно доповнюють один одного) у цьому плані лягає особливий 

обов’язок. Перед ним, крім загальноосвітніх і виховних, стоять, зокрема, такі 

надзвичайно важливі завдання, як прищеплення дітям шанобливого, а відтак і 

любовного ставлення до рідної мови — без цього не підтримуватиметься в них 

справжній і постійний інтерес до оволодіння її виражальним багатством; 

формування грамотності, без якої людська культурність буде неповною і сам 

інтелект людини буде ущербним; вироблення навичок зв’язного мовлення, 

потрібного для самовираження й самоутвердження в суспільстві; але понад 

усе, як вирішальне, — розвиток логічного мислення, яке є основою для 

самоусвідомлення й вироблення виваженої, цілеспрямованої позиції в житті, 

для правильної орієнтації людини в цьому світі.  



При цьому маймо на увазі й таке: “Багато знаменитих філософів, у 

їхньому числі і Герберт Спенсер, переконливо довели, що освіта не робить 

людину ні більш моральною, ні більш щасливою і не змінює ні її інстинктів, ні 

успадкованих пристрастей. А інколи навіть, якщо освіта була в неправильному 

напрямі, то більше шкодить, ніж дає користі” (Кириченко Б. Конспект для 

онуків. — К.: Синопсис, 2011. — С. 195). 

Виходячи з цих міркувань, автор у пропонованій книжці намагався дати 

матеріал, який би сприяв учителеві української мови у виконанні надзвичайно 

важливого суспільного завдання — вихованні високоінтелектуальних, 

мислячих особистостей, свідомих громадян своєї Вітчизни. Наші діти — це 

майбутня Україна. Наші діти повинні насамперед вміти міркувати, зіставляти 

факти й робити висновки. 

P.S/ Це не розробки уроків і навіть не наповнення шкільної програми з 

рідної мови і не коментування шкільних підручників. Це особисті міркування 

автора, який уже понад півстоліття тільки те й робить, що викладає рідну мову 

— спочатку в школі, потім у вищих навчальних закладах.  

 

І. Українська мова — давня і державна 

 

 Они (большинство малороссиян) весьма 

основательно доказывают, что никакого особенного 

малороссийского языка не было, нет и быть не может 

и что наречие их, употребляемое простонародьем, есть 

тот же русский язык, только испорченный влиянием 

Польши. 

П.О.Валуєв, 1863 р. 

 

Російські вчені тільки з політичних міркувань 

натягують українську мову до мови російської. А тим 

часом глибше вивчення нашої мови показує, що вона 

багатьма своїми ознаками наближується скоріш до 

мови сербської, а не російської. І це відомий факт, що 

українець, який не знає російської мови, легше 

порозуміється з сербом, аніж з росіянином. 

       Іван Огієнко 

 

“Чим можна заохотити учня до навчання, чим вселити йому почуття 

радості при вивченні предмета? По-перше, шанобливим ставленням до 

останнього: любов учителя до предмета передається учневі; по-друге — тим, 

що вбачаєш в учневі охоту до навчання; по-третє, що само собою зрозуміло, 

дидактичним викладом предмета; по-четверте, і головним чином, 

пробудженням в учневі почуття й усвідомлення, що він щось-таки знає і вміє, 

що він виявляє поступ” (Дистервег А. Избранные педагогические сочинения. 



— Москва, 1956. — С. 196), — писав ще в позаминулому столітті видатний 

німецький педагог А.Дистервег, на перше місці серед стимулів до навчання 

ставлячи почуття пошани до предмета. 

“При незацікавленій позиції до розумової діяльності знижується її 

значущість і прагнення до навчальної діяльності. Підліток може зайняти 

пасивну позицію, що викличе байдужість (зовнішню і внутрішню) до 

мислення як форми інтелектуальної активності” (Вікова та педагогічна 

психологія / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. — 2-е 

вид. — К.: Каравела, 2007. — С. 158). 

Що стосується рідної мови, то учні, щоб відчути потребу вивчати її, 

повинні усвідомити, що, по-перше, рідна мова — це дорогоцінний спадок, 

залишений нам нашими найвіддаленішими предками, і що, по-друге, рідна 

мова посилює інтелект людини. 

Рідна мова ― це мова предків і рідної землі. 

Якщо народ втрачає свою мову, він перестає бути народом. Де хозари, 

де обри, де половці, де ятвяги, а разом з ними і їхні культури, звичаї? Їх нема, 

бо нема їхніх мов. Хоч генетичні нащадки цих народів існують, але вони 

розчинилися в інших народах, в інших культурах. Українська нація 

збереглася, бо зберегла свою мову. Ті, хто відступився від української мови, 

перестали бути українцями.  

Національна мова з’являється не раптово. Її становлення триває сотні, а 

то й тисячі років. Численні покоління формують її, розвивають, збагачують, 

удосконалюють, пристосовують до свого менталітету, до природного 

оточення, до мінливих умов життя і передають нащадкам. Мова ― продукт 

тривалого історичного розвитку народу. 

Сучасна українська загальнонаціональна мова формувалася протягом 

багатьох століть, і шлях той був довгий і непростий. А почався він ще в 

доісторичні часи. “Окремі фонетичні, почасти морфологічні й лексичні 

особливості сучасної нам української мови з достатньою виразністю 

виявляються вже в староруських пам’ятках ХІІ ст. і, звичайно, в живих 

староруських говірках могли, за всіма імовірними припущеннями, існувати й 

раніше” (Булаховський Л.А. Питання походження української мови. К.: Вид-

во АН УРСР, 1956. — С. 104).  

Що українська мова почала формуватися раніше, ніж це спорадично 

засвідчено в найдавніших писемних пам’ятках, які дійшли до нас, у цьому не 

повинно бути жодних сумнівів. Є чимало непрямих доказів справедливості 

цього твердження (Див.: Історія української мови: Хрестоматія / Упор. 

С.Я.Єрмоленко, А.К.Мойсеєнко. — К.:Либідь, 1996) 

 

1. Українська мова і санскрит 

У ІІ тисячолітті до н.е. частина племен, що жили на території сучасної 

України, подалася за Гімалаї на Індостанський півострів. Зрозуміла річ, вони 

понесли з собою й ту мову, якою тоді розмовляли на їхній прабатьківщині. 



Одним з діалектів цієї мови, санскритом, було складено найдавніші індійські 

твори — “Ріґведу”, “Махабгарату”, “Рамаяну”. У них, як пише дослідник, є 

“багато точок дотикання з Україною, українцями й українськими реаліями, 

давніми й сьогочасними” (Наливайко С. Таємниці розкриває санскрит. — К.: 

ВЦ “Просвіта”, 2000. — С.6). Зокрема, й мовних теж. 

І досі в українській мові збереглося чимало слів, що їх вживали наші 

предки понад чотири тисячоліття тому. Ось деякі з них, щоправда, в досить-

таки зміненому вигляді: санскритське tata і наше тато, matar —мати, bhratar 

— брат (пор.: братерство), nase — ніс, aksi — око, nakha — ніготь, dinа — 

день, nak — ніч, dama — дім, dvara — двері, ahni — вогонь, dhumah — дим, 

gramah — громада, dalam — доля, nabha — небо, rasa — роса, hima — зима, 

bhagah — багато, dva — два, tri — три, jivati — жити, bhrati — брати, patati 

— падати, navas — новий тощо. 

У санскриті було вісім відмінків, серед них кличний, як і в сучасній 

українській, та два місцеві, функції одного з яких у теперішній нашій мові 

перебрав на себе родовий відмінок. Дієслова змінювалися за способами, 

часами й особами, майже так само, як і в українській мові. В особових формах 

дієслів теперішнього часу в санскриті великою мірою вгадуються аналогічні 

українські форми: 

1. bodhami —буджу    bodhamas —будимо 

2. bodhasi —будиш    bodhatha —будите 

3. bodhati —будить    bodhanti —будять 

Закінчення першої і другої особи однини та першої множини збереглися 

в українському дієслові архаїчної дієвідміни дам, даси, дамо. Різниця ж між 

санскритськими й сучасними українськими дієслівними формами зумовлена 

не тільки великою часовою відстанню, а й тим, що ці форми розвинулися з 

різних прадавніх діалектів, між якими вже тоді повинні були бути певні 

розбіжності. 

 

2. Українська мова і латинь 

Збереглися прадавні пам’ятки ще однієї мови, ближчої до нашого часу, 

— латинської, перші записи якою датуються приблизно VІІ ст. до н.е. Тут є 

вже набагато більше однакових чи майже однакових мовних явищ. 

Фонетична система української мови, якість її звуків напрочуд близькі 

до латинської. В обох мовах майже однакова система голосних. Щодо системи 

приголосних, то в українській на якомусь етапі її розвитку з’явилися парні 

м’які, африкати й шиплячі, яких у латинській не було. Зате в латинській, як і в 

українській, була пара ґ і г (g i h): genus “рід” (споріднене з нашим жона, 

жінка) і hostis “чужинець, ворог” (споріднене з нашим гість). Можна 

говорити про чергування в обох мовах голосного у (латинський u) з 

приголосним в (латинський v): латинські nauta "моряк" і navis "корабель"; про 

наявність випадного голосного е: латинське aper i apri "вепр" (як вітер і 

вітру) тощо. 



Українська мова затримала чимало прадавніх граматичних значень та 

граматичних способів. Це виявляється знову ж при зіставленні її з латинською 

мовою. 

В архаїчній латині (VІІ — ІІ ст. до н.е.) було вісім відмінків, у тому 

числі кличний і два місцеві (у класичній, а це вже І ст. до н.е. — І ст. н.е., 

залишилося їх тільки шість). В українській мові і всі ці відмінки, за винятком 

одного місцевого, і в основному їхнє значення збереглися. Навіть закінчення в 

деяких відмінкових формах ті самі. Наприклад, однакове закінчення виступає 

в називному відмінку однини багатьох іменників жіночого роду: arena і арена, 

summa і сума; у кличному відмінку іменників чоловічого роду: Brute і Бруте, 

у називному множини іменників чоловічого роду: muri і мури, numeri і 

номери; іменників середнього роду: maria і моря, nomina і імена. 

Деякі іменники, що збереглися в нашій мові від давніх-давен, мають той 

самий рід, що й латинські. Так, однаково до чоловічого роду належать, 

наприклад, іменники hortus “сад” і город, pulvis і пил, mensis і місяць, sucus і 

сік, somnus і сон, dolor і біль, nasus і ніс; до жіночого роду іменники nox і ніч, 

mens “розум” і пам’ять, mors і смерть, res і річ, voluntas і воля, securis і 

сокира, lana і вовна, crux “хрест” і кроква, barba і борода, casa “хатина” і 

хата, rota “колесо” і рада (спільне значення “коло”); до середнього роду 

іменники cor і серце, nomen і ім’я, aratrum і рало, semen “насіння” і сíм’я, 

granum і зерно, lac і молоко тощо. У латинській мові іменник domus жіночого 

роду, в українській дім — чоловічого, але, виявляється, і в українській мові він 

буває жіночого роду: Куди ж я піду, коли в мене немає своєї доми? (І.Нечуй-

Левицький).. 

Ще більша тотожність спостерігається в особових закінченнях дієслів, 

особливо при зіставленні українських форм з імовірними формами архаїчної 

латині (у дужках подано форми класичної латині): 

1. sedeo —  сиджу    sedemos (sedemus) — сидимо 

2. sedesi (sedes) — сидиш    sedetes (sedetis) — сидите 

3. sedeti (sedet) —  сидить   sedenti (sedent) — сидять 

За час приблизно в дві з половиною тисячі років в особових формах 

дієслів української мови сталися тільки суто фонетичні зміни: у другій і третій 

особах однини та в третій особі множини відпав кінцевий голосний –і, але 

м’якість кінцевих приголосних, викликана вимовлянням цього голосного, 

залишилася (внаслідок цієї м’якості звук s у другій особі однини в нашій мові 

перейшов у ш); відпали кінцеві s у першій та другій особах множини; у третій 

особі множини сполучення голосного з носовим en закономірно дало звук а з 

попереднім м’яким (на письмі буква я), як це сталося, наприклад, у словах 

mentha — м’ята, decem — десять. 

Щодо лексики, то вона дуже нестійка: слова можуть запозичуватися й 

замінюватись у великій кількості Але певна група слів зберігається 

тисячоліттями: мати, батько, брат, сестра, один, два, три, десять 

(латинською мовою mater, pater, frater, soror, unus, duo, tres, decem) тощо. До 



цієї групи належить також дитяча лексика. І саме життєво найбільш важливі 

дитячі слова української мови співвідносяться переважно з латинськими: 

тато і мама мають майже однозвучні латинські відповідники tata i mamma; 

українське дитяче слово папа “хліб” споріднене з латинським panis “хліб”  (у 

ньому по-дитячому повторено перший склад); вава “ранка, болить” і 

звучанням, і значенням близьке до латинського vapulare “бути побитим, 

забитися”; куку "дивися, шукай" відповідає латинському cultare "ховатися"; 

діалектне кава “страховище, вовк” має відповідник у латинській мові caveo 

“бути пильним, берегтися”; герой української дитячої казки хо чи не перший 

склад латинського horribilis “страшний, жахливий”; українське кака “брудне, 

погане” одного походження з латинським cacare “випорожнюватися”. 

Усі ці факти можуть свідчити лише про одне: українська мова в окремих 

своїх рисах, елементах почала формуватися ще в VІІ — VІ ст. до н.е. — 

можливо, водночас із латинською, якщо не раніше. 

Нема сумніву, що записані візантійським істориком Пріском 

Панійським 448 р. н.е. в таборі гунського вождя Аттіли слова мед і страва — 

це вже українські слова. 

 

3. Українська мова і сербська 

У VІ—VІІ ст. н. е. предки сербів та хорватів переселилися з території 

сучасної України на Балкани (Див.: История Югославии. — М.: Изд-во АН 

СССР, 1963. — С. 29—33). Зрозуміла річ, вони понесли із собою й ту говірку 

(чи говірки), яку сформували ще на своїй прабатьківщині спільно з тими 

людьми, що залишилися тут і пізніше утворили український народ. Отже, в 

мові сучасних сербів та хорватів мали б зберегтися ті чи інші особливості, які 

є в сучасній українській мові і характерні лише для цих трьох мов, хоч за 14—

15 століть їхнього окремого існування, безперечно, багато що в них могло 

змінитися і змінилося. 

У сучасних сербській і хорватській мовах, як і в будь-якій іншій 

слов’янській, найбільше є спільнослов’янських елементів. І це зрозуміло. Але 

разом з тим вони містять і такі складники, які властиві лише їм та сучасній 

українській мові. Значить, ці риси успадковані з одного джерела, вони мусили 

бути й у мові наших предків півтори тисячі років тому. 

У сучасній сербській (і хорватській теж) лексиці надибуємо, зокрема, 

такі, здавалося б, специфічні лише для української мови слова, які й 

перекладати не завжди потрібно, — іменники: барило, брашно (борошно), 

вариво, ватра (“вогонь”, діал. ватра “вогнище”), вечера (вечеря), вилица, вир, 

вуна (вовна), гай, гат (гать, гат), глог (глід), господар, доба, дрен (дере́н 

“кизил”), жито (“збіжжя, пшениця”), жуна (українське жовна́ “дятел”), 

запећак (запічок), jарам (ярмо), каљужа, китица, кожух, кољиво, котва 

(українське кітва “якір”), кресало, крок, кужељ, кут, лоj (лій), љиљак (обласне 

лилик “кажан”), љуска, мехур, мливо, млин, мрежа, наслада (насолода), обор 

(обора), огњиште (вогнище), опсег (обсяг), осмех (усміх), дит. папа (дит. папа 



“хліб”), пацов (пацюк), плот (пліт “загорожа”), породиља, предиво (прядиво), 

преља (пряля), пртенина (діал. портнина “вид полотна”), сиромах, скриња, 

снага, сопило (сопілка), стегно, сумња (сумнів), суница (“малина”), трлица 

(терлиця), туга, узглавље (узголів’я), укроп (окріп), урок (вроки), чеп (чіп), 

шкољка (скойка); дієслова: бавити се, вабити, вечерати, забранити 

(заборонити), запитати, jечати (ячати), клекнути, куњати, муљати, 

набрекнути, насипати (насипати “налити страви”), наточити (наточити 

“налити рідини”), начулити (нащулити “нашорошити вуха”), орати, 

потурати, прати, свитати (світати), снити, улучити, чекати, чути, 

шкодити; прикметники: брзи (діал. борзий), крхки (крихкий), кутњи, мршав 

(миршавий), нагли (наглий “поспішний”), недосежан (недосяжний), незграпни 

(незграбний), плитки (плиткий “мілкий”); прислівники: изненада (зненацька), 

наопако (навпаки), напочетку, нема, оберучке, и поготову (і поготів), 

стрмоглав (стрімголов), треба. І таких слів є багато. 

Цікаво відзначити, що хорватські та діалектні сербські назви деяких 

місяців такі самі, як і українські, тільки часто значення їхнє зміщене: сечањ 

(“січень”), травањ (“квітень”), липањ (“червень”), српањ (“липень”), листопад 

(“жовтень”), студени (“листопад”, укр. заст. студень “грудень”), просинац 

(“грудень”, укр. заст. просинець “січень”), діал. груден (“грудень”). 

Іменники в українській, сербській і хорватській мовах однаково мають 

кличний відмінок: Иване, лекару, сестро, сестрице. Так само при 

відмінюванні приголосні чергуються в кличному відмінку: друже, кнеже, 

jуначе, старче, патриjарше; у давальному: слузи, руци, муси. У сербській та 

хорватській мовах, як і в українській, розрізняються тверда, м’яка і мішана 

групи відмінювання іменників: воз — возом, коњ — коњем, господар — 

господарем, орач — орачем. В іменників ІV відміни в однині і в множині, як і 

в українській мові, при відмінюванні з’являється суфікс -ет- (відповідає 

українському -ят-): теле — телета, телету; грне “горня”— грнета, грнету. 

З усіх слов’янських мов лише в українській, сербській і хорватській (та 

ще в словенській, носії якої так само історично пов’язані з Україною) дієслова 

в першій особі множини в дійсному та наказовому способах мають кінцівку -

мо: чуjемо, оремо, пишемо, ходимо, стоjимо; чекаjмо, купуjмо, питаjмо, 

говоримо, пишимо, држимо. У названих мовах однаково творяться 

дієприслівники недоконаного й доконаного виду: пишући, питаjући, хвалећи; 

написавши, упитавши, похваливши. Ці мови так само нерадо вживають активні 

дієприкметники недоконаного виду: умиjући (уміючий), плетући (плетучий), 

носећи (носячий). 

Майже однаково відмінюються займенники першої й другої особи в 

однині в усіх трьох мовах, зокрема в сербській: jа, мене, мени, мном, на мени; 

ти, тебе, теби, тобом, на теби. Розбіжність спостерігається лише в 

орудному відмінку, а проте і в південно-західних говорах української мови 

маємо форми орудного відмінка, відмінні від літературних і близькі до 

сербських та хорватських: мнов, тобов. 



У сербській та хорватській мовах, як і в українській, прадавні голосні і 

та ы злилися в один звук и: риба, дим, зима, сила (в українській мові звук і 

вторинний, виник на місці ѣ, о та е). На місці колишніх сильних зредукованих 

і та ы виступає и (не е і не о): шиjа (пор. рос. шея), миjе (миє), лиj (лий). 

Приголосні перед е та и в названих мовах звучать однаково твердо: весели, 

недеља, дете (дитя), тихи, лице. У дієсловах минулого часу чоловічого роду 

колишній суфікс -л в сербській та хорватській мовах змінився на -о (знао, 

говорио), а в українській — на -ў (знав, говорив). У далматинському діалекті 

хорватської мови, як і в українській, прадавній звук ѣ перейшов в і: dilo, smih, 

susid, sijаti. 

Такі міжмовні збіги можуть  свідчити лише про одне: близько півтори 

тисячі років тому в говірці наших предків уже існувало багато рис, властивих 

сучасній українській мові. У всякому разі, це вже була особлива говірка в 

слов’янському мовному масиві, праукраїнська мова, з якої природно бере 

початок сучасна загальнонаціональна українська мова. 

 

4. Праукраїнська народна поезія 

Цей висновок підтверджує й прадавня усна народна поезія, як, 

наприклад, оця явно дохристиянська купальська пісня, записана на Івано-

Франківщині: 

  Гей, око Лада, Леле Ладове, 

  Гей, око Ладове, ніч пропадає, 

  Бо око Лада з води виходить,  

Ладове свято нам приносить. 

  Гей, Ладо! А ти, Перуне, 

  Дай дочекати Ладі Купала. 

Усе тут — і особливий ритм, й імена дохристиянських божеств — 

старовинне, тільки не мова (до речі, народні співці пісень не перекладали, хіба 

що могли так чи інакше підправляти їх).  

Можливо, ще давніша пісня, записана на Волині, мова якої теж цілком 

українська: 

  Ой ти, соловейку, ти ранній пташку, 

  Ой чого так рано із вир’їчка вийшов? 

  — Не сам же я вийшов, дажбог мене вислав, 

  З правої ручейки й ключики видав, 

  З правої ручейки — літо відмикати, 

  З лівої ручейки — зиму замикати. 

Усе в цих піснях прадавнє: і уявлення про сонце як Ладове око, що 

поринає у воду і виринає з неї; і переконання, що на зиму пташки ховаються 

під річку, де був вирій, тобто рай; і поділ року на зиму, літо й осінь (без 

весни), — а проте їхня мова майже цілком сучасна. Подібних пісень з 

дохристиянського часу збереглося чимало, зокрема колядки й щедрівки, 



жниварські та інші обрядові пісні. І мова їхня (лексика, граматичні форми) 

мало чим відрізняється від сучасної. 

 

5. Праукраїнська літературна мова 

Безсумнівно й те, що ще до прийняття християнства 988 року  в Русі-

Україні мусила існувати й праукраїнська літературна, тобто писемна, мова. 

Цього вимагало життя. У стародавніх греків, з якими інтенсивно контактували 

наші предки, письмо існувало ще десь із VІІ ст. до н.е., а починаючи з ІІІ ст. до 

н.е., вони вже мали розвинену літературну мову. Готи, які певний час займали 

Північне Причорномор’я, приблизно в ІV ст. н.е. створили власне письмо. 

Вірмени й грузини, які теж були добре відомі нашим предкам, у ІV ст. н.е. 

прийняли християнство й переклали на свої мови богослужбові книги. У 

трипільців було своє письмо. У Кам’яній Могилі (біля Мелітополя) 

залишилися письмена ще з часів неоліту. То хіба в наших предків у ті далекі 

часи не виникала потреба в письмі й писемній мові і не могли вони їх 

витворити? 

“Держава Києвичів першої половини ІХ ст. [за півтора століття до прийняття 

християнства. — І.Ю.] обіймала велику територію, мала свій адміністративний поділ 

і місцевих управителів. Тобто існували й функціонували основні елементи держави: 

верховна влада, її адміністративний поділ, територія, існував певний прошарок 

торгового люду, який вів торгівлю з іноземними купцями” (Іванченко Р. 

Державницька ідея давньої Руси-України. — Вид. 2-е. — К.: Смолоскип, 2007. — С. 

100). Зрозуміло, що така держава не могла обходитися без письма і писемної, 

певним чином упорядкованої, наддіалектної мови. 

Ось висновки історика щодо дохристиянської писемності в Русі-Україні: 

“Першим історичним твором у нашій країні був “Літопис Аскольда”, 

започаткований близько 865—866 років і доведений, правдоподібно, до 883”. 

“Більш-менш надійні матеріали щодо відродження київського літописання 

припадають на врядування Ярополка Святославича (972—980). Записи, які 

велися в той час, Б.Рибаков називає “Літописом Ярополка”. “На початок 60-х 

років ІХ ст. Русь уже була християнською: там існувала єпархія і проповідь 

нової віри була прямою турботою молодої Руської церкви” (Брайчевський М. 

Літопис Аскольда. — К.: Український центр духовної культури, 2001. — С. 44, 

49 і 73). Звичайно, ці літописи повинні були писатися місцевою мовою, а 

ніякою не запозиченою. І християнські богослужбові книги мали би бути 

складені зрозумілою для тодішніх наших предків мовою. 

У цьому контексті не можна не згадати й “Велесової книги”, створеної 

волхвами (Див.: Ющук І.П. Велесова книга: “за” і “проти” / Велесова книга — 

пам’ятка української культури. — К.: КиМУ, 2005. — С. 4—21. Яценко Б.І. Із 

студій над Велесовою книгою / Там само. — С. 21—33). Хоч багато хто з 

науковців і заперечує її автентичність, проте було б дивно, якби язичницькі 

волхви, а це були найосвіченіші люди свого часу, не склали такої книги, і то 

не одну. Щоправда, її мова більш віддалена від сучасної української, ніж, 



скажімо, сербська, але це можна пояснити кількома чинниками. Її первісна 

мова, безумовно, була спотворена кількаразовим переписуванням внаслідок 

неправильного прочитання оригіналу та всіляких виправлень, як це 

практикувалося в давнину; не відомо також, яким давнім говором вона писана, 

а може, й сакральною, тобто ще давнішою, мовою волхвів. 

“Що Русь уміла писати до 988 р. — давно заявлено в літературі… і 

засвідчено деякими писемними джерелами (зокрема, угоди Русі з греками, 

повідомлення деяких східних авторів (аль-Недім) та ін.)” (Брайчевський М. 

Літопис Аскольда. — К.: Український центр духовної культури, 2001. — С. 

105).  

Проте виникає запитання: а де ж матеріальні свідчення про цю давню 

праукраїнську писемність, якщо вона була? Виходячи з тогочасних історичних 

реалій, можна зробити єдиний висновок: тексти, писані до 988 року, були 

знищені в язичницько-християнському протистоянні як “бісівські”. 

Митрополит Іларіон у “Слові о законі і благодаті” (ХІ ст.) писав: “Пітьма 

бісослужіння щезла, і слово євангельське землю нашу осіяло”. А якщо які 

давні тексти й уціліли, то їх поглинув час: адже вони були писані переважно 

на нетривких дерев’яних дощечках. Це був найвигідніший тодішній матеріал 

для писання. На дощечках писали в Карпатах ще й на початку ХХ ст. “Тоді 

ватаг вийма з-за череса цілий жмуток дерев’яних колодок і починає читати. 

Там закарбовано все, в тій дерев’яній книзі, хто скільки має овець і що кому 

належить”, — свідчить М.Коцюбинський  у повісті “Тіні забутих предків”. 

 

6. Панування старослов’янської мови 

Природний розвиток писемної праукраїнської мови був надовго 

перерваний прийняттям християнства, коли офіційною мовою релігії і 

держави в Україні-Русі стала тодішня болгарська (старослов’янська) мова, 

якою були написані привезені з Болгарії богослужбові книги. Її, 

старослов’янську мову, силоміць насаджували серед панівної верстви. 

Володимир Великий, як записано в “Повісті врем’яних літ”, “нача поимати  у 

нарочитои чади дѣти и даяти на учениє книжноє”. Ця книжна мова згодом, 

ввібравши в себе дещицю елементів української, трансформувалася в 

літературну церковнослов’янську мову. Нею ще писав Г.Сковорода, говорив 

пан возний з “Наталки Полтавки” І.Котляревського. 

До речі, церковнослов’янська мова, занесена київськими священиками, 

дружинниками й тіунами на північний схід, лягла в основу російської 

літературної мови. Про це, зокрема, писав російський академік О.О.Шахматов: 

“Батьківщина нашої великоруської літературної мови — Болгарія. Але 

сформувалася вона в Києві, де зазнала вперше благородного впливу народного 

середовища. Остаточно розвинулась вона в Москві” (Цит. за: Огієнко І. 

Українська культура. — К.: Наша культура і наука, 2002. — С. 168—169). 

“Старослов’янський склад лексики староруських літописів великою мірою 

ввійшов у склад руської літературної мови і почасти від неї і в великоруські 



говірки… Тим часом те, що тепер становить лексику української мови, в 

основному є спадщина південних староруських народних говірок, які ряд 

століть жили цілком відірвано від книжної мови старослов’янського часу” 

(Булаховський Л.А. Питання походження української мови. — К.: Вид-во АН 

УРСР, 1956. — С. 102). Отож російська мова аж ніяк не може претендувати на 

первородство серед східнослов’янських мов — кожна з них формувалася по-

своєму: і українська, і білоруська, й російська. 

У час панування в літературі старослов’янської (давньоболгарської) 

мови, яке тривало майже вісім століть, українська мова розвивалася в усному 

мовленні та в усній народній творчості, яка ніколи не завмирала. Адже 

дотепер записано понад 200 тисяч, якщо не більше, народних пісень — живою 

українською мовою. Таким чином, починаючи з кінця Х ст., в Київській Русі 

довгий час співіснувало дві мови: елітна писемна старослов’янська, яка 

поступово втрачала свою первісну давньоболгарську чистоту, але так і не 

стала в Україні загальнонародною літературною мовою, і проста усна 

українська.  

Монголо-татарська неволя на якийсь час загальмувала духовний 

розвиток нашого народу: міста й села були зруйновані, культурне життя 

завмерло. Певне пожвавлення настало тільки після того, як литовсько-

українське військо 1363 року на Синій Воді розгромило татар й українськими 

землями  оволоділа Литва — спочатку Волинню, потім Чернігівщиною, 

Київщиною та Поділлям. Галичина ще 1340 року, після отруєння боярами 

князя Юрія ІІ, підпала під владу Польщі.  

 

7. Українська мова в Литовсько-Руському князівстві 

У Литовсько-Руському князівстві державною мовою стає українська, 

точніше одна з її волинських говірок, адже саме в Луцьку тоді творилися 

найважливіші державні документи. “Вона була навіть домовою мовою деяких 

литовських князів, нею ж написаний і збірник тодішніх правних постанов, 

т.зв. Статут Литовський 1529 року, пізніші видання 1566 і 1588 років. У цьому 

Статуті навіть правно забезпечено українську мову як мову офіційну 

державну: “А писаръ земъский маєтъ поруску литерами й словы рускими вси 

листы, выписы й позвы писати, а не иншимъ єзыкомъ и словы…” Треба тут 

ще підкреслити важливу ознаку нашої давньої української канцелярійної чи 

актової мови, а саме: що в основі її лежала північно-західна українська мова. 

Перші канцелярії зачали працювати на землях північних, поліських, і тут і 

виробилася стара канцелярійна мова, що рано злучилася з мовою південною, 

галицькою, й створила тодішню українську літературну мову, мову руську, 

мову не тільки канцелярій, але й мову книжок” (Огієнко І. Історія української 

літературної мови. — К.: Наша культура і наука, 2001. — С. 139—140, 141—

142). Нею вчилися в школах і церквах, користувалися в судах, розмовляли при 

князівському дворі. А треба знати, що назва руський язик, якою нерідко 

спекулюють наші недоброзичливці, не має нічого спільного з поняттям 



“російська мова”. Ця назва в ті часи, доки в нас її не було вкрадено, означала 

те саме, що й тепер українська мова. 

Спочатку й польська влада прихильно ставилася до української мови. 

“Король Казимир ІІІ видав року 1347-го т.зв. Вислицький статут “руською” 

мовою, і згідно з параграфом 11 його краківський суддя мав судити згідно з 

цим  Статутом. З опису 1510 р. бібліотеки короля Сігізмунда І (1506—1548) 

бачимо, що він мав щось 33 книги “руських” і тільки 1 польську. Відомий 

польський учений С.Бандке писав 1875 р.: “Усі Ягелончики, аж до Сігізмунда 

Августа, в Литві по-руськи писали, привілеї і надання давали і навіть часом не 

найкраще по-польськи вміли. Казимир Ягайлович ІІ (пом. 1492 р.) більше вмів 

по-руськи, як по-польськи”  (Огієнко І. Історія української літературної мови. 

— К.: Наша культура і наука, 2001. — С. 139). Але це ставлення різко 

змінилося після Люблінської унії 1569 року, коли Литва об’єдналася з 

Польщею й віддала їй українські землі. Почалося насильне насадження 

католицизму в Україні, закріпачення селян польськими поміщиками, 

витіснення української мови із суспільного життя. 

Як опір окатоличенню й ополяченню виникають братства, активну 

участь у яких беруть насамперед середні верстви міського населення — 

ремісники, торговці, нижче духовенство, дрібна шляхта. Братства 

організовують школи для українських дітей. Стає популярною полемічна 

література на захист православ’я. Таким чином виникає нагальна потреба в 

демократичній, загальнозрозумілій мові — старослов’янська цих функцій 

виконувати не могла як малозрозуміла для загалу. “В кінці ХVІ ст. 

спостерігаються перші спроби наблизити книжну церковнослов’янську мову 

до живої народної. Найвиразнішими пам’ятками такого типу є відоме 

Пересопницьке Євангеліє (1556—1561 рр.) і Крехівський апостол (між 1563 і 

1572 рр.), в яких досить прозоро, як на той час, проступає народна лексика і 

навіть синтаксис” (Курс сучасної української літературної мови. — Т. І / За 

ред. Л.А.Булаховського. — К.: Рад. школа, 1951. — С. 18). 

Тодішня, близька до живої народної літературна мова формується на 

основі волинсько-галицьких говорів, оскільки саме тут, у Львові, Острозі, 

Луцьку, створюються осередки національного опору і саме люди з цих країв 

так чи інакше причетні до їхньої діяльності: Памво Беринда, Іов Борецький, 

Данило Братковський, Лаврентій Зизаній, Захарія Копистенський, Єлисей 

Плетенецький, Мелетій Смотрицький, Андрій Радивиловський та ін. Більшість 

із них потім, у 1632 році, стануть засновниками першого вищого навчального 

закладу в Україні — Києво-Могилянської колегії.  

“Згуртувавши навколо себе видатних діячів освіти, Львівське братство 

підняло свою школу на такий рівень, що в перший період свого існування вона 

зайняла провідне місце серед українських навчальних закладів” (Ісаєвич Я.Д. 

Братства та їх роль в розвитку української культури ХVІ—ХVІІІ ст. — К.: 

Наукова думка, 1966. С. 201). І це великою мірою зумовило характер 

тодішньої української літературної мови, її галицько-волинський колорит 



(хоч, треба зазначити, вона не була аж ніяк суто локальною, 

вузькодіалектною). 

Українські полемісти, поети, автори драм, інтермедій, повчань, 

перекладів у цей час використовують українську мову, сформовану ще в 

литовських канцеляріях, удосконалюючи її й збагачуючи. Ось мова вихованця 

Києво-Могилянської колегії і її ректора середини ХVІІ ст. Іоаникія 

Галятовського з його твору “Наука, альбо Способ зложення казання” (1665 

рік), у якому чи не найповніше відбито особливості тодішньої української 

літературної мови:  

“А яко в неділю, так і в свято можеш причини повідати, для которих 

що ся діяло альбо дієт, можеш повідати імена, которими ся якая реч 

називаєт, можеш показати способи, которими можемо чого доброго 

доступити, а злого ся охоронити. 

Можеш повабити людей до слухання, кгди любо в неділю, любо в свято 

будеш їм на казанню обіцяти якую новую реч показати, которую оні не 

видали і не чували, кгди їм обіцятимеш показати на казанню якую дивную і 

неподобную реч. Читай першоє моє казаннє на покров пресвятої Богородиці. 

Там я в пропозиції дивную і неподобную реч обіцяв-єм показати, же 

пречистая Діва зважила огонь, змірила вітер і завернула назад день прешлий; 

потім тоє в наррації показав-єм” (Українська література ХVІІ ст. / Упор. 

В.І.Крекотень. — К.: Наукова думка, 1987. — С. 112). 

Лексика мало чим відрізняється від сучасної української — хіба що 

значення деяких слів дещо відмінні (щоправда, в інших авторів вона може 

бути рясно пересипана старослов’янізмами — данина традиції). Є кілька 

полонізмів (альбо, кгди, прешлий — як у сучасній українській мові, буває, 

трапляються росіянізми). Терміни запозичено з латинської мови (пропозиція, 

наррація). Щодо граматики, то минулий час дієслів утворено за допомогою 

особових форм дієслова бути (обіцяв-єм, показав-єм). У третій особі однини 

дієслова І дієвідміни мають у кінці букву т (яка, мабуть, тоді вже й не 

читалася); частка ся не закріплена в кінці дієслова (ся дієт, ся називаєт). 

Прикметники, порядкові числівники, займенники вживаються лише в 

нестягненій формі (дивную, неподобную, пречистая, першоє, якую). На письмі 

не відбито чергування о, е з і (способ, реч, але потім), хоч воно в нашій мові 

існує ще десь із ХІІІ ст. Саме такі особливості є типовими для багатьох текстів 

того часу; отже, їх, ці особливості, можна вважати за тодішню мовну норму. 

Про це свідчить і мова іншого автора, Касіяна Саковича, в його творі 

“Вірші на жалосний погреб зацного рицера Петра Конашевича”, написаному в 

1622 році — майже півстоліття раніше від вище наведеного уривка.  

  Александер Великий обіцяв дарувати 

   Єдного філософа, о що би хтів жадати. 

  Філософ о кглейт просив, котрий би од смерти 

   Боронився, кгди, мовить, схочет на мя натерти. 

  Рекл му Александер, же собі би-м то рачей 



   Зичив, би-м не вмирав, леч не може бить іначей. 

  — Кождий, хто ся уродив, мусить і умерти, 

   Жаден ся чоловік смерті не может оперти.  

(Українська література ХVІІ ст. / Упор. В.І.Крекотень. — К.: Наукова 

думка, 1987. — С. 228; кглейт — охоронна грамота) 

 

8. Передумови формування національної української мови 

Якщо давні літературні мови були творінням і надбанням лише чи 

переважно панівних, привілейованих верств суспільства і мали вузьке 

поширення, то у творенні сучасних літературних мов й утвердженні їх так чи 

інакше брали участь ширші кола певного народу. Проте єдина літературна 

мова формувалася й шліфувалась все-таки в певних культурних центрах. 

“Французька мова, яка як у літературній, так і в розмовній формі 

поширювалась у Франції, в основному чисто паризького походження. Це мова 

паризького освіченого товариства” (Доза А. История французского языка. — 

М.: Изд-во иностранной литературы, 1956. — С. 432). Лондонська говірка 

стала основою для англійської, пекінська — для китайської, говірка міста Едо 

— для японської літературної мови. 

А який культурний центр формував і поширював єдину наддіалектну 

українську мову? Великі міста України були постійно обсаджені іноземцями: 

Київ був окупований як не поляками, то росіянами, Львів — поляками й 

німцями. Український елемент у цих та інших більших містах був незначний і 

переважно безправний. Як свідчить О.Кониський у повісті “Юрій Горовенко”, 

у Києві “до 1859 року на головних місцевих улицях, в неофіційних салонах, в 

коридорах судів і університету панувала польська мова”, а де  не польська, там 

російська — тільки не українська. 

А єдина національна мова могла сформуватися тільки там, де сходилися 

й активно спілкувалися між собою люди з різних діалектних середовищ, як це 

було в античні часи в Афінах, де творилося грецьке койне. 

В Україні таким центром формування єдиної загальнонаціональної 

мови, починаючи з ХVІ ст., могла бути лише Запорозька Січ. І це таки так 

було. 

Наприкінці ХVІ  — у ХVІІ ст. ст. відбувається інтенсивне змішування 

українського поспільства (а отже, й діалектів української народної мови). До 

цього людей спонукала кріпацька неволя, яка була особливо нестерпна на 

західних землях України, обсілих польськими магнатами. “З українсько-

білоруського Полісся, з Побужжя й Галичини, з північно-західної Волині суне 

маса селянського і маломіщанського осадника на полуднє і схід, посуваючися 

звичайно етапами — переходячи в поблизькі околиці: з Галичини на Поділля, 

з Побужжя на Волинь, тим часом як звідти сила емігрантів-утікачів іде далі — 

в сусідні часті Брацлавщини й Київщини найчастіше, поки кінець кінцем ся 

еміграційна хвиля не перекотиться до крайніх своїх границь — 

задніпрянських пустинь” (Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. VІІ — 



К.: Наукова думка, 1995. — С. 256). Це зумовило й змішування різних 

діалектів української мови. 

Але й тут, на малообжитих землях, польське панство не давало спокою 

українським селянам — і ті, кращі й завзятіші з них, ішли за дніпрові пороги, 

вливалися в ще нечисленні лави запорозьких козаків, які таким чином дедалі 

зростали.  

У різні часи в Запорозькій Січі перебувала разом водночас різна 

кількість козаків, яких нараховувалося звичайно тисячі. Ось деякі свідчення. 

1584 року якийсь Ґамберіні писав: “Одні козаки служать королеві і 

пробувають на островах… є їх 1500; інші — то зайди, в значній мірі шляхтичі 

з сусідніх земель, що займаються грабуванням земель турецьких і 

татарських… можна з таких зайд зібрати 14 до 15 тисяч добре озброєного 

війська” (Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. VІІ — К.: Наукова 

думка, 1995. — С. 293). 

Наприкінці ХVІ ст. “в східній Україні запанувала чисто козацька 

атмосфера й козаччина стала тут хазяїном. “Вся Україна скозачилася, зрадців і 

шпигунів (козацьких) повно”, — писав під час походу 1596 р. Жолкевський з 

Білої Церкви. Козацькі контингенти зросли з 2—3 тисяч, як бувало давніше, 

до 12—15, і що більше — за спиною цих контингентів чулися дальші 

прихильно до них настроєні народні маси” (Грушевський М. Історія України-

Руси. — Т. VІІ — К.: Наукова думка, 1995. — С. 309). Відбувається 

консолідація українського суспільства, пожвавлюються контакти й 

спілкування між людьми з різних місцевостей. 

Взимку 1609—1610 років, під час польського вторгнення в Росію, за 

свідченням сучасника, “запорозьких козаків на різних місцях у Москві 

страшенна сила, рахували їх більше 40 тисяч, і все більше їх прибувало: трохи 

що не з усім кошем з Запорожжя вийшли” (Грушевський М. Історія України-

Руси. — Т. VІІ — К.: Наукова думка, 1995. — С. 333). 

У битві з турецьким військом під Хотином 1621 року “було того 

козацького війська, за польськими відомостями, до сорока тисяч” 

(Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. VІІ — К.: Наукова думка, 1995. 

— С. 472). 

Ще більше козаків збиралося разом під час всенародних заворушень, як 

це, за свідченням одного з поляків, було 1650 року: “Запорозькі козаки стоять 

у зборі, гетьманом у них Матвій Гладкий, з ним тридцять тисяч стоїть коло 

Костянтинова. А з полковниками: з Кривоносовим сином стоїть сорок тисяч у 

трьох милях від Кам’янця-Подільського, а коло Бару Нечай, з ним тридцять 

тисяч. Коло Чернігова, Стародуба і Почепа всі міщани збунтувалися, стоять у 

купах…” (Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. 9. Кн. 1 — К.: Наукова 

думка, 1996. — С. 13). 

Навіть узимку не всі козаки розходилися із Січі: “А на Запорожжю 

стояло тоді, зимою, 6 тисяч війська” (Грушевський М. Історія України-Руси. 

— Т. VІІ — К.: Наукова думка, 1995. — С. 528). Ідеться про зиму 1624—1625 



років. Іноді їх тут було й набагато більше. Для порівняння: у найбільшому 

місті Києві тоді було близько 6 тисяч населення. 

На Січ збиралися люди з різних кінців України. У реєстрі 1581 року 

(усього 500 козаків) є серед інших такі записи: Михайло з Канева, Семен з 

Білої Церкви, Святогор з Києва, Стась з Галича, Лукаш з Волині, Остап з 

Дубна, Мисько з Луцька, Созон з Турова, Антон з Острога, Юрин з-підо 

Львова, Богась з Вінниці, Опанас з Ковеля, Михайло з Торчина, Степан з 

Чорнобиля, Антін з Кам’янця, Федір з Грубешова, Іван з Володимира, Путило 

з Путивля, Грицько з Почаєва, Матвій з Рівного, Васько із Золочева, 

Станіслав з Бучача, Микола з Мозиря, Ян Заберовський з Перемишльської 

землі та ін. (Див.: Дзира Я. Автопортрет нації. — К. Бібліотека українця, 1997. 

— С. 40—51). Відомо, що Петро Сагайдачний був родом із села Кульчиців 

тепер Львівської області, Северин Наливайко народився в селі Гусятині на 

Тернопільщині, Богдан Хмельницький імовірно з Чигирина, Іван Мазепа з 

Київщини, Іван Виговський з-під Овруча, що на Житомирщині. 

Запорозькі козаки — вихідці з різних діалектних середовищ — 

інтенсивно спілкувалися мі собою в просторих куренях (мешкало разом до 150 

козаків), під час навчання військового мистецтва, походів, спільних робіт. Ось 

що пише французький інженер Боплан, який у 40-х роках ХVІІ ст. бував на 

Запорожжі: “Шістдесят їх беруться до будови одної чайки… Таким чином за 

два або три тижні вони виготовляють 80—100 чайок… В кожну чайку сідає 

50—70 чоловіка” (Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. VІІ — К.: 

Наукова думка, 1995. — С. 299). Між козаками в гуртах, безперечно, точилися 

розмови на різні теми. Без цього не могло бути. 

“У години дозвілля, вільний від походів час запорозькі козаки любили, 

лежачи на животах, погомоніти, послухати розповіді інших… У таких 

словесних перемовляннях і змаганнях відточувалася красномовність і 

полемічна майстерність”. “Як правило, козаки мислили масштабно, на 

високому рівні узагальнення відомих їм знань народних і наукових, про світ, 

його будову, космічні явища. Вони любили філософствувати, глибоко 

поважали народних любомудрів” (Руденко Ю., Губко О. Українська козацька 

педагогіка: витоки, духовні цінності, сучасність. — К.: МАУП, 2007. — С. 138 

і 163). 

 

9. Зародження сучасної української літературної мови 

Переважно саме в козацькому середовищі й творився український 

фольклор, зокрема народна пісня, яка не тільки врятувала від знищення нашу 

мову, а й стала взірцем, основою для Шевченкової поетичної творчості. 

“Будучи високими цінителями пісень, дум і рідної музики, запорожці любили 

послухати своїх боянів, співців-кобзарів, нерідко самі складали пісні і думи і 

самі бралися за кобзи, які були в них улюбленим музичним інструментом” 

(Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. — К.: Наукова думка, 1990. Т. 

1.— С. 237). “Маса січового війська, так званого низового товариства, за 



своєю грамотністю й начитаністю стояла настільки високо, що перевершувала 

в цьому відношенні середній, а можливо, й вищий стан людей 

великоросійського звання свого часу… Грамотність ця сягала до того, що в 

Січі були люди, які вміли складати латинські вірші і духовні канти” (Там само. 

— С. 449). 

Що козаки на Січі між собою розмовляли мовою, яка мало чим 

відрізнялася від сучасної української літературної, є чимало свідчень. Ця мова 

потрапляла в різні записи, .хоч, так би мовити, суспільно визнаною як 

літературна ще не була. Ось пісня на смерть гетьмана Івана Свірговського, 

який загинув 1574 року, тоді ж, очевидно, складена кимось із козаків (цей 

текст і наступні подаю так, як вони наводяться у використаних джерелах, не 

міняючи написання): 

  Як того пана Ивана, 

  Що Свирговського гетьмана 

  Та як бусурмани пиймали,  

  То голову ему рубали, 

  Ой, голову ему рубали 

  Та у сурьми вигравали, 

  З его глумовали. 

  А з низу хмара стягала, 

  Що воронив ключа набигала, 

По Украини туманы слала, 

А Украина сумовала, 

Свого гетьмана оплакала. 

Тоди буйнии витри завивали: 

— Де ж ви нашого гетьмана сподивали? 

(Костомаров Н.И. Казаки: Исторические монографии и исследования. — М.: 

Чарли, 1995. — С. 310). 

У цій пісні послідовно дотримано чергування о—і, минулий час вжито 

без допоміжного дієслова бути. 

Ще ближча до сучасної емоційна мова козака на Раді в Січі 1658 року — 

з незначними діалектними особливостями (за 140 років до появи “Енеїди” 

Івана Котляревського): “А бодай нихто не диждав, щоб Виговського з булави 

запорозькои зкинули: ани цареви, ани тоби, воеводо, козаки ничого ни 

здилали, щоб ви право наше козацьке — обирати гетьмана — у нас видерли; 

Виговський головою важив, нас з тяжкои неволи лядск[о]и визволяючи; вси 

при ним умирати, из ним жити готовисьмо; то вся Украина: полковники, 

осаули, отамани, сотники и чернь поприсягаемо!” (Костомаров Н.И. Казаки: 

Исторические монографии и исследования. — М.: Чарли, 1995. — С. 76). 

У ХVІІ ст. навіть у деякі офіційні документи рясно проникають 

українізми. Ось лист від війська запорозького гетьманові Іванові Мазепі від 

1688 року. Писала його людина, безперечно вчена, тодішньою літературною 

старослов’янською мовою. Але підказували, що писати, козаки своєю 



розмовною мовою, тому й до листа потрапило багато словоформ, слів і 

зворотів, властивих уже сучасній українській літературній мові (треба мати на 

увазі, що буква ѣ, починаючи ще з ХІ—ХІІ ст., читалася в Україні як і): 

вельможный пане гетьмане, добродѣю, Христе Боже, при добромъ здоровьи, 

листъ, праца, пожитки, съ ласки вашей, до вельможности вашей, небожчикъ, 

имѣемъ надежду (маємо надію), служити, проливаючи потъ, на пожитокъ 

христіанству, самъ добре знаешь, ни сѣемъ ни оремъ, съ немалою купою 

войска, миловали по-братерски згоду, року 1688, щиро зичливый, съ 

товариствомъ (Див.: Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. — К.: 

Наукова думка, 1993. — Т. 3. — С. 38—40). 

І в інших тодішніх документах раз по раз натрапляємо на такі форми 

слів, слова й вислови, як доки зійде сонце, роса очи ихъ выість; все потребное, 

насъ впевняете, власне, носа высунуть, досыть, того жъ часу, отдячити, 

отслужити. ходячи подъ Перекопъ, что до (щодо) присяги тощо. “На одному 

чорновому документі, що уцілів у паперах січового архіву, зроблено 

приписку, яка явно видає походження запорозького писаря: “Спробуваты пера 

и черныла, чи добре буде пысати” (Яворницький Д.І. Історія запорозьких 

козаків. — К.: Наукова думка, 1990. — Т. 1. — С. 451). 

Цікаве з погляду тогочасної мови майже дослівне відтворення розповіді 

простого козака в донесенні вивідача Івана Рутковського гетьманові Мазепі з 

1691 року про підмовляння самозваного гетьмана Петрика: “Я, говоритъ онъ, 

пане кошовый, горло свое ставлю и велю мене на составы порубати, коли 

тобѣ вся Украйна, почавши одъ самой Полтавы, не поклонится, только хоть 

шесть тисячей озми (возьми) орди (орды) да пойдемъ въ городи: мене пошли 

впередъ съ килко сотъ конми въ Полтавщину, — я знатокъ, з якого конца 

зачати, да и дѣдусь мой не буде спати за свою зневагу, що его зкинули съ 

полковництва, а гетман заразъ на Москву утечетъ, бо тамъ его вся душа, а 

тутъ тилко тѣнь его, войску запорозкому; одни скарби (ы) в Польшу сестрѣ 

отвезъ, а теперь на Москву другіе почав возити, та и сам туди жъ къ чорту 

покрутится, одно (лишь только) съ татарами перейдемо Днѣпръ” 

(Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. — К.: Наукова думка, 1993. — 

Т. 3. — С. 94). Власне, це вже сучасна українська мова, тільки в 

непослідовному й недосконалому записі.  

А пригадаймо знаменитий лист запорозьких козаків турецькому 

султанові Мухаммеду ІV, складений приблизно 1673 року чи трохи пізніше, 

який поширювався в багатьох списках того часу. Тут доречно також назвати 

складені в козацькому середовищі народні думи, у яких ідеться про події 

ХVІ—ХVІІ ст., пісні, авторкою яких була, імовірно, Маруся Чурай (середина 

ХVІІ ст.), відому пісню харківського козака Семена Климовського ’Їхав козак 

за Дунай” (початок ХVІІІ ст.), вірші отамана Чорноморського козацького 

війська Антона Головатого (кінець ХVІІІ ст.), віршовані оповідання невідомих 

авторів “Пекельний Марко”, “Вірша про Кирика”, “Вакула Чмир” (ХVІІІ ст.) 



тощо. Мова їхня, за незначними допустимими винятками, цілком сучасна 

українська літературна. 

Не випадково російський академік І.І.Срезневський ще 1834 року писав 

про українську мову, що вона “є однією з найбагатших слов’янських мов, що 

вона навряд чи поступиться, наприклад, перед богемською щодо багатства 

слів і виразів, перед польською щодо мальовничості, перед сербською щодо 

приємності, що це мова, яка, будучи ще необробленою, може вже порівнятися 

з мовами культурними: щодо гнучкості й багатства синтаксичного — це мова 

поетична, музикальна, мальовнича” (Цит. за: Сучасна українська літературна 

мова: Вступ. Фонетика / За заг. ред. І.К.Білодіда. — К.: Наукова думка, 1969. 

— С. 20). 

Можна вигукнути разом із В.Гоголем із його “Тараса Бульби”: “Так ось 

вона, Січ! Ось це гніздо, звідки вилітали всі ці горді й міцні, як леви, ось 

звідки розливалася воля й козацтво на всю Україну!” Тут, на Запорозькій Січі, 

сплавлялося мовне різноманіття всіх українських діалектів ув одну багату й 

милозвучну українську мову, і звідси козаки її розносили по всій землі нашій. 

І це тривало понад два століття, доки московські окупанти 1775 року не 

зруйнували це гніздо волі й горнило сучасної нашої мови. 

 

10. Утвердження сучасної української літературної мови 

Козацьку мову — а так її нерідко називали сучасники — підхопив Іван 

Котляревський і утвердив Тарас Шевченко. “А на москалів не вважайте, нехай 

вони собі пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У їх народ і слово, і у нас народ і 

слово. А чиє краще, нехай судять люди”, — заявив він 1847 року в 

підготовленій передмові до другого видання “Кобзаря”. Його безсмертна 

поезія і думка стали вирішальними у формуванні й утвердженні сучасної 

української літературної мови. І зараз вона одна з найбагатших і 

найрозвиненіших мов світу. 

А такою її формували наші письменники, вчені, люди, які вірили в силу 

й життєвість українського слова. Це Пантелеймон Куліш, Марко Вовчок, 

Панас Мирний, Павло Чубинський, Павло Грабовський, Іван Франко, Борис 

Грінченко, Павло Житецький, Михайло Старицький, Олена Пчілка, Леся 

Українка, Ольга Кобилянська, Панас Мирний, Іван Нечуй-Левицький, 

Михайло Коцюбинський, Іван Полюй, Архип Тесленко, Степан Васильченко, 

Олександр Олесь, Володимир Винниченко, Максим Рильський, Павло Тичина, 

Богдан-Ігор Антонич, Іван Огієнко, Олена Курило, Володимир Сосюра, 

Андрій Головко, Юрій Яновський, Іван Кочерга, Олександр Ільченко, Зінаїда 

Тулуб, Ірина Вільде, Олександр Довженко, Іван Багряний, Борис Антоненко-

Давидович, Григорій Кочур, Микола Лукаш, Микола Бажан, Леонід 

Булаховський, Олесь Гончар, Павло Загребельний, Дмитро Павличко, Ліна 

Костенко, Євген Гуцало, Володимир Дрозд, Іван Драч, Михайло 

Слабошпицький, Василь Стус та багато, багато інших видатних і менш 



видатних. І тепер з’являються все нові й нові імена українських письменників 

і вчених, які далі розвивають, збагачують нашу мову. 

Українська мова завдяки своєму тривалому, кількатисячолітньому 

розвиткові має струнку звукову й чітку граматичну системи, багаті, достатньо 

впорядковані виражальні засоби. Українською мовою створена велика 

художня література, нею написано тисячі наукових праць, перекладено чи не 

всі найважливіші досягнення світової літератури, починаючи від Біблії та 

Гомерових “Іліади” й “Одіссеї” і кінчаючи творами найновіших письменників 

світового рівня. 

Про високий рівень розвитку української мови свідчить і той факт, що 

перша в світі “Енциклопедія кібернетики” (два томи, 1158 сторінок) була 

видана 1973 року українською мовою. І термінів, і спеціальних виразів 

повністю вистачило для неї в нашій мові. 

 

11. Важкий історичний шлях української мови 

Україна близько 700 років була розчленована між різними державами, 

які в такий чи інший спосіб викорінювали мову її автохтонного населення й 

насаджували свою, намагаючись перетворити українців то на поляків, то на 

мадярів, то на румунів, то на росіян. Закарпаття від ХІ ст. до середини ХХ ст. 

входило до складу Угорщини. Галичину й частину Волині в другій половині 

ХІV ст. загарбала Польща і втримувала їх аж до 1939 року. На решті 

українських земель, відтіснивши з них у ХІV ст. татаро-монголів, до 1569 

року. панувала Литва. Потім ці землі перейшли під владу Польщі, а відтак 

Росії. І все-таки, незважаючи на несприятливі умови для української мови, 

нею на початку ХХ ст., як констатує М.Грушевський у своїй “Історії України-

Руси”, розмовляло понад 40 млн. людей (Грушевський М. Історія України-

Руси. — К.: Наукова думка, 1991. Т. І. — С. 6). 

Мабуть, жодна інша мова світу не зазнала стільки переслідувань і 

поневірянь, скільки випало на долю нашої мови. Відколи Україна втратила 

свою незалежність, відтоді різні колонізатори всіляко намагалися асимілювати 

українців, знищивши насамперед їхню мову. “Підраховано, — пише проф. 

В.Лизанчук, — що за майже 350 років панування Московії над Україною було 

видано 479 циркулярів, указів, розпоряджень, спрямованих проти української 

мови, на її знищення” (Лизанчук В. Мова — основа ідентифікації нації // 

Україна козацька. — 2006. — № 9—10. С. 6). Але Україна була не тільки під 

Росією. На її землях панували і Польща, і Румунія, і Угорщина. І кожен 

окупант намагався навічно закріпитися в ній. Ось лише кілька фактів. 

Уже через два роки після укладення 1654 року Переяславської угоди 

українців з Московським царством про спільну боротьбу проти польського 

поневолення цар Олексій Михайлович підписав з Польщею сепаратний 

мирний договір, у якому серед його вимог був і пункт, що стосувався долі 

української мови в Польщі:“Все те, в которых местностях книги печатаны и их 

слагатели или печатники или друкари смертью казнены и книги собрав 



сожжены были и впредь чтобы крепкий заказ [заборона. — І.Ю.] был 

воровских книг никому с наших королевского величества подданых нигде не 

печатати под страхом смертной казни” (Цит. за: Лизанчук В. Геноцид, 

етноцид, лінгвоцид української нації: Хроніка. —Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 

2008. — С. 36). Ось так: не тільки на українських землях, що опинилися під 

владою Росії, а й на землях, що потрапили під владу Польщі, друкувати 

українські книжки для російського царя було кримінальним злочином. 

У жовтні 1720 року російський цар Петро І видає указ, яким забороняє 

друкувати в Малоросії будь-які книги, крім церковних, але й ті треба було 

“для совершеннаго согласия с великоросийскими, с такими ж церковными 

книгами справлять… дабы никакой розни и особаго наречия во оных не 

было”. У грамоті з приводу відкриття Харківського колегіуму 1731 року 

цариця Анна Іванівна вимагає “стараться, чтобы… науки вводить на 

собственном Российском языке”. 1784 року Київський митрополит, 

виконуючи розпорядження московського Святійшого Синоду, наказує, щоб у 

всіх церквах службу Божу правили “голосом, свойственным российскому 

наречию”. 

1863 року за підписом міністра внутрішніх справ П.О.Валуєва буо 

видано циркуляр, яким проголошувалося, що української мови “не было, нет и 

быть не может”, і накладалася заборона на видання навчальних і призначених 

для початкового читання книг українською мовою. А царський, так званий 

емський (підписаний у німецькому місті Емс) указ від 1876 року забороняв 

друкувати й ввозити в Росію будь-які твори українською мовою, навіть писати 

тексти пісень під нотами. 

Головне управління Росії в справах друку 1895 року ще який раз 

заборонило друкувати будь-які книжки українською мовою для дитячого 

читання, “хотя бы по существу содержания они и представлялись 

благонамеренными”. Не про зміст ішлося, а про мову. Було й таке, що учням 

забороняли розмовляти українською не тільки в школі, а й удома. 

“Великоруський язик, — писав І.Нечуй-Левицький, — не сам дійшов до 

границі імперії, а його допхали туди сотні тисяч російського війська, тю́рми та 

Сибір”. 

Окуповану на початку ХХ століття територію Західної України поляки 

офіційно стали називати: Галичину — Східною Малопольщею, а Волинь і 

Полісся — Східними землями (кресами) Польщі. Українські імена та прізвища 

змінювали на польські. Було заборонено українську мову в державних та 

самоуправних установах Західної України. Українські землі польський уряд 

спішно роздавав польським колоністам, так званим осадникам. Зрозуміла річ, 

що й навчання в школах повсюдно переводили на польську мову. 

У 1924 році в Румунії видали закон, за яким українців Буковини було 

проголошено румунами, які, мовляв, забули свою рідну мову. Відповідно вони 

і їхні діти мали зректися справді рідної української мови. 



У 1951 році в Радянському Союзі за вироком закритого судового 

засідання розстріляли 33 студентів Харківського університету за відмову 

складати іспити російською мовою (Див: Лизанчук В. Геноцид, етноцид, 

лінгвоцид української нації: Хроніка. —Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2008. — 

С. 158). Так творилося з українців російськомовне населення. 

Вістря зросійщення особливо гостро було спрямоване проти молоді. 

Наприклад, 1979 року (й у наступні роки теж) Москва вимагала від керівників 

вищих навчальних закладів “ежегодно устанавливать перечень специальных 

дисциплин, которые целесообразно преподавать на русском языке”. А в 

спеціальній постанові, прийнятій у червні 1983 року на найвищому урядовому 

рівні і продубльованій в тодішній Україні, зросійщення ставилося в обов’язок: 

“Добиватися, щоб вільне володіння російською мовою стало нормою для 

молоді, яка закінчує середні навчальні заклади, громадським обов’язком 

кожної молодої людини”. А чому не володіння українською? Бо це, бачте, був 

би націоналізм, тобто вияв прагнення до незалежності. 

Багато хто з українців під чужинським тиском зрікся і своєї мови, і своєї 

національності. Ще 1610 року Мелетій Смотрицький нарікав: “Де тепер 

безцінні діаманти православної корони, уславлені роди таких руських князів, 

як Слуцькі, Заславські, Збаразькі, Вишневецькі, Сангушки, Чорторийські, 

Тронські, Ружинські, Соломирецькі, Головчинські, Коропинські, Масальські, 

Горські, Соколинські, Лукомські, Пузини та інші, яким немає ліку?” Ті давно 

сполячилися. А скільки Кирп-Гнучкошиєнкових працювали й ще тепер 

працюють на чужу сусідню державу, на чужий сусідній народ! 

Це лише окремі епізоди нищення української мови, а отже, й українців 

як нації. Але українська мова живе й розвивається. 

 

12. Українська мова — державна 

У незалежній Україні українська мова є державною, і ніяка інша мова не 

має ні найменшого права претендувати на це місце. 

У Конституції України, прийнятій 28 червня 1996 року, записано: 

“Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує 

всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах 

суспільного життя на всій території України”. Вислів “на всій території” має 

на увазі весь земний простір від Закарпаття і до Луганщини включно, від 

Прип’ятських боліт і до Чорного моря з Кримом включно, оскільки Україна, 

як зазначено в статті 2 Конституції України, “є унітарною державою”. 

Але ворожі Україні посадовці й депутати ігнорували й ігнорують 

Конституцію України. У зв’язку із цим 51 народний депутат 1999 року 

звернувся до Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення 

окремих положень цієї статті “стосовно обов’язковості застосування державної 

мови органами державної влади і місцевого самоврядування, їх посадовими 

особами, а також у навчальному процесі в державних навчальних закладах 

України”. 



У рішенні Конституційного Суду України № 10-рп/99 від 14 грудня 1999 

року щодо офіційного тлумачення статті 10 Конституції України, яке “є 

обов’язковим до виконання на всій території України, остаточним і не може 

бути оскарженим”, дано визначення державної мови: “Під державною 

(офіційною) мовою розуміється мова, якій державою надано правовий статус 

обов’язкового спілкування у публічних сферах суспільного життя”. 

Конституційний Суд підтвердив обґрунтованість підстав для надання 

статусу державної в Україні саме українській, а не якійсь іншій мові: 

“Конституцією України статус державної мови надано українській мові 

(частина перша статті 10). Це повністю відповідає державотворчій ролі 

української нації, що зазначено в Преамбулі Конституції України, нації, яка 

історично проживає на території України, становить абсолютну більшість її 

населення і дала офіційну назву державі”. Намагання надати статус державної 

якійсь іншій мові — це зазіхання на право українців мати свою власну 

державу. 

Важливе для розуміння статусу державної мови в суспільстві є положення 

в рішенні Конституційного Суду про те, що “поняття державної мови є 

складовою більш широкого за змістом поняття “конституційний лад”. Іншою 

його складовою є, зокрема, поняття державних символів”. Таким чином, 

Державна Мова відповідно до цього тлумачення прирівнюється до 

Державного Прапора України, Державного Герба України та Державного 

Гімну України, які статтею 20 Конституції України визначені як державні 

символи України. Ігнорування державної мови так само неприпустимо, як і 

ігнорування державного прапора, герба і гімну. 

Конституційний Суд України робить обґрунтований висновок: “Таким 

чином, положення Конституції зобов’язують застосовувати державну — 

українську мову як мову офіційного спілкування посадових і службових осіб 

при виконанні ними службових обов’язків у роботі і діловодстві тощо органів 

державної влади, представницького та інших органів Автономної Республіки 

Крим, органів місцевого самоврядування, а також у навчальному процесі в 

державних і комунальних навчальних закладах України”. 

Державна мова як спільна на всій території держави сприяє згуртуванню 

населення й перетворює його на суспільство, народ. Єдина для всього 

суспільства мова дає змогу сконцентрувати його інтелектуальний потенціал і 

таким чином, у процесі історичного розвитку, врешті-решт переростає в 

могутню рушійну силу суспільного прогресу, як це було у Франції, Італії, 

Японії, інших тепер високорозвинених країнах. Єдина державна мова єднає, а 

не роз’єднує, підсилює сукупний інтелект суспільства, а не послаблює його. 

Тільки повністю усвідомивши роль і значення рідної мови в особистому 

й суспільному житті, учні відчують потребу заглиблюватися в її таємниці, 

розкривати для себе її закони й закономірності, оволодівати її виражальним 

багатством. 

 



ІІ. Виховання грамотності 

 

Грамотність означає безпомилкове написання слів і речень відповідно до 

норм сучасної літературної мови, визначених правописом і граматичними 

правилами. Грамотне написання будь-якого тексту потрібне для того, щоб не 

допустити можливих різночитань написаного. Це саме стосується й усного 

мовлення. 

Помилки бувають орфографічні, пунктуаційні й стилістичні. 

 

1. Орфографічна грамотність 

Чому, взагалі, учні роблять орфографічні помилки? Чим це зумовлено? 

Причин є кілька. 

Найбільше до поширення орфографічної безграмотності спричиняються 

вправи із завданням переписати слова чи речення, вставляючи пропущені в 

них орфограми. Якщо учень, виконуючи таку вправу, переписав слова чи 

речення і сяк-так повставляв пропущені букви, він вважає, що завдання 

виконав. Учитель у найкращому разі через день-два збере зошити, червоним 

олівцем виправить помилки та загадає слова з виправленнями записати кожне 

десять разів правильно. Роботу над помилками ніби й проведено, а проте ті 

самі помилки все-таки настирливо повторюються знову. До речі, і таких слів, 

у яких діти постійно роблять помилки, небагато: їх набереться якась сотня-

друга.  

Річ у тім, що, перш ніж записати слово, ми на якусь мить уявляємо його 

графічний образ, створюючи таким чином програму, яку й  задаємо нашій руці 

до виконання. А якщо той графічний образ неясний або неправильний: із 

щербиною у вигляді двох крапок (знак пропуску орфограми) саме на 

потрібному місці або з помилкою, зробленою під час виконання домашньої 

тренувальної вправи? Така нечітка чи неправильна буде й команда для руки. 

Записане слово через неповної півгодини переходить у постійну пам’ять. 

І найсильніший завжди той образ, який закарбовується в пам’яті першим. 

Отож, якщо він буде правильний, то й помилок у написанні слова не буде, а 

якщо неправильний — то помилка раз за разом даватиме про себе знати. 

Зробити вправи із пропущеними орфограмами справді навчальними 

можна кількома способами: або давати наприкінці підручника відповіді, як це 

робиться в підручниках із математики; або в словесних вправах 

зашифровувати якийсь вислів (ключ); або діяти на випередження. 

Щодо відповідей наприкінці підручника, то є така небезпека, що учень 

їх може механічно переписати, не вникаючи в суть орфограм. Проте це все-

таки матиме користь, бо слова будуть записані правильно, отже, й у 

мимовільній пам’яті залишиться їхній правильний графічний образ. 

Набагато кращі вправи з ключем; якщо правильно виконаєш таку 

вправу, то прочитаєш щось зашифроване в ній. Такі вправи потребують певної 

зосередженості, виробляють навички класифікації явищ і, що найважливіше, 



забезпечують негайний самоконтроль. До всього додається ще й ігровий 

момент, певний азарт. 

На жаль, у шкільних підручниках таких вправ не знайти. Але вчитель 

може й сам їх скомпонувати. Наприклад, учні вивчають чи повторюють 

правопис апострофа. Підшукуємо якийсь цікавий вислів, як, скажімо Марка 

Твена: Коли сумніваєтесь, говоріть правду. Весь вислів зашифрувати важко. 

Беремо два останні слова, записуємо їх окремими буквами одна під однією: 

перше слово віддаємо словам без апострофа, друге — словам з апострофом. За 

першими буквами шифрувати не можна: цьому заважає м’який знак. 

Найкраще це робити за другими буквами. Заготовка врешті матиме такий 

вигляд: 

г  згарячу    п  сп’янілий 

о  посерйознішав   р  кропив’яний 

в  цвях    а  кар’єра 

о  морквяний   в  зв’язок 

р  присвята    д  здоров’я 

і  різдвяний    у  сурм’яний 

т  стюардеса 

ь  тьмяний 

Після цього змішуємо слова першої і другої колонок, не змінюючи, 

проте, їхньої послідовності: 

Згар..ячу, посер..йознішав, сп..янілий, цв..ях, кропив..яний, кар..єра, 

моркв..яний, присв..ята, зв..язок, різдв..яний, ст..юардеса, здоров..я, 

сурм..яний, тьм..яний. 

І завдання: Запишіть слова у дві колонки: 1) без апострофа; 2) з 

апострофом. З других букв повинно скластися закінчення вислову Марка 

Твена: “Коли сумніваєтесь, …” 

Якщо ж маємо задати вправу на вставляння пропущених орфограм з 

підручника, у якому не передбачено ні відповідей, ні ключів, то в такому разі 

слова з такими орфограмами впереміш з кількома подібними, яких нема у 

вправі, учень записує на дошці, а всі учні в зошити ще до виконання вправи. 

Написання деяких із них діти коментують. Не лякаймося, що учні їх 

використають, виконуючи вдома вправу. Навпаки, це тільки сприятиме 

грамотності, тим запобіжимо багатьом майбутнім помилкам, бо в пам’яті дітей 

залишаться правильні графічні образи проблемних для написання слів. 

Для вироблення стійкої грамотності, крім цього, варто час від часу 

проводити короткі, на 10—15 хвилин, навчальні диктанти. Один з видів такого 

диктанту полягає в тому, що загадуємо дітям, уважно придивляючись до 

написання слів, прочитати відповідний текст із вправи підручника (у тексті 

повинні бути проставлені всі букви й розділові знаки) або з хрестоматії з 

української літератури. Основне, щоб текст був на той час в усіх учнів під 

рукою. Попереджуємо їх, що за цим текстом відразу після його прочитання 

вони писатимуть диктант на оцінку. Причому за кожну допущену помилку 



оцінка буде знижена на один бал (початковий бал — 12). Готуватися до такого 

диктанту діти можуть і вдома. У такому разі вказуємо текст з хрестоматії 

щонайменше сторінок на дві (від таких слів до таких), з якого для диктанту 

буде використано лише певну частину. Подібні диктанти сприятимуть 

цілеспрямованому запам’ятовуванню графічних образів слів.  

Діти часто роблять помилки через неуважність, через невміння 

контролювати написане ними. Виробленню звички стежити за власним 

письмом можуть сприяти навчальні диктанти з наступною самоперевіркою. 

Коли учні напишуть такий короткий диктант, загадуємо їм знайти в 

підручнику цей текст (вказуємо вправу або сторінку), звіритися з ним і 

виправити власні помилки. За виправлені помилки оцінка ні в якому разі не 

буде знижена, знижується оцінка лише за пропущені помилки (орфографічні й 

пунктуаційні). 

До появи помилок спричиняється сам правопис, коли відповідно до його 

вимог передбачено розбіжність між вимовою й написанням. Наприклад, 

вимовляємо [прозˊба], а пишемо просьба, вимовляємо [будˊхто], а пишемо 

будь-хто, пишемо через дефіс будь-який, але без дефіса абиякий; так само з 

давніх-давен і з усіх усюд тощо. Подібні слова слід якомога частіше 

використовувати в різних тренувальних вправах, постійно наголошуючи на 

їхніх правописних особливостях.. 

Неправильне написання слів може статися під впливом місцевої говірки. 

У деяких місцевостях кажуть робе, а відповідно до літературної норми слід 

казати й писати робить; кажуть [к’іслий], а літературна вимова й відповідно 

написання має бути кислий. Проте найчастіше помилки трапляються в 

написанні рідковживаних і маловідомих слів: у пам’яті дітей нема їхніх 

графічних образів. Щоб усунути цю ваду, потрібно всіляко поповнювати 

лексичний запас дітей. 

Кожного разу, коли учні читають речення із вправ або записують їх на 

дошці чи в зошити, слід звертати увагу на значення окремих слів. Наприклад, 

у реченні Поміж широкою синьою биндою Дніпра та юрбою зелених гір 

побігла з Канева триверстова піскувата дорога до Шевченкової могили 

(М.Коцюбинський) потрібно з’ясувати значення не тільки рідкісних слів бинда 

(стрічка) і триверстовий, а й Канів і навіть юрба, яке ту вжито в переносному 

значенні. Така робота над словом не тільки суттєво збагачує лексичний запас 

дітей, а й підвищує їхню грамотність. 

Заохочує дітей до вдосконалення їхньої грамотності також регулярна 

неупереджена перевірка їхніх знань. Для цього варто практикувати наприкінці 

кожної теми короткі письмові опити (тести), якими одночасно охоплюємо весь 

клас. Наприклад, підсумовуємо вивчення вживання м’якого знака. 

Заготовляємо чотири варіанти опитів приблизно такого зразка: 

 
Українська мова. 5 клас. І півріччя, урок № 12. Варіант А 



01. Запишіть номер, під яким зібрано всі букви, що після них можна ставити м’який 

знак у будь-який позиції. 
1) м, в, п, б, ф; 2) ш, ч, ж, г, к; 3) д, т, з, с, ц, л, н; 4) с, з, р, к, л, м; 5) д, т, ж, ш, п, б. 

02. Запишіть номери слів, якими треба закінчити вислів: У середині слова м’якість 

приголосних звичайно не позначаємо перед… 

1) губними; 2) м’якими; 3) пом’якшеними; 4) шиплячими; 5) дзвінкими. 

03. Запишіть номери слів, у кінці яких слід поставити м’який знак. 
1) степ.. ; 2) верф..; 3) палец..; 4) (багато) бур..; 5) осін..  

04. Запишіть номери слів, у середині яких слід поставити м’який знак 
1) пал..чик; 2) камін..чик; 3) куз..ня; 4) різ..бяр; 5) цвірін..чати. 

05. Зробіть те саме, що й у завданні 04 (іменники тут вжито в місцевому відмінку). 

1)жмен..ці; 2) хатин..ці; 3) кин..ся; 4) підніс..ся; 5) нян..чин.  

06. Зробіть те саме, що й у завданні 04, у словах іншомовного походження. 

1) сер..йозно; 2) порт..єра; 3) миш..як; 4) С..єра; 5) Рив..єра. 

 

Бланк для відповідей (смужка паперу) може мати такий вигляд (подаю 

відразу з відповідями): 
Українська мова, 20.10.2013 р. 

Учень _ _ _ _ класу _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Варіант _А _ 

 

01 3 03 3, 5 05 1, 3, 5 

02 2, 3, 4 04 1, 4 06 2, 4 
Оцінка _ _ _ _      Підпис_ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Таких варіантів повинно бути чотири, щоб учні не змогли підглянути 

одне в одного. Питання в усіх варіантах залишаємо ті самі, змінюємо тільки 

дидактичний матеріал і позиції правильних відповідей. Опит триває 5—7 

хвилин і охоплює весь клас, перевірка забирає не більше 15 хвилин. Таке 

загальне, неупереджене й швидке, з малою затратою часу опитування дає 

змогу встановлювати майже постійний зворотний зв’язок між учителем і 

учнями. 

Питань має бути 6. За кожну правильну відповідь учитель зараховує два 

бали (6 Х 2=12). Правильною слід вважати тільки ту відповідь, коли всі цифри 

в рядку повністю збігаються. Якщо є розходження навіть в одній цифрі, то це 

свідчить, що учень не знає як слід правила. Така відповідь не зараховується. 

Проте всі зусилля вчителя-мовника можуть виявитися марними, якщо 

вчителі інших предметів будуть байдужі до власної мовної культури і мовної 

культури учнів. Це помічено давно: “Грамотність є результатом не тільки 

вивчення мови, граматики, правопису, а й цілої системи шкільного навчання 

взагалі. Тому-то такого широкого розмаху набула практика запровадження в 

наших школах єдиного мовного  режиму,  який має охоплювати 

буквально всі ділянки шкільного життя. 

Невідступний контроль за здійсненням єдиного режиму грамотного 

письма й культури усної мови лежить перш за все на обов’язку вчителя мови. 

Суворе додержання вимог режиму безперечно позитивно впливає на 



зміцнення та удосконалення правописних навичок. Відсутність же таких 

єдиних вимог, недооцінка значення єдиного мовного режиму в школі можуть 

привести до дуже небажаних наслідків: до своєрідної розбещеності письма, до 

розхитування і навіть руйнування тих навичок, які учні з великими 

труднощами здобули в попередніх, зокрема в початкових класах. Ось чому 

вчитель не може бути байдужим до того, чи здійснюється єдиний мовний 

режим у школі, чи ні” (Методика викладання української мови в середній 

школі / За редакцією С.Х.Чавдарова і В.І.Масальського. — К.: Радянська 

школа, 1962. — С. 228—229). 

 

2. Пунктуаційна грамотність 

Ще до систематичного вивчення синтаксису дітей треба час від часу 

ознайомлювати принаймні з інтонаційною стороною пунктуації, особливо 

перед тим, як проводитиметься диктант, аби вони могли ставити розділові 

знаки також на слух.  

Розділові знаки не просто ставляться, а й читаються. Учні, записуючи 

або читаючи речення, повинні відображати не тільки звуки мови, а й 

інтонацію висловлювання. Таким чином у їхній пам’яті вироблятиметься 

рефлекторний зв’язок між різними видами інтонації і певними розділовими 

знаками. Це суттєво підвищить пунктуаційну грамотність учнів. 

Є розділові знаки кінця речення і внутрішні. 

У кінці речення використовуємо крапку, знак питання, знак оклику, три 

крапки. Перед крапкою в розповідному реченні голос на останньому або 

передостанньому слові трохи посилюється і темп мовлення наприкінці 

речення ледь сповільнюється. Знак питання в питальному реченні вказує, що 

інтонаційно виділяється слово, яке становить суть запитання, і все речення 

вимовляється з очікувально-питальною інтонацією. У спонукальному реченні 

інтонаційно виділяємо дієслово в наказовому способі. Знак оклику позначає 

емоційність, схвильованість висловлювання. Три крапки в кінці речення 

вказують на затяжну очікувальну паузу. 

У середині речення вживаємо такі розділові знаки: одиничну кому, парні 

коми, крапку з комою, одиничне тире, парні тире, двокрапку, дужки́, три 

крапки, лапки́, дефіс. 

Де є одинична кома, завжди робиться пауза, але там, де є пауза, не 

завжди ставиться кома, як у реченні: Мені наче сниться, що хитав мене хтось 

у колисці і співав наді мною тихесенько (Марко Вовчок). Тут є дві паузи: після 

сниться і після у колисці, але кому поставлено тільки після першого слова. 

Парними комами виділяють з обох боків окремі частини речення. 

Виділена парними комами частина промовляється переважно трохи іншим 

тоном або трохи швидше, ніж усе речення, як, наприклад: Сріблястий шлях, 

прокладений місяцем, простягся морем до самого берега (Д.Ткач). Проте 

паузи на місці парних ком робляться не завжди, як у реченні: Пісня 

наближалась і, на деякий час затихнувши, знову зазвучала вже недалеко за 



горбами (О. Донченко). Тут кома стоїть після і, але пауза чується перед і (після 

і можлива невелика затримка). А в реченні: Сій, сіваче, в людські груди правди 

вічної зерно (П.Грабовський) — звертання  паузами може й не виділятися, а 

парними комами обов’язково виділяється. 

Одна з парних ком, зрозуміло, не ставиться, якщо відокремлювана група 

слів стоїть на початку речення чи в його кінці: Не подумавши, і кілочка не 

затешеш (Нар. творчість). Щастя — не знати спокою, в далі йдучи невідомі 

(О.Підсуха). 

Крапка з комою ставиться там, де й одинична кома, якщо розділювані 

нею частини порівняно далекі за змістом або мають у собі розділові знаки. На 

місці крапки з комою завжди чується подовжена пауза: Із нічого, ми знаєм, 

ніщо виникати не може; що ж народилось, не може так са́мо в ніщо 

обернутись (М.Зеров).. Настане літо; жовтий цвіт укриє липу до вершини 

(Я.Щоголів). Але якщо кома — це обов’язковий знак, то крапка з комою 

більше залежить від волі автора, як у вище наведеному реченні. Тому 

постановку коми замість крапки з комою за помилку вважати не слід. 

Одиничне тире ставиться там, де й одинична кома, а також там, де коми 

ставити не можна. Після одиничного тире робиться вичікувальна пауза і далі 

тон, як правило, підвищується:  Ти знаєш козацьку вдачу — гордий народ! 

(С.Васильченко). У товаристві лад — усяк тому радіє (Л.Глібов). 

Парні тире виділяють з обох боків частини речення. Частина, виділена 

парними тире, вимовляється підвищеним тоном: Настане — вірю я — година: 

загине розбрат на землі (П. Грабовський). І враз — заглушаючи всю 

метушню і ґвалт — по квартирі розляглися широкі й повнозвучні акорди 

рояля (Ю. Смолич). І все те — і штормуюче море, і голубіюче небо, і далекі, 

ледь окреслені хмари — пройняте легеньким серпанком рухливого туману 

(Ю.Збанацький). В останньому реченні всупереч правилу навіть перед 

однорідгими членами поставлено тире. 

Двокрапка завжди вказує, що далі щось розкривається, уточнюється, 

доповнюється. Перед двокрапкою, як правило, тон підвищується, після неї 

робиться вичікувальна пауза, і далі слова промовляються звичайним тоном: 

Отакий і рости, сину, цікавий до всього: життя треба знати (А.Головко). У 

мрії все рівне: й сьогодні, й минуле, і щастя, і вічність, і мить (В. Сосюра). 

У дужки беруться вставлені слова і речення. Частина, охоплена з обох 

боків дужками, вимовляється пониженим тоном: Там батько, плачучи з 

дітьми (а ми малі були і голі), не витерпів лихої долі, умер на панщині (Т. 

Шевченко). 

Три крапки в середині речення вказують на схвильованість мови або на 

паузу перед важливим чи несподіваним повідомленням: І ми вертаєм... у вічну 

казку... до матерів (Б. Олійник).  Караюсь, мучуся... але не каюсь! 

(Т.Шевченко). 

У лапки, крім прямої мови, цитат і різних власних назв, беруться також 

слова, вжиті в незвичному або іронічному значенні. Такі слова, взяті в лапки, 



вимовляються з особливою, підкресленою інтонацією:  Вчився Юрко погано. 

“Приїздив” додому або на трійках, або на двійках (Остап Вишня). 

Дефіс як розділовий знак вживається лише при прикладках та в 

складних словах: Все втонуло в пісні-морі (О.Олесь). Вони були щирі 

товаришки, яких тільки вряди-годи зводить життя докупи (Панас Мирний).  

З-поміж названих тут розділових знаків найчастіше вживаються кома і 

парні коми. І найчастіше учні або ставлять зайві коми, орієнтуючись лише на 

паузи, або пропускають потрібні. Щоб якоюсь мірою вберегти дітей від цих 

помилок, треба, розглядаючи з різних приводів речення, принагідно звертати 

їхню увагу на зв’язки між словами. Адже слово здатне передавати 

інформацію, лише пов’язуючись з іншими словами, тобто в контексті. 

Зв’язок між словами в реченні буває підрядний, сурядний і 

позаграматичний. 

При підрядному зв’язку одне слово виступає як головне, а друге — як 

залежне, тобто від одного слова до другого можна поставити питання. 

Наприклад, у реченні: Чисте повітря було напоєне терпкою вранішньою 

свіжістю (О.Гончар) — підрядним зв’язком поєднані між собою такі пари 

слів: повітря (яке  воно  було? ) було напоєне; повітря (яке?) чисте; було 

напоєне (чим?) свіжістю; свіжістю (якою?) вранішньою; вранішньою 

свіжістю (якою?) терпкою. Так само в реченні: Голова без розуму як ліхтар 

без свічки (Нар. творчість) — виділяємо такі пари слів: голова (яка  вона?) 

як ліхтар; голова (яка? ) без розуму; ліхтар (який?) без свічки. 

У реченні між словами і групами слів, поєднаними підрядним зв’язком, 

зокрема й між групою підмета і групою присудка, одинична кома не 

ставиться.  

При сурядному зв’язку слова поєднуються між собою як рівноправні. 

Наприклад, у реченні: Не визнаю ні любові, ні дружби, ні приятелювання до 

перших заморозків чи до першого грому (М.Стельмах)— від того самого слова 

не визнаю на те саме питання (чого?) відповідають аж три слова: ні любові, ні 

дружби, ні приятелювання. Отже, між ними сурядний зв’язок (вони 

виступають як рівноправні), і між ними поставлено коми. Сурядний зв’язок є 

й між словами до заморозків чи до грому (приятелювання якого?), але між 

ними коми не ставимо (причиною тут одиничний сполучник чи). 

У реченні між словами, поєднаними сурядним зв’язком, коми можуть 

ставитися і можуть не ставитися залежно від того, як вони поєднані між собою 

— без сполучників чи за допомогою тих чи інших сполучників. 

При позаграматичному зв’язку повнозначні слова в реченні не 

відповідають на жодне питання і з іншими словами поєднуються тільки за 

змістом. Наприклад, у реченні: І, може, в тихій твоїй хаті я буду знову 

розмовляти з тобою, друже мій (Т. Шевченко) — до повнозначних слів може 

і друже мій не можна поставити питання від інших слів, вони ніби випадають 

із тканини речення. 



Повнозначні слова і групи слів, які стоять поза граматичним зв’язком у 

реченні, виділяються парними комами. 

Тільки постійна увага до залежності між інтонацією та характером 

зв’язків між словами в реченні, з одного боку, і розділовими знаками, з 

другого, може забезпечити повноцінну пунктуаційну грамотність учнів. Для 

цього слід домагатися від дітей правильного інтонаційного прочитання 

розділових знаків у реченнях, виділяти словосполучення, а відтак і прості 

речення в складному. У такому разі в учнів формуватиметься правильне 

уявлення про структуру різних типів речень і особливості вживання  в них 

розділових знаків. 

Під час записування речень і текстів найчастіше доводиться мати справу 

з вживанням ком між однорідними членами речення та між простими 

реченнями в складному. Щоб поступово в учнів вироблялися навички 

правильної постановки цих розділових знаків, кожного разу, записуючи 

речення, слід звертати увагу не лише на орфограми, а й частково на його 

будову, пов’язуючи це із вживанням ком. 

Щоб постійно мати уявлення про стан пунктуаційної грамотності учнів, 

час від часу, вже починаючи з 5 класу, потрібно проводити пунктуаційні 

опити. Диктант забирає багато навчального часу, і його довго перевіряти, а 

опит можна провести за 5 хвилин і за хвилин 15 перевірити. Для цього лише 

потрібно заготовити достатню кількість карток з питаннями (чотири варіанти 

по 6 прикладів з тим, щоб за кожну правильну відповідь можна було 

нараховувати по 2 бали) і бланків для відповідей, як, наприклад: 

 
Українська мова. Пунктуація, № 1. Варіант А 

Запишіть порядкові номери слів (рахуючи й службові), після яких треба поставити 

коми. Якщо кому в реченні не треба ставити, записуєте цифру “0”. 

01. Сонце зійшло і земля зраділа. 

02. Прокинулися пташки і співом сповнили ліс. 

03. Пташки джерґотять і цвірінчать і щебечуть. 

04. Десь далеко вирветься крик чи іржання та й знову затихне. 

05. П’ю з джерела холодну чисту смачну воду. 

06. Небо синіє і повітря таке свіже. 
 

Бланк з правильними відповідями матиме такий вигляд: 

 
Українська мова, 20.02.2013 р. 

Учень _ _ _ _ класу _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Варіант _А _ 

 

01 2 03 2, 4 05 4, 5 

02 0 04 0 06 2 
Оцінка _ _ _ _      Підпис_ _ _ _ _ _ _ _ _  

Для опитів можна використовувати й пронумеровані речення із вправ, у 

яких є завдання переписати й розставити пропущені коми. У такому разі 



потрібно буде й виготовляти відповідні картки для відповідей. Проте такий 

вид контролю безваріантний, і тому можливе взаємне списування. 

 

3. Стилістична грамотність 
У шкільному курсі рідної мови поняття “стилістична грамотність” 

означає не тільки доречне використання відповідних мовних засобів залежно 

від мети і обставин мовлення, а й правильна побудова речень і вживання слів 

відповідно до їхнього значення. 

Цього діти досягають, читаючи насамперед художню літературу рідною 

мовою — українську і зарубіжну. Оскільки тепер є електронні книжки, 

доступний Інтернет, у якому вміщено більшість творів української літератури, 

переклади українською мовою чи не всіх найвизначніших творів світової 

літератури (обсяг їх вимірюється вже гігабайтами), то важливо організувати 

копіювання їх на електронні носії з тим, щоб поширювати серед учнів.  

Читання художніх творів — це і збагачення лексики, і засвоєння 

структурних схем речень, і розвиток уяви, і розширення кругозору — 

особливо в дитячому віці. Основне — заохотити дітей до читання, але й сам 

учитель повинен бути добре обізнаний з тим, що є в Інтернеті, щоб 

аргументовано підказати, що варто прочитати. У школі повинні б бути й 

українські літературно-художні журнали, у яких друкуються найновіші 

оригінальні й перекладні твори. 

Коли йдеться про навчальні вправи, то в них замість завдання 

переписати окремі речення, вставляючи певні орфограми чи пунктограми, 

було б доцільно давати текст із завданням прочитати його, визначити в ньому 

певні мовні явища і потім докладно, але по-своєму переказати, 

використовуючи ті чи інші мовні засоби, передбачені завданням. Такі тексти 

слугували б дітям також як зразки для власних творчих наслідувань. 

Пам’ятаймо, що навчання — це передусім наслідування. 

У процесі викладання рідної мови, крім іншого, слід звертати увагу 

дітей на досконалість, красу окремих висловлювань або навпаки. “Як гарно й 

мудро сказано!” “Яке. влучне порівняння!” “Яке цікаве слово і як доречно 

його вжито!” “Яка точна й мальовнича метафора!” “Який несподіваний 

оксиморон — поєднання непоєднуваного!” “Зверніть увагу на цей художній 

образ”, “Ой, так негарно й банально сказано!” “А тут краще підійшло б отаке 

слово ”, — такі й подібні зауваження повинні лунати з уст учителя навіть тоді, 

коли учні читають речення з вправ, з прикладів до правил. Так у дітей 

мимоволі виробляється чуття мови. 

Стилістична грамотність досягається не стільки за допомогою 

теоретичних настанов, скільки вихованням, інтуїтивно. Бо кожному характеру 

властивий свій стиль висловлювання, і не можна все підганяти під один 

шаблон. 

 

ІІІ. Зв’язне мовлення 



 

Розвиток зв’язного мовлення має відбуватися як на уроках мови, так і на 

уроках літератури. Коли йдеться про літературу, ми чомусь зациклилися на 

образах і показі, ніби готуємо з дітей щонайменше літературних критиків. І 

тут у центрі уваги, крім зображення міжлюдських стосунків (людинознавчий і 

суспільствознавчий аспекти), повинна стояти мова, її зображувальні засоби.  

Крім питань: Чому так вчинив той чи інший герой? Чи добре він 

вчинив? Як би він мав повестися в цій ситуації? Чому він не міг інакше 

вчинити? Що вам подобається, а що не подобається у вчинках героя? Які 

почуття переживає ліричний герой? Що його турбує, над чим він задумується? 

Який його душевний стан?— слід ставити й питання про мовні зображальні 

засоби, використані письменником. І не в тому річ, щоб учень точно розрізняв 

метафору, синекдоху й метонімію, а в тому, щоб умів визначити, наскільки 

доречно вжито те чи інше слово чи словосполучення в певному контексті, 

наскільки прозоро висловлюється автор, яка мова його персонажів, які думки, 

образи навіюють ті чи інші висловлювання, як побудовані речення. 

 

1. Компоненти тексту 

Розвиток зв’язного мовлення передбачає складання текстів — переказів і 

творів, письмових та усних. Приступаючи до такої роботи, учні насамперед 

повинні чітко уявляти собі складові частини і структуру тексту. Це подається 

дітям поступово з постійним нагадуванням, більш узагальнено і менш 

докладно в 5—7 класах, докладніше у 8—9 і докладно в 10—11 класах. 

Текст — це сукупність речень, об’єднаних у тематично й структурно 

завершену цілість, що передає певну інформацію. Текст характеризується 

зв’язністю й інформативністю. 

У будь-якому тексті виділяються такі основні компоненти: думки, 

образи, настрій, мета, зорієнтованість на читача або слухача. 

Думки — це та основна інформація, яку автор хоче донести до читача 

або слухача. Заради них звичайно й твориться текст. Думки, як правило, 

мають своє точне вираження в словах. Думки повинні бути чіткими, 

зрозумілими насамперед для автора, а отже, й для читача та слухача. 

Наприклад, в уривку О слово рідне! Будь мечем моїм! Ні, сонцем стань! 

Вгорі спинися, осяй мій край і розлетися дощами судними над ним (О.Олесь) 

основна думка — це потреба утвердження рідного слова на рідній землі. 

Образи (картини, портрети, замальовки, описи, деталі — не тільки в 

художніх, а й у наукових та ділових текстах) викликають у читача чи слухача 

певні зорові, слухові, смакові, нюхові, дотикові, інші чуттєві уявлення й 

асоціації. Образи сприймаються на межі свідомості й підсвідомості. Вони, щоб 

їх правильно сприйняли, повинні відповідати враженням, життєвому досвідові 

читача або слухача, яким призначено текст, бути чіткими, несуперечливими, 

яскравими. Образи обов’язково підпорядковуються основній думці і 

підсилюють та увиразнюють її. 



Наприклад‚ читаючи наведений вище уривок‚ ми наче бачимо 

блискучий меч у чиїйсь руці, далі — осяйне сонце, що посилає лагідні промені 

на землю, чуємо помірний шум дощу і все це пов’язуємо із звуковим словом. 

Зрозуміло, при тих самих словесних навіюваннях у різних людей виникають 

різні образи. Але щоб сприйняти, зрозуміти сказане, ми обов’язково повинні 

так чи інакше уявити те, про що говориться, інакше воно не дійде до нашої 

свідомості. 

Настрій, — а ним пройнятий будь-який текст, починаючи від поезії, де 

він найсильніше виявлений, і кінчаючи офіційними документами, — не має 

точного словесного вираження. Він досягається добором відповідних слів, 

різним поєднанням їх, порядком, звуковою організацією тексту, а також його 

композицією і навіть зовнішнім оформленням. В усній мові настрій 

передається ще й за допомогою інтонації, жестів та міміки. Настрій, 

закладений у тексті, сприймається підсвідомо й викликає в читача чи слухача 

почуття радості або смутку, заспокоєння або тривоги, насолоди чи 

невдоволення, легковажності чи серйозності, інші різні емоції. 

Наприклад, настрій, який навіває вище наведене висловлювання 

О.Олеся, рішучий, піднесений, світлий. 

Мета — це те, який вплив хоче справити автор тексту на читача чи 

слухача: спонукати його до якихось дій, змусити задуматися над якоюсь 

проблемою, переконати в чомусь, передати певні знання, звернути увагу на 

якісь явища, настроїти на певний лад, викликати співпереживання, зміцнити 

впевненість у чомусь, дістати інформацію про щось тощо. Меті 

підпорядковуються думки, образи, настрій, закладені в тексті. 

Наприклад, в уривку з вірша О.Олеся, наведеному вище, автор 

переконує читача в життєдайній силі рідного слова, в потребі плекати його. Це 

мета його висловлювання. 

Зорієнтованість на певного читача чи слухача виявляється в тому, що 

про ту саму подію ми по-іншому будемо розповідати батькам, по-іншому 

друзям і ще по-іншому мало знайомій людині, відповідно добираючи слова й 

звороти, будуючи образи, роблячи натяки. Кожен текст — це спілкування, 

навіть якщо він монологічний. Тому текст твориться не взагалі, а з розрахунку 

на певного читача чи слухача. Тільки такий адресат більш-менш точно 

сприйме те, що хотів сказати автор. 

Наприклад, розглядуваний вище уривок зорієнтований передусім на тих, 

кому не байдуже рідне слово, хто вболіває за його долю, хто хотів би бачити 

його шанованим, могутнім. 

 

2. Переказ 

Найоптимальнішим засобом розвитку зв’язного мовлення є переказ 

самостійно прочитаного учнем тексту. Його навчальна цінність полягає в 

тому, що, переказуючи готовий текст, дитина водночас і наслідує його, тобто 

засвоює чужий мовний досвід (словосполучення, моделі речень, порядок 



викладу думок, структуру тексту), і пробує свої творчі можливості, набуває 

досвіду в складанні текстів. 

Переказ як процес — це теж творення тексту, але з наперед заданими 

змістом і структурою. 

Щоб переказати текст, треба спочатку його прочитати й з’ясувати: 1) 

про що в ньому йдеться, яку основну думку закладено в ньому; 2) які образи 

він викликає в уяві і в якій послідовності; 3) яким настроєм він пройнятий — 

нейтральним, радісним, піднесеним, іронічним, діловим тощо; 4) яка мета 

його; 5) на кого він розрахований — на дорослих, на дітей, на спеціалістів з 

певної галузі тощо. Крім того, обов’язково слід уточнити значення та 

написання невідомих слів, якщо такі трапляються. 

Після цього текст ділять на три — п’ять частин (не менше і не більше) і 

визначають конкретний зміст кожної з них. Частинами легше переказувати.  

Навчальні перекази учні пишуть переважно вдома: там вони мають 

більше часу обдумати, внести правки в чернетку, можуть проконсультуватися 

в старших. Найкращий навчальний ефект дає вільний переказ з дозволом по-

своєму передавати зміст самостійно прочитаного тексту. Працюючи над таким 

переказом, учень має змогу дати волю своїй уяві, фантазії, виявити свою 

індивідуальність.  

Навчальні перекази потрібно оцінювати аж ніяк не за точність 

відтворення оригінального тексту (точно відтворений текст дослівно 

повторюватиме оригінал), а, навпаки, за внесені доречні зміни, за творчий 

підхід до передачі змісту. Це може бути навіть майже новий текст, тільки із 

збереженою канвою викладу. Бо й мета переказу — не просто механічно 

відтворити вже готове, а, наслідуючи гарні зразки, самому вчитися складати 

тексти. 

 

3. Написання твору 

Важливим моментом у розвитку зв’язного мовлення є підготовка до 

складання і особливо саме́ складання твору. 

У підготовці до складання тексту виділяються три етапи: 

конкретизація теми, формування плану тексту, збір матеріалу. Звичайно, це 

залежить від віку й підготовки учнів та виду роботи, що конкретно враховує 

вчитель. 

Тема — це життєве явище, подія, наукове питання, предмет розмови, що 

становить основний зміст тексту. 

Тема, йдеться про наукову працю чи про розмову з товаришем, завжди 

повинна бути конкретна, чітко визначена, зрозуміла тому, кому адресовано 

текст. Під час творення тексту не слід виходити за межі обраної теми, бо це 

розпорошує увагу, призводить до поверховості. Зміст усього тексту має 

підпорядковуватися одній обраній темі, одному авторському задумові. Отже, 

перш ніж творити текст, потрібно чітко з’ясувати для себе тему й окреслити її 

межі. 



План — це модель майбутнього тексту. Він спочатку існує в голові 

автора й поволі викристалізовується й обростає подробицями. 

План складається за схемою: від загального до часткового, від 

абстрактного (задум) до конкретного (реалізація задуму). Формування плану 

відбувається такими етапами: 1) осмислення наміру, усвідомлення мети 

майбутнього тексту; 2) вибір адресата; 3) перші начерки основних думок 

майбутнього тексту; 4) складання простого плану-схеми з 3 — 5 пунктів; 5) 

поділ пунктів на підпункти, деталізація їх; 6) перестановка окремих пунктів і 

підпунктів відповідно до загального задуму; 7) прив’язка окремих думок, 

прикладів, аргументів, образів до тих чи інших пунктів плану. 

План допомагає впорядкувати думки автора. “Якщо знання людини не 

впорядковані, то чим більше вона знає, тим більшою буде плутанина в її 

думках” (Герберт Спенсер). 

Найвідповідальнішим етапом у підготовці до складання тексту є збір 

матеріалу, який має на меті накопичення виражальних засобів, думок і фактів. 

По-перше, треба зжитися з темою, щоб думка свідомо й мимовільно 

працювала якийсь час на неї (бо будь-який текст — це передусім наслідок 

розумової діяльності його автора). Думки, які виникатимуть при цьому 

(байдуже, досконалі вони чи недосконалі), слід записувати або на окремих 

картках, або підряд в окремому зошиті, нумеруючи їх, щоб потім легше було 

відбирати і ставити їх на потрібні місця в тексті. 

По-друге, слід знайти літературу якщо не прямо з обраної теми, то 

чимось близьку до неї і, читаючи її, виписувати слова, словосполучення, 

звороти, а також окремі цитати, пов’язані з темою (цитати слід обов’язково 

брати в лапки й зазначати при них повну назву праці та вказувати сторінки), а 

також нотувати власні думки, які при цьому виникають. 

Звичайно, не весь зібраний матеріал буде потім використано: щось не 

стосуватиметься теми, щось виявиться надто другорядним, несуттєвим або й 

узагалі недоречним чи хибним, щось буде непереконливе, а чогось є надмір, 

введення його перевантажить текст. Але під час підготовки до складання 

тексту всі думки, факти тощо, більш-менш дотичні до обраної теми, слід 

ретельно занотовувати. 

Приступаючи до складання письмового тексту, першим чином треба 

добре обдумати заголовок. Він має бути короткий, конкретний, цікавий і 

виражати основну тему чи думку всього тексту. 

Текст поділяється на три неоднакові за обсягом частини: зачин (вступ), 

виклад і кінцівку. 

У зачині висловлюється щось найзагальніше, яке потім дістане свій 

розвиток у всьому подальшому викладі, або дається дуже стисле визначення 

предмета наступної розмови. Зачин повинен зацікавити читача чи слухача і 

водночас дати певний поштовх, напрям його думкам, заволодіти його увагою, 

активізувати уяву. Сам зачин має бути коротким, енергійним і навіть 

вражаючим. 



Основним у кожному тексті є виклад. Саме тут і міститься вся та 

інформація, заради передачі якої певним читачам чи слухачам і твориться 

текст. Виклад має бути підпорядкований основній темі й меті. При цьому 

треба стежити, щоб думки викладалися послідовно, не суперечили основній 

думці й були достатньо аргументовані. Кожна наступна думка повинна 

випливати з попередньої або доповнювати її. 

Докази, напруга з розгортанням теми повинні наростати, а не падати. 

Найсильніші аргументи, найяскравіші образи треба приберігати на 

завершення. “Кінець — ділу вінець”, — каже народна мудрість. 

Текст завершується коротким висновком, підсумком чи розв’язкою. Тут, 

якщо це науковий чи публіцистичний текст, можна повторити найважливіші 

думки, висловлені й аргументовані в основному викладі. Якщо це художній 

текст, наводиться епізод чи репліка, які певним чином перегукуються із 

зачином. У всякому разі кінцівка не повинна суперечити попередньому 

викладові, його спрямуванню. Вона так чи інакше підсумовує, завершує все 

сказане раніше. 

Тема вважається розкритою, якщо в тексті: 

1) викладено найважливіший матеріал, враховано всі докази за і проти і 

всі вони логічні, переконливі; 

2) наведено достатню кількість достовірних аргументів, фактів, які 

розкривають, підтверджують основну думку твору; 

3) нема нічого зайвого, нема суперечностей у міркуваннях, описах, 

розповіді. 

Мовне оформлення тексту проходить кількома етапами. На першому, 

підготовчому етапі автор ретельно добирає слова й вислови, які відповідають 

темі, задумові, меті й установці на читача чи слухача. На другому етапі йде 

формування словосполучень, речень, уривків тексту (синтаксичних єдностей, 

фрагментів), усього тексту. Це формування відбувається відповідно до 

попередньо складеного плану. При цьому в план можуть вноситися певні 

уточнення, доповнення, інші корективи. Третій етап — це мовне шліфування 

тексту й увиразнення його. При цьому перевіряємо: 

1) чи вживання слів, побудова словосполучень і речень відповідають 

літературній нормі, а якщо це письмовий текст, то ще й чи правильно 

написано слова, розставлено розділові знаки; 

2) чи слова, словосполучення й речення точно виражають думку, чітко 

творять образи, навіюють потрібний настрій; 

3) чи всі мовні засоби витримано в одному стилі, чи нема стильового 

різнобою, дисонансу. 

Водночас треба усувати й зайву багатослівність, щоб за словами не 

загубилася думка. Бо чим більше слів, тим важче збагнути, що хотів сказати 

автор. 

Теми для творів повинні бути конкретні, пов’язані з повсякденним 

життям, з міжлюдськими стосунками, з навколишнім середовищем. Бажані 



навіть такі теми, як “Що я бачу з мого вікна”, “По дорозі до школи”, “Класна 

дошка”. Це розвиває спостережливість у дітей, здатність пов’язувати 

реальність зі словом. Менше абстрактності в темах, більше конкретності. Це 

стосується навіть творів-роздумів. І перед написанням того чи іншого твору 

треба давати дітям зразки таких творів, написаних досвідченими 

письменниками. Наслідування — найкращий вчитель для дитячого віку. 

 

 

ІV. Мислення як феномен людини 

 

Кажуть: школа дає знання. Але ці знання учні засвоюють, як правило, 

фрагментарно, не всі знання їм пригодяться в житті, обсяг знань про світ, про 

природу, про людське суспільство постійно збільшується, змінюються самі 

знання, а деякі з них згодом виявляються фальшивими. Отже, не знання 

основне в навчанні (хоч ними, які не є, ігнорувати не можна), а мислення, яке 

дає людині змогу самій доходити все нових і нових правдивих знань. 

Усім, чого досягла людина впродовж свого існування, вона завдячує 

своєму мисленню. “Думаю, значить існую“, — проголосив відомий філософ 

Рене Декарт. 

Що таке мислення? В енциклопедичному словнику дано таке його 

визначення: “Виникнення мислення пов’язане насамперед з суспільним 

розвитком людини. Воно існує в нерозривному зв’язку з трудовою і мовною 

діяльністю, властивою лише людському суспільству. Тому мислення людини 

відбувається в найтіснішому зв’язку з мовою і наслідки його в мові 

фіксуються. Джерелом мислительної діяльності є чуттєве пізнання окремих 

сторін і властивостей дійсності. Мислення є найвища форма відображення 

дійсності. В процесі мислення людина відкриває загальне в предметах і 

явищах, взаємодію, закони… Пізнання нового відбувається через ряд 

мислительних операцій: аналіз і синтез, порівняння, абстракцію і 

конкретизацію, узагальнення, систематизацію. Мислительні процеси 

відбуваються у формі суджень і умовиводів” (Український радянський 

енциклопедичний словник, т. 2. — К.: АН УРСР, 1967. — С. 490). 

Мислення людини є психічно пізнавальним процесом, за допомогою 

якого розкриваються загальні властивості предметів, явищ. Воно має дві 

основні властивості: узагальненість і опосередкованість. Узагальненість 

мислення полягає в тому, що людина, одержуючи інформацію про предмети і 

явища, аналізує їх, порівнює, виявляє зв’язки між ними, групує, створює 

ідеальний образ певної групи об’єктів, робить висновки у вигляді загальних 

положень. Опосередкованість мислення виявляється в тому, що воно дає змогу 

зрозуміти те, що не дається нам через відчуття, сприймання, дійти до 

внутрішньої суті речей і явищ. “Мислення людини є узагальненим, 

опосередкованим відображенням дійсності, що відбувається на основі аналізу, 

синтезу, абстрагування, конкретизації ознак предметів” (Скрипченко О.В., 



Падалка О.С., Скрипченко Л.О. Психолого-педагогічні основи навчання. — т. 

І. — К.: Укр. центр дух. культури, 2008. — С. 356). 

 

1. Homo sapiens — людина мисляча 

Людина вивищилася серед земних істот завдяки своєму розумові. Але 

розум — це ще не просто незчисленна кількість різних нервових клітин 

(нейронів) головного мозку людини. Розум — це насамперед безліч зв’язків 

між нейронами головного мозку, які в дітей щойно формуються. 

“Головний мозок завбільшки приблизно з грейпфрут, — пише відомий 

психолог Д.Кун. — Маючи вагу трохи більшу 3 футів (1,4 кілограма), він 

складається зі 100 мільярдів нейронів, індивідуальних нервових клітин… 

Кожен нейрон у чарівливому світі головного мозку пов’язаний із 15000 інших 

нейронів. Ця мережа забезпечує об’єднання й збереження величезної кількості 

інформації. Фактично в головному мозку окремої людини може бути більше 

“доріжок”, що зв’язують між собою нейрони, ніж атомів у всьому всесвіті” 

(Кун Дэннис. Основы психологии: Большая энциклопедия психологии. — 

СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. — С. 75). 

Зв’язки між нейронами (“доріжки”), властиві людині як homo sapiens, 

найінтенсивніше формуються в ранній період її життєдіяльності за допомогою 

нервових відростків (волокон). Від того, як сформовані й упорядковані ці 

зв’язки, великою мірою залежить уся подальша поведінка людини, сприйняття 

нею дійсності, спосіб думання. Людина, так би мовити, запрограмовується з 

дитинства. 

Якщо формування зв’язків між нейронами головного мозку дитини буде 

залишене саме на себе або відбуватиметься під якимось негативним впливом, 

то таким буде й мислення майбутньої людини. На початку книжки я вже 

згадував про дівчину Камалу, яка змалку виховувалася серед вовків. Нічого 

людського в її поведінці, вчинках не було, не кажучи вже про мислення, навіть 

про саму здатність мислити. Люди, які опікувалися цією людською істотою, 

нічого вже зарадити не могли. Час, сприятливий для розвитку мислення, було 

безповоротно втрачено. І що основне: поведінкові навички, набуті дитиною 

змалку, потім було вже неможливо змінити чи вдосконалити. 

Перші прояви мислення в дитини з’являються, коли вона починає 

сприймати зовнішній світ і себе в ньому, але його механізми остаточно 

формуються в підлітковому віці, тобто в період від 10—11 до 14—15 років. У 

цьому віці “процес соціогенезу вищих психічних функцій призводить до 

нових взаємозв’язків між ними. Якщо ж намагатися глибше пізнати, в чому 

полягає новий тип розвитку в цьому віці, то він передусім включає утворення 

нових зв’язків, нових взаємозалежностей, нових структурних поєднань між 

різними психічними функціями: пам’яттю, уявою, почуттям, волею та ін. З 

мисленнєвою діяльністю відбуваються зміни, які визначають перехід до 

абстрактного і формального мислення” (Вікова та педагогічна психологія / 



Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — 2-е вид. — К.: 

Каравела, 2007. — С. 156—157). 

Вчити дітей правильно, логічно мислити потрібно так само, як ми вчимо 

їх правильно тримати ложку, виделку, ножа, як вчимо їх одягатися, взуватися, 

поводити себе серед людей тощо. Правильно мислити — це насамперед 

бачити й розуміти причиново-наслідкові зв’язки між явищами, робити 

правильні висновки з різних подій і приймати оптимальні рішення в різних 

ситуаціях, розрізняти добрі й погані вчинки й адекватно реагувати на них, 

сприймати себе відповідно до суспільних норм у стосунках з іншими людьми, 

у ставленні до навколишньої природи, виходячи з об’єктивних 

закономірностей, які існують у світі. “Щасливий той, хто речей зрозуміти 

зуміє причину”, — сказав ще давньоримський поет Вергілій. 

Світ, що оточує нас, стає дедалі складнішим, знання — неосяжнішими, і 

до того ж вони не завжди й не всі достовірні. Тому ніяке навчання не в змозі 

забезпечити людину раз і назавжди безпохибними життєвими орієнтирами й 

вказівками. Людина приречена самотужки аналізувати життєві ситуації й 

приймати потрібні рішення. Домагається успіху той, хто вміє спостерігати й 

робити адекватні висновки, хто логічно мислить і відповідно діє. Як слушно 

зауважив французький філософ ХVІ століття Мішель Монтень, “розум, добре 

впорядкований, цінніший від розуму, добре начиненого”. 

“Значення мислення в житті людини полягає в тому, що воно дає 

можливість наукового пізнання світу, передбачення і прогнозування розвитку 

подій, практичного оволодіння закономірностями об’єктивної дійсності, 

постановки їх на службу потребам та інтересам людини. Мислення є 

підвалиною свідомої діяльності, формування її розумових та інших 

властивостей. Рівень розвитку мислення визначає, якою мірою людина здатна 

орієнтуватися в навколишньому світі, як вона панує над обставинами та над 

собою” (Максименко С.Д. Загальна психологія. — К.: Центр навчальної 

літератури, 2008. — С. 168—169). 

Для вироблення логічного мислення в дітей якнайбільше матеріалу дає 

рідна мова. Вона ввібрала в себе досвід сотень і сотень попередніх поколінь, її 

формували й удосконалювали мільярди наших предків, і кожен з них вклав у 

неї частку свого інтелекту. Вона відображає найрізноманітніші життєві 

ситуації. В її граматичній структурі, у моделях побудови словосполучень і 

речень, у ритмах акумульоване те, що люди мільйони разів схоплювали 

інтуїтивно й потім мільйони разів перевіряли на практиці, тобто мова вже 

своїм ладом несе певні відомості про навколишнє середовище, про його 

структуру, про орієнтацію в ньому. 

Саме в процесі виявлення закономірностей, закладених у рідній мові, 

можна якнайкраще й усебічно впливати на розвиток розумових здібностей 

дітей, моделювати їхню майбутню розумову діяльність. Але для цього треба 

відповідно спланувати навчальний матеріал і логічно подавати його. Учні 

мають усвідомити, що наша мова — її фонетика, граматика, словотвірні 



моделі, моделі висловлювань — це чітко, напрочуд логічно організована 

структура. 

І ще одне, найважливіше: у спостереженнях за мовними явищами, у 

виведенні й формулюванні правил повинні брати найактивнішу участь самі 

учні. Не готові знання має засвоювати дитина, як цього вимагає більшість 

методичних розробок з рідної мови, а здобувати їх власними розумовими 

зусиллями, звичайно, з допомогою вчителя. Крім того, що дитина в такому 

разі переживає радість причетності до інтелектуальної роботи, радість 

відкриття, проймається самоповагою, набуває впевненості в собі, у неї 

формуються алгоритми пізнавальних і мисленнєвих дій, потрібні людині за 

будь-яких обставин, а не тільки під час навчання. І знання, здобуті дитиною 

самотужки, набагато тривкіші, ніж накинуті їй силоміць. 

 

2. Закони логічного мислення 

“Серед мисленнєвих операцій найважливішими вважаються аналіз, 

синтез, порівняння, абстрагування та узагальнення. Можна назвати ще 

класифікацію і систематизацію” (Психологія: Підручник / Ю.Л.Трофімов, 

В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л.Трофімова. — 5-те вид. — К.: 

Либідь, 2005. — С. 272). 

Аналіз — це уявне розчленування об’єктів у свідомості, виділення в них 

окремих частин, сторін, елементів, ознак і властивостей. Синтез — уявна дія, 

протилежна аналізові, внаслідок якої в нашій уяві виникає цілісний образ 

якісно нового об’єкта. За допомогою порівняння виявляються схожі та 

відмінні ознаки й властивості об’єктів. Абстрагування полягає в уявному 

відокремленні одних ознак і властивостей від інших і від самих предметів, 

яким вони властиві. Узагальнення виділених ознак і властивостей предметів та 

явищ дає можливість згрупувати об’єкти за видовими, родовими та іншими 

ознаками. Така операція називається класифікацією. Систематизація 

забезпечує подальше уявне об’єднання не окремих об’єктів, як це 

спостерігається при класифікації, а груп і класів їх. 

Цим логічним операціям, як правило, передує гіпотеза — припущення 

про існування певної закономірності, яке треба довести. Формування й 

доведення гіпотези проходить чотири етапи: 1) висунення початкового 

здогаду; 2) врахування якомога більше фактів, що стосуються предмета чи 

явища, і уточнення на цій підставі початкового здогаду; 3) виведення 

можливих наслідків з гіпотези; 4) перевірка того, наскільки можливі наслідки 

відповідають об’єктивній дійсності, виявленим фактам. 

Отже, основним інструментом мислення є міркування. Міркувати — 

означає в думках докладно перебирати, всебічно зважувати що-небудь, 

намічаючи можливі варіанти розв’язків, висловлювань, дій, дошукуватися 

істини. Мета кожного окремого міркування — знайти правильний висновок. 

Що ж потрібно, щоб висновок не був хибний? 



По-перше, мають бути правильними засновки, і, по-друге, так само має 

бути правильним хід міркувань. “Істинними є думки, які в принципі, загалом, 

відповідають дійсності за своїм змістом… Правильне міркування — 

міркування, в якому одні думки (висновки) з необхідністю випливають з 

інших думок (засновків)” (Тофтул М.Г. Логіка: Посібник. — К.: ВЦ 

“Академія”, 2003. — С. 11). 

Поняття, вжиті в засновках, повинні бути чітко визначеними, тобто 

відображати в собі ознаки, які є одночасно загальними, істотними, 

необхідними, внутрішніми та опосередкованими. Випадкові, неістотні ознаки, 

властиві групі об’єктів чи окремому предмету або явищу, в такому понятті не 

враховуються. Наприклад, коли ми, говорячи про вживання апострофа, 

використовуємо поняття “губні приголосні”, то не беремо до уваги те, що 

серед них є губно-губні і губно-зубні. Це в даному разі неістотне. 

Хід міркувань визначається такими найважливішими законами логіки, 

як, зокрема, закон тотожності, закон несуперечності, закон виключення 

третього, закон достатньої підстави.  

Закон тотожності вимагає, щоб кожна думка була чіткою за обсягом, 

ясною за змістом і залишалася незмінною протягом усього того самого 

міркування. У ході міркування не допускається підміна одного поняття іншим, 

навіть близьким. Ні в якому разі в тому самому висловлюванні не можна 

сплутувати, наприклад, граматику як розділ науки про мову і граматику як 

граматичну будову мови — це різні поняття. 

Закон несуперечності полягає в тому, що два судження, в одному з яких 

щось стверджується, а в другому те саме в той самий час в тому ж обсязі 

заперечується, не можуть бути водночас істинними. Підставою для цього 

закону є те, що той самий предмет не може воднораз мати й не мати тієї самої 

властивості. Наприклад, про іменник сонце не можна сказати, що його в тому 

самому реченні (Хмара сонце заступила) вжито водночас і в знахідному, і в 

називному відмінку. 

Закон виключення третього має на увазі, що із двох суперечних суджень 

одне безперечно істинне, друге — хибне, третього бути не може. Але цей 

закон діє лише між загальностверджувальним і частковозаперечним, 

загальнозаперечним і частковостверджувальним судженнями. Наприклад, з-

поміж двох тверджень всі іменники відмінюються і деякі іменники не 

відмінюються перше хибне, друге істинне.  

Закон достатньої підстави передбачає, що достовірною є тільки та 

думка, істинність якої достатньо аргументована. Коли, наприклад, учень каже, 

що в реченні Урожай зібрано іменник урожай є підметом, бо він, мовляв, 

відповідає на питання що?, тобто на питання називного відмінка, то це 

твердження буде недостатньо аргументоване і, отже, хибне. Адже від слова 

зібрано ставиться питання знахідного відмінка, яке обов’язково виражається 

двома словами: кого? що? Отже, слово урожай у цьому реченні виступає 

додатком, а не підметом. 



До висновку можна йти двома шляхами: від одиничного до загального і, 

навпаки, від загального до одиничного. 

Міркування, коли на підставі знання про окреме робиться висновок про 

загальне, називають індукцією. Індукція буває повна, коли висновок робиться 

на підставі розгляду всіх можливих випадків, про які йдеться у висновку, і 

неповна, коли висновок про явище чи групу явищ роблять на підставі 

спостереження лише частини їх. Повна індукція при істинних засновках дає 

достовірний висновок; при неповній індукції висновок буде до певної мірі 

проблематичний. 

Міркування, протилежне індукції, коли на підставі знання про загальне 

робиться висновок про окреме, називають дедукцією. Щоб дійти правильних 

висновків, застосовуючи цей метод пізнання, треба досконало враховувати 

загальні властивості й закономірності, властиві групі предметів або явищ, 

куди входить досліджуваний об’єкт. 

“Кожна форма мислення є не тільки формою існування, а й формою 

розвитку знань…” (Тофтул М.Г. Логіка: Посібник. — К.: ВЦ “Академія”, 2003. 

— С. 263). І це забезпечує чітка визначеність, послідовність, несуперечливість 

і доказовість логічно правильного мислення.  

На жаль, у подачі теоретичних положень з рідної мови не тільки на 

уроках, а й у багатьох підручниках нерідко недооцінюється розвиток 

логічного мислення дітей, нехтуються вимоги й закони логіки. Це спотворює 

знання, робить їх хибними, а отже, й непридатними в житті. “Неправильне 

знання гірше, ніж незнання”, — писав колись А.Дистервег. 

 

3. Логічна організація навчального матеріалу 

Викладаючи мову в школі, треба виходити з того, що мова — це логічно 

впорядкована система систем. Інакше вона б не могла ефективно виконувати 

свого призначення — бути досконалим інструментом мислення й 

універсальним засобом міжлюдського спілкування. 

Мова має два вияви: мовні засоби і мовлення. Мовні засоби існують в 

уяві людей (як інструменти на складі), на письмі їх фіксують у словниках і 

граматиках. Мовлення — це те, що ми озвучуємо, говоримо, на письмі воно 

має форму текстів. Мовні засоби реалізуються в мовленні, мовлення формує і 

живить мовні засоби. Мовні засоби не існують без мовлення, і мовлення 

неможливе без мовних засобів. 

У мовознавчій літературі мовні засоби хибно називають мовою, 

протиставляючи її мовленню. Це все одно, що дерева протиставляти соснам. В 

українській мові слово мова означає водночас і “мовні засоби”, і “мовлення” 

(Див.: Словник української мови. — К.: Наукова думка, 1973. — Т. ІV. — С. 

768—769). Тому треба розрізняти мовні засоби і мовлення, а не мову й 

мовлення (це логічна помилка). 

Щодо мовних засобів, то вони складаються з трьох основних 

компонентів: фонетики, лексики й граматики. Фонетика становить 



матеріальну оболонку мови: за допомогою звуків ми передаємо інформацію 

один одному й сприймаємо її. Лексика членує всесвіт, що існує в нашій уяві, 

на окремі частинки й дає їм узагальнені назви, якими, спілкуючись, ми умовно 

замінюємо в нашій пам’яті реальні чи уявні речі та явища. А граматика дає 

нам змогу — так само умовно — показати реальні чи уявні зв’язки, які 

існують між речами та явищами, а також позначити деякі найзагальніші 

властивості буття (як, наприклад, час, число тощо). 

Кожен з цих компонентів мови становить свою певним чином 

організовану систему. 

Звуки (фонеми) поділяються на голосні та приголосні. Голосні 

протиставляються між собою за місцем творення й ступенем піднесення язика; 

приголосні групуються за участю голосу й шуму, за місцем перепони, за 

способом подолання перепони тощо. Слова (лексика) поділяються на 

самостійні й службові частини мови та вигуки, а самостійні слова 

об’єднуються за функціями називання в іменники, прикметники, числівники і 

так далі, службові — за роллю в побудові висловлювань. Граматика оперує 

типовими моделями словотвору, словозміни (морфологія) й творення 

словосполучень та речень (синтаксис). 

У мовленні (побудові висловлювань) виокремлюються певні ієрархічні 

(від найнижчого до найвищого) рівні вираження. 

Найнижчий рівень — фонемний. Фонеми (звуки) самі по собі змісту не 

виражають: б, з, е. Але з них будуються всі вищі рівні мовлення. 

Наступний рівень‚ який виражає поки що лише найзагальніші елементи 

змісту — морфемний. Морфеми (корені, префікси, суфікси, закінчення) 

призначені для побудови слів і існують лише в складі слів: хмар, без, н, ий. 

Рівень слова передає вже конкретні елементи змісту: безхмарний. Але 

саме по собі слово‚ якщо воно не оформлене як речення‚ змісту ще не 

виражає. Щоб увійти до складу конкретного речення, слово спочатку набуває 

певної форми й поєднується з іншим словом у словосполучення. 

Рівень словосполучення уточнює значення окремих слів як виражальних 

засобів‚ готує їх до вираження конкретного змісту: безхмарне дитинство. У 

словосполученні всі значення слова, непотрібні для вираження певного змісту, 

відсікаються, залишається лише актуальне значення (наприклад, те саме слово 

хмара в різних словосполученнях має різне значення: грозова хмара, хмара 

пилу, хмара людей). 

Зміст виражається реченням: Безхмарне дитинство минає. Але для 

вираження розгорнутої інформації одного речення, звичайно, недостатньо. 

Тоді речення входить у синтаксичну єдність як її складова частина: Ми 

стаємо дорослими. Безхмарне дитинство минає. Кожному з нас треба 

вибирати самостійну дорогу в житті, щоб не опинитися на його узбіччі. 

Синтаксичні ж єдності творять текст. Серед цих мовленнєвих рівнів основні 

— слово, речення, текст; інші — допоміжні, перехідні. 



Така ієрархічна організація виражальних засобів (фонема — морфема — 

слово — словосполучення — речення — синтаксична єдність — текст) 

забезпечує економне й досить точне вираження змісту. 

Отже, мова — це не довільний набір звуків, правил і слів, а логічно 

організована система мовних одиниць (знаків) різного рівня, яка є ефективним 

засобом мислення та обміну інформацією між людьми в суспільстві. 

Так само логічно слід будувати й викладання рідної мови (її теоретичних 

основ) дітям у школі 

Систематичний курс рідної мови в школі розтягується на тривалий час. 

Отже, учні, перш ніж зануритися в цей курс, повинні пропедевтично дістати 

цілісне уявлення про структуру мови з тим, щоб потім відповідно групувати й 

систематизувати конкретні відомості про неї в своїй пам’яті. Тому цей 

стислий пропедевтичний огляд основних мовознавчих питань не слід 

переобтяжувати теорією — діти мають осягнути живу мову “в мініатюрі“ 

(мовні засоби і мовлення), відчути її будову в цілому. Постає тільки питання, 

від чого починати: від звуків чи від тексту?  

Пропедевтичний курс рідної мови найдоцільніше почати саме з розмови 

про текст. Творення текстів — це й є кінцева практична мета навчання мови. 

Отож що раніше розпочати роботу над цим завданням, тим кращих успіхів 

можна сподіватися. 

Текст складається з речень, тому й наступна тема — речення. І перш ніж 

розбирати речення за його членами, слід розглянути будову словосполучень, 

виділяючи їх із тих же речень, щоб від цього перейти до визначення членів 

речення, насамперед підмета й присудка. Адже члени речення визначаємо 

лише в словосполученнях, ставлячи питання від одного члена до іншого. 

Серед словосполучень логічно розрізняти підрядні предикативні й 

непредикативні та сурядні словосполучення: саме такими трьома способами й 

поєднуються слова в реченні. Інакше розгляд словосполучень втрачає будь-

який резон (Див.: Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За 

загальною редакцією І.К.Білодіда. — К.: Наукова думка, 1972. — С. 51—118; 

Ющук І. Словосполучення // Дивослово. — 2009. — № 10. — С. 26—30). 

Після ознайомлення зі структурою різного виду речень слід докладніше 

спинитися на питаннях лексики (речення ж будуються зі слів): бо ж одне з 

основних завдань вивчення мови — збагачення словникового запасу учнів. 

Що багатша лексика, тим чіткіше й глибше мислення. І остання тема в 

пропедевтичному курсі мови — будова слова. Без докладного знання будови 

слова дітям важко буде збагнути логіку деяких фонетичних явищ та 

відповідних правописних правил. Після цього переходимо до фонетики. Це 

вже буде початок систематичного курсу рідної мови. 

Розглядаючи в такому порядку мовні явища (текст — речення — 

словосполучення — член речення — слово — морфема — звук), діти 

мимоволі проймуться думкою про системну, ієрархічну структуру мови, про її 



логічну впорядкованість. Це має психологічно підготувати їх до сприйняття 

вього систематичного курсу рідної мови. 

Систематичний теоретичний курс рідної мови починається з вивчення 

фонетики й правопису. Далі логічно перейти до розгляду будови слова й 

словотвору, а відтак до поглиблення відомостей про лексику. Вивчення частин 

мови тісно пов’язане з лексикою і передбачає виділення ознак і властивостей її 

окремих груп. Наступний етап — словосполучення, у якому реалізуються 

властивості окремих категорій лексики, після цього речення — прості 

неускладнені, прості ускладнені та складні, потім синтаксична єдність і 

нарешті — текст як найвищий ступінь самовираження людини. 

Основна вимога до планування теоретичного матеріалу — це строге 

дотримання системності, послідовності й наступності. “Мовні знання стають 

глибокими й міцними тоді, коли вони виступають у свідомості учня в певній 

системі… Оволодіння системою мовних знань являє собою утворення 

відповідної системності в роботі мозку. Утворювані в процесі вивчення мови 

нервові зв’язки в корі великих півкуль мозку систематизуються, утворюються 

динамічні стереотипи, які відтворюються все легше й автоматичніше” 

(Методика викладання української мови в середній школі / За ред. 

С.В.Чавдарова і В.І.Масальського. — К.: Рад. Школа, 1962. — С. 48). У такому 

разі системність у сприйнятті дійсності і в мисленні входить у звичку людини, 

стає визначальною рисою її міркувань. 

“Знання людини в невпорядкованому стані погіршують її мислення” 

(Герберт Спенсер). 

Як же подавати цей теоретичний мовний матеріал: як готові істини, уже 

сформульовані мовознавцями, чи як самостійне доходження суті явищ? 

“У школі повинне панувати мислення, отже — запитання й відповіді, 

пошуки й відкриття” (Дистервег А. Избранные педагогические сочинения. — 

М., 1956. — С. 182), — писав А.Дистервег. І в іншому місці: “Поганий учитель 

подає істину, добрий — вчить її знаходити” (Там само. — С. 158). “Внесення 

елементу дослідження в навчальну діяльність сприяє вихованню в школярів 

активності, ініціативності, допитливості, розвиває їхнє мислення, заохочує 

потребу дітей у самостійних пошуках” (Дичківська І.М. Інноваційні 

педагогічні технології. — К.: Академвидав, 2004. — С. 182). 

 

V. Пропедевтичний курс рідної мови в 5 класі 

 

Вступний курс рідної мови не повинен бути перевантажений 

теоретичними викладками й спеціальною термінологією. Тут ми повинні 

насамперед узагальнити й систематизувати вивчене дітьми в початкових 

класах і дати загальне уявлення про структуру мови. 

 

1. Поняття про текст 



Діти сприймають мову насамперед у текстах — у різних розповідях та в 

діалогічному мовленні. Будь-який зміст найповніше виражає себе лише в 

тексті. 

Текст. Розмову про текст починаємо з того, що людська мова — складна 

система, в якій можна виділити різні деталі та блоки — як у тій будівлі, у якій 

ми сидимо. 

Найменша цеглина мови — це звук: а, м. Звуки об’єднуються в склади: 

ма, склади — в слова: мама, слова — у словосполучення: рідна мама. Зі слів 

та словосполучень утворюються речення: Немає ближчої людини за рідну 

маму. А з речень складається текст: Немає ближчої людини за рідну маму. 

Вона і порадить, і розрадить. Вона і допоможе, коли тобі важко. Мама, 

якщо треба, й насварить, але з любов’ю, бо вона ж — найрідніша. 

Спостереження 1. А тепер, діти, поміркуємо, що ж таке текст. Перед 

вами два записи. В обох ті самі слова й ті самі речення. Який з цих записів 

текст і чому? Чим текст відрізняється від простого набору речень? Які засоби 

використовуються для поєднання речень у тексті? Яка роль у цьому 

займенників? Для чого повторюються ті самі слова в різних реченнях? 

І. То була не вичитана, а здійснена казка. Де-не-де на ньому підносились 

темно-зелені острівці споришу. Так, золотого кораблика! Я спинився 

зачарований. На майдані було справжнісіньке море. Я майже не здивувався, 

коли між споришевими острівцями побачив золотого кораблика. 

ІІ. На майдані було справжнісіньке море. Де-не-де на ньому підносились 

темно-зелені острівці споришу. Я спинився зачарований. То була не вичитана, 

а здійснена казка. Я майже не здивувався, коли між споришевими острівцями 

побачив золотого кораблика. Так, золотого кораблика! (За Б.Антоненком-

Давидовичем). 

Діти за навідними запитаннями вчителя роблять висновок, що в тексті 

речення об’єднані спільним змістом і розташовані в потрібній для розкриття 

теми послідовності: кожне наступне речення розвиває думку, висловлену в 

попередньому. Думка зачіплюється за думку. Образ поєднується з образом. І 

таким чином в нашій уяві створюється суцільна картина в її розвиткові.  

Для закріплення зробленого висновку пропонуємо учням відновити вірш  

Т.Шевченка, правильно розставивши речення. 

1. Лину я, лину, думу гадаю, і ніби серце одпочиває. 2. Радіють люди, що 

одпочинуть, а я дивлюся... 3. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка 

тихне, поле німіє. 4. І серцем лину в темний садочок на Україну. 

Спостереження 2. Пропонуємо дітям розглянути будь-який текст. Чи 

текст надруковано суцільним масивом, чи він поділений на менші частини? 

По скільки речень об’єднано в таких частинах? Як і для чого великий текст 

ділять на менші частини? 

Отже, текст ділиться на абзаци. В абзаці речення об’єднані якоюсь 

однією думкою. Перше речення в абзаці на письмі починається з нового рядка 

з відступом. 



Стилі мовлення. Повідомляємо, що залежно від потреби і обставин про 

те саме люди повідомляють по-різному: в одних випадках вживають одні 

слова, в інших інші, інакше будують речення, тобто вживають різні стилі 

мовлення. Таких стилів є кілька. Називаємо їх. Але надалі обмежуємося тільки 

двома, тими, з якими діти в цьому віці найбільше стикаються, — науковим і 

художнім. Основне, щоб учні збагнули, що таке стиль і в чому полягає різниця 

між стилями. 

Спостереження. Пропонуємо порівняти два описи осені в різних 

стилях. Чим різняться вони? Де вжито слова з повсякденного життя, а де 

використано спеціальні слова — терміни? За яким текстом осінь можна 

намалювати, а за яким цього зробити не вдасться? 

І. Осінь — пора року, що триває в Північній півкулі Землі від дня 

осіннього рівнодення (23 вересня) до дня зимового сонцестояння (22 грудня). 

За календарем осінню називають місяці вересень, жовтень і листопад. У 

Південній півкулі в цей час — весна (З довідника). 

Пояснюємо, що слово рівнодення означає “час, коли тривалість дня і 

ночі на всій Землі однакова”, це стається двічі на рік: навесні — 20 або 21 

березня і восени — 23 вересня; а сонцестояння — час, коли різниця між 

тривалістю дня і ночі найбільша: влітку — 22 червня, взимку — 22 грудня. 

ІІ. Як непомітно і швидко надійшла осінь! Мабуть, давно вже сиділа 

вона, причаївшись у високій кукурудзі на городі. І коли одного темного й 

похмурого вечора застукала й зарипіла віконницями буря, осінь вийшла із своєї 

схованки. Вона стояла просто серед городу і тепер уже не ховалася і не 

крилась, бо й сховатись їй не було куди (О. Донченко). 

Діти повинні самі зробити висновок, що в тексті художнього стилю є 

багато образних висловів, докладно описуються предмети і явища, у 

науковому натомість є спеціальні слова, наводяться точні дані. 

Щоб учні ще краще відчули різницю між цими двома стилями, 

пропонуємо їм визначити стильову належність поданих уривків речень.  

Зниження температури; з дня на день стає холодніше; відбувається 

переміщення потоків повітря в горизонтальному напрямі; гасає вітер по 

садах; пристосування до кліматичних змін; осінь-чарівниця; жовтіють зелені 

коси берези; клен палає жовтогарячим полум’ям; міжклітинна речовина; 

масове опадання листків; м’якою ковдрою листя встеляє землю; поживні 

речовини з листя переходять у ґрунт. 

Типи мовлення. Оскільки діти мають складати різні тексти, бо це, 

власне, і є мета навчання мови, то їм потрібно дати поняття про такі різновиди 

текстів, як розповідь, опис і роздум. Домагаємося, щоб учні, виходячи із 

семантики назв, самі схарактеризували ці типи мовлення, як вони їх уявляють 

собі. 

Спостереження. Для закріплення можна використати чудове 

оповідання Є.Гуцала “Гнідий лошачок”, у якому є елементи всіх трьох типів 

мовлення. Наводжу відповідно три уривки з нього: 



І. Опис. Гнідий лошачок — ноги стрункі і міцні, шерсть вилискує, хвіст 

розпушений, вушка нащулені, немов уловлюють у настрої сонця і в настрої 

ранкової години щось неймовірне, щось бентежне, щасливе! Гнідий лошачок 

— яка краса молодості, сили, в котрій відчувається ніжність і натхнення, 

яка краса рівного, легкого бігу, що можна порівняти тільки з польотом!  

ІІ. Розповідь. Він пробіг по колгоспному подвір’ю, й коли йому назустріч 

трапилась жінка-доярка, то він спинився на місці, далі скочив убік — і вже 

побіг так хутко, наче за ним гнались, наче ось-ось могли наздогнати. Й люди, 

що були на артільному господарстві й бачили в цей час молоденького 

лошачка, позастигали, дивились на нього, не одне усміхнулось, не одному 

стало добре, немов пощастило побачити щось невимовно гарне. 

ІІІ. Роздум. Куди біг лошачок? Може, назустріч весні? Чи назустріч 

великому простору і великій волі, яку лошачок відчував, уловлював, і до якої 

можна було домчати тільки найпрудкіш біжучи. Чи летів назустріч своїй 

молодості, що клекотіла йому в жилах, підганяла, не давала спокою — й він 

гостро чув на собі її шалену вуздечку, її непереборну спонукальну міць? 

Три типи мовлення — це три форми пізнання того самого фрагмента 

дійсності, три відповіді на три питання в нашій свідомості: що воно таке? що 

воно робить? чому або навіщо воно це робить? 

Матеріал  для  вправи .  Знайти в тексті елементи розповіді, опису й 

роздуму: Дрова Толька різав удвох з матір’ю. Валик при цьому сідав на ґанку із 

шматком хліба, помащеним олією і посипаним сіллю, кусав той хліб і 

задумливо дивився, як хиляється туди-сюди, виспівуючи, пилка і як випорскує з 

одного й другого боку золотистими віялами тирса. Відбувалося таке 

щовечора, коли тільки-но починали заповзати сутінки, були ще тонкі й 

прозорі, але вже синили простір. Незмінно виходив із буди старий 

флегматичний Жук, сідав і ловив тремтливими ніздрями запах живиці. Цей 

запах заповнював увесь невеликий дворик, від того ще м’якше й відчутніше 

дихало осінню, а вони відчували тиху злагоду і спокій (Вал. Шевчук). 

2. Речення як основна одиниця мовлення  

Речення. Що б ми не хотіли сказати, мусимо його оформляти реченням. 

Побудова речень має свої правила й закони. 

Спостереження 1. Із чого складається текст? Із речень. А що таке 

речення? Це, звичайно, набір слів, а інколи й одне слово. Після такого чи 

подібного вступу даємо учням розглянути послідовно набори слів. 

1. Внизу у небі мокро читали двері, відлітаючи в жовтий сміх. 2. Десь 

небо тужливо курликати журавлі відлітати теплий край. 3. Десь, у, небі, 

тужливо, курликали, журавлі, відлітаючи, в, теплий, край. 4. Десь у небі 

тужливо курликали журавлі, відлітаючи в теплий край (В.Кучер). 

Діти роблять висновок, що перший набір слів не є реченням, бо він не 

осмислений, нема в ньому ніякої думки. Другий набір не є реченням, бо слова 

в ньому не пов’язані між собою граматично. Третій набір  не є реченням, бо в 

цьому записі не відображено інтонації; слова, записані таким чином, треба 



було б вимовляти ізольовано одне від одного. І нарешті четвертий набір слів є 

реченням, бо: 1) виражає певну думку; 2) слова в ньому граматично пов’язані 

між собою; 3) читається з відповідною інтонацією. 

То що ж таке речення? Це осмислений набір граматично пов’язаних між 

собою слів, що вимовляється з певною інтонацією. Коротше: це набір слів, 

об’єднаний думкою, граматикою й інтонацією. 

Спостереження 2. З якою метою ми користуємося реченнями? Діти 

підказують: щоб комусь про щось розповісти, щоб когось про щось запитати, 

щоб когось до чогось спонукати. Тому і є три різновиди речень за метою 

висловлювання (важливо, щоб діти самі назвали ці терміни): розповідні, 

питальні й спонукальні. А якби в кінці речення поставити знак оклику (знак 

того, що речення вимовляється з окличною інтонацією), то як би ви його 

назвали? Окличним. Учні дають визначення цих видів речень, знаходять їх у 

пропонованих учителем вправах, самі складають відповідні речення. 

Матеріал  для  вправ.  Визначити види речень: Батьквщина — що 

миліше, як земля ота свята? О земле, велетнів роди! Герої не знають страху! 

Ти грими, наша славо, по світу, рідне слово, дзвени, голосне. Я стверджуюсь, я 

утверждаюсь, бо я живу. Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні 

ночі? Буде в щасті жити людство на землі (З тв. П.Тичини). 

Словосполучення. Говорити про будову речень можна лише після того, 

як діти збагнуть, що слова в реченні певним чином пов’язані між собою 

попарно, тобто існують в різних словосполученнях. Словосполучення бувають 

підрядні і сурядні. 

Спостереження 1. Речення — це набір розрізнених чи певним чином 

пов’язаних між собою слів? Щоб діти змогли відповісти на це питання, даємо 

проаналізувати речення: Пожовкло листя, вже дуби дозрілі ронять жолуді 

(П.Дорошко). Спільно з учнями виділяємо пари слів, як вони поєднані між 

собою: листя (що зробило? ) пожовкло; дуби (що роблять? ) ронять; 

ронять (кого? що? ) жолуді; ронять (коли? ) вже. Але неясно, у якій парі 

треба сприймати слово дозрілі. Дозрілі дуби? Ні, це не відповідає дійсності. 

Жолуді? Так. Отже, остання пара слів у цьому реченні: жолуді (які? ) дозрілі. 

Таким чином, тільки правильно поєднуючи слова парами, ми правильно 

розуміємо речення. Такі висновки мають зробити учні за навідними 

запитаннями вчителя. 

Пари повнозначних слів у реченні, поєднані між собою за змістом і 

граматично, називаємо словосполученнями. 

Спостереження 2. Щоб поглибити знання учнів про словосполучення, 

даємо проаналізувати ще одне речення: Ми ціну знаємо і хліба, й солі 

(М.Стельмах). Учні виділяють словосполучення: ми (що робимо? ) знаємо; 

знаємо (кого? що? ) ціну; ціну (чого? ) хліба; ціну (чого? ) солі. Це все 

підрядні словосполучення, бо в них у кожному є головне і залежне слово — 

від.головного ставимо питання, залежне відповідає на поставлене питання. 



А хіба слова і хліба, й солі не пов’язані між собою за змістом? Пов’язані, 

навіть іноді творять одне поняття: Не поцурайтесь хліба-солі, борщу 

скуштуйте, галушок (І.Котляревський). А граматично? І граматично теж 

пов’язані: обидва стоять у тому самому родовому відмінку і поєднані 

сполучником. Отже, це теж словосполучення, але з рівноправними членами. 

Такі словосполучення називають сурядними (сурядний означає “в одному 

ряду, рівноправний”).  

А як бути з підметом і присудком у реченні? У шкільних підручниках їх 

не зараховують до словосполучень, бо це, моляв, речення. Але ж вони так 

само поєднуються за змістом і граматично і не завжди творять речення (дуби 

ронять, ми знаємо). Це, отже, теж словосполучення, але особливі: навколо них 

об’єднуються всі інші члени речення. 

Учні доходять висновку, що речення будується не просто із слів, а із 

словосполучень. Бо тільки в словосполученнях окремі слова набувають 

потрібного для даного висловлювання конкретного значення (зайві значення 

відсікаються). Словосполучення є підрядні (одне слово головне, від нього 

ставимо питання; друге — залежне, воно відповідає на питання) і сурядні 

(слова в них граматично й за змістом рівноправні). Такий погляд на 

словосполучення випливає із самої структури мови і набагато спрощує 

вивчення синтаксису (див.: Ющук І. Словосполучення // Дивослово. — 2009. 

— № 10. — С. 26—30). 

Матеріал  для  вправ.  Виділити словосполучення в реченнях: З-за 

густого жита пишно викотилось сонце і облило зелені ниви червоним огнем 

(І.Нечуй-Левицький). Запашний український вечір ласкаво огорта натомлену 

землю (М.Старицький). Високе й широке небо простилалося над великою й 

широкою землею (Б.Грінченко). Мохнатий джміль із будяків червоних спиває 

мед (М.Рильський).  

Члени речення. Словосполучення в реченні в свою чергу складаються 

із членів речення. Проте часом і все словосполучення може виступати як один 

нероздільний член речення. 

Член речення — це слово або група слів, яка становить найкоротшу, 

але осмислену відповідь на питання в реченні.  

Спостереження 1. Діти розглядають речення: В житі купка льону 

голубо цвіте (Марко Вовчок). Про що в ньому повідомляється, про те, що цвіте 

купка чи таки льон цвіте? Отже, найкоротша,  але правильна осмислена 

відповідь на питання що цвіте?  буде не купка, а купка льону. Про що 

повідомляє автор у реченні: Вона в цім закутку вважалася знаменитою 

лікаркою (І.Франко) — про те, що вона просто вважалася чи що вона 

вважалася лікаркою? Ні про те, ні про те, бо вона таки лікаркою була, а про те, 

що вона як лікарка була знаменитою. Отже, й найкоротша осмислена 

відповідь на питання в реченні має бути така: вона (якою була?)  вважалася 

знаменитою лікаркою. У цьому разі член речення складається аж із трьох 

повнозначних слів, усяка коротша відповідь спотворила б зміст усього 



речення. А цього допускати не слід (Див.: Ющук І. Труднощі у визначенні 

членів речення. — Дивослово. — 2011. — № 9. — С. 5—11). 

Спостереження 2.Звертаємо увагу учнів на те, що до членів  речення 

часом треба ставити інші питання, ніж до цих самих слів поза реченнями. 

Наприклад, слова на пароплаві поза реченням можуть відповідати на питання 

де?  і на  чому? , а слово очима як?  і чим?  Тим часом у реченні: Хлопці на 

пароплаві проводжають очима літак (О.Довженко) — питання ставимо так: 

хлопці (які?)  на пароплаві і проводжають (як? ) очима. 

Матеріал  для  вправ.  Визначити кількість членів речення  Після 

косовиці починаєм гребти сіно (О.Довженко). Тепла осінь покривала землю. 

Клен (який?)  біля хвіртки палав (Вал. Шевчук). Ми опинились під темним 

склепінням високих дубів (Петро Панч). Уранці нічого не можна було пізнати 

(О.Донченко). Одні тільки бажання (які?)  творити добрі діла й зостались 

при мені на все життя (О.Довженко). 

Синтаксичний центр у реченні. У шкільних підручниках на 

позначення головних членів речення вживають назву “граматична основа”. 

Назва невдала: по-перше, основа — це частина слова без закінчення; по-друге, 

слово граматичний має надто широке, неконкретне значення, а йдеться ж бо 

про синтаксис. Тим часом термін синтаксичний центр на позначення 

головних членів речення давно усталений в українському мовознавстві (див.: 

Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За загальною редакцією 

І.К.Білодіда. — К.: Наукова думка, 1972. — С. 149 і далі), і замінювати його 

немає потреби. 

У кожному реченні є один або більше синтаксичних центрів. 

Синтаксичний центр — це підмет і присудок, або один тільки присудок, або 

один тільки підмет. 

Спостереження 1. Щоб з’ясувати, на яке питання відповідає підмет, 

пропонуємо розібрати речення: Чорне небо креслили білі промені прожекторів 

(Петро Панч). У ньому два іменники відповідають на питання що?:  небо і 

промені. З дійсності і контексту зрозуміло, що промені креслили небо, а не 

навпаки. А як же це розрізнити за допомогою запитань? Щоб не сплутати 

називний і знахідний відмінки, відшукуючи підмет, обов’язково ставимо 

водночас два питання: хто?  що?,  і тоді безпомилково знатимемо, що 

іменник небо тут вжито в знахідному відмінку (кого?  що?) , а іменник 

промені (хто?  що?)  — у називному і він є підметом. 

Підмет — член речення, який відповідає на питання називного відмінка 

хто? що? 

Казати про підмет, що він означає предмет, про який говориться в 

реченні, не слід з тої причини, що такий предмет може бути названий й 

іменником у непрямому відмінку: Швидко час настане ярину засівати (Панас 

Мирний). Неспокійно спалося Тиховичеві тої ночі (М.Коцюбинський). Де нема 

святої волі, не буде там добра ніколи (Т.Шевченко). Це тільки може 

спричинися до помилок у визначенні підмета. 



Підмет може бути виражений не лише одним словом, а й 

словосполученням, яке відповідає на питання хто? що?: Батько з сином 

виходять із затінку на сонце (О.Донченко). З-під ніг з грюком сунуться чималі 

шматки глини (Панас Мирний). 

Спостереження 2. Учні записують кілька коротких речень і за 

підказкою вчителя підкреслюють у них присудки: Уже зірниця на небі ясно 

зайнялась (Т.Шевченко). Вже надворі стало світати (І.Нечуй-Левицький). 

День був на диво теплий (І.Сенченко). Здається сном пахуче літо (В.Сосюра). 

Не гріє сонце на чужині (Т.Шевченко). Терпи, козаче, — ота́маном будеш 

(Нар. творчість). Діти доходять висновку, що присудки відповідають на різні 

питання, але спільне в них є те, що вони щось стверджують або заперечують. 

Спостереження 3. Діти записують складні речення, розставляючи за 

підказкою вчителя коми, і підкреслюють у них синтаксичні центри: Сичі в гаю 

перекликались, та ясен раз у раз скрипів. День погас, і все спочило (З тв. 

Т.Шевченка). Я люблю, коли в листя зелене дере́ва одягає весна, і вітром 

хитаються клени, і співає в квітках далина (В.Сосюра). Море невинно голубіє 

під стінами скель, і сонце так світить ласкаво, що аж каміння сміється 

(М.Коцюбинський). Із цього учні роблять висновок, що між частинами 

складного речення, які мають свої синтаксичні центри, ставимо коми.  

Учитель при цьому зауважує, що бувають випадки, коли між частинами 

складного речення ставиться крапка з комою, тире, двокрапка або зовсім не 

ставиться ніякий розділовий знак. Але це трапляється порівняно рідко, і про 

це учні знатимуть пізніше. Тут при нагоді варто розповісти дітям лише про 

зв’язок між інтонацією і постановкою розділових знаків. 

Про двоскладні й односкладні речення тут говорити дітям ще рано (про 

це докладна розмова піде у 8 класі), хоч вони вже повинні знати, що є речення, 

у яких підмета або присудка нема і не може бути. 

Матеріал  для  вправ.  Визначити синтаксичні центри в реченнчях: 

Чітко віддзеркалюються в ясних водах затону округлі шатра білих акацій 

(О.Гончар). Ліс починався зараз-таки за цариною (Леся Українка). Гроза 

минула, і пахучі квіти усі в краплинах (М.Рильський). Небо голубе і чисте, і 

вода голуба, просвітчаста (Марко Вовчок). 

Другорядні члени речення. Розмову про другорядні члени речення 

починаємо повідомленням про те, що є прості речення непоширені, у яких є 

лише синтаксичний центр, і поширені, у яких є один або більше другорядних 

членів. 

Спостереження. Далі розмова матиме приблизно такий вигляд. Не 

досить, наприклад, повідомлення висловити непоширеним реченням: Мати 

посадила, бо відразу виникає багато питань. Діти повинні ці питання назвати: 

Що посадила? Де посадила? Яка мати? Отже, відповідаючи на питання що 

посадила? ,  ми повинні назвати якийсь предмет. Це буде додаток. 

Відповідаючи на питання яка  мати?,  ми маємо назвати якусь ознаку. Це 

буде означення. Відповідаючи на питання де посадила? ,  ми назвемо місце. 



Це буде обставина місця. Внаслідок цього виникає поширене речення: 

Посадила стара мати три ясени в полі (Т.Шевченко). У цьому реченні, отже, 

є додаток три ясени, означення стара і обставина місця в полі. 

Для закріплення розуміння дітьми природи другорядних членів речення 

розглянемо ще й такий випадок: Війни поливали. Що поливали? Чим 

поливали? Коли поливали? Як поливали? Яку землю поливали? Внаслідок 

відповідей на всі ці питання виникає речення: З давніх-давен цю землю рясно 

поливали війни людською кров’ю (І.Волошин). Учні знаходять у ньому 

відповіді на поставлені ними питання і пригадують їхні назви як членів 

речення. 

Коли діти визначатимуть члени речення, треба стежити, щоб вони їх 

виділяли тільки в словосполученнях і щоб розбір речення починали від 

головних його членів: поливали (кого?  що? ) землю; землю (яку? ) цю; 

поливали (відколи? ) з давніх-давен; поливали (чим? ) кров’ю; кров’ю 

(чиєю? ) людською; поливали (як? ) рясно. 

Матеріал  для  вправ.  Визначити члени речення: Розцвіла червона 

квітка над водою, голову схилила (Я.Щоголів). Квітка велика, хороша 

пелюстки свіжі розкрила (Леся Українка). Між травою купами жовтіли 

круглі квітки кульбаби, синів ранній степовий сон (І.Нечуй-Левицький).  

Група підмета і група присудка. Іноді у вимові між групою підмета і 

групою присудка чується невелика пауза, і діти помилково позначають її 

комою. Щоб цьому запобігти і дати поняття про тире між групою підмета і 

групою присудка, слід докладніше ознайомити учнів з цими 

словосполученнями. 

Починаємо з того, щоб учні самостійно сформулювали визначення 

групи підмета і групи присудка, як вони собі це уявляють. Діти дають два 

визначення. Підмет і другорядні члени речення, залежні від нього, становлять 

групу підмета. Присудок і другорядні члени речення, залежні від нього, 

становлять групу присудка. 

Спостереження. Пропонуємо дітям утворити речення з поданих 

словосполучень, з’єднавши їх попарно, й записати. У лівій колонці даємо 

початки речень (діти визначають, де група підмета, а де — присудка): 1. 

Осіннє жовте листя... 2. Над вечірніми ланами грає ... 3. Вірний приятель — 

... У правій — закінчення речень: 1. ... тихо падає згори (Н.Забіла). 2. ... сурма 

золота (В.Сосюра). 3. ... то найбільший скарб (Нар. творчість). Учні роблять 

висновок: між групою підмета і групою присудка кома не ставиться. Кома не 

ставиться тому, що речення в такому разі втратило б зміст. Можна ставити 

лише тире, якщо між групою підмета і групою присудка виразно чується 

пауза. 

Матеріал  для  вправ. Визначити групу підмета й групу прсудка в 

реченнях: Раз добром нагріте серце вік не прохолоне (Т.Шевченко). Блакитне 

небо наче оперезалося широким рожевим поясом (М.Коцюбинський). Залитий 

сонцем степ одразу принишк (О.Гончар). Пісня — то життя народу 



(В.Сосюра). Чесна праця — наше багатство. Без діла жити — тільки небо 

коптити (Нар. творчість). 

Звертання. Звертання слід розглядати поряд із членами речення. Хоч би 

й тому, що його треба відрізняти від членів речення. 

Спостереження 1. Пропонуємо дітям проаналізувати речення за його 

членами: Я знов прийшов до тебе, поле (А.Малишко). Учні виділяють 

словосполучення: я (що зробив? ) прийшов; прийшов  (коли? ) знов; 

прийшов  (до  кого? ) до тебе. Поза питаннями залишилося слово поле. А з 

ким, так би мовити, розмовляє автор, до кого звертається? Чи точно названо 

таке слово звертанням? 

Для закріплення таким саме чином розглядаємо речення: Мамо, чи 

кожна пташина в вирій на зиму літає? (Леся Українка). З’ясовуємо, у якому 

відмінку вжито слово мамо. Отже, для чого використовується кличний 

відмінок? 

Спостереження 2. Даємо порівняти ряд речень без звертання і із 

звертанням: 1. Жив, живе і буде жити мій народ! — Жив, живеш і будеш 

жити, мій народе! (М. Рильський). 2. Світить нам день безсмертними 

вогнями. — Світи нам, день, безсмертними вогнями! (В.Сосюра). 3. Зоря моя 

вечірня простилає останні смуги на хисткій воді (М.Рильський). — Зоре моя 

вечірняя, зійди над горою (Т.Шевченко). 4. Як я люблю мій рідний край! — Як я 

люблю тебе, мій рідний краю! (І.Франко). Діти  визначають синтаксичні 

центри в реченнях, особу дієслова-присудка, відмінок підмета і звертання, 

звертають увагу на виділення комами звертання і роблять відповідні висновки. 

Спостереження 3. Пропонуємо спробувати замінити в перших трьох 

реченнях підмети і звертання особовими займенниками він, вона. Підмет 

можна замінити, звертання замінити особовим займенником третьої особи не 

можна.  

У зв’язку з вивченням звертання варто б дітям дати записати ряд 

усталених зворотів, а саме: Вельмишановні пані й панове! Високоповажний 

пане! Шановне товариство! Панове товариство!  Добро́дійки й добро́дії! 

Добро́дійко! Добро́дію! Дорогі друзі! Любі мої! Кохана матусю! Любий 

таточку! Дорогий дідусю! Мила бабусенько! 

Матеріал  для  вправ .Знайти звертання і виділити їх парними 

комами: Плавай, плавай, лебедонько, по синьому морю (Т.Шевченко). Скільки, 

земле, в тобі незмірної сили (О.Ющенко). Який ти, світе, теплий і широкий! 

(А.Малишко). Не стелись, тумане, не шуміть, тополі, не печальте очі ви, 

берізки голі! (В.Сосюра). 

Вставні слова і речення. Докладно мова про вставні слова і речення 

піде у 8 класі. Тепер тільки треба дати дітям загальне поняття про цю 

синтаксичну категорію з тим, щоб вони доречно користувалися нею, виділяли 

на письмі комами і не виділяли комами слів, які не є вставними. 

Спостереження 1. Після повідомлення теми уроку учні записують 

речення: Скоро, може, побачу я степ той широкий (Б.Грінченко) — і 



розбирають його за членами, виділяючи словосполучення: я (що зроблю? ) 

побачу; побачу (кого?  що? ) степ; степ (який?) той широкий; побачу 

(коли? ) скоро. Поза членами речення залишається слово може. Його 

виділяємо комами, бо воно не є членом речення. Про що воно інформує? Про 

невпевненість мовця в тому, що він каже. 

Спостереження 2. Що ж можуть означати вставні слова? Записуємо 

речення: Завтра буде дощ. А якщо я сумніваюсь у цьому, то яке слово 

вставлю в це речення? Мабуть, очевидно, здається, може. А якщо, навпаки, я 

цілком упевнений? Безперечно, без сумніву, звичайно, звісно. А якщо мені це 

приємно або неприємно? На радість, на щастя, на жаль, як навмисне. А якщо 

я хочу підкреслити, що це не я вигадав а десь від когось почув? Кажуть, 

передавали по радіо, як запевняє мій дід, на думку бабусі. Отже, вживаючи 

вставні слова і речення, ми виражаємо… Що виражаємо? Діти формулюють 

закінчення думки: своє особисте ставлення до сказаного нами. 

Спостереження 3. Діти записують речення: Злива тривала майже 

годину (М.Трублаїні) — і розбирають його: злива (що робила? ) тривала; 

тривала (як довго? ) майже годину. Чи можна тут слово майже викинути? 

Ні, бо тоді спотвориться інформація. Його й не треба виділяти комами, бо 

воно не виражає ставлення мовця до сказаного, а входить до складу члена 

речення, є його складовою частиною.  

Так само в реченні: Для нас у ріднім краї навіть дим солодкий та 

коханий (Леся Українка) — підмет (хто ,  що  солодкий та  коханий ? ) не 

дим, а навіть дим. У реченні: Під тихим сонцем Дніпро неначебто дрімав —

присудок неначебто дрімав, а не дрімав (бо Дніпро не дрімав насправжки). У 

реченні: Але глядіть, щоб панна була багата; щоб батько дав принаймні 

тисячу карбованців (І.Нечуй-Левицький) — додаток не тисячу карбованців, а 

принаймні тисячу карбованців, тобто не менше. Отже, слова навіть, 

неначебто, принаймні не вставні, вони входять до членів речення як їхня 

складова частина, тому й виділяти їх комами не слід. 

Матеріал  для  вправ. Знайти вставні слова й речення й виділити їх 

комами  Здавалось, загримів десь на небі грім (С.Васильченко). Од далекого 

світла внизу здавалося ще темніше (М.Коцюбинський). Може, ще раз сонце 

правди хоч крізь сон побачу (Т.Шевченко). Ніхто не може світа пережити 

(Нар. творчість).  

Однорідні члени речення. Докладно про однорідні члени речення учні 

матимуть змогу ознайомитися у 8 класі. Тепер їм треба дати лише загальне 

уявлення про цю синтаксичну категорію з тим, щоб вони могли правильно 

ставити розділові знаки при однорідних членах речення. 

Спостереження 1. Учні записують речення: Пісня шириться, росте, 

розливається на вечірніх просторах Дніпра (О.Довженко). І роси, і птиці, і 

трави з зорею вітають мене (В.Сосюра). Вітер хвилю б’є, та крутить, та 

шумить (Леся Українка). Аналізуючи їх, діти виявляють, що деякі ті самі 

члени речення повторюються кілька разів. Кажемо, що такі члени речення 



називаються однорідними. Слово однорідні означає “ті, які належать до того 

самого роду, розряду, характеризуються тими самими рисами, ознаками”, 

тобто “однакові”. Діти формулюють правило: члени речення, які відповідають 

на те саме питання, поставлене від того самого слова, називаються 

однорідними. Між ними можуть стояти сполучники, може їх не бути. 

Звертаємо увагу на те що в останньому реченні один з однорідних 

членів речення має при собі залежне слово: б’є хвилю. З цього можна зробити 

висновок, що є однорідні члени речення непоширені… І ще які? Діти 

називають слово поширені й дають визначення поширених і непоширених 

однорідних членів. 

Спостереження 2..Пропонуємо дітям порівняти, як у тому самому 

реченні між однорідними членами вжито сполучники і як поставлено коми: 

Тут ростуть сосни, берези, дуби. 

Тут ростуть і сосни, і берези, і дуби. 

Тут ростуть сосни, і берези, і дуби. 

Тут ростуть сосни, берези і дуби. 

Як розставлено сполучники в кожному з речень? Чи завжди між 

однорідними членами ставимо коми? Коли не ставимо? Учні мають дійти 

висновку, що між однорідними членами речення звичайно ставимо коми. Не 

ставимо коми між двома однорідними членами речення тільки тоді, коли між 

ними стоїть неповторюваний, одиничний сполучник і. 

Тут доречно буде дати дітям практичне правило: якщо сполучник 

повторюваний, то коми між однорідними членами ставимо так, ніби 

ніякого сполучника нема: Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого 

не цурайтесь (Т.Шевченко). Звертаємо увагу на те, що і, й — це звукові 

варіанти того самого сполучника. 

Спостереження 3. Ще які сполучники мають таку силу, як одиничний 

сполучник і, щоб скасувати кому? Демонструємо (або даємо записати) 

речення: Мені наснились доли і ліси, поля веселі та вітри незримі 

(А.Малишко). Зірвеш на яблуні кисличку або малину чи суничку і наїсися часом 

так, що й до обіду втратиш смак (О.Олесь). 

Виявляється, є чотири одиничні (неповторювані) сполучники, перед 

якими кома не ставиться: і, та, або, чи (діти називають їх, а вчитель записує 

на дошці). А щоб ці сполучники легше було запам’ятати, прочитаємо їх у 

зворотному порядку: чи, або, та, і — коми немає. Може, хтось придумав щось 

краще? 

Спостереження 4. Але сполучник та чомусь не завжди скасовує кому 

між двома однорідними членами, як ось у загадці: Летіла стріла та впала в 

лободу, шукаю, та не знайду (Блискавка). Перед першим та коми нема, а 

перед другим вона стоїть. А чи однакове значення має одне і друге та? Якщо 

та означає те саме, що й і, то кома перед ним не ставиться, але якщо 

сполучник та можна замінити на але, то кома ставиться. 



Матеріал  для  вправ .  Визначити однорідні члени речення й 

розставити між ними коми: Я так люблю жагуче літо, і даль, і зоряну 

блакить. Люблю я ключі журавлині, копитами вибитий шлях, сади на моїй 

Україні і зорі в її небесах. І сяють, і сміються і квіти, й хвилі, й зорі (З тв. 

В.Сосюри). У небі ясно-голубім зимове сходить сонце і ллє проміння на мій дім 

і у моє віконце (Н.Забіла). Хай на своїм віку кожен посадить дерево в полі чи в 

садку (І.Нехода). Над дорогою часом попадалась вся в цвіту дика груша або 

кущ черемухи. Вузенька стежка щезала часом серед кам’яної пустині або 

ховалась під виступом скелі (З тв. М. Коцюбинського). Буря його зламала, чи 

дощ, чи осколок? (О.Гончар). Реве та стогне Дніпр широкий (Т.Шевченко). 

Місяць світить, та не гріє (Нар. творчість). З-поміж верб та садів 

виринають білі хати (І.Нечуй-Левицький). Ніч була хоч зоряна, та темна 

(Панас Мирний). 

Узагальнювальні слова при однорідних членах речення. Учитель 

записує початок речення: Все зелене… Діти визначають у ньому підмет і 

присудок.  

Спостереження 1. Чи задовольняє нас таке повідомлення? Чи 

зрозуміло, про що в ньому йдеться? Дуже вже загальне це слово все. Учитель 

ставить двокрапку й дописує: луки, гори, пишні сади. Звертаємо увагу на те, 

що двокрапка ставиться не після узагальнювального слова (як часом пишуть у 

підручниках), а перед однорідними членами речення. Тепер це речення 

запишемо в зворотному порядку: Луки, гори, пишні сади — все зелене і 

принишкле (О.Гончар). У цьому разі після однорідних членів ставимо тире. 

То як ми ставимо розділові знаки, якщо в реченні при однорідних членах 

є узагальнювальне слово? Якщо в реченні є узагальнювальне слово, то 

перед однорідними членами ставимо двокрапку, а після них тире. 

Спостереження 2. Даємо записати речення, у якому є обидва ці 

розділові знаки: Все навкіл: і трави, і дерева, і кущі — наче завмерло 

(Ю.Смолич). Двокрапкою і тире виділяємо з обох боків однорідні члени 

речення, бо й присудок узгоджується в числі не з однорідними членами, а з 

узагальнювальним словом. 

Тут доречно буде пов’язати вживання розділових знаків з інтонацією. На 

місці і двокрапки, і тире робимо невелику очікувальну паузу. Але якщо є 

двокрапка, тон підвищуємо перед нею, а якщо є тире, тон підвищуємо після 

нього.  

Матеріал  для  вправ.  Знайти узагальнювальні слова й розставити 

потрібні розділові знаки: І. І на тім рушникові оживе все знайоме до болю: і 

дитинство, й розлука, й твоя материнська любов (А.Малишко). Земля 

України, і небо, і люди — усе мені рідне (П.Воронько). Усе чарує зір кругом: 

роса, і луг, і води (В. Сосюра). Ввесь степ, і лиман, і озеро, і море — все 

закуталось у якийсь чарівний, тихий світ (І.Нечуй-Левицький).  ІІ. Зацвіли усі 

діброви, і долини, і луги (М.Стельмах). Рястом, жовтоцвітом, ромашкою все 



заквітчала весна (З газети). Я люблю тебе, поле, простір твій, широчінь, твої 

пахощі й цвіт (П.Дорошко). 

Пряма мова і діалог. Опрацювання цієї теми пов’язане насамперед з 

розділовими знаками. 

Спостереження 1. Діти записують під диктовку текст (учитель називає 

всі розділові знаки в ньому): Випрала мати сорочку і каже малому Яшкові: 

“Неси, синку, повісь на сонці, хай сохне”. Вернувся через хвилину Яшко в хату 

з сорочкою. “Чому ж ти не повісив?” — питає мати. “Не дістав до сонця”, 

— відповів Яшко (Нар. творчість). Пояснюємо, яка частина запису 

називається прямою мовою, а яка — словами автора. 

Далі відбувається бесіда. Як виділено пряму мову? Взято в лапки. Чи 

крапка, кома, знак питання теж беруться в лапки. Крапка й кома виносяться 

поза лапки, а знак питання залишається в лапках. “І знак оклику теж”, — додає 

вчитель. А як відділяються слова автора від прямої мови? Якщо слова автора 

стоять перед прямою мовою, то після них ставиться двокрапка, якщо ж 

навпаки — то перед ними ставиться кома й тире. Чи є якась відмінність у 

постановці розділових знаків при узагальнювальних словах і словах автора? 

Тільки й та, що при прямій мові перед тире ставиться ще й кома, а пряма мова 

береться в лапки.  

Спостереження 2. Діти записують речення з прямою мовою: “Ой, яка 

чудова українська мова!” — захоплено писав поет Олександр Підсуха. А тепер 

кому перед тире не ставимо, бо в прямій мові є знак оклику. Після знака 

оклику й знака питання кому не ставлять. Слова автора після прямої мови в 

усіх випадках записуємо з малої букви. 

Вище наведений текст записуємо у формі діалогу: 

Випрала мати сорочку і каже малому Яшкові: 

— Неси, синку, повісь на сонці, хай сохне. 

Вернувся через хвилину Яшко в хату з сорочкою.  

— Чому ж ти не повісив? — питає мати.  

— Не дістав до сонця, — відповів Яшко 

Діти відзначають, що запис розмови у формі діалогу відрізняється від 

суцільного запису лише тим, що пряму мову не беремо в лапки і кожну 

репліку починаємо з абзацу й перед нею ставимо тире. 

Докладніше про пряму мову учні будуть знайомитися в 9 класі. 

Синтаксичний розбір речення. Щоб діти не розгублювалися, 

аналізуючи речення, й привчалися до чіткості в міркуваннях та відповідях, 

біля класної дошки вивішуємо схему синтаксичного розбору речення. Вона 

повинна мати такий вигляд: 
Розбір речення 

1. За метою висловлювання: розповідне, питальне, спонукальне. 

2. За інтонацією: неокличне, окличне. 

3. За будовою: просте, складне, складається з двох (трьох) частин, між ними стоять 

коми. 

4. У першій частині: 



а) синтаксичний центр: підмет, присудок; 

б) другорядні члени речення: додаток, означення, обставина; 

в) звертання, вставне слово чи речення; 

г) однорідні члени й розділові знаки при них. 

Так само аналізуй і всі наступні частини. 

Ось зразок такого синтаксичного розбору речення: О юність, ти наша 

надія, майбутнє належить тобі (В.Сосюра). 

1. За метою висловлювання розповідне; у кінці стоїть крапка. 

2. За інтонацією неокличне.  

3. За будовою складне, складається з двох частини, між ними стоїть 

кома. 

4. У першій частині О юність, ти наша надія: 

а) підмет: ти; присудок: надія;  

б) другорядний член — означення: надія (чия? ) наша; 

в) звертання: о юність; виділене комою. 

5. У другій частині майбутнє належить тобі: 

а) підмет: майбутнє; присудок: належить; 

б) другорядний член — додаток: належить  (кому? ) тобі. 

Ускладнювати синтаксичний розбір морфологічним аналізом (якою 

частиною мови виражений той чи інший член речення, у якій формі і т.д.) не 

слід. Це нічого для розвитку мовлення й мислення дітей не дає, а лише 

відволікає їхню увагу від синтаксису і тим перешкоджає засвоєнню ними 

моделей різних синтаксичних конструкцій і вдосконаленню їхньої 

стилістичної вправності. Усьому свій час. 

Матеріал  для  вправ.  Зробити синтаксичний розбір речень: За лісом 

закудлатились перисті хмарки (М.Трублаїні). Мандрівники швидко 

продиралися крізь нетрі (М.Тублаїні). Вночі вони переправлялися через 

невідому річку (П.Загребельний). Крізь щілини в дверях у хлів цідилося жовте 

світло (Ю.Мушкетик). Дух прив’ялої м’яти розійшовся в свіжому повітрі 

(І.Нечуй-Левицький). Не рони, вербо, сліз над водою, буде ж, матксенько, 

милий зо мною (Леся Українка). 

 

3. Лексика і фразеологія 

Чим більший словниковий запас у людини, тим тонше вона сприймає 

світ і глибше мислить. Тому, вивчаючи лексику, слід робити наголос не 

стільки на теоретичних положеннях, скільки на практичному її засвоєнні, 

постійно звертаючи увагу на значення особливо рідковживаних слів, тих, які 

останнім часом витісняються з нашої мови.  

Словниковий склад мови. У нашій мові налічується кількасот тисяч 

слів. Зокрема, в останньому виданні Великого тлумачного словника сучасної 

української мови їх маємо близько чверті мільйона. 

Лексичний запас нашої мови надзвичайно багатий. Щоб у цьому 

переконатися, досить заглянути в найновіший Українсько-російський словник 

(К.: Знання, 2011. — Т. 1): рос. аир — укр. лепеха, татарське зілля, татарник, 



татариння, ір́ниця, шуварник, саши́на; рос. аист —укр. лелека, чорногуз, 

бусел, бусач, бузько́, лелич; рос. беречь — укр. берегти, стерегти, пильнувати, 

глядіти, шанувати; рос. быстрый — укр. швидкий, бистрий, скорий,  прудкий, 

шпаркий, хутки́й, порски́й, борзий, моторний, меткий, жвавий. 

Словниковий склад нашої мови формувався тисячоліттями. Серед слів 

української мови є дуже давні, віком понад п’ять тисячоліть, і зовсім молоді, 

створені недавно. Це все незапозичена лексика.  

В українській мові є також слова, запозичені в різні часи з інших мов: із 

старогрецької, латинської, німецької, французької, англійської, 

старослов’янської (давньоболгарської), з тюркських мов. Як мандрують слова 

з мови в мову, можна показати на такому прикладі: 

Слово цукор — давнє чи недавнє? Дуже давнє. Було воно ще в 

давньоіндійській мові, тобто понад два з половиною тисячоліття тому. і 

звучало спочатку як шаркара, пізніше — саккара. Араби, запозичивши його, 

перетворили це слово на суккара. Від арабів воно потрапило в Іспанію, а 

звідси в Італію вже як цуккеро. Німці взяли його в італійців у формі цуккер. У 

нашій мові воно стало звучати як цукор. Російське сахар теж походить  від 

того самого давньоіндійського шаркара. Але в російську мову це слово 

потрапило через Грецію, де воно вимовлялося як сакхарон (За А.Коваль). 

Запозичені слова часто відрізняються від питомих українських. Зокрема, 

слова, запозичені з грецької, романських та германських мов, можуть 

починатися на а, е, і (у нашій мові є лише кілька таких слів), у них 

трапляються збіги голосних та важкі для вимови збіги приголосних, виступає 

звук ф, голосні не чергуються й не випадають, корені слів часто мають більше 

як два склади. Чи не всі ці ознаки іншомовних слів з найбільшою повнотою 

зібрані в слові аерофільтр, про що й повідомляємо учнів, щоб їм легше було 

запам’ятати їх. 

Ці відомості будуть учням потрібні не тільки для правильного 

застосування правил правопису слів іншомовного походження, а й для того, 

щоб по можливості уникати цих слів як таких, що вносять фонетичний розлад 

в українську мову, порушують її фонетичні закони. 

До більшості іншомовних слів можна знайти відповідники в нашій мові: 

фантазер — мрійник, вигадник; ілюмінація — освітлення, ілюстрація — 

малюнок, приклад; фінал — кінець, закінчення, завершення; аналіз — розбір, 

розгляд; дефіс — риска, лаконічний — стислий, небагатослівний; гігантський 

— велетенський, здоровенний; мінімальний — щонайменший; демонструвати 

— показувати, виставляти; реалізувати — здійснювати; коментувати — 

роз’яснювати, тлумачити; конкретизувати — уточнювати; корупція — 

підкуп; кілер — найманий убивця. 

Лексичне значення слова. Лексичним значенням слова є той уявний 

образ, який воно викликає в нашій пам’яті. 

Спостереження 1. Ви чуєте слово лід. Який конкретний образ виникає 

у вашій уяві? Звичайно, тверда гладінь замерзлого ставка, по якій можна 



їздити на ковзанах, або шматок прозорого холодного кристалу замерзлої води. 

Оце, що ви уявляєте, і є лексичним значенням слова лід. 

Спостереження 2. Тепер ви чуєте слово груша. Який конкретний образ 

виникає у вашій уяві? Тут уже буде не одна відповідь. В одних це розлоге 

високе дерево, обвішане плодами, в інших — конусоподібний плід цього 

дерева, а в декого — грушоподібний гумовий предмет. То одне чи кілька 

значень має слово груша? Кілька. Чи можна таке слово назвати однозначним?  

Звичайно, ні. Це багатозначне слово. А слово лід, про яке ми щойно говорили? 

Однозначне. Отже, які є слова за значенням? Однозначні і багатозначні. 

Спостереження 3. Ви чуєте слово вона. Який конкретний образ 

виникає у вашій уяві? Це може бути багато що, але нічого конкретного. А 

тепер чтаємо речення зі словом вона. Уважно послухайте і скажіть, хто це 

вона: Ластівка прилетіла. Вона весну принесла. Вона — це ластівка, зрозуміла 

річ. Ще одне речення: Линь, моя пісне, як чайка прудкая, — вона не боїться, 

що в морі загине (Леся Українка). Вона — це чайка. І ще одне речення: Десь 

крикнула сова смутно та жалібно, неначе вона жалілась або плакала (За 

І.Нечуєм-Левицьким). А тут вона — це вже сова. 

Те саме слово вона було то ластівкою, то чайкою, то совою. Від чого 

залежить його кожен раз інше значення? Від того, яке слово в реченні воно 

замінює, у якому контексті його вжито. Отже, не всі слова мають своє власне 

лексичне значення, вони його набувають лише в контексті, в мовленні. 

Спостереження 4. Пригляньмося ще до багатозначних слів. Я називаю 

багатозначне слово груша. Чи вам зрозуміло, яку я грушу маю на увазі? Ні. А 

тепер: соковита солодка груша. Йдеться про плід. Коли я скажу стара висока 

груша — то про яку грушу я говорю? Про дерево. Або ще: місяць на небі і 

місяць у календарі. Діти мають зробити висновок, що багатозначні слова 

набувають свого конкретного значення лише в контексті, у мовленні. 

Матеріал  для  вправ.  Визначити конкретне значення слова білий в 

різних контекстах: Заступила чорна хмара та білую хмару (Т.Шевченко). Не 

вимили біле личко слізоньки дівочі (Т.Шевченко). Тоді сироті неділя, як 

сорочка біла (Нар. творчість). Біла ніч блукала над Невою (Л.Первомайський). 

Його великі, тепер зовсім білі, безкровні уста ще порушувалися (І.Франко). 

Білий хліб на столі. 

Пряме й переносне значення слова. Не слід сплутувати постійне 

переносне значення слова і вживання слова в переносному значенні. 

Спостереження 1. Учні записують речення: Сонечко зійшло, збудилось 

соннеє село (М.Руденко). Крапчасте сонечко повзло по бур’янині, кволе, 

передосіннє (О.Гончар). Жду твоєї одповіді, моє ти сонечко ясне, моє любиме 

дитяточко (М.Коцюбинський). Тричі вжито слово сонечко. Де справжня 

пряма назва, а де справжня переносна назва? У другому реченні сонечком 

названо жучка круглої форми, що має червонувате з чорними цяточками 

забарвлення. Це така його пряма переносна назва за подібністю до 

справжнього сонця. У третьому реченні словом сонечко названо предмет 



(дитяточко), який не називається сонечком. Отут слово сонечко вжито в 

переносному значенні, саме́ ж воно такого значення не має. 

Переносне значення мають тільки багатозначні слова, у яких завжди є 

основне і побічні значення, а вживатися в переносному значенні можуть і 

однозначні слова. Наприклад, слово сіль однозначне: “біла кристалічна 

хімічна сполука з гострим характерним смаком, що розчиняється у воді”. Але 

в реченнях: Серед скель, як сон, легких, я думо́к тяжкою сіллю посипа́в 

безжурний сміх (М.Рильський). То ж сіль землі, то ж сила молода ішла на 

смерть, на згубу неминучу (Леся Українка) — слово сіль вжито в невластивому 

йому переносному значенні: 1) “щось пекуче, як сіль на рану”, 2) 

“найважливіша частина суспільства, без якої не обійтися”.  

Слово рядно має одне значення: “покривало з цупкого домотканого 

полотна, яке стелять і яким накриваються”. У реченні: На землю сходить ніч і 

зоряним рядном вона вкриває все (В.Сосюра) — цим словом названо всіяне 

зорями небо, отже, його вжито в переносному значенні (бо небо рядном 

звичайно не називають). 

Вживання слів у переносному значенні надає мовленню більшої 

образності, виразності, художності. 

Матеріал  для  вправ.  Знайти слова, вжиті в переносному значенні, й 

пояснити їхнє значення: Вітер з моря шмагав його і шмагав, пропікаючи до 

кісток (В.Кучер). Піт уже річками котився по червоних, міцних обличчях 

новаків (О.Гончар). Він знав, що страшна хмара наступає на його голову 

(І.Нечуй-Левицький). Спала природа під ковдрою білою (О.Одесь). В його 

голосі чувся вже лід (М.Коцюбинський). Чужа душа — темний ліс, каже 

прислів’я. Але ні, є душі прозорі, як кришталь (Л.Первомайський). 

Омоніми. Після розгляду багатозначних слів, доцільно зупинитися саме 

на омонімах. Так діти краще збагнуть різницю між багатозначністю й 

омонімією. 

Спостереження. Учні записують: Лисичка з ліщини  зирнула, а зайчик 

за сосну сховався (І.Муратов). Справжня лисичка — їстівний гриб з порівняно 

добрим смаком (З довідника). Чи є щось спільне між однією лисичкою і 

другою? Нічого спільного, тільки назва така сама. Отакі слова й називаємо 

омонімами, по-нашому їх можна було б назвати однозвучними. Діти 

формулюють визначення, що таке омоніми. 

Пропонуємо учням сказати, які різні речі названо тим самим словом: 

балка, байка, лава, коса, кран, захід, лютий, моторний.  

Для розваги зачитуємо дітям уривок з оповідання А.Дімарова: 

Уже в п’ятому класі ми почали вивчати історію. Про Київську Русь, 

про варягів та греків, про оту сиву давнину, що зачаровує, як найцікавіша 

казка. 

Готували уроки з історії втрьох, бо мали всього один підручник. 

Збиралися найчастіше у Соньки, розкривали книжку з малюнками і довго їх 

розглядали. 



Особливо вразив нас малюнок, на якому був зображений князь Олег з 

своєю дружиною. Так і було написано: «з дружиною», і ми, спантеличені, 

довго шукали поміж вусатих, озброєних мечами та списами дядьків, що 

сиділи на конях, оту князеву дружину. 

— Вона, видно, десь позаду,— врешті вирішив Ванько. Сонька не була б 

Сонькою, коли б не заперечила: 

— І зовсім не позаду! Вона вдома залишилась: князеві борщ варить. 

Речення, у яких є омоніми, потрібно будувати так, щоб не виникало 

двозначності. 

Омоніми не слід плутати з багатозначними словами. Омоніми міна (вид 

зброї) і міна (вираз обличчя) — це зовсім різні слова, а багатозначне слово, 

наприклад, голова (голова людини, голова зборів, голова колони) — це завжди 

слово, яке у всіх випадках означає щось, що керує, перебуває попереду. 

Синоніми. Цій категорії лексики треба приділити якомога більше уваги 

— у синонімах багатство мови. 

Спостереження 1. Учні записують речення і підкреслюють у них слова 

з однаковим чи майже однаковим значенням: 1. Гармидер, галас, гам у гаї 

(Т.Шевченко). 2. Спіють яблука, і зріє виноград, стигнуть сливи золотисті 

(М.Терещенко). 3. Швидко весни одцвітають, хутко літні дні минають, скоро 

вже й зима (І.Вирган). 4. Багрець вечірньої зорі палав, мигтів, палахкотів 

(М.Бажан). Кажемо, що такі слова, які звучать по-різному, але мають майже 

однакове значення, називаються синонімами, по-нашому їх би можна було 

назвати рівнозначними. Учні формулюють визначення, що таке синоніми. 

Спостереження 2. Щоб діти зрозуміли, для чого треба добре володіти 

синонімічним багатством рідної мови, даємо їм порівняти на слух два тексти 

однакового змісту^ 

І. 1. Спека. Гаряче сонце непорушно застигло посеред неба. Його гарячі 

промені нещадно поливають гарячу землю. Гаряче повітря гарячими хвилями 

котиться над гарячим степом. 

2. Спека. Вогненне сонце непорушно застигло посеред неба. Його палючі 

промені нещадно поливають розпечену землю. Перегріте повітря гарячими 

хвилями котиться над розжареним степом. 

ІІ. 1. На море та землю спустився тихий вечір. Засвітилися вікна в 

будинках приморського міста. На маленькому острівку засвітився маяк. У 

небі засвітилися зорі, а між ними засвітилися червоні й зелені вогники літака. 

На всіх кораблях у порту засвітилося електричне світло. 

2. На море та землю спустився тихий вечір. Засвітилися вікна в 

будинках приморського міста. На маленькому острівку заблимав маяк. У небі 

заіскрилися зорі, а між ними замиготіли червоні й зелені вогники літака. На 

всіх кораблях у порту спалахнуло електричне світло. 

Синоніми допомагають точніше висловити думку, уникнути 

набридливого повторення тих самих або спільнокореневих слів. 



Спостереження 3. Діти записують речення: Ліс, праліс, гай, перелісок, 

діброва, байрак та бір — які іще тобі, одягнутому в шати голубі, дала імення 

щедра наша мова? (П.Дорошко). Загадуємо учням знайти сім синонімів у 

цьому реченні й пояснити, чи їхні значення цілком збігаються чи тільки 

частково. Тільки  частково. Отже, користуючись синонімами, треба зважати на 

відтінки в їхньому значенні. 

Після цього пропонуємо вибрати відповідне слово з поданого в дужках 

синонімічного ряду, кожного разу аргументуючи свій вибір: 1. Польова (путь, 

доріжка) стелилася між (високими, велетенськими, височенними) хлібами 

(О.Гончар). 2. Хвилі достиглого жита важко (летіли, мчали, бігли, чухрали) 

повз них (Є.Гуцало). 3. Буйна зелень і ранні квіти вкривали (пологі, похилі) 

схили (А.Шиян). 4. Вербовий (ліс, гай, бір) на тім боці повивсь у темряву 

(М.Коцюбинський). 5. Чайки цілими (отарами, табунами, зграями, роями) 

літали над водою (Леся Українка). 6. Буйний вітер крутив заметами й (ревів, 

вив, скиглив), як звір у лісі (Панас Мирний). 

Спостереження 4. Щоб діти відчули, як поет, буває, використовує 

синоніми, пропонуємо їм у вірші Д.Павличка з дужок дібрати рими: 

 

МРІЯ 

Як виросту — збудую (дім, будинок, хату, котедж), 

На хаті колесо (приладнаю, приб’ю, прикріплю, примощу), 

А там я поселю (крилату, летючу, літаючу), 

Лелечу клекітну (родину, сім’ю, пару). 

Нехай розводиться, (се́литься, гнізди́ться, оселюється) 

По всіх деревах і (будинках, хатах, оселях), 

Нехай мені щоночі (здається, сниться, ввижається), 

Що я літаю, наче (пташка, птиця, птах, пташеня). 

 

Антоніми. Оголосивши тему, розкриваємо значення терміна: префікс 

анти означає “проти”, оніма — “назва”, по-нашому це можна було б назвати 

протиназва.  

Спостереження 1. У поданих прислів’ях діти мають знайти слова з 

протилежним значенням: 1. Краще гірка правда, ніж солодка брехня. 2. 

Порожня бочка гучить, а повна мовчить. 3. З великої хмари малий дощ буває. 

Учні формулюють визначення, що таке антоніми. 

Чим зумовлено існування антонімів у мові? Протилежні явища існують 

у дійсності, отже, для них повинні бути й протилежні назви. 

Спостереження 2. Пропонуємо дітям дібрати антоніми-означення до 

того самого багатозначного слова у словосполученнях: чисті руки (брудні), 

чисте небо (хмарне), чиста вода (каламутна), чистий аркуш (списаний). Чому 

до того самого слова ми маємо різні антоніми? Багатозначне слово може мати 

кілька антонімів залежно від того, в якому значенні воно виступає. Отже, 

антоніми добираємо не до слів, а до значень. Антоніми виступають парами. 



Матеріал  для  вправ :  1) доповнити прислів’я антонімами: Важко в 

навчанні, зате ... в роботі. Що вранці не зробиш, то ... не наздоженеш. На 

чорній землі ... хліб родить. Маленька праця краща за ... безділля. Краще 

розумна догана, ніж дурна ... . М’яко стеле, та ... спати. Свого поганого не 

хвали, а чужого ... не гудь; 2) до прикметників, поданих у словосполученнях, 

дібрати антоніми: Старий зошит, старий дуб (новий, молодий).  Тиха погода, 

тиха вулиця (вітряна, шумлива). 3. Черства людина, черства булка (чуйна, 

свіжа). Глибока річка, глибока думка (мілка, поверхова). Щира людина, щира 

усмішка (лицемірна, вдавана). 

Фразеологізми. Вивчення фразеологізмів — це справа всього курсу 

рідної мови. Не повинно бути такого заняття, де б не прозвучав один-два 

фразеологізми. Без фразеологізмів, якщо їх не засвоять діти ще в школі, наша 

мова втратить український колорит. 

Спостереження 1. Учні записують речення: Дорогою Тур точив 

баляндраси (П.Куліш). Пояснюємо дітям, що точити означає “загострювати, 

вигладжувати поверхню чогось, вистругувати що-небудь з дерева”; баляси 

“поручні, стовпці балюстради”, разом зі словом баландіти “базікати” дало 

незрозуміле слово баляндраси “теревені”. А поєднання непоєднуваних слів 

точити баляндраси (ще кажуть: точити баляси, точити ляси, точити бали, 

точити брехні, точити язики) означає “теревенити”, тобто ”вести пусті 

розмови, марнуючи час”. Чи можна це словосполучення розкласти на окремі 

члени речення? Ні, бо тоді воно втратить смисл. Одне без одного ці слова 

нічого не означатимуть. Це стійке словосполучення. Такі стійкі 

словосполучення називають фразеологізмами. Спробуймо разом дати 

визначення, що таке фразеологізм, яке словосполучення називаємо 

фразеологізмом.  

Спостереження 2. Пропонуємо учням розібрати за членами друге 

речення: І директор, і вчителі запитально дивились на Курила. А він пік раків 

посеред кімнати (Ю.Збанацький). Зворот пекти раків — фразеологізм і 

означає “червоніти”. Чи можна його, визначаючи члени речення, розірвати: пік 

(кого?  що? )  раків? Тоді вийде, ніби той Курило справді пік раків, хоч у 

реченні йдеться зовсім про інше. Отже, роблять діти висновок, фразеологізми 

виступають одним членом речення, розривати їх не можна, інакше 

спотвориться зміст речення. 

Матеріал  для  вправ .  Знайти фразеологізми й пояснити їхнє 

значення: Рип возів, притишені балачки привели його до тями (Петро Панч). 

Світ не близький мені додому йти (Леся Українка). Думки по шматках 

роздирали сьогодні парубочу душу (М.Стельмах). Добре йому впали у пам’ять 

і той вечір, і навіть та квіточка бузкова (Марко Вовчок). Дала мені мама 

доброї прочуханки й заборонила зовсім виходити з двору (І.Нечуй-Левицький). 

Тугар Вовк блиснув грізно очима на Захара (І.Франко). Оцей панич наговорить 

три мішки гречаної вовни! (І.Нечуй-Левицький). Щось тріснуло в санях, і 

Василько дав сторчака в сніг (М.Коцюбинський). 



 

4. Будова слова 

Ця тема пов’язана як з лексикою, так і з фонетикою. Правильне 

виділення значущих частин слова (морфем), з одного боку, дає ключ до 

розуміння значення слова, а з другого — великою мірою забезпечує грамотне 

написання його. 

Значущі частини слова. Мабуть, не зайвим буде сказати дітям, що 

значущі частини слова звичайно називають морфемами. Тим паче що з 

терміном морфологія вони вже знайомі. 

Спостереження 1. Діти записують слова: зима, зимовий, взимку, 

перезимувати, зимівля, зимний, озимина, зимівни́к, зази́мок. З якою порою 

року пов’язане значення цих назв? Із зимою. По чому це видно? У всіх 

записаних словах є спільна звукова частина -зим- від слова зима. Чи відоме 

вам значення слів озимина, зимівни́к (утеплене приміщення для зимування 

бджіл; зимове житло запорожця), зази́мок (діал. заморозок)? Якщо діти не 

знають, пояснюємо. Учні доходять висновку, що й значення цих слів теж 

пов’язане із зимою. То ці слова чужі одне одному? Разом з дітьми знаходимо 

потрібне слово: споріднені. 

Значущу частину -зим- у таких словах називають коренем. Діти 

формулюють визначення: корінь — це спільна значуща частина споріднених 

слів. 

Що потрібно зробити, щоб знайти корінь, як це ми вже зробили з 

коренем -зим-? Потрібно зіставити споріднені слова і знайти в них спільну 

звукову частину. 

Спостереження 2. Діти записують слово озимина і до нього додають 

його відмінкові форми: озимини, озимину, озиминою. Це те саме слово чи це 

різні слова? Те саме, але в різних відмінках. А що вказує, що воно стоїть у 

різних відмінках? Закінчення -а, -и, -у, -ою. Учні роблять висновок: 

закінчення — змінна значуща частина того самого слова. 

Учитель додає: частина слова без закінчення називається основою слова. 

Спостереження 3. Учитель пропонує в слові озимина відкинути (взяти 

в рамки) корінь і закінчення. Залишилися частина перед коренем о- і частина 

між коренем і закінченням -ин-. Діти відзначають, що одна значуща частина 

стоїть перед коренем, друга — після кореня. Очевидно, вони й називаються 

по-різному. Перша значуща частина називається префікс, тобто “прикріплений 

спереду” (фікс означає “прикріплений”). Друга — суфікс, тобто 

“прикріплений після”. 

Розбираємо ще слово взимку: корінь той самий -зим-; закінчення нема, 

бо слово не змінюється; отже, залишилися префікс в- і суфікс -ку. 

Для закріплення пропонуємо заповнити таблицю (для аналізу добираємо 

поки що такі слова, у яких на стику морфем немає букв я, ю, є, ї — про це піде 

мова в 6 класі), наприклад: 

 



Слово Основа Закінчення 

Префікс Корінь Суфікс 

розмова роз мов — а 

щоденник що ден н-ик — 

розкажемо роз каж — емо 

поїздка по їзд к а 

безтурботний без турб от-н ий 

записаний за пис ан ий 

поверхово по верх ов-о — 

здалека з дал ек-а — 

 

Умовні позначки, якими в школі прийнято виділяти значущі частини 

слова на письмі, — це лише зайве навантаження на дитячу пам’ять. Їхня 

недоречність особливо дає себе знати під час розбору слів, у яких на межі 

морфем є букви я, ю, є, ї. При такому позначенні частин слова виходить, ніби 

іменник диня має основу на твердий приголосний (дин-, а не динˊ-), а мрія —

взагалі на голосний (мрі-, а не мрій-). Хоч це насправді не так. 

Вимова й написання префіксів з кінцевим приголосним. Докладно 

про правопис префіксів учні довідаються в 6 класі. У пропедевтичному курсі 

варто зупинитися на правописі лише деяких, найчастіше вживаних префіксів. 

Спостереження 1. Учні переписують у зошити слова розбудити, 

розпитати, розчистити, розклад; бездіяльний, безжурний, безпека і 

визначають у них префікси. Чи однаково вимовляється звук з в усіх цих 

словах? Ні, не однаково: в одних він наближається до с, в інших — до ж. Але 

як, незважаючи на це, пишемо префікси роз-, без-? Завжди з буквою з. 

Спостереження 2. Діти записують слова змогти, зсадити, зшити, 

зцідити, зчистити, сказати, сформувати, спитати, стиснути, сховати і 

визначають у них префікси. Префікс з- так само, як і звук з у префіксах роз- і 

без- вимовляється по-різному, але на письмі не завжди зберігається. Перед 

якими буквами ми пишемо не з, а с? Діти приглядаються до написаних слів і 

кажуть, що таке стається лише перед к, ф, п, т, х. Учитель підказує: легко 

запам’ятати ці букви можна в словосполученні кафе “Птах”. 

Спостереження 3. Діти записують слова розпекти, розігріти, 

розірвати, підперти, підібрати, відіслати, відігнати, зійти, зітхнути і 

визначають префікси. Коли в кінці префіксів з’являється звук і? Учні мають 

дійти висновку, що цей звук з’являється перед збігом приголосних, хоч не 

завжди: розкласти, підпливти, відгребти. 

Матеріал  для вправ .  Пояснити вимову і правопис префіксів у 

словах: безжальний, безживний, безшелесний, безшумний, безперечний, 

безплатний, безсонний; розжарити, розжеврітися, розшарпати, 

розшумітися, розскубаний, розслабитися, розсмакувати; зжахнутися, 

зжовкнути, зшерхлий, зстругати, зсукати, зсунути. 



Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі-. Повідомляємо, що 

ненаголошені е та и у вимові сплутуються: ве
и
сна, зи

е
ма. Те саме є і в 

ненаголошених префіксах пре- і при-. 

Спостереження 1. Під контролем учителя діти записують парами (у дві 

колонки) слова: предобрий — придобритися, премудрий — примудритися, 

престарий — пристаркуватий, претихий, притихнути, прекислий — 

прикиснути, прекрасний — прикраса, препишний — припинити. Який префікс 

можна замінити словом дуже? Лише префікс пре-. З цього діти роблять 

висновок: пишемо префікс пре-, коли його можна замінити словом дуже, а в 

усіх інших випадках пишемо при-. Винятки: престол, презирство, 

преподобний. 

Спостереження 2. Учні записують парами слова: приходити —прихід, 

школа — шкільний, прорвати — прірва, прозивати — прізвисько, прізвище. На 

місці якого звука з’являється звук і? То чому в словах прірва, прізвисько, 

прізвище виступає префікс прі-, а не при-? Діти мають дійти висновку, що в 

цих словах відбулося закономірне чергування о з і. 

Матеріал  для  вправ .  Пояснити написання префіксів пре- та при- у 

словах: превисоченний, привикати, пригірклий, прегіркий, прекрасний, 

прикраса, престарий, пристаркуватий, премудрий, примудритися, пресвятий, 

присвята, прехороший, прихорошити. 

Походження (етимологія) слова. Слова, як і будь-які речі, мають свою 

історію. Вони можуть залишатися майже незмінними протягом століть і 

можуть так чи інакше перебудовуватися, іноді — до невпізнання. Легко 

довести, що слово м’яч походить від слова м’який; слово гарячий від горіти; 

слова горо́д і го́род (Новгород, Миргород, Вишгород, Звенигород) від 

огородити — у давнину городи обгороджували ворінням від звірів, а міста — 

стінами й валами від нападників. А що первісно означали, наприклад, слова 

поле, щастя? 

Первісне значення слова поле легко можна пояснити, якщо врахувати всі 

його теперішні значення, значення похідних від нього слів у нашій та 

споріднені слова в інших мовах. У нас є похідні від нього слова: полонина — 

безліса ділянка в Карпатах, тобто ділянка, чиста від дерев; поляна — 

невеликий луг на узліссі або серед лісу, де нема дерев; полювати — 

переслідувати диких звірів поза межами поселень з метою убити чи зловити 

їх; поле означає ще “смужка уздовж краю аркуша паперу, яка залишається 

чистою при писанні чи друкуванні”; Дике Поле — історична назва в 16—17 ст. 

незаселених степів Півдня України; у російській мові полый — порожнистий, 

чистий, голий; у латинській мові planus — плоский, рівний; в англійській мові 

felling — рубання лісу, розчищення ділянки від дерев. Отже, можна зробити 

висновок, що в давнину поле означало “рівний, вільний, чистий простір землі, 

не оброблюваний людьми; простір поза огородженими городами”. 

Набагато важче з’ясувати первісне значення слова щастя. Для цього 

треба проникнути в його будову. У російській мові це слово пишеться, як у 



старослов’янській мові: счастье. Таким чином, те, що в нашій мові передано 

буквою щ, має в собі префікс ш, який походить від с, як у словах гуща від 

густий, пуща від пустий, і початок кореня ч. Префікс с- у давнину мав 

значення “подібний, на зразок” (як у висловах живіт з ковальський міх, 

сироїжка з добру діжку): скорина, шкіра “подібна до кори”, скарб “те, що 

карбоване чи подібне до нього за цінністю”, смеркає “ніби морок настає”. У 

слові щастя закінчення -а, перед закінченням колись був суфікс 

абстрактності, збірності й, як у словах безголів’я [безголˊівйа], пір’я [п’ірйа], 

але він злився з попереднім м’яким тˊ і зник. Корінь у цьому слові -часть-. Що 

в уяві наших далеких предків щастя асоціювалося саме з частиною чогось, що 

випадало, було вділене людині, свідчить і синонімічне до щастя слово доля, 

яке так само має в собі ще й значення “частина” (долька апельсина). Отже, 

щастя — це ніби частка чогось, що припала тобі. 

 

 

VІ. Фонетика і правопис 

 

Термін “фонетика” має два значення: “звукова будова мови” і “наука про 

звукову будову мови”. Між цими двома поняттями така сама різниця, як, 

скажімо, між поняттями “мед” і “розмова про мед”. 

У шкільних підручниках цей термін традиційно трактується лише як 

наука про звукову будову мови. Тим часом у названому цим словом розділі 

шкільного підручника йдеться не про погляди різних вчених на звукову 

будову мови, а про звуки, з яких складається мова, про їхнє творення й 

функціонування в мовленні. Неточне визначення предмета розмови 

дезорієнтує дітей. І, навпаки, правильно визначений предмет розмови сприяє 

правильному сприйняттю й розумінню розглядуваного явища. 

Тому дітям слід дати таке визначення терміна, що ним названо розділ 

підручника: фонетика — це звуковий склад мови. Отже, тут вивчатимемо, з 

яких звуків складається наша мова, як вони творяться, як взаємодіють між 

собою, як сприймаються і як позначаються на письмі. 

Діти повинні усвідомити, що фонетика — це не хаотичне 

нагромадження випадкових звуків. Фонетика нашої мови являє собою цільну 

й доцільну, чітко зорганізовану систему засобів мовлення, функціонування 

яких підпорядковане певним фізіологічно зумовленим фонетичним законам. 

Якщо учні не збагнуть цього, вивчення фонетики буде зведене до 

зазубрювання малозрозумілих термінів і правил, і це не сприятиме ані 

розвиткові розумових здібностей дітей, ані вдосконаленню їхньої грамотності. 

Розумінню фонетичних правописних явищ нашої мови має сприяти 

логічно спланована послідовність у вивченні їх. 

Образи слів у свідомості сучасної людини існують водночас у звуковій і 

буквеній формах. Через те учні (і не тільки вони) часто сплутують ці два види 

мовлення, ототожнюючи звуки й букви, вимову й написання. Тому, 



приступаючи до вивчення фонетики, насамперед потрібно чітко розмежувати 

в уяві дітей ці два нетотожні поняття. Без цього неможливе, зокрема, й свідоме 

засвоєння правопису. 

Вивчення звукового складу мови доцільно починати з розгляду 

приголосних звуків, оскільки саме серед них найбільш виразно діють 

фонетичні закони, саме з ними пов’язано найбільше фонетичних явищ, саме 

вони зумовлюють деякі особливості у вживанні голосних. І слова ми 

розрізняємо насамперед завдяки приголосним звукам.  

Голосні звуки, їхня систематизація й функціонування в українській мові 

якихось складнощів не становлять. І їхня словорозрізнювальна функція менш 

вагома, ніж приголосних. 

Окремо слід виділити правопис слів іншомовного походження, який 

багато в чому специфічний. Можливо, навіть досить буде обмежитися тут 

лише вживанням и та і в основах запозичених назв, оскільки всі інші 

правописні явища в таких словах регулюються в основному загальномовними 

правилами. 

І насамкінець розглядаємо засоби милозвучності української мови. Це 

дає змогу, з одного боку, привернути увагу дітей до такої особливості нашої 

мови, як гармонійна організація усного мовлення, а з другого — якоюсь мірою 

повторити й узагальнити вивчене про фонетичні явища, властиві українській 

мові, і відповідно про її правописні закономірності. 

Така послідовність у розгляді матеріалу забезпечить повноцінне 

засвоєння відомостей про фонетику української мови як чітко організовану 

систему, полегшить сприймання правопису і сприятиме розвиткові логічного 

мислення дітей, його впорядкованості, чіткості.  

 

1. Алфавіт. Букви і звуки 

Походження нашого алфавіту. Алфа́віт (азбука, абетка) — це вся 

сукупність букв, розташованих у певному, строго визначеному порядку, яких 

у нашій мові тепер є 33. Але в розташуванні букв в алфавіті ніякої логічної 

системи немає. Чому так сталося? 

Перший алфавіт ще десь у ХІІІ ст. до н.е. уклали фінікійці (жили вони на 

східному узбережжі Середземного моря). Від них, дещо змінивши, його 

запозичили греки. Від греків алфавіт, теж прилаштувавши його до своєї мови, 

перейняли давні болгари. З прийняттям християнства 988 року цей алфавіт 

разом із старослов’янською (давньоболгарською) мовою, якою було 

перекладено богослужбові книги, прийшов до нас. Господарі алфавіту 

мінялися, а порядок букв у ньому залишався майже незмінним, таким, яким 

його, керуючись якимись своїми міркуваннями, уклали ще фінікійці. 

Алфавіт потрібно знати, щоб швидко знаходити своє прізвище в 

довжелезному списку, потрібну інформацію в довідниках, у каталогах, слова в 

словниках тощо. Тим часом запам’ятати порядок розташування всіх 33 букв не 

так уже й легко. Для запам’ятовування люди вигадують собі різні мнемонічні 



засоби. Що стосується нашого алфавіту, тут може стати в пригоді такий набір 

звуків і фраз. Перші шість букв а, б, в, г, ґ, д запам’ятовуємо механічно, так 

само запам’ятовуємо й наступні п’ять букв е, є, ж, з, и. А потім 

використовуємо таку, може, й не зовсім доладну фразу: і їй коло мене, о, 

просто уф, ха, це чаша ще. Останні три букви ь, ю, я знову доводиться 

запам’ятовувати механічно  

У виданнях до 1991 року буква м’який знак стояла останньою в алфавіті. 

Букви і звуки. Певну проблему становить розрізнення звуків і букв, які 

у свідомості дітей нерідко зливаються в одне поняття. Не досить сказати 

учням, що звуки ми вимовляємо й чуємо, а букви пишемо й бачимо. Потрібно, 

щоб вони це усвідомили. 

Букви — це лише умовні знаки для окремих звуків. Це такі самі знаки, 

як і ті, що їх ставлять на дорогах, що ними записують музику (нотні знаки), що 

їх уміщують на погонах офіцерів, що їх часом малюють на упаковках з тими 

чи іншими харчовими продуктами, тощо. Тільки ж буквами ми позначаємо не 

заборону чи дозвіл переходити вулицю, високу чи низьку ноту, те чи інше 

військове звання, той чи інший продукт, а окремі звуки. І в цьому їхня 

специфіка порівняно з іншими знаками. 

Спостереження. Щоб переконати дітей, що букви — це лише умовні 

знаки (тобто знаки за домовленістю), записуємо прописними буквами на 

дошці слово рід: — по-українському його прочитаємо як [р΄ід], а по-

англійському — як pig [pig] “свиня”. Ще разючіше демонструє умовне 

значення букв слово оре, яке українською мовою читається як [о́ре], 

англійською — як [oup] “відчиняти”. 

В українській мові, на відміну від англійської, французької чи 

російської, переважно пишемо так, як чуємо: голова, сонце, радісний, 

птаство. Але не завжди вимова й написання збігаються: шістдесят 

[ш’ізде
и
с´а́т]. І тут починають діяти правила правопису. 

Поняття про правопис. Правопис — це система загальноприйнятих 

правил, якими визначаються способи передачі звуків мовлення на письмі. 

Правила правопису обов’язкові для всіх з тим, щоб усі однаково й правильно 

сприймали написане. 

Спостереження 1. Щоб діти глибше усвідомили різницю між звуками й 

буквами, даємо їм записати на дошці і в зошитах слова (деякі з 

транскрипцією): рак — лак — ляк [л΄ак] — як [йак]; бук — лук — люк [л΄ук] — 

в’юк [вйук]; дух — рух — нюх [н΄ух]; рама — яма [йа́ма] — тяма [т΄а́ма]; 

чемний — темний — ємний [йе́мний]; карий — ярий [йа́рий]; рясно [р΄асно] — 

ясно [йасно], сісти — їсти [йі́сти]; мох — льох; вожу — воджу; буран — 

бур’ян [бурйа́н]; хлопчак — хлоп’як [хлопйа́к]; щука [шчу́ка] — штука. Яке 

значення мають і скількома та якими звуками різняться подані групами слова? 

Діти, таким чином, з’ясовують, що звуки і букви — не те саме і сплутувати їх 

не слід. 



Спостереження 2. Іноді неправильно кажуть про м’який знак, що він 

вживається для “пом’якшення звуків”. Даємо дітям записати слова: рис і рись, 

лан і лань, стан і стань. Запитуємо, чи те саме значення мають записані 

парами слова. Якими останніми звуками (не буквами) ці слова різняться? А як 

ми позначили цю різницю в звучанні? М’який знак, отже, — це буква, він на 

письмі тільки позначає м’якість приголосних, а не робить їх м’якими. На те 

його й назвали просто знаком. 

Букви не бувають ні голосні, ні приголосні; ні тверді, ні м’які, вони 

лише можуть бути друковані чи писані, великі чи малі, прямі чи криві, чорні 

чи білі (писані крейдою на дошці).  

Звуки ж бувають голосні (творяться чистим голосом без домішок шуму) 

і приголосні (творяться з домішками шуму або одним шумом), тверді (при 

вимовлянні їх спинка язика не піднімається до піднебіння) і м’які (при 

вимовлянні їх спинка язика піднімається до піднебіння), губні і зубні, шиплячі 

і свистячі тощо. 

Матеріал  для  вправ : 1) звуків і букв порівну: п’ять, рояль, дюна, 

щабель, стоїть, полюють, тьохкає, дзявкає, відзвук, буряк, кольє; 2) звуків 

більше, ніж букв: ялина, сім’я, пояс, в’юн, об’єм, воїн, площа, кущ, відживає, 

в’їжджаю; 3) звуків менше, ніж букв: місяць, льон, польовий, передзвін, 

дзюркіт, джеркотнява, броджу, летять, борються. 

 

2. Приголосні звуки й позначення їх на письмі 

Про приголосні звуки слід говорити як про певну систему. Цього, на 

жаль, нема в більшості шкільних підручників з рідної мови. Тільки чітко 

уявляючи сам процес творення мовних звуків і відповідно їхні групові 

особливості, діти зможуть свідомо засвоїти як фонетичні закони рідної мови, 

так і правила позначення звуків на письмі. 

Творення приголосних звуків. Приголосні звуки виникають внаслідок 

тертя видихуваного повітря об різні перепони на його шляху. 

Приголосних звуків в українській мові є 32 (на одиницю менше, ніж усіх 

букв). У мовленнєвому потоці ми їх розрізняємо за невеликою кількістю 

ознак. Бажано, щоб ці ознаки виявили самі учні. Для цього проводимо 

спостереження. 

(Матеріал як для спостережень слід готувати наперед: або написати на 

великому аркуші цупкого паперу й вивішувати перед учнями, або ввести в 

комп’ютер, щоб потім поступово передавати його в персональні учнівські 

комп’ютери, якщо вони є, або, в крайньому разі, записати на класній дошці.) 

Спостереження 1. Чи однаково голосно можна вимовити звуки м, б і п; 

н, д і т; р, ж і ш? Чи при вимовлянні всіх приголосних дрижать голосові 

зв’язки (діти прикладають руку до горла)? З цього учні роблять висновок, що 

приголосні різняться між собою за участю голосу: то голос переважає над 

шумом, то шум переважає над голосом, то голосу зовсім не чути. Отже, за 

участю голосу приголосні різняться між собою трьома ознаками. 



) ) 

Спостереження 2. Чи завжди в тому самому місці виникає перепона 

під час вимовляння звуків б, д, ж і ґ; п, т, ш і к? Перепона виникає то на губах, 

то на зубах, то на піднебінні, то в задній частині ротової порожнини. Отже, за 

місцем перепони приголосні різняться між собою чотирма ознаками. 

Спостереження 3. Чи однаково струмінь видихуваного повітря долає 

перепону під час вимовляння звуків д, з і дз; т, с і ц ; д, ж і дж; т, ш і ч? 

Повітря то прориває перепону (зімкнення), то вільно проходить крізь щілину, 

то спочатку прориває перепону, а потім проходить вільно. Отже, за способом 

подолання перепони приголосні різняться між собою трьома ознаками. 

Класифікація приголосних звуків. Спостереження учнів узагальнюємо 

в таблиці класифікації приголосних, водночас пояснюючи назви ознак (з. — 

зімкнені; щ. — щілинні; з.-щ. — зімкнено-щілинні): 

 

За участю 

голосу й 

шуму 

За місцем і способом творення 

губні зубні піднебінні задньоротові 

з. щ. з. з.-щ. щ. з.-щ. щ. з. щ. 

сонорні м в н — л р й — — 

дзвінкі б — д дз з дж ж ґ г 

глухі п ф т ц с ч ш к х 

 

Учні, промовляючи записані в таблиці звуки, перевіряють, чи всі вони 

правильно розставлені відповідно до їхніх ознак. 

Після цього запитуємо учнів, чи всі приголосні звуки нашої мови 

названо в таблиці. З’ясовується, що в таблиці не вистачає дев’яти 

приголосних: усього їх має бути 32, а в таблиці записано лише 23. 

Якщо учні не можуть відразу здогадатися, де ж пропали незаписані в 

таблиці приголосні, пропонуємо їм порівняти, якими приголосними різняться 

слова син і синь, повід і повідь, галка і галька, крук і крюк. Стає зрозуміло, що 

в таблицю не потрапили м’які приголосні. 

Спостереження. Які тверді приголосні мають парні собі м’які — губні, 

задньоротові, піднебінні, зубні? Учні пробують вимовляти твердо і м’яко 

приголосні кожної групи і доходять висновку, що і твердими, і м’якими в 

нашій мові можуть бути лише зубні, а також приголосний р — разом дев’ять 

звуків, яких і не вистачає в таблиці. 

Від того, до якої групи входить той чи інший приголосний, залежать 

його артикуляційні та правописні особливості. Тому учні, щоб свідомо 

засвоїти відомості про приголосні звуки і їхній правопис, повинні знати ці 

групи. А це не кожному під силу. І тут у пригоді мають стати мнемонічні 

засоби: 

— сонорні: ми винили рій; 

— дзвінкі: буде гоже ґедзю у джазі; 

— глухі: усе це кафе “Птах і чаша”; 

— губні: мавпа Буф; 



) 

— зубні: де ти з’їси ці лини (бракує тут лише приголосного дз); 

— піднебінні: Рой, ще їжджу; 

— задньоротові: хуґа гука; 

— шиплячі: ще їжджу; 

— свистячі: сце їздзу (шиплячі, вимовлені по-дитячому). 

Сама ж таблиця класифікації приголосних повинна постійно бути перед 

очима учнів, доки вони вивчатимуть фонетику й правопис.  

Матеріал  для вправ .  У поданих словах визначити кількість 

приголосних за участю голосу й шуму, за місцем перепони та шиплячих. Щоб 

уникнути помилок у визначенні звукового складу слова, фонетичний розбір 

слів слід проводити, тільки орієнтуючись на їхню транскрипцію. 

 

Слово і його 

транскрипція 

За участю голосу й 

шуму 

За місцем перепони  

Шиплячі 

сонорні дзвінкі глухі губні зубні піднеб. з/рот. 

протока [протока] 1 0 3 1 1 1 1 0 

джерельце [джерел'це] 2 1 1 0 2 2 0 1 

поїздка [пойіздка] 1 2 2 1 2 1 1 0 

хмарочос [хмарочос] 2 0 3 1 1 2 1 1 

жайворон [жайворон] 4 1 0 1 1 3 0 1 

фазанчик [фазанчик] 1 1 3 1 2 1 1 1 

ящірка [йашч’ірка] 2 0 3 0 0 4 1 2 

подвір’я [подв’ірйа]  3 1 1 2 1 2 0 0 

 

Сонорні, дзвінкі і глухі: вимова й правопис. На уроці перед учнями 

обов’язково повинна бути таблиця класифікації приголосних звуків. 

Спостереження 1. Діти в словах лялька, нянька, няньчин, портрет, 

вовк, механізм (у цих словах той самий сонорний повторюється щонайменше 

двічі, але в різних позиціях) знаходять сонорні приголосні і визначають, чи в 

усіх випадках вони звучать однаково чітко. Зі спостережень учні роблять 

висновок, що сонорні приголосні, де б вони не стояли в слові, завжди 

звучать однаково чітко. 

Спостереження 2. Учні вимовляють уголос подані парами слова гриб і 

грип, грубка і групка, казка і каска, мимохідь і мимохіть, везти і вести, міг і 

міх, сніг і сміх, ріг і горіх, брід і дріт, віз і ніс і з’ясовують, чи відчувається 

різниця у звучанні парних дзвінких і глухих приголосних, чи дзвінкі не 

втрачають своєї дзвінкості. Діти роблять висновок, що дзвінкі приголосні 

навіть перед глухими і в кінці слова звучать досить-таки дзвінко, тобто їх 

можна відрізнити від парних їм глухих. 

Після цього діти спостерігають за вимовою дзвінкого приголосного г в 

словах ніготь — нігті, кіготь — кігті, дьоготь — дігтяр, легенько —  легко, 

волога — вогко. Пояснюємо, що подані тут п’ять слів становлять виняток: у 



них, і лише в них, дзвінкий г перед глухими т і к у вимові оглушується і 

звучить як х. 

Спостереження 3. Діти зіставляють вимову й написання записаних 

парами на дошці слів боротися — боротьба, молотити — молотьба, просити 

— просьба, лічити — лічба, всякий день — повсякденно, великий день — 

Великдень, як — якби, а як — аякже, от — отже, ось — осьде і доходять 

висновку, що в них глухі перед дзвінкими звучать дзвінко. Учитель до 

цього додає, що це й усі незапозичені слова (якщо не рахувати таких 

рідковживаних, як клятьба́, селитьба), у яких глухі, опинившись перед 

дзвінкими, звучать дзвінко. Сло́ва “кісьба”, яке часом трапляється в 

підручниках, в українській мові немає, є косовиця. Решта випадків розбіжності 

між написанням і звучанням припадає на слова іншомовного походження: 

футбол (англ. football), екзамен (лат. examen), рюкзак (нім. Rücksack), вокзал 

(англ. Vauxhall), анекдот (фр. anecdote), айсберг (англ. iceberg). 

Спостереження 4. Учні зіставляють вимову й написання префіксів роз- 

і без- у словах розжарити, безжурний, розширити, безшумний, розквіт, 

безпека, розсада [роса́да], розсіл [рос΄і́л] (в останніх двох словах звук з у 

префіксі взагалі не вимовляється) і роблять висновок, що в префіксах роз- і 

без- незалежно від вимови завжди пишемо букву з. 

Після цього діти читають уголос слова зрозуміти, зжовкнути, зсунути, 

зцідити, зчистити, зшити, сказати, сформувати, спитати, стиснути, 

схвалити, знаходять у них префікс та корінь і відзначають, що перед 

сонорними, дзвінкими й частиною глухих (перед шиплячими й свистячими) 

пишемо префікс з-, а перед п’ятьма глухими к, ф, п, т, х (кафе “Птах”) він у 

вимові й на письмі переходить у с-. Цей висновок учні уточнюють за 

таблицею класифікації приголосних і роблять більш загальний висновок: 

перед глухими свистячими й шиплячими залишається префікс з-, перед 

іншими глухими він набуває форми с-. 

Для узагальнення наслідків спостережень ставимо перед учнями 

запитання: що переважає у вимові приголосних української мови — дзвінкість 

чи глухість? Діти міркують: сонорні завжди звучать дзвінко; дзвінкі, за 

небагатьма винятками, зберігають свою дзвінкість; глухі перед дзвінкими 

звучать дзвінко. Отже, у вимові українських приголосних переважає 

дзвінкість. 

Матеріал  для  вправ :  1) зіставити написання і значення слів: кізка — 

кіска, знижка — знишка, оповідка — повітка, гадка — гатка, кладка — латка, 

жердка — тертка, поразка — праска, ніжки — пішки, нігтик — віхтик, 

вхідчини — тітчин, ближчати — блищати; 2) додати префікс з- або с-: 

синіти, сипати, сунути, цементувати, ціпити, чавити, човгати, чесати, 

шерхнути (префікс з-); каламутити, клепати, повзти, пізнати, терти, 

трухлявіти, формувати, худнути, харапудитися (префікс с-).  

Апостроф. Ця тема безпосередньо пов’язана з двома раніше 

розглядуваними темами “Букви і звуки” та “Класифікація приголосних 



звуків”. Тому перш ніж переходити до розгляду нової теми, треба докладно 

повторити попередні. 

Урок, не оголошуючи теми, можна почати з такого повідомлення: 

— Сьогодні й на наступному уроці мова піде про два знаки, які самі по 

собі ніяких звуків не позначають, але в поєднанні з іншими буквами один 

позначає звук й, другий — м’яку вимову звука. А взагалі, вони мають 

протилежне значення. Хто здогадався, про які два знаки будемо говорити? 

Діти легше називають м’який знак, важче — апостроф. 

Спостереження 1. Роль апострофа діти простежують, зіставляючи 

написання й вимову (транскрипцію) двох коротких слів: зять [з΄ат΄] і з’ява 

[зйа́ва]. Із цього роблять висновки: якщо нема апострофа, буква я виконує 

таку саму роль, що й м’який знак, тобто позначає м’якість попереднього 

приголосного; апостроф вказує на тверду вимову попереднього приголосного і 

на звук й, прихований у букві я. Це саме стосується й букв ю, є, а також 

частково букви ї. 

Отже, апостроф перед я, ю, є, ї позначає звук й. 

Правила вживання апострофа учні виводять за допомогою 

спостережень. 

Спостереження 2. Після яких букв перед я, ю, є, ї і коли ставиться 

апостроф, а коли він не ставиться після цих букв? Діти записують підряд такі 

слова чотирма групами: 1) в’язати, зв’язок, м’який, розм’якнути (губний 

стоїть на початку кореня); 2) риб’ячий, хлоп’ятко, солов’ї, солов’ю, солов’єві 

(губний стоїть після голосного); 3) черв’як, торф’яний, арф’яр (губний стоїть 

після р); 4) свято, цвях, морквяний, духмяний, мавпячий (губний стоїть не на 

початку кореня, не після голосного й не після р). 

Правило, виведене учнями, повинно мати такий вигляд: у незапозичених 

словах апостроф ставимо перед я, ю, є, ї після губних (мавпа Буф), якщо 

губний стоїть на початку кореня, після голосного або після р. В інших 

випадках апостроф після губних перед я, ю, є, ї не ставимо. Учитель 

доповнює: з цього правила винятків нема. 

Спостереження 3. Загадуємо, зіставивши написання й вимову слів 

бур’ян [бурйа́н] і буряк [бур΄а́к]; сузір’я [суз΄і́рйа] і гиря [ги́р΄а], з’ясувати, 

коли ставимо і коли не ставимо апостроф після р перед я, ю, є, ї. Учні роблять 

висновок, що невживання і вживання апострофа залежить від того, що 

позначає буква я: звук а після м’якого р΄ чи два звуки йа після твердого р. 

Спостереження 4. Після яких значущих частин слова і коли 

вживається, а коли не вживається апостроф у словах від’єднати, поєднати, 

від’їзд, переїзд, між’ярусний, триярусний, пів’яблука, дит’ясла, Мін’юст, 

безаварійний, підопічний, дезінформація? Якщо префікс або інша словотвірна 

частина закінчуються на приголосний, то між ними й буквами я, ю, є, ї 

ставимо апостроф. В інших випадках між префіксом і наступною частиною 

слова апостроф не ставиться. 



Іноді в шкільних підручниках трапляються слова “двох’ярусний”, 

“трьох’ярусний”. Таких слів в українській мові нема, є тільки двоярусний, 

триярусний. 

Спостереження 5. Учні під диктовку з поясненнями вчителя записують 

три групи слів іншомовного походження: 1) пюре, бюро, дистриб’ютор, 

фюзеляж, ф’ючерс, гравюра, кав’яр, Мюллер, Дансм’юр, інтерв’ю, 

комп’ютер; 2) миш’як, гюрза́, Х’юстон, кюре, гяур, Лук’ян, Рейк’явік, Руж’є, 

Монтеск’є; 3) ад’ютант, ін’єкція, кон’юнктура, кон’юнктивіт — і роблять 

кілька висновків. По-перше, правила вживання апострофа в іншомовних 

словах неуніфіковані, потрібно запам’ятовувати написання майже кожного 

слова; по-друге, апостроф в іншомовних словах може вживатися не тільки 

після губних, а й після піднебінних та задньоротових; по-третє, у кількох 

словах апостроф ставимо навіть після зубних (виявляється, після іншомовних 

префіксів). 

Матеріал  для  вправ :  1) апостроф після букв, що позначають губні 

приголосні: рум’яний, п’явка, міжбрів’я, люб’язний, дев’ять, коров’ячий, 

жираф’ячий, полум’я, ім’я, кам’яний, здоров’я, тім’я, арф’яр, краков’як, 

верф’ю, верхів’я, п’ядь, зап’ястя, м’ясо, м’ята, верб’я, в’язи, пам’ятка, 

зав’язь, п’явка, в’юн, сурм’яний, знічев’я, олов’яний, дерев’яний, череп’яний, 

харків’янин, в’ялити, в’янути, реп’ях, крем’ях, кип’яток, перм’як, львів’янин, 

слов’янин; дзвякнути, різдвяний, різьбяр, тьмяний, горохвяний, морквяний, 

бруквяний, медвяний; 2) апостроф після р: узгір’я, зоряний, кур’єр, довір’я, 

моряк, ряст, рюкзак, пір’я, серйозний, з матір’ю, порятунок, кіновар’ю; 3) 

апостроф після префіксів: без’ядерний, безособовий, з’ясувати, від’їхати, 

поїхати, з’юрмитися, зекономити, роз’яснити, під’їзд, об’єм, об’єднати, 

під’юдити, пів’їдальні, безіменний, пів’ящика, пан’європейський; 4) апостроф в 

іншомовних словах: п’єдестал, суб’єкт, капюшон, бюджет, інтер’єр, бюст, 

пюпітр, кювет, ар’єргард.  

М’який знак. М’якість приголосних позначаємо буквами я (земля), ю 

(люди), є (синє), і (літо) та м’яким знаком (день) 

Оскільки м’якими в нашій мові можуть бути лише зубні приголосні (де 

ти з’їси ці лини), а також приголосний р, то й м’який знак маємо право 

ставити тільки після букв, що позначають ці звуки.  

Приголосний р буває м’яким лише перед голосними (перед 

приголосними й у кінці слова він завжди твердий: буря — бур), то й м’який 

знак після букви р ставимо тільки перед о (чотирьох, але чотирма) та, як 

виняток, у слові Горький. В інших випадках м’якість р позначаємо буквами я, 

ю, є, і: ряд, рюкзак, Рєпін, ріка. 

Правила вживання м’якого знака досить складні, проте все-таки 

доцільніше й корисніше подати їх учням за допомогою спостережень. 

Спостереження 1. Пропонуємо учням пояснити, чому у кінці одних 

слів нема м’якого знака, а в кінці інших — є: тин і тінь, стіл і сіль, щит і 

блищить,  привіз і привозь, плюс і плюсь. Відповідь однозначна: бо в одних 



випадках кінцеві приголосні тверді, в інших — м’які. Отже, роблять висновок 

діти, м’який знак у кінці слова ставимо так, як чуємо. 

Це справді так робимо в кінці слів, Але в середині слова, буває, 

приголосний звучить м’яко, а м’якого знака  не ставимо. 

Спостереження 2. Даємо дітям записати пари споріднених або 

близьких за звучанням слів і загадуємо визначити, перед якими наступними 

звуками м’якість приголосних не позначаємо: кінь — кінський, Прип’ять — 

прип’ятський, Кузьма — кузня, цьвохкати (батогом) — цвях; камінь — 

камінчик, батько — безбатченко, Умань — Уманщина. Висновок повинен 

звучати так: перед м’якими, пом’якшеними й шиплячими м’який знак не 

ставимо. 

Тут же учні записують чотири слова, які треба запам’ятати як винятки: 

різьбяр, тьмяний, няньчити, бриньчати. У них, відзначають діти, м’який знак 

поставлено перед пом’якшеними й шиплячими, хоч це й суперечить щойно 

виведеному правилу.  

Після цього вчитель інформує, що є ще два випадки подібних винятків. 

Спостереження 3. Учні записують слова сільський, їдальня, пальчик, 

вільшина і доходять висновку, що щойно сформульоване правило не 

стосується позначення м’якості л΄. Чуємо м’який звук л΄, то й позначаємо 

його м’якість м’яким знаком незалежно від того, який приголосний іде далі. 

Спостереження 4. Слова даємо записати трьома групами: 1) хатинка — 

у  хатинці, жменька —у жменьці, гілка — на гілці, хвилька — на хвильці, 

кицька — кицьці; 2) панянка — панянчин, нянька — няньчин, Оленка — 

Оленчин, ненька  — неньчин, кицька —кицьчин; 3) вчить — вчиться, підніс — 

піднісся, піднось — підносься, порадь — порадься. Висновок має бути такий: 

м’який знак зберігається при відмінюванні іменників, при творенні 

присвійних прикметників і при додаванні до дієслів частки (постфікса) -ся. 

Але якщо м’якого знака нема в початковій формі, то його не пишемо й у 

похідних формах.  

Спостереження 5. Учні записують парами іншомовні слова портьєра і 

прем’єра, коньяк і миш’як, бульйон і серйозно, Сьєрра і Рив’єра і, виходячи з 

того, що м’якими в будь-якій позиції в нашій мові бувають лише зубні 

приголосні, пояснюють, чому в одних словах вжито м’який знак, а в інших 

його нема, чому в одних словах є апостроф, а в інших він не потрібний.  

Матеріал  для вправ :  1) м’який знак у кінці слова: синь — син, мідь 

— мед, в’язь — в’яз, стань — стан, палець — палац, мазь — маж, міць — 

неміч, обличчя — облич, буря — бур, кріль — кров, круть — круг; 2) м’який 

знак у середині слова: Кубань — кубанський, Бершадь — бершадський, 

промінь — промінчик, цькувати — цвісти, цвірінькати — цвірінчати, Зінько 

— Зінченко, ларьок — ларка, вузький — вужчати; 3) м’який знак після л: 

коваль — ковальський, генерал — генеральський, Інгул — інгульський, гуцул — 

Гуцульщина, журнал — журнальчик; 4) збереження м’якого знака: скринька — 

у скриньці, косинка — у косинці, брунька — у бруньці, лунка — у лунці, 



ковбанька — у ковбаньці, склянка — у склянці, редька — редьці, згадка — 

згадці, ненька — неньчин, Оленка — Оленчин, підводь — підводься, ріс — 

розрісся, притис — притисся, стань— станься, світить — світиться, 

зустрічають — зустрічаються; 5) м’який знак в іншомовних словах: 

гондольєр — кур’єр, вольєра і кар’єра, Ньютон — інтерв’ю, пасьянс — сап’ян, 

барельєф — п’єдестал, каньйон і курйоз, медальйон, шиньйон, компаньйон, 

шампіньйон. 

Подвоєння букв. Опрацьовуючи з учнями цю тему, пам’ятаймо, що 

букви подвоюються, а звуки подовжуються. Подовжений звук вимовляється 

приблизно в півтора раза довше, ніж звичайний. 

Спостереження 1. На дошці записуємо словосполучення журавлиний 

крик і журавлинний сік, на низині по́ля і на низинні поля́, а також слова лють і 

ллють. Пропонуємо учням прочитати вголос і пояснити, про що йдеться в 

кожному з цих пар словосполучень. Чим розрізняються ці майже однакові за 

звучанням і написанням, але різні за значенням слова? Таким чином, у 

свідомості дітей відбувається виділення проблеми подвоєння букв і відповідно 

подовження приголосних звуків. 

Спостереження 2. Учні спочатку повторюють відомості про значущі 

частини слова: корінь, префікс, суфікс. Далі пропонуємо їм записати й 

розібрати за будовою слова беззбройний, беззмінний, низинний, піввідра, 

юннат, розрісся. У першому слові діти виділяють префікс без-, корінь -зброй- 

і суфікс -н-. У другому слові вони виділяють корінь -мін- (споріднені слова 

обмін, переміна, міняти), два префікси без- і з- та суфікс -н-. У третьому слові 

корінь -низ- і два суфікси: -ин- та -н-. Отже, у першому слові збіглися два 

однакові звуки на межі префікса й кореня, у другому — на межі префікса й 

префікса та кореня й суфікса, у третьому — на межі суфікса й суфікса. У 

трьох останніх словах подвоєння букв і подовження звуків сталося теж 

внаслідок того, що одна словотвірна частина слова в них закінчується на той 

самий звук, на який друга починається. 

Приступаємо до формулювання правила про подвоєння букв. Міркуємо 

разом із дітьми, як краще сформулювати правило: чи перелічувати в ньому всі 

значущі частини слова (морфеми), чи вжити їхню узагальнену назву? 

Звичайно, формулювання по можливості мають бути якомога стисліші й 

охоплювати якомога більше явищ. Таким чином, повністю правило набуває 

такого вигляду: подовження звуків стається внаслідок збігу однакових 

приголосних на межі значущих частин слова (морфем). Подовжені звуки 

на письмі позначаємо подвоєними буквами. 

Спостереження 3. Загадуємо учням розібрати за будовою слова 

бджолиний, буквений, шалений і, виходячи із щойно сформульованого 

правила, пояснити, чому в цих словах нема подвоєння букв. 

До речі, у словах буквений, казармений, пореформений, потомствений 

(спадковий) маємо справу зі вставним е, яке використане, щоб уникнути 

важкого для вимови збігу приголосних на межі твірної основи і суфікса н. 



Спостереження 4. Учні утворюють від прикметників на –цьк(ий) 

іменники: козацький — козаччина, донецький — Донеччина. Запитуємо в дітей: 

від якого звукосполучення виник збіг двох однакових приголосних? Тут 

відбулося спочатку чергування к—ч (як у словах рука — рученька), потім 

свистячий ц', опинившись перед шиплячим, став так само шиплячим. Було б 

добре, якби діти, спираючись на фонетичні закони, самі це пояснили. 

Спостереження 5. Діти записують парами дві групи прикметників, 

проставляючи в них наголоси: 1) нескін́чений — нескінче́нний, нездо́ланий — 

нездола́нний, чисе́льний — числе́нний, страшний — страше́нний; 2) святий — 

свяще́нний, вогняний — огне́нний. 

Чим прикметники, що стоять другими, подібні між собою? Учні 

відповідають, що в них є однаковий наголошений суфікс –енн(ий), –анн(ий) з 

подовженим приголосним. 

Яким відтінком значенням відрізняються другі прикметники обох груп? 

На це питання дітям буде важче відповісти. Зосереджуємо їхню увагу на 

останньому прикметникові першої групи: він явно вказує на надзвичайно 

велику міру якості. Щось подібне виражають і перші три прикметники першої 

групи. Другі прикметники другої групи такого значення не виражають, проте 

вони мають відтінок піднесеності, архаїчності. Ці прикметники, повідомляє 

вчитель, запозичено із старослов’янської мови. 

Учні, підсумовуючи спостереження, формулюють правило: 

подовжується приголосний н у наголошених суфіксах –енн(ий), -анн(ий) у 

прикметниках, якщо ці прикметники вказують на незмірно велику міру ознаки 

або запозичені із старослов’янської мови. 

Спостереження 6. Поодинокі випадки подвоєння букв, які важко 

обґрунтувати виведеними правилами, слід розглянути кожен окремо з 

поясненнями вчителя. Діти мають переконатися, що й ці випадки зумовлені 

певними об’єктивними причинами.  

У прикметниках старанний, останній колись було звукосполучення тн 

(старатний, остатній), але звук т, так само зубний і проривний, тільки 

глухий, уподібнився до зубного проривного сонорного н , і таким чином у цих 

словах сталося подовження приголосного н. 

У прикметнику притаманний є запозичений з турецької мови корінь –

таман- (“якраз такий самий”). Прикметник захланний утворено від 

діалектного кореня хлань (“безодня”). Отже, у цих словах стався збіг 

однакових приголосних на межі кореня й суфікса. 

У словах ссати, ссавець між двома сс випав голосний о, як це стається, 

наприклад, у слові сон — сну, де теж зникає звук о. Цей голосний зберігся в 

словах сосок, сосунець, соска. 

Слово лляний має паралельну форму льняний. Тому не важко 

здогадатися, що тут м’який сонорний н΄ уподібнився до попереднього м’якого 

сонорного л΄ і таким чином сталося подовження м’якого л΄. 



Слова бовван, бовваніти походять від давньослов’янського іменника 

бълванъ “ідол”, у якому звук л в нашій мові, як це сталось і в словах вовк, 

товкти і под., перейшов у в. 

Матеріал  для  вправ :  1) пояснити причину подвоєння букв або 

відсутність його у словах: а) беззахисний, беззаперечний, віддача, віддзвеніти, 

віддушина, наддертий, оббризкати, піддубник, роззиратися; б) туманний, 

безталанний, глибинний, казенний, буденність; в) конопляний, олов’яний, 

комариний, забезпечений, казармений, скажений, навіжений, нежданий; 2) 

утворити іменники від прикметників: гайдамацький (гайдамаччина), вояцький 

(вояччина), німецький (Німеччина), словацький (Словаччина); 3) пояснити 

різницю у звучанні й значенні поданих парами прикметників: незбагнений — 

незбагне́нний, неописаний — неописа́нний, незлічений — незліче́нний, 

незнищений — незнище́нний, далекий — далече́нний; 4) пояснити, якого 

походження слова: окая́нний, мерзенний, оглашенний, смиренний, спасенний, 

божественний. 

Подовження м’яких приголосних. Перед розглядом цієї теми учні 

повторюють, які приголосні зубні (де ти з’їси ці лини) і які приголосні 

шиплячі (ще їжджу). 

Спостереження 1. Пропонуємо дітям записати в колонку слова 

блакить, радість, ніч, жовч, кров, визначити їхній рід і поставити їх в 

орудному відмінку однини (ким? чим? ): блакиттю, радістю, ніччю, жовчю, 

кров’ю. У яких словах і які приголосні подовжуються: губні, зубні, шиплячі чи 

задньоротові? У якій позиції зубні й шиплячі подовжуються: у кінці слова, 

між приголосним і голосним чи між двома голосними? Діти формулюють 

перше правило: подовжуються зубні й шиплячі приголосні в орудному 

відмінку однини іменників жіночого роду, якщо вони стоять після голосного 

перед закінченням –ю , тобто між двома голосними. 

Спостереження 2. Діти записують попарно іменники життя — 

щастя, знаряддя — осердя, Запоріжжя — Поволжя, зусилля — зусиль, 

визначають, що вони належать до середнього роду і що в них м’які зубні й 

пом’якшені шиплячі приголосні подовжуються (букви подвоюються) так само 

лише між двома голосними.  

Після цього вчитель робить застереження: в назвах малих істот м’які 

приголосні не подовжуються. Щоб переконатися в цьому, діти зіставляють 

вимову й написання слів гілля і маля, життя і дитя, знання і оленя́. 

Спостереження 3. Крім того, є кілька слів, які не належать до перших 

двох категорій, а проте м’які приголосні в них подовжені. Це такі слова (діти 

записують їх): Ілля, суддя, стаття, рілля, зрання, спросоння, навмання, 

попідвіконню, попідтинню. 

Насамкінець даємо записати ще слова виллю, зіллєш, ллє, ллють. Діти 

відзначають, що це дієслова і що в їхніх останніх двох формах подовжений 

приголосний, як виняток, виявився не між двома голосними. 



Матеріал  для  вправ :  1) поставити в орудному відмінку однини й 

записати: сталь, грань, медаль, бадьорість, молодь, снасть, мазь, здобич, 

скатерть, легкість, подорож, міць, сіль, користь, ваніль, ртуть, брость, 

туш, нехворощ (нехворощю), боязнь, осінь, Керч; 2) пояснити причину 

подвоєння букв або відсутність його у словах: сумління, дозвілля, змагання, 

пташеня, багаття, тертя, передмістя, збіжжя, опертя, затишшя, узбіччя, 

перехрестя. 

Подвоєння букв в іншомовних словах. Щодо подвоєння букв в 

іншомовних словах, то тут важко виводити якісь закономірності. У цьому 

плані можна лише розрізняти написання власних і загальних назв. 

Спостереження 1. У власних назвах у подвоєнні букв ми більш-менш 

дотримуємося іншомовного написання: Голландія — бо Holland  (дослівно: 

“низинна країна”); Бонн — бо Bonn; Шиллер — бо Schiller; Торрічеллі — бо 

Torricelli, але Міссісіпі — хоч Mississippi; Марсель — хоч Marseilles.  

Спостереження 2. Щодо загальних назв іншомовного походження, то 

відповідно до вимог Українського правопису з подвоєними буквами пишуться 

сімнадцять слів: дев’ять біль-менш часто вживаних: манна, ванна, тонна, 

брутто, нетто, мотто, мадонна, вілла і панно (в останніх виданнях 

правопису помилково надруковано панна) — і вісім рідкісних: аннали, бонна, 

пенні, білль, булла, мулла, дурра, мірра. 

Спостереження 3. Діти записують пари слів раціональний — 

ірраціональний, міграція — імміграція, новація — інновація, реалізм — 

сюрреалізм, революція — контрреволюція і пояснюють подвоєння букв у 

словах, що стоять другими, збігом однакових приголосних на межі значущих 

частин слова. 

Чергування приголосних. Під час розгляду цього фонетичного явища 

обов’язково перед очима учнів повинна бути таблиця класифікації 

приголосних. Важливо домогтися, щоб діти зрозуміли його природу, а не 

тільки запам’ятали закономірний перехід у тих самих чи споріднених словах 

одних приголосних звуків в інші. 

Спостереження 1. Діти розглядають ряди слів нога — нозі — ніженька, 

рука — руці — рученька, вухо — у вусі — вушенько, ґерлиґа — ґерлидзі — 

ґерлидженька і виділяють у них чергування приголосних: г—з—ж, к—ц—ч, 

х—с—ш, ґ—дз—дж. Запам’ятати ці чергування пропонуємо учням за 

природними “шпаргалками”: рука, нога, вухо, ґерлиґа. 

Для перевірки наслідків першого спостереження загадуємо дібрати 

словоформи й споріднені слова, наприклад, до слів: 1) друг, дорога, княгиня; 2) 

ріка, бік, текти; 3) рух, комаха, порох; 4) мамалиґа — і з’ясувати, яких змін 

зазнають у них приголосні, чи підтверджуються попередні висновки .  

Після цього учні простежують розглянуті регулярні зміни 

задньоротових г, к, х, ґ за таблицею класифікації приголосних і роблять 

висновок, що чергування приголосних виникає внаслідок пересування 

місця перепони на шляху видихуваного повітря від задньої частини 



ротової порожнини до зубів і піднебіння. При цьому всі інші ознаки 

приголосних (крім місця перепони) повністю зберігаються. 

Але не завжди. 

Спостереження 2. Учням пропонуємо зіставити слова сонце — 

соняшник (і сонячний), серце — сердешний (і сердечний), мірка — мірошник, 

торік — торішній, рука — рушник, рушниця, дворушник і виявити відхилення 

від щойно виведених правил. У цих словах замість закономірного 

звукосполучення чн з’явилося звукосполучення шн.  

Звертаємося до таблиці класифікації приголосних. Виявляється, що в 

першому звукосполученні обидва приголосні зімкнені (проривні), а в другому 

перший — щілинний, другий — зімкнений. Отже, сталося розподібнення за 

способом подолання перепони. Чи ще таке трапляється в нашій мові? Так, 

трапляється. Маємо форми займенника з початковим звуком к: кого, кому і 

т.д., але в називному відмінку хто, а не “кто”, іноді замість доктор можна 

почути “дохтор”, замість трактор — “трахтор”.  

Спостереження 3. Учні записують пари слів сидіти — сиджу, їздити 

— їжджу, летіти — лечу, пустити — пущу і виділяють у них звуки, які 

чергуються. Отже, маємо ще чергування д—дж, зд—ждж, т—ч, ст—шч. З 

таблиці класифікації приголосних видно, що це чергування є наслідком 

переміщення перепони на шляху видихуваного повітря — але тепер уже від 

передньої частини ротової порожнини в напрямку до задньої. 

Матеріал  для вправ :  1) чергування внаслідок пересування місця 

перепони до передньої частини ротової порожнини: відвага (відвазі, 

відважний), книга, крига, тривога, луг, напруга, щока, бік, осика, розлука, 

комаха, ковалиха, свекруха, втіха, прохати; 2) чергування внаслідок 

пересування місця перепони від передньої частини ротової порожнини: 

водити (воджу), глядіти, в’їздити, вгніздитися (вгніжджуватися), 

вкоротити, світити, сповістити, постити, припустити. 

Зміни приголосних при додаванні суфіксів -ськ(ий), -ств(о). Ця тема 

тісно пов’язана з попередньою, і її слід подавати відразу після розгляду 

випадків чергування приголосних. 

Спочатку даємо учням загальне уявлення про творення слів за 

допомогою суфіксів -ськ(ий), -ств(о). Водночас принагідно зосереджуємо 

їхню увагу на деяких правописних моментах, що виникають при цьому. 

Спостереження 1. Учні ліворуч у зошитах записують у стовпчик 

іменники, а праворуч — утворені від них похідні слова за допомогою суфіксів 

-ськ(ий), -ств(о) двома групами: 1) Київ — київський, солдат — солдатський, 

завод — заводський, студент — студентський, брат — братство, сусід — 

сусідство, агент — агентство; 2) Ірпінь — ірпінський, Бершадь — 

бершадський, свиня — свинство, гуцул — гуцульський, недбалий — 

недбальство. 

Діти роблять два висновки: 1) при додаванні суфіксів -ськ(ий), -ств(о) 

твірна основа на письмі звичайно залишається незмінною незалежно від того, 



як її вимовляємо; 2) м’який знак перед -ськ(ий), -ств(о) пишемо лише після 

букви л. 

Проте при додаванні суфіксів -ськ(ий), -ств(о) твірна основа у вимові й 

на письмі може зазнавати й певних змін. 

Спостереження 2. Спочатку учні повторюють правила чергування 

задньоротових приголосних із зубними й піднебінними, а потім послідовно 

розглядають запропоновані вчителем приклади (певним чином графічно 

оформлені), зосереджуючи увагу на звукових змінах при творенні слів, й 

роблять відповідні висновки:  

1) Буг +ський = бузький; француз + ський = французький; Збараж + 

ський =збаразький; убог(ий) = ство = убозтво; боягуз + ство = боягузтво; 

2) козак + ський = козацький; Вінниц(я) + ський = вінницький; Бахмач + 

ський = бахмацький; дивак + ство = дивацтво; ткач + ство = ткацтво; 

3) чех + ський = чеський; Одес(а) + ський = одеський; Сиваш + ський = 

сиваський; птах + ство = птаство; товариш + ство = товариство. 

4) Лодзь +ський = лодзький; Добрудж(а) + ський = добрудзький. 

Підсумки спостереження учні записують у вигляді формул: 1) г, з, ж + с 

= з; 2) к, ц, ч + с = ц; 3) х, с, ш + с = с; 4) ґ, дз, дж + с = дз.  

Але й у цьому разі не обійшлося без винятків. 

Спостереження 3. Учні розглядають наперед записані приклади: 

тюрк(и) + ський = тюркський; баск(и) + ський = баскський; Мекк(а) + ський 

= меккський; Ла-Манш + ський = ла-маншський; Льєж + ський = льєжський 

— і доходять висновку, що в цих випадках щойно виведене правило не діє. 

Чому? А чи легко було б відтворити первісні форми цих маловідомих назв, 

якби ми в їхніх основах поміняли звуки? Отже, при додаванні суфікса -

ськ(ий) до іншомовних назв намагаємося, як правило, не змінювати їхньої 

звукової форми, щоб потім в утворених прикметниках легко було впізнати 

незвичні для нас чужоземні власні назви. 

Матеріал  для  вправ :  1) від поданих назв утворити, де це можна, 

слова за допомогою суфіксів -ськ(ий), -ств(о) (без змін у твірній основі): 

бунтар, селяни, пірат, люди, президент, комендант, центрист, баскетболіст, 

Клевань (клеванський), Тамань, Оскіл (оскільський), Хорол, чванько (чванство), 

зухвалий (зухвальство); 2) від поданих назв утворити прикметники за 

допомогою суфікса -ськ(ий) (із змінами в твірній основі): Острог, Таганрог, 

Збараж, Воронеж, Белз, Токмак, Бурлук, Бобринець, Ушиця, Овруч, Славутич, 

Глеваха, Черкаси, Форос, Золотоноша (золотоніський), Калуш. 

Уподібнення приголосних. Шиплячі (ще їжджу) і свистячі (сце їздзу), 

опинившись поряд внаслідок творення або зміни слів, у вимові 

уподібнюються одні до одних.  

Спостереження 1. Діти, порівнюючи написання й вимову утворених 

слів та словоформ вчиш + ся = вчишся; розваж + ся = розважся; книжка — у 

книжці, річка — на річці; чашка — у чашці (у яких після шиплячого з’явився 



свистячий), доходять висновку, що шиплячий у вимові уподібнюється до 

наступного свистячого, але на письмі ця зміна ніяк не позначається. 

Спостереження 2. Учні розглядають протилежні випадки, коли 

свистячий опиняється перед шиплячим: показ + чик = покажчик; брязк + а́ти 

= *брязча́ти = бряжчати; писк + ати = *писчати = пищати; батьківськ(ий) 

= ина = * батьківсьчина = ба́тьківщина; козацьк (ий) + ина = *козацьчина = 

козаччина; донецьк(ий) + ина = *донецьчина = Донеччина. З розглянутих 

прикладів випливає висновок: свистячий, опинившись перед шиплячим, у 

вимові стає теж шиплячим, і це позначається на письмі. 

Але це правило не стосується префіксів. 

Спостереження 3. Діти записують слова з префіксами роз-, без-, з- 

перед шиплячими розчистити, розширити, безжурний, безшумний, зчавити, 

вимовляють їх уголос і відзначають, що у цих префіксах свистячий 

приголосний з хоч у вимові й уподібнюється до наступних шиплячих, проте 

ця зміна в його звучанні на письмі не позначається. 

Матеріал  для  вправ :  1) зіставити звучання й написання поданих 

слів: а) розвантажся, відважся, не замажся, не тривожся, не гороїжся, 

наїжся, поніжся, напружся, віддячся, не бундючся, не морочся, не мучся, не 

покалічся, потішся, зрушся; б) в упряжці, у сережці, на стежці, у пачці, в 

аптечці, на бричці, у шишці, на подушці, у пляшці, на дошці; 2) пояснити зміни 

звуків у словах: вужчати, підвожчик, ближчати, блищати, лящати, площа 

(від плоский), почищений, гайдамаччина (від гайдамацький), кріпаччина, 

Воронежчина (від воронезький), Одещина (від одеський), Словаччина; 3) 

зіставити звучання й написання префіксів: безжалісний, безчинство, 

безшелесний, розжарений, розжитися, розчин, розчахнути, розшук, зжовклий, 

зшерхнути. 

Випадання приголосних звуків у словах. Перед початком розгляду 

цієї теми запитуємо в учнів, чи завжди в написаних словах прочитуємо всі 

букви. 

Спостереження 1. Щоб дітям було зрозуміло, що́ ми від них 

вимагаємо, даємо списати з дошки слова й порівняти їхнє написання з 

вимовою: агентство, студентський, туристський, контрастний (у них не 

вимовляємо т). Від яких слів і як утворено подані слова? Їх утворено від слів 

іншомовного походження агент, студент, турист, контраст за допомогою 

суфіксів. З якою метою в них вжито й ті букви, яких ми не прочитуємо? 

Відповідь: це робиться для того, щоб було видно, від яких основ їх утворено. 

Завдяки цьому нам легше впізнавати такі іншомовні слова і легше розуміти 

їхнє значення. 

Спостереження 2. Після цього даємо учням списати з дошки ще слова 

шістнадцять, шістдесят, шістсот, у хустці, невістчин і пропонуємо 

поміркувати про причину розбіжності між їхньою вимовою й написанням. 

Вона та сама, що й у випадку з іншомовними словами. 



Але цього принципу дотримуємося не завжди, зокрема відходимо від 

нього в написанні незапозичених слів. 

Спостереження 3. Діти записують у колонку слова радість, захист, 

рост(и), щаст(я) і до них додають за допомогою знака плюса по черзі суфікси 

-ний, -ник, -лий, -ливий. У правій колонці після знака рівності з’являються 

утворені таким чином слова радісний, захисник, рослий, щасливий. Що сталося 

з твірною основою у вимові й на письмі? Випав звук т. А якби цей звук не 

випав, то які збіги приголосних утворилися б? Виникли б збіги трьох зубних 

приголосних стн і стл. Отже, у незапозичених словах у групах зубних 

приголосних стн (для запам’ятовування: стіна) і стл (для запам’ятовування: 

стіл) середній т у вимові й на письмі випадає: честь — чесний, якість — 

якісний, піст — пісний, перстень — персні, жалість — жалісливий, лестити 

— улесливий. 

Спостереження 4. А чому т (звук і букву) не викидаємо у словах 

кістлявий, пестливий, хвастливий (винятки)? Бо втратився б зв’язок цих слів з 

твірною основою (кістка, пестити, хвастати) і вони в нашій уяві могли б 

зблизитися зі словами кислий, пес, квас. 

Якщо випадання звука т в групах приголосних стн і стл трапляється 

порівняно часто, то інші спрощення в групах приголосних бувають лише в 

поодиноких словах, тому цих груп (зокрема ждн, здн) у правилі називати не 

слід, щоб не перевантажувати пам’ять зайвою інформацією. А таких 

загальновживаних слів є одиниці: проїзд — проїзний (і всі слова з коренем –

їзд-: виїзний, об’їзний, наїзник і под.), тиждень — тижня, тижневий; 

скатертина — скатерка, чернець — ченця, сердець — серце, дощок — дошка, 

зморщок — зморшка, горщок — горшка. Краще написання цих слів діти хай 

запам’ятають, ніж мають зазубрювати зайві правила. 

Слів сонце, пізно, борозна тут, як це робиться в деяких шкільних 

підручниках, називати не слід, бо в українській мові споріднених із ними слів 

чи їхніх форм з випадними звуками немає. 

Матеріал  для  вправ :  1) зіставити вимову й написання слів, 

обґрунтувати їхній правопис: а) протестантство, міщанство, 

дилетантство, гігантський, партизанський, комендантський, 

кореспондентський, велетенський, центристський, реваншистський, 

товариський, баластний, форпостний, компостний, протестний; б) у пустці, 

гусці, у пастці, у пелюстці, у пелюшці, гімнастці, у масці, артистці, у кістці, 

у хімчистці, у мисці; 2) з’ясувати, від яких основ утворено слова: якісний, 

кількісний, корисний, швидкісний, захисний, доблесний, пристрасний, чесний, 

усний, капосний, пісний, заздрісний, ненависний, обласний, улесливий (від 

лесть), безкорисливий, масло (від мастити). 

 

3. Голосні звуки й позначення їх на письмі 

Голосних звуків у нашій мові, як відомо, є шість: а, о, у, е, и, і. 



Учням кажемо, що під час вимовляння голосних, голосові зв’язки 

дрижать, наче натягнуті струни, — у гортані утворюється нерозчленована 

суміш звуків. Потім ця звукова суміш потрапляє в ротову порожнину, яка 

виконує роль резонатора (як дека в гітарі чи скрипці): тут одні звуки 

підсилюються, інші глушаться залежно від різного положення язика. При 

цьому то передня частина язика напружується й піднімається вгору на різну 

висоту, то задня його частина проробляє такі самі рухи. Від положення язика в 

ротовій порожнині й залежить, який голосний звук утвориться. 

Творення голосних звуків. Визначити положення язика під час 

вимовляння голосних звуків для дітей досить складно. І все-таки не треба 

відмовлятися від спостереження. 

Спостереження 1. Пропонуємо учням визначити положення язика під 

час попарного вимовляння голосних і — а, и — о, е — у. Під час вимовляння 

голосних і, и, е напружується передня частина язика; під час вимовляння 

голосних а, о, у напружується задня його частина. Отже, діти роблять 

висновок, голосні звуки розрізняються за тим, яка частина язика 

напружується: передня чи задня. 
Спостереження 2. Учні промовляють один за одним звуки і — и —е; у 

— о — а й визначають положення при цьому то передньої, то задньої частини 

язика. Під час вимовляння і напружена передня частина язика займає найвище 

положення; трохи нижче — під час вимовляння и і найнижче — під час 

вимовляння е. Такі само три положення займає й напружена задня частина 

язика під час вимовляння у, о, а. Отже, якість голосного звука залежить і від 

того, яке положення займає напружена частина язика під час його 

вимовляння: високе, середнє чи найнижче. 

Класифікація і правопис голосних звуків. Наслідки спостереження 

оформляємо у вигляді таблиці (саме в такій формі, щоб не перевантажувати 

пам’ять дітей зайвою для них інформацією):  

 

Положення 

язика 

Напружена частина язика 

передня задня 

високе і у 

середнє и о 

низьке е а 

 

Спостереження. Діти порівнюють вимову голосних під наголосом і не 

під наголосом у словах темно і темніє, далекий і далеч, голуб і голубка, розум 

і розумний і доходять висновку, що голосні під наголосом завжди звучать 

чітко, а не під наголосом можуть втрачати свою чіткість. Слід також зіставити 

вимову голосних у словах кит і кіт, щиро і щільно, у яких можуть звучати 

однаково чи майже однаково и та і, а також компанія і кампанія, полити і 

палити, поради і паради, у яких при нечіткій вимові часом у сприйнятті 

взаємно замінюються голосні о та а. 



Діти, орієнтуючись на таблицю класифікації голосних, мають зробити 

висновок, що можуть сплутуватися лише ті голосні, які творяться поряд: е 

та и, и та і, а та о, о та у. 

Щоб переконатися в правильності такого твердження, зіставляємо ще 

вимову слів, які відрізняються голосними неблизького творення: ріка і рука, 

перо і пора, триває і трава, буран і баран. Висновок: голосні неблизького 

творення у вимові й сприйнятті не сплутуються. 
Отже, підсумовує вчитель, якщо йдеться про правопис, то треба буде в 

подальшому з’ясувати, як не сплутати позначення на письмі чотирьох пар 

голосних: е та и, и та і, а та о, о та у. Але перш ніж перейти до правопису 

голосних, потрібно буде розглянути ще три теми, пов’язані з функціонуванням 

голосних звуків: 1) поділ слів на склади і перенос частин слова, 2) наголос та 

3) чергування голосних. 

Матеріал  для  вправ :1) визначити, у яких словах голосні тільки 

переднього, а в яких тільки заднього ряду: веселий, весняний, сонячно, голубка, 

біліє, праворуч, далеко, полювання; 2) записати текст і в ньому підкреслити 

слова (крім односкладових), у яких є голосні тільки переднього або тільки 

заднього ряду: Уночі, йдучи звідкись чи кудись, раптом згадаєш про небо, 

піднімеш голову — й таке перше відчуття від безмежної кількості золотих 

роїв угорі, наче очі твої, душа твоя злетіли до їхнього бджолиного, 

підсвічено-медового сяяння і вже там залишилися. Чим довше дивишся на 

зорі, тим більше набираєш такої певності: вони, далекі, стають для тебе 

близькими, що міг би й рукою торкнути (Є.Гуцало). 

Поділ слів на склади і перенос частин слова. У кожному слові (крім 

кількох вигуків) є обов’язково один або більше голосних. Навколо них і 

об’єднуються приголосні. Без них була б немислима вимова слів: нпрклд, 

прглснй. Кожен голосний разом з приголосними творить склад у слові, який 

ми вимовляємо одним поштовхом видихуваного повітря. Між складами під 

час вимовляння слів можна робити невеликі паузи. 

Спостереження 1. Діти записують слова обрій, небокрай, перспектива, 

багатогранний, усно визначають у них кількість голосних звуків і кількість 

складів. Роблять висновок: у слові стільки складів, скільки є голосних. 

Спостереження 2. Пропонуємо учням визначити межі між складами у 

словах сон-це, гар-но, книж-ка, без-пе-реч-но, зна-йо-мий, ко-льо-ро-вий, 

роблячи між ними невеликі паузи. Чи це можна робити будь-як, не 

спотворюючи природного звучання слова? Отже, доходять висновку діти, 

слова на склади ділимо так, щоб вони не спотворювались і щоб їх легко було 

вимовляти. При цьому наступний голосний відходить до попереднього 

приголосного, у вимові зливається з ним. 

Тут учитель робить застереження: таке злиття буває не завжди, І 

пропонує поділити на склади, наприклад, слова безумовно, безіменний, 

передобідній, педуніверситет.  



Спостереження 3. Ставимо перед дітьми питання: чому подані слова 

для переносу потрібно ділити саме так, а не інакше: ба-дьо-рий, га-йо-вий, си-

джу, ґу-дзик, під-живити, від-знака? Бо саме так вони діляться на склади і 

саме так їх легко читати. А чому не слід робити, наприклад, таких переносів: 

землет-рус, самоб-ранка, тихос-трунний, надх-марний, нес-мак, вий-ти? Бо 

спотворюється графічний образ і, отже, значення слова. 

Спостереження 4. Чому правилами правопису заборонено такі, 

наприклад, переноси: п. // Петренко; І.Я. // Франко; 2010 // р.; 100 // км; і т. // 

д.; 10- // й? Такі переноси утруднюють сприймання й розуміння написаного. 

Після всіх спостережень зазначаємо, що, крім того, не можна одну букву 

залишати в попередньому рядку чи переносити в наступний. Отже, не можна 

ділити для переносу, скажімо, слова: орел, алея, мрія, Азія (мабуть, для того, 

щоб одна буква не загубилася). Не розриваються для переносу також буквені 

абревіатури УНІАН, ЧАЕС, НаУКМА, НАТО, МАГАТЕ і под. 

Матеріал  для  вправ :1) поділити на склади слова: зав-тра, вер-ба, 

со-сна, ви-шня, сон-це, хмар-ка, хма-рин-ка, кар-ти-на, ро-сли-на, я-блунь-ка, 

бар-ві-нок, тро-ян-да, ди-во-гляд, дов-го-три-ва-лий, швид-ко-пли-нний; 2) 

відібрати слова, у яких перенос можна робити після третьої букви: сес-тра, 

раджу, олія, пам’-ять, подзвонити, від-знака, неслава, нес-ти, кийок, рай-

дуга, район, сьо-годні, усьоме, бульйон, сяя-ння, рої-ння. 

Наголос. Склади в слові об’єднуються навколо наголошеного складу, 

який вимовляється з трохи більшою силою голосу. 

Наголошений склад в українській мові не різко виділений, енергія 

видиху більш-менш рівномірно розподіляється між складами в слові. Тому для 

дітей часом буває важко визначити наголошений склад. Але такий склад у 

слові виділяється не тільки певним збільшенням сили голосу, а й деяким 

збільшенням його тривалості. Це й слід використати для вироблення в дітей 

навичок правильно визначати наголос у словах. 

Спостереження 1. Пропонуємо учням, щоб виділити наголошений 

склад, почергово подовжувати вимову голосних у словах розмова, розмовляю, 

розумний, зрозумів, високий, височина́, голова, голови́, го́лови, голів. 

Принагідно діти мають зробити висновок, що наголос в українській мові 

вільний (може припадати на будь-який склад у слові) і рухливий (може 

переміщатися в слові). 

У багатоскладових словах в українській мові, крім основного, 

з’являються ще й побічні наголоси. Наприклад, у розглянутих уже словах 

голова, розмовляю, височина такий наголос припадає на перший склад. 

Побічний наголос надає нашій мові характерної для неї співучості, якою не 

кожна мова може похвалитися. Варто, щоб і діти знали про цю її особливість.  

Спостереження 2. Щоб звернути увагу учнів на побічний наголос, 

пропонуємо їм простежити за вимовою, наприклад, слів світло-зеле́ний, 

передосін́ній, математи́чний, переписа́ти. Діти спочатку визначають 

основний наголос, а потім пробують трохи довше протягнути спочатку 



перший склад, потім — другий. Чи завжди слово звучить природно? Отже, у 

багатоскладових словах, крім основного наголосу, є ще й слабкіші, побічні 

наголоси. Під час вимовляння слів, щоб вони звучали нормально, побічні 

наголоси треба так само правильно ставити, як і основні. 

Спостереження 3. Пропонуємо учням тричі прочитати речення Я тобі 

допоможу, сильніше наголошуючи то перше, то друге, то третє слово. Чи 

однаковий зміст вкладається кожного разу в це саме речення? Діти роблять 

висновок, що, крім наголосів, які виділяють окремі склади в словах, є ще 

наголос у реченні, пов’язаний зі змістом висловлювання. Такий наголос 

називають логічним. Промовляючи речення, треба правильно розставляти в 

них логічні наголоси відповідно до мети висловлення. 

Матеріал  для  вправ .  Визначити основні й побічні наголоси у словах 

вірша. 

Земле рідна! Мозок мій світліє 

І душа ніжнішою стає,  

Як твої сподіванки і мрії 

У життя вливаються моє. 

 

Я живу тобою і для тебе, 

Вийшов з тебе, в тебе перейду, 

Під твоїм високочолим небом 

Гартував я душу молоду. 

 

Хто тебе любов’ю обікраде, 

Хто твої турботи обмине, 

Хай його земне тяжіння зрадить 

І з прокляттям безвість проковтне. 

    (В.Симоненко) 

 

Чергування голосних о, е з і. Перед розглядом цієї теми потрібне 

коротке вступне слово. 

Під час змінювання й творення слів у них замість одних голосних 

можуть з’являтися інші голосні звуки. Таких випадків чергування голосних у 

нашій мові є чимало. Чергуються голосні е з и (терти — стирати), е з о 

(четверо — чотири), о з а (ломити — ламати), о з у (друкувати — 

друкований), і з и (діти — дитина), о, е з і (школа — шкільний, двері — 

одвірок). 

Ці чергування ми навіть не завжди помічаємо — так звикли до них, бо 

вони відбувається не абияк, не хаотично, а регулярно, за певними правилами, 

які підсвідомо закладені в нашій пам’яті. На цьому уроці ми розглянемо лише 

випадки найпоширенішого в нашій мові чергування о, е з і. Про інші випадки 

чергування голосних, які трапляються набагато рідше, говоритимемо на 

подальших уроках під час розгляду правопису відповідних голосних. 



Мета спостережень над чергуванням о, е з і полягає не стільки у 

виведенні правил для наступного обов’язкового запам’ятовування їх, скільки в 

самому процесі логічних міркувань та висновків з них. Правильно ж чергувати 

о, е з і діти повинні на підсвідомому рівні, інтуїтивно. Спостереження мають 

тільки підсилити їхнє інтуїтивне мовне чуття. 

Спостереження 1. Спочатку інформуємо учнів про те, що є склади 

відкриті, які закінчуються на голосний (го-ра), і закриті, які закінчуються на 

приголосний (гір-ський). Після цього пропонуємо записати й порівняти за 

складом голосних пари слів: школа — шкіл, дзвонити — дзвін, село — сіл, 

лебеді — лебідь. У якому складі маємо голосні о, е, а в якому замість них 

виступає голосний і? Діти роблять висновок: голосні о, е, опинившись у 

закритому складі, змінюються на і. 

Чи завжди це буває? Ні, не завжди. У цьому діти переконуються 

розглядаючи слова ворона — ворон, зелений — зелень, віз — паровоз. 

Спостереження 2. Даємо записати пари слів вози — візок, роги — 

ріжок, камені — камінець, папери — папірець, голова — голівонька, коза — 

кізонька, нога — ніженька. Учні відзначають, що й у відкритому складі 

голосні о, е переходять в і. А перед якими суфіксами це відбувається? Отже, 

голосні о, е чергуються з і також перед складами із суфіксами здрібнілості –

ок, -ець, -онька, -енька. 

Чи зажди це буває? Ні, не завжди, і це підтверджують хоч би такі 

приклади: бік — бочо́к, повід — поводок (але повідець), гонити — гонець, 

огород — огородець. 

Спостереження 3. Діти записують та розглядають пари слів дорога — 

роздоріжжя, борода — підборіддя, воля — привілля, промені — проміння, 

веселий — весілля і доходять висновку, що о, е з і чергуються також перед 

подовженими м’якими приголосними. 

З цього правила так само є винятки: роздолля, колосся, клоччя, 

безмежжя, піднебесся.  

Спостереження 4. Діти зіставляють пари споріднених дієслів берегти 

— зберігати, плести — заплітати, зачепити — зачіпати, волокти — 

зволікати, чекати — очікувати, полоскати — прополіскувати і помічають, що 

в них так само відбувається чергування о, е з і. За яких умов? Що впливає на 

зміну голосних? Учні повинні зробити висновок, що на зміну голосних тут 

впливає поява суфіксів –а- і –ува-. Але й це правило не універсальне: повзти 

— повзати, черпати — вичерпувати,  

Спостереження 5. Підсумовуючи попередні спостереження, запитуємо 

учнів, чи правила чергування о, е з і стосуються всіх без винятку слів, чи 

діють вони вибірково, тільки в певних випадках. Виявляється що є чимало 

слів, які не підлягають цьому законові.  

Називаємо слова сон —сну, росток — ростка, вікно — вікон, день — дня, 

вітер — вітру, весна — весен. Яка причина, що в цих і подібних словах 

голосні о, е в закритому складі не чергуються з і? Ці голосні тут постійні, чи 



вони то з’являються, то зникають? Отже, випадні і вставні голосні о, е в 

закритому складі не переходять в і. 

Називаємо слова футбол, монолог, гіпноз, бром, жетон, гобелен, 

квартет, процес, інженер. Якого вони походження? Отже, в словах 

іншомовного походження о, е в закритому складі не чергуються з і, вони весь 

час зберігаються незмінними. 

Матеріал  для  вправ :1) змінити слово так чи дібрати споріднене, 

щоб відбулося чергування о, е з і: коло, пора, бджола, чоло, женитися, 

знаходити, рогожа, осокори, кров (недокрів’я), нагода (принагідно),  скочити 

(скік), четверо (четвірка); 2) додати такий суфікс, щоб відбулося чергування 

о, е з і у відкритому складі: брови, підкови, ворота, лебідка (-оньк-), якір, ятір, 

промінь, олово (-ець), острів, хутір, потік, батіг  (-ок); 3) утворити слова з 

подвоєними приголосними перед закінченням: без роботи, під воротами, три 

поля, зелений (зілля), сто років, перед плечем, без гомону; 4) дібрати споріднені 

дієслова, у яких би відбулося чергування о, е з і: викоренити, згребти, 

застебнути, розпекти, застерегти, замести, підперезати, заплести, 

обтесати, нашептати, спостерегти, виволокти; 5) пояснити, чому в поданих 

словах чергування о, е з і не відбувається: а) серпень, орел, вогонь, садок, 

пісок, шов, кінець, ялівець; б) талон, портрет, блокнот, волонтер; 6) довести, 

що і в слові шворінь і друге і в слові білоцерківський виступають як винятки (і 

в слові шворінь випадне: шворня; і в слові білоцерківський з’явилося на місці 

вставного о: церква — церковний). 

Розрізнення голосних е та и. Ненаголошені е та и часто сплутуються, а 

сплутуються тому, що під час творення їх язик пересувається вгору 

(вимовляємо и) чи вниз (вимовляємо е) на дуже малу відстань. Як же 

перевірити, яку букву писати в слові: е чи и? 

Спостереження 1. Чи однакове значення мають слова мене́ і мине́, 

клено́к і клино́к, греби́ і гриби́, лежи́ і лижи́? Чи все одно, яку букву — е чи и 

— написати в них? Якщо в цих словах сплутати букви е та и, то зміниться й 

їхнє значення. Отже, треба знати способи, як розрізняти ці букви. 

Коли ж звуки е та и звучать чітко, а коли їх можна сплутати? 

Спостереження 2. Діти порівнюють звучання е та и в абсолютному 

кінці в словах поте́рте і поте́рти, просто́ре і просто́ри, змо́кле і змо́кли, 

захо́дяче (сонце) і захо́дячи (до кімнати). Висновок в абсолютному кінці слова 

голосні е та и не сплутуються, вони тут звучать чітко. 

Спостереження 3. Загадуємо дітям уважно прислухатися, чи 

змінюється звучання е та и, якщо вони стають ненаголошеними: дале́кий — 

да́леч, вели́кий — ве́лич, бе́рег — прибере́жний, мир — непримире́нний. 

Наголошені звуки е та и звучать чітко, ненаголошені можна сплутати. То як 

перевірити, яку букву треба писати в слові, якщо якийсь голосний звук 

чується невиразно? Відповідь: добираємо споріднене слово або форму слова, у 

яких сумнівний звук наголошений. 



Щоправда, в коренях кількох дієслів під наголосом чуємо е, а не під 

наголосом виступає и: стерти — стирати, підперти — підпирати, завмерти 

— завмирати, дерти — здирати. 

Спостереження 4. Як ми можемо здогадатися, що в основах слів 

восени, нести, летіти, дзвеніти, променистий у ненаголошеній позиції треба 

писати лише букву е, а не и? Щоб допомогти учням, ставимо навідні 

запитання: Від якого іменника утворено прислівник восени? Яку форму має 

дієслово нести в минулому часі в чоловічому роді? І так далі. Який звук 

з’являється на місці сумнівного голосного? Отже, якщо сумнівний голосний 

чергується з і, то це е, а не и. 

Щоправда, в коренях кількох слів і чергується з и, а не з е: діти — 

дитина, ліпити — липнути, підвісити — звисати, сідати — сидіти 

Спостереження 5. Зіставляючи групи слів палець — пальця і ключик — 

ключика, мисливець — мисливця і королевич — королевича, а також крапелька 

— крапля, сонечко — сонце, справедливий — правда, діти з’ясовують, який 

звук — е чи и — при зміні слова випадає, а який не випадає. Висновок: якщо 

неясний звук випадає, то слід писати е. Після цього висновку пропонуємо 

розглянути з цього погляду ще слова учитель — учителя, ясен — ясена. 

Висновок: якщо неясний звук не випадає, то це може бути або и, або е. 

Спостереження 6. Розглядаючи пари слів предобрий і 

придобрюватися, претихий і притихлий, прекислий і прикиснути, діти 

з’ясовують, який префікс можна замінити словом дуже. Якщо така заміна 

можлива, пишемо е, якщо ні — то и. Букву е пишемо також у словах 

презирство (від перезиратися), престол (від перед[ній] стіл), преподобний. 

Матеріал  для  вправ :1) перевірити наголосом написання сумнівних 

голосних е та и: деревце, десяток, захист, склепати, середа, сирота, берег 

(прибережний), стебло, стикатися (стик), береза (березень); 2) перевірити 

написання е через його чергування з і: гребенястий, перистий, пломенистий, 

спопелити, постелити, вкоренитися, захмеліти, струменіти, сутеніти, 

лебедіти, п’ятеро, решето (решітка), гусениця; 3) перевірити написання е 

через його випадання: рум’янець, винуватець, чужинець, в’язень, блазень, 

лежень, січень, шершень, белебень, бутель, дятел, вітер, почет, кожен, 

віконечко; 4) розрізнити префікси пре- і при-: пребагатий, прегарний, 

прекрасний, прикраса, прегіркий, пригірклий, премудрий, примудритися, 

пресвітлий, присвітити, престарий, пристаркуватий, прехороший, 

прихорошити.  

Розрізнення голосних и та і в незапозичених словах. Іноді у вимові 

можуть змішуватися голосні и та і, що може стати причиною непорозумінь: 

кит — кіт, кинь — кінь, квит — квіт, скибка — скіпка. Написання и та і 

наголосом не перевіряється. Тим часом є кілька правил, як у сумнівних 

випадках розрізнити ці голосні. 

Спостереження 1. Запитуємо дітей, як звучать приголосні перед 

голосним і, а як — перед голосним и: дім — дим, біліти — білити, сіно — 



сину, тінь — тин, ріска (росинка) — риска, на місто — намисто, хіба — хи́ба, 

вчіть — вчить. Отже, після м’яких і пом’якшених приголосних пишемо і, 

після твердих — и. 

Спостереження 2. Зіставляючи групи слів (багато) сіл — села і 

(багато) сил — сила, кінь —коні і кинь — кину, (багато) гір — гори і (багато) 

гир — гиря, шість — шести і шив — шию, щілина — ущелина і щит — щити, 

прірва — проривати і прибрати — прибирати, учні з’ясовують, за яких умов 

вживається і, а за яких — и. Висновок: якщо сумнівний звук чергується з о або 

е, пишемо і, якщо такого чергування не відбувається, пишемо и. 

Спостереження 3. Оголошуємо, що учні зараз мають дослідити, які 

букви — і чи и — пишемо в кінці слова після шиплячих (ще їжджу) та після 

задньоротових (хуґа гука). Для цього даємо їм записати дві групи слів: 1) кущі, 

плечі, коржі, дріжджі, двічі, вночі; 2) пироги, руки, птахи, дзиґи, навкруги, 

трохи, тільки. Діти роблять висновок: у кінці слова після шиплячих пишемо і, 

а після задньоротових — и. Чи завжди? Даємо записати ще слова: 1) кажи, 

пиши, мовчи, кажучи, написавши; 2) довгі, тонкі, сухі. У яких, отже, словах 

(частинах мови) щойно виведене правило не діє? У дієсловах (у наказовому 

способі і дієприслівниках) та в прикметниках (у називному відмінку 

множини). 

Матеріал  для  вправ :1) дослідити умови написання і та и в середині 

слів: вигін — вигону і вигин — вигину, віск — воску і виск — виску, піл — полу і 

пил — пилу, рій — рою і рий — рию, мій — моя і мий — мию, чіп — чопа і чип 

(електронний пристрій) — чипа, щітка — щетина і щит — щита, цікавість 

— цікавості і нена́висть — ненависті, заздрість —заздрості і користь — 

користі, тягучість — тягучості і нечисть — нечисті; 2) дослідити написання 

і та и в кінці слова після шиплячих та г, к, х: напечи — на печі, стрижи — 

стрижі, сичи — сичі, свищи — свищі, іржи — іржі, суши — на суші, сяючи — 

сяючі, си́дячи — сидячі, ко́тячи— котя́чі, дзвінки — дзвінкі, важки — важкі, 

говірки — говіркі, таки (все-таки) — такі. 

Розрізнення голосних а та о. Голосні а та о, як правило, не 

сплутуються ні у вимові, ні на письмі. Проте є два випадки, коли такі 

сплутування можливі. 

Спостереження 1. Учні зіставляють пари дієслів допомогти — 

допомагати, кро́їти — кра́яти, гонити — ганяти, схопити — хапати, ломити 

— ламати, виламувати; скочити — скакати, перескакувати  і доходять 

висновку, що голосний о в цих словах переходить в а, якщо в наступному 

складі з’являється суфікс -а- або –ува-.  

Спостереження 2. Діти записують слова гарячий, качан, калач, кажан, 

хазяїн; борсук, комірка, кропива, крохмаль, монастир, ота́ман, поганий, 

слов’яни, солдат. Принагідно можна розкрити етимологію деяких слів: 

гарячий від горіти, качан  від котити, калач від  коло, кажан від кожа 

(Кожум’яка), хазяїн від тюркського ходжа. Учні роблять висновок: колишній 



звук о після задньоротових г, к, х перед складом з а перейшов в а. В інших 

випадках, якщо навіть у вимові часом чується звук а, пишемо о. 

Матеріал  для  вправ :  пояснити причини чергування о з а в словах: 

гонити — ганяти; скочити — скакати, перескакувати; схопити — хапати, 

клонитися — кланятися, котити — качати. 

Розрізнення голосних о та у. Іноді ненаголошений о може чутися 

майже як у. Це буває тоді, коли в наступному складі з’являється наголошений 

у: го
у
лубка, ко

у
жух. 

Спостереження 1. Учні розглядають пари слів голубка — голуб, козуля 

— кози, кожух — кожуши́на, зозуля — зозуля́ста і з’ясовують, за яких умов 

сумнівний голосний звучить виразно. Це стається тоді, коли він наголошений 

або коли на нього падає побічний наголос. 

Спостереження 2. Діти досліджують, коли в дієсловах і віддієслівних 

іменниках виступає суфікс –ува-, а коли –ова-, зіставляючи пари слів 

годува́ти — нагодо́ваний, купува́ти — купо́ваний, риштува́ння — ришто́вання. 

Отже, у дієслівних суфіксах під наголосом звучить о, а в ненаголошеній 

позиції з’являється у. 

Матеріал  для  вправ :  1) перевірити написання о в словах: розумний, 

лопух, на полу, закоцюблий, полуднати (по́лудень), годую, посудина, добудь, 

мотузка, буркотун, корупція, могутній, колючка; 2) дослідити перехід у в о і 

навпаки в дієслівних суфіксах: гартувати — гартований, друкувати — 

друкований, загальмувати — загальмований, підкувати — підкований, 

аргументувати — аргументованість, спростува́ння — спросто́вання; 3) 

вимовити подані парами слова, звертаючи увагу на звучання голосних, 

пояснити лексичне значення цих слів: поради — паради, воли — вали, компанія 

— кампанія, ковзани — казани, кордон — картон; торбина — турбіна, копати 

— купати, дошити — душити, бойок — буйок, лоза— лузга; греби — гриби, 

мене — мине, кленки — клинки, вимете — вимите; кит — кіт, кишка — кішка, 

кирка — кірка (кора), вмити — вміти, скрипка — скріпка, рив — рів, видра — 

відра. 

Чергування е з о після шиплячих. Це давнє, історичне чергування, 

залежить від характеру наступного приголосного: чи в давній українській мові 

він був м’який чи твердий.  

Спостереження. Діти записують пари слів: вечори́ — вечеря, шестеро 

— шостий, женитися — жонатий. Діти відзначають, що тут маємо справу з 

чергуванням е з о після шиплячих.  

У першому прикладі наступний приголосний справді м’який. Учитель 

каже, що в давнину приголосні перед е та и теж вимовлялися м’яко. З 

допомогою вчителя діти формулюють правило: після шиплячих виступає 

голосний е, якщо далі йде теперішній чи колишній м’який приголосний, і о, 

якщо далі йде споконвічно твердий приголосний. 

Засоби милозвучності мови. Українська мова досягає милозвучності 

тим, що уникає важких для вимови збігів звуків — насамперед голосних, а 



потім приголосних. Цьому слугують зокрема чергування у—в, і—й, варіанти 

постфікса -ся, -сь, а також варіанти прийменника з, із, зі тощо. 

Спостереження 1. Пропонуємо дітям прочитати можливі варіанти 

вживання у—в у словосполученнях і вибрати той, який найлегше вимовляти: 

щука (у, в) озері, острів (у, в) океані, прийшов (у, в)вечері, дивлюсь (у, в) вікно, 

погода (у, в) вересні, події (у, в) світі. Висновок: приголосний в вживаємо, 

щоб уникнути будь-якого збігу голосних; голосний у — щоб уникнути збігу 

приголосних або вв. 

Спостереження 2. Проводимо аналогічне спостереження над 

вживанням і—й: маслини (і, й) акації, я (і, й)ду, він (і, й)де, ліс (і, й) поле, поле 

й ліс, сосни (і, й) ялини. Висновок: приголосний й вживаємо, щоб уникнути 

будь-якого збігу голосних; голосний і — щоб уникнути збігу приголосних або 

йй. 

Учні відзначають, що правила чергування у—в та і—й однакові. 

Спостереження 3. Діти записують речення: Дружній череді і вовк не 

страшний (Нар. творчість). А чому тут після попереднього голосного вжито 

знову голосний і? Чи це не суперечить щойно сформульованому правилу? 

Вчитель пояснює: після слова череді ми робимо невелику вичікувальну паузу, 

а пауза сприймається як приголосний звук. 

Учні разом з учителем виводять основне правило милозвучності мови: 

українська мова уникає насамперед збігу голосних, потім збігу 

приголосних. Причому пауза сприймається як приголосний. Отже, ми 

кажемо й пишемо: вірю в справедливість, вірить у справедливість; острів у 

морі, острів в океані. 

Учитель до цього додає: якщо поняття протиставляються, то між цими 

словами теж робиться невелика пауза й тому незалежно від звукового 

оточення вживаємо сполучник і: війна і мир, життя і смерть, люди і звірі, 

альфа і омега. 

Спостереження 4. Діти зіставляють на слух варіанти постфікса –ся, -сь 

у словосполученнях і визначають, у яких випадках легше його вимовляти: 

трапила(ся, сь) оказія, зібрали(ся, сь) учні, відбуло(ся, сь) засідання, дало(ся, 

сь) взнаки. Висновок: за допомогою варіантів постфікса –ся, -сь уникаємо 

важких для вимови нагромаджень звуків. 

Спостереження 5. Учні, орієнтуючись на вимову, визначають, який із 

варіантів прийменника краще вжити в тому чи іншому звуковому оточенні і 

чому: вітаю (з, зі, із) святом, прийшов (з, зі, із) школи, алмаз (з, зі, із) оправою, 

поруч (з, зі, із) мною, я (з, зі, із) тобою. Висновок: за допомогою варіантів 

прийменника з, зі, із уникаємо важкого для вимови збігу приголосних. 

Матеріал  для  вправ :1) дослідити закономірності вживання у—в: 

прийшли втрьох, прийдуть утрьох, я тут уперше, я вперше тут, тепло 

влітку, холод узимку, зошит у клітинку, зошити в клітинку, раз у раз, нога в 

ногу, згадав в останню хвилину, заняття у вівторок, уві сні, ув імлі; 2) 

дослідити закономірності вживання і—й: сонце й місяць, місяць і сонце, море 



й степ, степ і море, коротко й просто, коротко і ясно, яблука й груші, груші і 

яблука, спека і холод, герої і антигерої; 3) дослідити закономірності вживання 

варіантів афікса –ся, -сь: дивися добре, дивись уважно, зустрілися вдвох, 

зустрілись удвох, вчусь у школі, вчуся в університеті; 4) дослідити випадки 

вживання варіантів прийменника з, із, зі: вітер зі сходу, вітер  із півдня, кошик 

з вишнями, кошик із смородиною, термос із водою, піч із цегли, зірвався зі 

скелі. 

Вживання великої букви. Велика буква вживається для виділення 

власних назв. Вживання великої букви визначається не законами мови, а 

встановленими людьми правилами. 

Спостереження 1. Діти розглядають і коментують написання власних 

назв людей, міфологічних істот та персонажів творів: князь Ярослав Мудрий, 

Лариса Петрівна Косач, поетеса Леся Українка, бог Перун, Зевс, Юпітер, 

Мавка, Дід Мороз, дівчина Червона Шапочка. Висновок: у власних назвах 

людей, міфологічних істот та персонажів творів усі слова пишемо з великої 

букви, крім загальних назв. 

Спостереження 2. Учні записують під контролем учителя назви 

релігійних понять: Бог, Божа Мати, Син Божий, Святий Дух, Біблія, 

Євангелія, Різдво, Великдень, Покро́ва — і роблять висновок, що в цих назвах 

усі слова пишемо з великої букви. 

Спостереження 3. Діти розглядають і коментують написання власних 

назв територій, держав, населених пунктів, вулиць, астрономічних об’єктів: 

Європа, Далекий Схід, Зелений Клин, Україна, Сполучені Штати Америки, 

Федеративна Республіка Німеччина, Волинська область, місто Біла Церква, 

село Нове Село, вулиця Ярославів Вал, галактика Чумацький Шлях, сузір’я 

Великий Віз, Полярна зірка. Висновок: у власних назвах територій, держав, 

населених пунктів, вулиць, астрономічних об’єктів усі слова пишемо з великої 

букви, крім загальних назв. 

Спостереження 4. Учні записують під контролем учителя назви 

найвищих українських та світових установ: Верховна Рада, Кабінет 

Міністрів, Верховний Суд, Конституційний Суд, Організація Об’єднаних 

Націй, Рада Безпеки — і роблять висновок, що в цих назвах усі слова пишемо 

з великої букви. 

Спостереження 5. Діти розглядають і коментують написання власних 

назв різних установ, закладів, організацій: Міністерство єакордонних справ 

України, Національна академія наук України, Київська міська державна 

адміністрація, Національний університет “Києво-Могилянська академія”, 

Київський міжнародний університет, Київська середня школа № 189, 

Українська республіканська партія. Висновок: у власних назвах різних 

установ, закладів, організацій з великої букви пишемо тільки перше слово. 

Спостереження 6. Діти записують назви історичних подій, свят,  

знаменних дат: Хмельниччина, Руїна, Друга світова війна, День злуки, День 



незалежності — і роблять висновок, що в цих назвах з великої букви пишемо 

лише перше слово. 

Матеріал  для вправ  учитель добирає відповідно до місцевих умов та 

з рахуванням міжпредметних зв’язків. 

 

4. Голосні звуки в словах іншомовного походження 

Розрізнення голосних и та і в іншомовних словах. Правопис и, і в 

іншомовних словах в сучасному Українському правописі викладено досить 

хаотично й ускладнено. Дітям це треба подати якомога доступніше. 

Повідомляємо учнів, що відповідно до чинного правопису букви і та и в 

іншомовних словах по-різному пишуться в загальних назвах, у географічних 

назвах і в особових назвах.  

Спостереження 1. Учні записують іншомовні загальні назви (саме в 

такому порядку): диск, тир, зиґзаґ, сироп, цирк, чипси, шифр, джинси, риф; 

міф, віза, пірат, бісер, фірма; ліфт, німб, хіт, гід, кіно. Після яких букв у 

загальних іншомовних назвах пишемо букву и? Діти виписують підряд д, т, з, 

с, ц, ч, ш, ж, р (усього дев’ять). Запам’ятати важко. Тому пропонуємо їм 

придумати вислів для запам’ятовування цих букв. Початок хай візьмуть з 

вислову для запам’ятовування зубних: де ти з’їси цю… і далі додадуть: чашу 

жиру (можна й жару). Отже, у загальних іншомовних назвах після дев’яти 

букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р (де ти з’їси цю чашу жиру) пишемо букву и, після 

інших — і. 

Але це ще не повне правило. 

Спостереження 2. Даємо записати слова з тими ж дев’ятьма буквами, 

але з буквою і після них: дієта, тіара, цезій, таксі (але таксист), ціан 

(отруйний газ), чіанурі (грузинський смичковий інструмент), ішіас (хвороба), 

адажіо, історія. Діти мають зробити висновок: в іншомовних загальних 

назвах перед буквами, що позначають голосні, перед буквою й та в 

абсолютному кінці незмінюваних слів навіть після “дев’ятки” пишемо і. 

Учитель допомагає сформулювати остаточне правило: в основах 

загальних іншомовних назв після дев’яти букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р перед 

наступним приголосним, крім й, пишемо и, в інших випадках — і. 

Але й до цих “інших випадків” є застереження. 

Проте й після букв, які не ввійшли до “дев’ятки”, відповідно до вимови 

пишемо и: 

1) у давно засвоєних словах: єпископ, митрополит, диякон, бинт, 

вимпел, графин, лимон та ін.; 

2) у словах, запозичених із східних мов: кишлак, кишмиш, кизил, 

кипарис, кинджал, киргиз, башкир та ін. 

Спостереження 3. Переходимо до власних географічних назв. Даємо 

записати: Динара, Тибет, Циндао, Чилі, Шираз, Алжир, Рим, Занзібар, 

Сінгапур, Бірмінгем, Віргінія, Чіатура. Розглянувши записане, учні роблять 



висновок: у написанні и та і у власних географічних назвах діє те саме 

правило “дев’ятки”, але без з та с (де ти … цю чашу жиру). 

І тут є винятки — давно запозичені назви і назви, запозичені із східних 

мов: Єгипет, Єрусалим, Вавилон, Вифлеєм, Бразилія, Мексика, Сирія, Сицилія, 

Китай, Пакистан. 

Спостереження 4. Діти записують і розглядають іншомовні особові 

власні назви: Шиллер, Чингісхан, Жискар, Цицерон, Тіціан, Дідро, Арістотель, 

Зібер, Сен-Сімон. На відміну від географічних назв в іншомовних особових 

назвах букву и пишемо лише після шиплячих (ще їжджу) та ц, в усіх інших 

випадках пишемо і.  

Матеріал  для  вправ :1) пояснити правопис и та і в загальних назвах 

іншомовного походження: циклон, система, білет, вітраж, силует, вікінг, 

диспут, речитатив, фізика, гігант, ринг, фініш, азимут, жилет, дизель, 

графік, цистерна, пінгвін, чинш, піраміда, ширма, касир, банкір, кредит; 

матіола, діалог, джигіт, шифер, тріумф, серіал, серія, колібрі, санаторій, 

коридор, пріоритет; 2) пояснити правопис и та і у власних географічних 

назвах: Ватикан, Гринвіч, Скандинавія, Філіппіни, Крит, Кіпр, Памір, Шингу, 

Джибуті, Зімбабве, Сідней, Гібралтар, Мадрид, Чикаго, Маврикій, Сардинія; 

3) пояснити правопис и та і у власних особових назвах: Вашингтон, Фрідріх, 

Діккенс, Чимароза, Людовік, Архімед, Вільгельм, Циркель, Гельвецій, Меріме, 

Свіфт, Кіплінг, Жильєрон.  

Написання и та і в російських власних назвах. Україна довгий час 

була під владою Росії. Тому в Україні живе чимало людей з російськими 

прізвищами. Як їх правильно писати? 

Спостереження 1. Учні зіставляють написання и та і в російських 

прізвищах: Жигульов — Гумільов, Шилов — Мітюков, Пущин — Пушкін, 

Цицин — Нікітін. Діти пригадують правило написання и та і в іншомовних 

особових власних назвах і роблять висновок: і в російських особових власних 

назвах, як і в неросійських іншомовних, після шиплячих та ц пишемо и, після 

всіх інших приголосних — і. 

Проте букву и пишемо не лише після шиплячих та ц. 

Спостереження 2. Учні розглядають написання прізвищ Тихомиров, 

Виноградов, Кислов. Чи в українській мові є слова з такими самими коренями? 

Так, є: тихий мир, виноград, кислий. Отже, якщо в українській мові є 

споріднене слово з и, то й у російському прізвищі пишемо и. 

Але ж однаковими можуть бути не лише корені, а й префікси та суфікси. 

Спостереження 3. Учні розбирають за будовою російські прізвища 

Радищев, Казакевич, Багрицький, Новиков-Прибой, виділяючи в них суфікси -

ищ-, -ич-, -иц'-, -ик- та префікс при-. У цих значущих частинах слова в 

російських прізвищах так само пишемо и, як би й в українських словах. 

Матеріал  для  вправ :1) обґрунтувати написання и та і в прізвищах: 

Шукшин,Чичибабін, Жирмунський, Кірсанов, Івшин, Щипачов; 2) назвати 

слова української мови, з якими споріднені російські прізвища: Кисельов, 



Писарев, Грибачов, Вишняков, Хитров, Висоцький, Васильєв, Тихонов, 

Симонов, Шишкін; 3) виділити суфікси й префікси в російських прізвищах: 

Синельников, Суриков, Сапожников, Крутиков, Петрищев, Малевич, 

Серафимович, Привалов, Пришвін. 

Написання е та є в російських власних назвах. Написання е, є в 

російських власних назвах не завжди збігається з узвичаєною вимовою. Тому 

потрібно насамперед звернути увагу на орфоепію. 

Спостереження 1. Учні читають записані українською мовою російські 

прізвища, твердо вимовляючи приголосні перед е відповідно до норм 

української орфоепії: Лермонтов, Державін, Денежкін, Полевой, Кузнецов. 

Перший висновок, який мають зробити діти: російська буква е в російських 

прізвищах передається через українську букву е. 

Але, кажемо, у певних випадках російська буква е передається через є, 

зокрема там, де в українській мові постійно (на цьому слові наголошуємо) 

виступає і: Бєлий, бо білий (як не змінюємо це слово, у ньому завжди буде звук 

і); Рєпін, бо ріпа (так само); Сєров, бо сірий. 

Спостереження 2. Учнів запитуємо, чому в прізвищах Хмельов, 

Лебедєв, Каменєв пишемо все-таки е, хоч у словах хміль, лебідь, камінь є звук 

і. (Суфікса –єв поки що не чіпаємо.) Діти повинні відповісти, що в цих словах 

звук і не постійний: хмелю, лебедя, каменя, — тому й пишемо е, а не є. 

Спостереження 3 учні ведуть за вживанням форм суфіксів –єв, -ев; -

єєв,-еєв на прикладах: Малишев, Плещеєв, Аракчеєв, Рум’янцев, Лазарев —

Лосєв, Матвєєв, Сергєєв. У суфіксах –єв, -ев; -єєв,-еєв після шиплячих, ц та р 

пишемо е, після всіх інших — є. 

Матеріал  для вправ :1) правильно прочитати прізвища: Некрасов, 

Вересаєв, Нестеров, Федін, Семенов, Рождественський, Тургенєв, Менделєєв; 

2) обґрунтувати написання є в прізвищах: Сєдов, Орєхов, Нємцов, Цєликов, 

Рєзников, Сєченов, Пєшков, Дєдушкін, Вєтров; 3) обґрунтувати написання є та 

е в суфіксах: Агєєв, Андреєв, Казанцев, Тютчев, Писарев, Ломтєв, Жихарев, 

Татищев. 

 

 

VІІ. Морфологія і правопис 

 

Сукупність звуків мови ми називаємо фонетикою, сукупність слів — 

лексикою, то чи не логічно було б сукупність морфем як матеріальних засобів 

мови назвати морфемікою? Морфологія — це наука про морфеми, а 

морфеміка — це набір морфем, тобто значущих частин, якими оперує мова, 

творячи нові слова й певні словоформи. Адже школярам потрібно подавати не 

науку про морфеми (бо тільки так трактують у шкільних підручниках 

морфологію), а самі морфеми, розкриваючи їхнє конкретне значення й 

конкретні функції. А функції морфем, як і службових частин мови 

(прийменників, сполучників, часток), граматичні.  



Морфеми — граматичні засоби. Наприклад, треба змінити функцію 

іменника ключ з діяча на інструмент — тоді відповідно до граматичних правил 

замість нульового закінчення вживаємо закінчення -ем: ключем. Треба 

показати, що цей предмет виготовлено із заліза — тоді, відкинувши в слові 

залізо як зайве іменникове закінчення -о, так само відповідно до граматичних 

правил використовуємо суфікс -н- і закінчення -ий: залізний. 

Граматика ж, яка користується морфемами (префіксами, суфіксами, 

закінченнями), а також службовими частинами мови як своїми матеріальними 

засобами відповідно до власних правил, дає змогу на словесному рівні 

змоделювати найрізноманітніші зв’язки, які існують між явищами дійсності 

або які тільки уявляються нам.  

Отже, вивчаючи морфологію як частину граматики (друга її частина — 

це синтаксис), учні повинні усвідомити її правила й закони і засвоїти 

відповідно до цих правил її матеріальні засоби. Дітям ми маємо давати 

відомості не про науку, що зветься морфологією, а про морфеміку, як давали 

відомості про фонетику (певний набір звуків і їхні можливі поєднання), 

лексику (сукупність слів у їхніх можливих взаємостосунках і відношеннях до 

дійсності).  

 

1. Будова слова і словотвір 
Це два взаємопов’язані мовні явища. Не знаючи принципів будови 

слова, ми не зможемо творити нові слова, щоб називати нові відкриті нами 

явища. Звичайно, ці знання вже закладені в нас (і в дітях) на інтуїтивному 

рівні, але їх потрібно впорядкувати, усвідомити. 

Будова слова. Діти насамперед повинні мати чітке уявлення про саме 

поняття “будова”. Пояснюємо, що все, що існує, кожен предмет має свою 

будову. Наприклад, стіл, за яким ми сидимо, складається зі стільниці — це 

основне, визначальне в ньому — і ніжок, без яких стіл не був би столом. Так і 

наші слова мають свою будову: щось у них є основне, визначальне, а щось 

допоміжне, але таке, що без нього слово не було б словом. 

Спостереження 1. Для аналізу пропонуємо ряд спільнокореневих слів: 

вода, водний, водяни́к, підводний, зневоднити. Чи те саме називають ці слова? 

Звичайно, не те саме. А чи в цьому ряду є щось спільне, основне, визначальне? 

Учні встановлюють, що спільною для всіх цих досить різних за значенням слів 

є частина –вод-, яка й передає основне їхнє значення: щось пов’язане з водою. 

Цю спільну  частину (–вод-), каже вчитель, називаємо корінь. 

Але ж корінь у наведених словах існує не сам, а в поєднанні з 

допоміжними частинами, які теж впливають на значення і призначення слів. 

Спостереження 2. Учні розбирають перше наведене слово в різних 

його формах: вода, води, воду, водою, водами, (у) водах. У ньому є незмінна 

частина і змінна. Незмінна частина — це основа (у цьому слові вона дорівнює 

кореневі), змінна — закінчення. При цьому вчитель зауважує: у незмінних 

словах і формах слів закінчення нема: шосе, таксі, швидко, їхати, їдучи. 



Разом з тим у багатьох словах, крім кореня й закінчення, є ще й інші 

частини. Наприклад, у слові підводний (підводного, підводному) частина -ий 

— закінчення, –вод- — корінь. А перед коренем стоїть під- — це префікс, 

тобто “попереду прикріплений” (латинське prae — “попереду” і fixus — 

“прикріплений”). Між коренем і закінченням стоїть –н- — це суфікс, тобто 

“прикріплений після”. Таким чином, слово може мати таку будову: 

префікс+корінь+суфікс+закінчення. Це правило, це граматичний закон. 

Спостереження 3. У нашій мові деякі звуки за певних умов чергуються 

один з одним: о, е з і, о з е, о з а, д із дж, т із ч, г із з, ж і т.д. Повторивши з 

учнями найпоширеніші чергування звуків, пропонуємо їм знайти корінь у 

такому ряді споріднених слів: гонити, ганяти, гнати, жену, погоня, загін. 

Отже, внаслідок чергування звуків той самий корінь у різних словах може 

звучати по-різному.  

Спостереження 4. Повторивши з учнями значення букв я, ю, є, ї та 

буквосполучення дж, пропонуємо їм визначити корінь у словах: скраю (-край-

), замріяний (-мрій-), озброєний (-зброй-), зміїний (змій-), посаджу (-садж-), 

сім’я (сімй-, закінчення -а), доля (дол'-, закінчення -а). Будову слова 

визначаємо, орієнтуючись на його звучання (на транскрипцію), а не на 

буквене написання. 

Виділення значущих частин слова графічно за допомогою умовних 

позначок нерідко спотворює справжній його склад. Коли, наприклад, у слові 

сім’я прямокутником виділяють я чи в слові (рідного) краю виділяють ю як 

начебто закінчення, то це не відповідає дійсності і породжує неправильну 

інформацію про основу слова. 

Матеріал  для  вправ :1) визначити корінь, добираючи споріднені 

слова: задуманий, передгрозовий, заморський, неподільний, узлісся; 2) виділити 

всі значущі частини слова: пролісок, зачарований, сучасний, безпричинний 

(корінь -чин-), подвір’я [по+двір+й+а], сузір’я [су+зˊір+й+а], вдосвіта 

(закінчення нема), додому (закінчення нема), змінити (закінчення нема), 3) 

визначити корені: око, очі, в оці, ввічливий; летіти, перелітний, льотчик; 

перемогти, змагатися, зміг, допоміжний, можу; 4) визначити корені: 

малюнок (мал'-), воїн, прогаяний (-гай-), загоєний (-гой-), покраяв (хліб), 

просиджую (-сидж-), пораджу; 5) довести, що подані парами слова мають 

спільний корінь: країна — краяти, ріг — наріжний, погода — погожий. 

Словотвір. Люди дедалі глибше пізнають навколишній світ, щось 

винаходять і, щоб ці знання закріпити в пам’яті, дають назви пізнаним чи 

створеним явищам. Наприклад, колись учні писали на окремих аркушах. 

Хтось додумався зшити їх. Як цю річ назвати? Хтось назвав зшиток, хтось — 

зошит. Закріпилася друга назва: її легше вимовляти. 

Спостереження 1. Діти записують слова садок, садо́вий, садівник, 

садити, посадити, підсадка (“посаджені поруч рослини”). Який спільний 

корінь в усіх цих словах? Дописуємо: сад. А як ви гадаєте, яке слово перше 

було: сад чи посадити? Тобто яке слово від якого пішло? Звичайно, щоб був 



сад, його треба спочатку посадити. А як утворили слово сад від посадити? 

Відкинули префікс і суфікси. Отже, нові слова творяться додаванням і 

відкиданням суфіксів, префіксів, закінчень. 

Спостереження 2. Даємо дітям записати слова лісосмуга, волелюбний, 

ясно-блакитний, північно-східний. Як утворено ці слова? Складанням основ. 

Такі слова називаємо складними. А як вони пишуться? Як видно з прикладів, 

разом і через дефіс. Про правопис складних слів мова піде на наступному 

уроці. 

Спостереження 3. Учні записують  слова Кабмін, Донбас, завгосп, 

держадміністрація, виш (вища школа); ООН, ГЕС, МЗС, НБУ. Слова ще 

можуть творитися від частин слів або навіть від їхніх перших звуків чи букв. 

Такі слова називають абревіатурами. 

Спостереження 4. Діти порівнюють пари словосполучень і визначають, 

чи те саме значення мають однакові в них слова, чи до тої самої частини мови 

належать: лютий звір — настав лютий (місяць); вартова будка — запитав у 

вартового; хрещений батько — зустрів хрещеного; іде попереду — попереду 

колони. Нові слова виникають також внаслідок переходу слів з однієї частини 

мови в іншу. 

Матеріал  для  вправ :1) визначити, від яких словосполучень утворено 

складні слова: дощомір, залізобетон (бетон із домішками заліза), лісостеп 

(степ із домішками лісу), синьо-жовтий, життєдайний, машинобудівний, 

фізико-математичний, машинно-тракторний, білосніжний, сніжно-білий, 

напівзабутий; 2) розшифрувати абревіатури: сільрада, спецкор, турпохід, 

ПТУ, ДТП (дорожньо-транспортна пригода), ГТС (газотранспортна 

система), ОДА (обласна державна адміністрація), НАНУ, СБУ.  

Написання складних слів. На початку розгляду нової теми слід 

повторити відомості з 5 класу про підрядні й сурядні словосполучення. 

Спостереження 1. Діти встановлюють залежність між характером 

словосполучень і написанням утворених від них складних слів: а) сині очі — 

синьоокий, любить волю — волелюбний, швидко плине — швидкоплинний, 

електрична бритва — електробритва; б) і темний і синій — темно-синій, і 

південний і західний — південно-західний, і хліб і сіль — хліб-сіль, і часто і 

густо — часто-густо. Висновок: складні слова, утворені від підрядного 

словосполучення, пишуться разом, від сурядного — через дефіс. 

Учитель поза тим звертає увагу на написання разом слів жовтогарячий, 

червоногарячий, глухонімий, зловорожий. 

Спостереження 2. Учитель диктує, коментуючи, слова, які всупереч 

виведеному правилу пишуться через дефіс: а) питомі українські: Свят-вечір, 

Багат-вечір, жар-птиця, сон-трава, чар-зілля, мати-й-мачуха, брат-і-сестра; 

б) запозичені: прем’єр-міністр, віце-президент, генерал-майор, екс-чемпіон, 

стоп-кран, блок-схема, дизель-мотор. Отже, написання деяких слів через 

дефіс треба запам’ятати. 



Матеріал  для вправ :  1) пояснити правопис складних слів разом і 

через дефіс: народнопоетичний, світло-рожевий, телепередача, 

всесвітньовідомий, всесвітньо-історичне (значення), тишком-нишком, 

життєрадісний, купівля-продаж, західноєвропейський, префіксально-

суфіксальний, далекосхідний, авіаквиток, спортзал, рано-вранці, 

північнокримський; 2) від словосполучень утворити і записати: а) складні 

прикметники: стійкий до води, далеко сягає, рівно біжить (рівнобіжний), 

довго триває, короткий час, сяє мов сонце (сонцесяйний), ловить рибу, 

народна фантастика, відомий у всьому світі; б) складні слова: і світлий і 

зелений, і сліпучий і білий, і кривавий і червоний, і незламний і молодий, і 

кислий і солодкий, і тишком і нишком, і годину і півтори, і шумить і дзвенить. 

 

2. Поділ слів на частини мови. 

Різні слова в мові мають різні властивості й відповідно 

використовуються по-різному . 

Спостереження 1. Пропонуємо учням зіставити групи слів різних 

частин мови й дати відповіді, на які запитання відповідають вони, що 

називають, чи мають рід, число, відмінок, час, чи змінюються: 1) друг, ялина, 

думка; 2) синій, металевий, мамин; 3) три, двісті, п’ятсот; 4) він, хто, 

стільки; 5) співати, вивчити, рости; 6) угорі, навесні, радісно; 7) в, над, задля; 

8) і, та, але, або; 9) навіть, мовби, авжеж, не; 10) ох!, цить!, гуп!, кукуріку! 

Висновок: слова поділяються на різні групи залежно від їхнього значення, 

властивостей і їхньої ролі в мовленні. Такі групи слів називаються частини 

мови. 

Спостереження 2. З’ясовуємо, чому в підручнику саме в такому 

порядку, починаючи з іменника й кінчаючи вигуком, названо частини мови. 

Чи це випадково? Для цього перед дітьми ставимо послідовний ряд запитань. 

Коли бачимо якийсь невідомий предмет, що́ нас передусім цікавить? 

Звичайно: що це? І на це запитання відповідають іменником. Яке наступне 

запитання виникає в нас? Яке воно? На це відповідають прикметником. А 

після цього що́ нас цікавить, якщо предмет не один? Зрозуміла річ, кількість 

предметів. Відповідають на це запитання числівником. Займенники вживаємо 

замість іменників, прикметників, числівників, тому вони в списку частин мови 

й стоять четвертими. А далі що нам цікаво знати? Безперечно: що́ ці предмети 

роблять? Відповідають дієсловом. І насамкінець: як вони це роблять, чи 

звідки вони, чи відколи вони тут? Відповідають прислівником. За допомогою 

прийменників поєднуємо слова в підрядні словосполучення. За допомогою 

сполучників поєднуємо між собою слова й окремі речення. Вигуки замінюють 

речення (як займенники — окремі слова). 

Таким чином, діти мають зробити висновок, принаймні для себе: 

частини мови розглядаємо в такому порядку, як ми сприймаємо навколишні 

предмети і їхні якості. 



Матеріал  для впра в.  З’ясувати різницю між значенням й 

особливостями вживання слів, поданих групами: зелень — зелений — зеленіти 

— зелено, сіль — солоний — солити — солоно, далина — далекий — 

віддалятися — далеко, перед — передній — випереджувати — попе́реду — 

пе́ред (нами), гупання — гупати — гуп! 

 

3. Іменник 

Починаємо із запитання: від якого слова утворено назву частини мови 

— іменник? Від слова ім’я, яке означає “найменування, назва”. Іменник тому 

так і названо, що він дає чомусь ім’я, назву. Називати він може все, але 

основна його ознака та, що він відповідає на питання хто?  або що це?  

Групи іменників за значенням. Іменники можуть називати конкретні 

предмети й абстрактні поняття, явища суспільного життя і явища природи, 

якості і дії і т.д., тобто все, що оточує нас і що ми здатні уявити собі. 

Іменників у мові найбільше. Але за лексичним значенням вони поділяються на 

невелику кількість груп.  

Оскільки відмінкові форми іменників, буває, залежать від їхнього 

лексичного значення, то учнів потрібно ознайомити з поділом іменників на 

назви істот і назви неістот, а назви істот у свою чергу на назви осіб і назви 

тварин, назви неістот — на назви чітко окреслених предметів і понять 

(окреслені) і назви нечітко окреслених предметів і понять (неокреслені). 

Спостереження 1. Записавши в зошити продиктовані іменники: 1) 

товариш, брат, жук, учень, рак, комар; 2) стілець, туман, вітер, дуб, ліс, 

кілограм, — діти визначають, за яким критерієм їх поділено на дві групи. У 

першій групі назви лише істот, у другій — назви лише неістот. 

Спостереження 2. Пропонуємо дітям поставити питання хто?  або 

що?  до назв істот. Чому не всі іменники відповідають на питання хто?  Що 

вони означають? Отже, тут записано три назви осіб і три назви представників 

тваринного світу. Коли йде мова про тварин, ми можемо сказати: пасу вівці і 

пасу овець, а про осіб скажемо лише: доглядаю молодших братів, а не 

“доглядаю молодші брати”. Наприклад, у поета І.Неходи читаємо: Ой, на горі, 

на горі гонять вівці вівчарі. Автор міг був написати й гонять овець, але тоді не 

дотримав би віршового розміру, наголос не той. А про людей не скажемо, 

наприклад: “гонять (кого?) розбишаки”, а лише: гонять розбишак. 

Спостереження 3. Пропонуємо назви неістот усно поставити в 

родовому відмінку однини: нема чого?  Три з них матимуть закінчення –а, а 

три — -у. Чому так? Яка різниця в лексичному значенні цих іменників? Діти 

за навідними запитаннями вчителя повинні дійти висновку, що одні іменники 

називають окреслені предмети, інші — неокреслені. Перевіряємо цей 

висновок ще на таких прикладах: Він легко стрибав з каменя на камінь 

(М.Коцюбинський). Корчма була збудована з сірого піскуватого каменю 

(І.Нечуй-Левицький). Ах, яке ж синє й зоряне небо! І запах цегли — руїн, 

жовтого листу (А.Головко). Газорізальник щось викроює з товстого 



сталевого листа (О.Гончар). Прокіп блідий, аж зчорнілий, од вітру валиться 

(М.Коцюбинський). Здається, ти йдеш шукати вітра в полі (І.Карпенко-

Карий). 

Матеріал  для  вправи.  У тексті визначити розряди іменників за їхнім 

значенням: Олесь любить зиму. Йому подобається робити перші протопти в 

заметах, знімати снігові очіпки з кілків у тинах — вони стають голі та 

сором’язливі, як стрижені допризовники. 

Іще любить Олесь малювати н снігу всяку всячину. Присяде навпочіпки й 

водить пальцем сюди, туди. Дивись, хата виходить, з бовдура дим валує, а на 

тину півень горланить, розчепіривши дзьоба ножицями. Олесь запхає 

закляклого пальця в рот і, гримаючи чобітком об чобіток, милується своїм 

творінням, аж доки хтось не гукне з двору: 

— А чого оце ти, парубче, не йдеш до школи? Ось підожди, я матері 

скажу. 

Олесь підскочить, як злякане пострілом звірятко, засміється тоненько: 

гі-гі, — і подасться в сосни (Григір Тютюнник). 

Граматичні ознаки іменника. Граматичні озна́ки властиві окремим 

групам слів. Кожна частина мови має свої граматичні ознаки. Найпершою 

граматичною ознакою іменника є те, що він, що́ б не називав, відповідає на 

питання хто?  що?  На ці питання відповідають ще лише займенники, які 

вживаються замість іменника. 

Спостереження 1. Пропонуємо учням на прикладах з’ясувати, які 

граматичні ознаки властиві іменникам. Розглядаючи іменники стіл, парта, 

вікно, двері, діти доходять висновку, що іменники мають рід (чоловічий, 

жіночий і середній) і число (однину й множину). 

Спостереження 2. Для уточнення щойно виведеного правила, 

пропонуємо спробувати поставити в множині іменники мідь, горох, молодь, 

дружба і в однині ножиці, ворота, канікули. Цього зробити не можна. Отже, 

роблять висновок діти, є такі іменники, які вживаються лише в однині або 

лише в множині. 

Спостереження 3. Пропонуємо дітям визначити рід іменників у 

словосполученнях: цей сирота і ця сирота, такий базікало і таке базікало. 

Учні виявляють для себе, що деякі іменники можуть водночас належати до 

двох родів. Пояснюємо, що їх, такі іменники, називаємо іменниками 

подвійного роду (не “спільного”). 

Спостереження 4. Чи можна визначити рід іменників ножиці, ворота, 

канікули? Іменники, які вживаються лише в множині, роду не мають. 

Спостереження 5. Привертаємо увагу учнів до того, що подібні за 

граматичними ознаками й за формою іменники можуть мати різні закінчення в 

тому самому відмінку. Іменники гравець, тунець (“велика хижа риба 

південних морів”), олівець, ялівець (“вічнозелений чагарник”) того самого 

чоловічого роду, з таким самим наголошеним кінцевим –ець. Але поставимо 

їх у родовому відмінку однини (кого? чого?): гравця, тунця, олівця, ялівцю. 



Закінчення не всі однакові. Поставимо їх у знахідному однини (кого? що?): 

гравця, тунця, олівець або олівця, ялівець; у знахідному відмінку множини: 

гравців, тунців або тунці, олівці, ялівці. Тут є ще більше розбіжностей у 

закінченнях. Яка причина? Домагаємося від учнів, щоб вони визначили, кого 

або що називають подані іменники. Перші два називають істот — особу і 

тварину; наступні два називають неістот — чітко окреслений предмет і 

нечітко окреслений предмет. Отже, підсумовує вчитель, усі іменники 

поділяться на назви істот (назви осіб і назви тварин) та назви неістот (назви 

чітко окреслених предметів і назви нечітко окреслених предметів). 

Спостереження 5. Щоб учні краще усвідомили назви й значення 

відмінків, проводимо своєрідну гру в запитання-відповіді. Назвіть предмет, 

який лежить у вас на парті. Зошит, книжка. Оце й є називний відмінок, бо 

називає щось і відповідає на питання хто?  що?  Кого кожен із вас є дитиною? 

Своїх мами й тата. Це родовий відмінок, бо вказує, до якої родини хтось 

належить і відповідає на питання кого?  чого?  Кому ви даєте подарунок в 

день народження? Мамі, татові. Тому цей відмінок так і називається — 

давальний і відповідає на питання даю кому?  чому?  Що ви знаходите під 

подушкою в день святого Миколая? Книжку, сорочку, якусь річ. Так і 

називається цей відмінок — знахідний і відповідає на питання знайшов 

кого?  що?  Чим ви орудуєте, коли пишете? Ручкою. Оце і є орудний 

відмінок, який відповідає на питання орудую ким?  чим?  Де, у якому 

приміщенні ви навчаєтеся? У школі. Цей відмінок — місцевий і відповідає на 

питання у кому?  чому?  або на  кому?  чому?  А як ви кличете когось із 

батьків? Мамо, тату. У такому разі ви вживаєте кличний відмінок. 

Учні повинні підсумувати, що іменник може стояти в називному, 

родовому, давальному, знахідному, орудному, місцевому або кличному 

відмінку. Потрібно, щоб діти ці назви запам’ятали саме в такому порядку. 

Матеріал  для  впра в:  1)  визначити рід, число й відмінок іменників у 

реченнях (звернути увагу на розрізнення називного і знахідного відмінків): 

Теплий туман слався по полю і налив балку по самі вінця (М.Коцюбинський). 

Зверху через гілля промикується світ місяця, й подекуди його проміння 

блищить на землі. По один бік сіней були одчинені двері в чималеньку пекарню, 

по другий бік — була невеличка світлиця (З тв. І.Нечуя-Левицького); 2) 

визначити рід іменників у словосполученнях: злий собака, нестерпний біль, 

широкий Дніпро, науковий ступінь, гіркий полин, широкий степ, далека путь; 

3) дослідити, до яких двох родів можуть належати іменники роботяга, 

листоноша, плакса, бідолаха, роззява, коняка (чоловічого і жіночого родів), 

хлопчисько, забудько, ледащо, незнайко (чоловічого і середнього родів). 

Словотвір іменників. Іменники найчисленніша частина мови. 

Більшість їх похідні й утворені переважно суфіксальним способом. 

Ознайомлення зі словотвором іменників сприятиме збагаченню лексичного 

запасу учнів. 



Спостереження 1. Пропонуємо дітям визначити значення префіксів у 

словах: паросток, провесна, сузір’я, ультразвук, суперзірка. 

Спостереження 2. Учні записують слова бібліотекар, косар, кресляр, 

скляр, співець, мудрець, робітник, ремонтник, спостерігач, циркач, бігун, 

балакун, виділяють у них суфікси і пояснюють, від яких слів ці іменники 

утворено і яке їхнє лексичне значення. 

Спостереження 3. Називаємо ряд чоловічих імен по батькові, діти 

пояснюють, як їх утворено: Петрович, Васильович, Юрійович, Сергійович, 

Олексійович, Геннадійович (у всіх той самий суфікс -ович, не -йович і не -

ьович), Лукич, Кузьмич, Якович, Хомич (суфікс –ич). Винятки: Григорович, 

Миколайович. Діти мають самі пояснити, чому ці два імені по батькові 

вважаються винятками з правила. 

Спостереження 4. Називаємо ряд жіночих імен по батькові, діти 

пояснюють, як їх утворено: Петрівна, Василівна, Юріївна, Сергіївна, 

Олексіївна, Геннадіївна, Луківна, Кузьмівна, Хомівна (той самий суфікс –івна, 

не -ївна, адже буквою ї позначено два звуки [йі], перший з яких належить до 

власного імені). Винятки: Григорівна, Миколаївна, Яківна. Діти мають самі 

пояснити, чому ці три імені по батькові вважаються винятками з правила. 

Матеріал  для  впра в:  1)  визначити значення префіксів у словах: а) 

прадід, прабаба, прабатьківщина, праліс; б) паросток, пагорб, паморозь, 

пасинок, провесна, прозелень, пролісок; в) сузір’я, супутник, суглинок, сусід, 

співрозмовник, співпраця, співчуття; г) недоля, нещастя, нероба, неук, 

безводдя, безробіття, безлад, безодня; 2) визначити, за допомогою яких 

суфіксів утворено подані іменники і яке спільне значення вони мають: а) 

іспанець, італієць, литовець, іноземець; б) молдаванин, росіянин, киянин, 

львів’янин, селяни́н; в)  майстерня, друкарня, лікарня, конюшня; г) хлібина, 

зернина, картоплина, квасолина; ґ) картоплиння, гарбузиння, квасолиння, 

бурячиння; д) голівонька, брівоньки, рученьки, ніченька; 3) утворити чоловічі й 

жіночі імена по батькові від імен: Олекса (Олексович, Олексівна), Олексій 

(Олексійович, Олексіївна), Анатоль, Анатолій, Євген, Євгеній. 

Поділ іменників на відміни. Перед спостереженнями з’ясовуємо, від 

якого слова утворено термін відміна. Від дієслова відмінювати. Отже, поділ 

іменників на відміни пов’язаний з їхнім відмінюванням. Повторюємо, що таке 

основа й закінчення слова. Нагадуємо, що в словах на зразок мрія, диня 

закінчення не -я, а -а: [мрˊій-а], [мрˊій-і], [мрˊій-у] і т.д.; [динˊ-а], [динˊ-і], 

[динˊ-у] і т.д. Закінчення -я в українській мові взагалі нема. 

Спостереження 1. Чи за одним зразком відмінюються всі іменники? 

Для відповіді на це запитання пропонуємо дітям поставити в орудному 

відмінку однини іменники стіл (столом), парта (партою), тінь (тінню), 

дитя (дитям) і визначити, чи однакові закінчення мають вони в цьому самому 

відмінку. Ні, вони мають різні закінчення, отже, належать до різних типів 

відмінювання, тобто до різних відмін. 



Але чи треба до якоїсь відміни зараховувати іменники шосе, трюмо, 

рагу? Ні, бо вони не відмінюються. А за зразком якої частини мови 

відмінюються іменники вартовий, наречений, наречена? Як прикметники. 

Підсумовуємо: іменники, які не відмінюються, іменники, які відмінюються, як 

прикметники, а також (додаємо від себе) іменники, що мають лише множину 

(двері, ножиці), до жодної відміни не зараховуємо. Усі інші іменники за 

характером відмінкових закінчень поділяються на чотири відміни. 

Спостереження 2. Один учень на дошці, інші в зошитах роблять один 

під одним чотири записи в такому порядку: І відміна: зима, земля, Микола, 

сирота; ІІІ відміна: ніч, тінь, мати (про ІІ відміну піде мова насамкінець); ІV 

відміна: лоша — лошати, ім’я — імені; ІІ відміна: дім, батько, село, поле, 

знання. Після цього учні, розглядаючи подані приклади, відповідають на 

запитання вчителя. 

1) Іменники якого роду і з яким закінченням належать до І відміни? 

Жіночого й чоловічого роду із закінченням –а (буква я позначає звук а після 

м’якого приголосного, який належить до основи; закінчення я нема). 

2) Іменники якого роду належать до ІІІ відміни? Жіночого. А ще до якої 

відміни належать іменники жіночого роду? До І відміни. Чим відрізняються 

іменники ІІІ відміни від іменників І відміни? В іменників ІІІ відміни нема 

закінчення -а. 

3) Іменники якого роду належать до ІV відміни і як змінюється їхня 

основа при відмінюванні? Іменники середнього роду, у яких при відмінюванні 

з’являються суфікси –ат-, -ен-. Іменників із суфіксом -ен- залишилося три: 

ім’я, плем’я і в однині сі́м’я. Іменники тім’я, вим’я належать до ІІ відміни. 

4) Іменники якого роду належать до ІІ відміни? Чоловічого й 

середнього. Ще до якої відміни належать іменники чоловічого роду? До І 

відміни. Чим відрізняються іменники ІІ відміни чоловічого роду від іменників 

І відміни? У них нема закінчення -а. Ще до якої відміни належать іменники 

середнього роду? До ІV відміни. Чим відрізняються іменники ІІ відміни 

середнього роду від іменників ІV відміни? У них при відмінюванні не 

з’являються суфікси –ат-, -ен-. 

До яких відмін належать іменники жіночого роду? До І відміни, якщо є 

закінчення -а, і до ІІІ відміни, якщо нема закінчення -а. 

До яких відмін належать іменники чоловічого роду? До І відміни, , якщо 

є закінчення -а, і до ІІ відміни, якщо нема закінчення -а. 

До яких відмін належать іменники середнього роду? До ІV відміни, 

якщо при відмінюванні з’являється суфікс –ат- або -ен-, і до ІІ відміни, якщо 

при відмінюванні не з’являються суфікси –ат-, -ен-. 

Матеріал  для  впра в.  Визначити відміни іменників: а) радіо, кашне, 

колібрі, кенгуру; кошовий, хрещений, знайома; іменини, радощі, обценьки, 

ворота, Карпати (до жодної відміни не належать); б) надія, пісня, ідея, 

тополя, малеча, лелека, Микита, листоноша (І відміна); в) дядько, хвалько, 

соловей, ворон, ступінь, вітрище; добро, сонце, обличчя, полум’я, курчатко, 



малятко (ІІ відміна); г) блакить, глибінь, міць, подорож, піч (ІІІ відміна); ґ) 

ведмежа, лисеня, гуся, коліща, горня (ІV відміна). 

Поділ іменників І і ІІ відмін на групи. Перед спостереженнями 

повторюємо, що таке основа: це частина слова без закінчення: весн-а, дин'-а 

(диня), сімй-а (сім’я), сузірй-а (сузір’я). 

Спостереження 1. Чому іменники І і ІІ відмін ми поділяємо ще на 

групи? Пропонуємо учням записати в родовому й орудному відмінку однини 

та називному множини іменники І відміни верба, груша, вишня (верби, вербою, 

ве́рби; груші, грушею, груші; вишні, вишнею, вишні), а також іменники ІІ 

відміни дуб, кущ, олень (дуба, дубом, дуби; куща, кущем, кущі; оленя, оленем, 

олені). Чи однакові в них закінчення у вимові й на письмі? Є певні відмінності 

в позначенні голосних звуків, і це залежить від групи іменника. 

Повідомляємо, що записані іменники належать до трьох різних груп: 

перший — до твердої, другий — до мішаної (частина буквених закінчень такі, 

як у твердої, частина — як у м’якої групи) й третій — до м’якої. Пропонуємо 

дітям самостійно, орієнтуючись на характер кінцевих приголосних основи цих 

слів, сформулювати правило про належність іменників І та ІІ відмін до тої чи 

тої групи. Учні повинні зробити висновок, що до твердої групи належать 

іменники І та ІІ відмін, основа яких закінчується на твердий нешиплячий 

(саме так!), до мішаної — на твердий шиплячий, до м’якої — на будь-який 

м’який або пом’якшений. 

Спостереження 2. Пропонуємо іменники ІІ відміни середнього роду 

поле, сонце, море поставити в родовому відмінку однини: поля, сонця, моря. 

Основа в них тепер закінчується на м’який приголосний, і належать ці 

іменники середнього роду із закінченням -е (крім тих, основа яких 

закінчується на шиплячий) до м’якої групи. Річ у тім, що в нашій мові 

приголосні перед е стверділи: кінь — конем, земля — землею, вишня — 

вишнею. 

Але виведені вище правила не підходять до іменників ІІ відміни 

чоловічого роду з кінцевими -ар, -ир, -яр (це не завжди суфікси!). Іменники з 

кінцевими -ар, -ир можуть належати до твердої або м’якої груп, а з кінцевим -

яр — до твердої або мішаної груп (можливо, поділові іменників з кінцевими -

ар, -ир, -яр треба присвятити навіть окремий урок). Їхня належність до тієї чи 

іншої групи залежить від наголосу. 

Спостереження 3. Учні записують: Тверда група: саніта́р, каси́р. 

М’яка група: лі́кар, коса́р, пузи́р. Пропонуємо дітям позначити наголоси в 

записаних словах, записати ці слова в родовому відмінку однини (саніта́ра, 

каси́ра; ліќаря, косаря́, пузиря́) і знову позначити наголоси. Висновок: 

іменники з постійно наголошеними –ар, -ир належать до твердої групи, усі 

інші — до м’якої. 

Для контролю учні ставлять записані іменники ще в орудному відмінку 

однини: санітаром, касиром, лікарем, косарем, пузирем. 



Спостереження 4. Діти записують винятки: до́лар — до́лара, хаба́р — 

хабара́, кома́р — комара́, пла́стир —пла́стиру. Чому ми ці слова вважаємо 

винятками, на якій підставі? Бо вони не відповідають щойно 

сформульованому правилу. 

Спостереження 5. Діти записують: Тверда група: му́ляр, ювіля́р. 

Мішана група: школя́р, скляр. Позначають у словах наголоси, після цього 

іменники ставлять у родовому відмінку однини (му́ляра, ювіля́ра, школяра́, 

скляра́) та в називному множини (му́ляри, ювіля́ри, школярі́, склярі)́ і знову 

позначають у них наголоси. Висновок: іменники на –яр з постійним 

наголосом належать до твердої групи, із змінним наголосом — до мішаної. 

Винятків нема. 

Для контролю учні ставлять записані іменники також в орудному 

відмінку однини: муляром, ювіляром, школярем, склярем.  

Розглядаємо ще те саме слово, але з різними наголошеними складами: 

ма́ляр (художник) і маля́р (ремісник). Перше належить до твердої групи: 

ма́ляром, ма́ляри; друге — до мішаної: маляре́м, малярі́. 

Матеріал  для  впра в:  1) визначити групи іменників І та ІІ відмін: а) 

книжка, зошит, вікно, лампа, поріг, береза (тверда група); б) читач, тиша, 

плащ, гараж, гуаш, матч,  афіша, межа, прізвище (мішана група); в) сузір’я, 

воля, рій, день, обличчя, роздоріжжя, олія, місце, серце, горе (м’яка група); г) 

радість, мудрощі, меню, дріжджі, каченя (група не визначається); 2) 

визначити групи іменників із кінцевими -ар, -ир: а) пекар, шахтар, лицар, 

гончар, вівчар, кухар, слюсар, ліхтар, богатир, штир, пустир, монастир 

(м’яка група); б) ветеринар, базар, сталевар, комісар, буксир, командир, 

бригадир, еліксир, інжир (тверда група); 3) визначити групи іменників із 

кінцевим –яр: а) фіґляр, гендляр, зброяр, тесля́р, човняр, сміттяр; б) столяр, 

мадяр, капіляр, футляр, циркуляр, окуляр. 

Вживання голосних у відмінкових закінченнях іменників різних 

груп. Власне, групи й визначаємо саме для того, щоб правильно вживати 

голосні в закінченнях іменників. 

Спостереження 1. Учні записують іменники рука, межа, хвиля; рух, 

чиж, пень (для спостережень добираємо якомога коротші слова, щоб не 

відволікати увагу дітей на записування слів), визначають їхню відміну й групу 

і під контролем учителя ставлять їх у давальному й місцевому відмінках 

однини: 

Д. одн.: руці, межі, хвилі; русі (і рухові), чижу (і чижеві), пню; 

М. одн.: (на) руці, межі, хвилі; русі, чижі, пні. 

Висновок: у давальному й місцевому відмінках однини іменники 

незалежно від їхньої групи мають переважно закінчення -і, причому кінцеві 

приголосні основи г, к, х, ґ перед і чергуються із з, ц, с, дз (райдуга — райдузі, 

бік — на боці, дух — у дусі, ґерлиґа — ґерлидзі). 



Спостереження 2. Учні раніше записані іменники під контролем 

учителя ставлять у родовому, знахідному й орудному відмінках однини та в 

називному й давальному відмінках множини:  

Р. одн.   руки, межі, хвилі; руху, чижа, пня; 

Зн. одн. руку, межу, хвилю; рух, чижа, пень; 

Ор. одн. рукою, межею, хвилею; рухом, чижем, пнем; 

Н. мн.    руки, межі, хвилі; рухи, чижі, пні; 

Д. мн.    рукам, межам, хвилям; рухам, чижам, пням. 

Діти роблять висновок: в усіх відмінках, крім давального й місцевого 

однини, в закінченнях іменників твердої групи безпосередньо після основи 

пишемо букви и, о, у, а; мішаної групи — і, е, у, а (частина букв — як у 

м’якої, частина — як у твердої); м’якої групи — і, е, ю, я. 

Матеріал  для  впра в:  1) провідміняти іменники І відміни: дуга, чаша, 

диня; 2) провідміняти іменники ІІ відміни: автор, столяр (тверда група); 

ткач, скляр (мішана група); коваль, писар (м’яка група). 

Правопис відмінкових форм іменників І відміни. Іменники І відміни 

відмінюються за єдиними для кожної групи зразками. Лише в родовому 

відмінку множини кілька іменників І відміни відхиляються від загальних 

зразків. На них варто звернути увагу дітей. 

Спостереження 1. Діти ставлять у родовому відмінку множини 

іменники груша — груш, лелека — лелек, мрія — мрій. Висновок: іменники І 

відміни в родовому відмінку множини мають нульове закінчення. 

Спостереження 2. Пропонуємо учням поставити в родовому відмінку 

множини іменники іскра (іскор), квітка (квіток), весна (весен), сестра 

(сестер), вишня (више́нь), сім’я [с'імйа] (сімей), дошка (дощок), зморшка 

(зморщок), вівця (овець) і з’ясувати, які зміни сталися в їхній основі. Діти 

помічають, що для усунення збігу приголосних між ними з’являються вставні 

голосні о, е. Крім того, в передостанніх двох словах проявився звук ч (буква щ 

замість ш), який в інших формах цих слів випадає, а в останньому слові 

змінилася основа внаслідок чергування голосних о—і. 

Щоб учні зрозуміли, чому в родовому відмінку множини іменник 

стаття має форму без подвоєння букви т (статей), робимо невеликий 

екскурс в його історію. Колись слово стаття звучало як [стат'йа], в родовому 

відмінку множини воно, як і всі інші іменники цієї відміни, набуло нульового 

закінчення [стат'й] і між двома кінцевими приголосними було вставлено, як і, 

скажімо, в словах сімей, земель, пісень, голосний е. Таким чином, звук й 

зберігся, не уподібнився до попереднього м’якого т', як це сталося в інших 

формах цього слова. 

Спостереження 3. Діти під контролем учителя ставлять у родовому 

відмінку множини іменники суддя (суддів), гайдамака (гайдамаків), тесля 

(теслів), ніздря (ніздрів) і з’ясовують, що в цих іменниках у цьому відмінку не 

нульове закінчення, як в інших іменниках І відміни, а закінчення -ів. 



Можливе закінчення -ів і в словах: мам і мамів, баб і бабів, легень і 

легеів. 

Спостереження 4. Звертаємо увагу учнів на різні форми іменників І 

відміни в знахідному відмінку множини: (бачу кого? що?) сестер, робітниць, 

проте птиць і птиці, бджіл і бджоли, але тільки берези, суниці. До яких 

розрядів за назвами належать ці іменники? Висновок: форма іменника І 

відміни в знахідному відмінку множини залежить від того, чи це назва істоти 

(особи, тварини), чи назва неістоти. 

Матеріал  для  впра в.  Провідміняти в однині й множині іменники 

смуга, вежа, куля, мрія, гра (у множині з’являється приставний і:ігри, ігор…). 

Правопис відмінкових форм іменників ІІІ відміни (іменники ІІ 

відміни слід розглядати насамкінець). Іменники ІІІ відміни відмінюються за 

єдиним зразком, крім іменника мати. Певні правописні труднощі становлять 

форми орудного відмінка однини. Щодо форм родового відмінка на зразок 

радости, смерти, крови, соли, то кажемо дітям, що вони не відповідають 

чинному правописові, це застарілі словоформи (повернення до них небажане, 

бо виникає ряд омонімів: старість — старости, капость — капости, масть 

— масти, прорість — прорости, зарість — зарости, повість — повісти, 

потерть — потерти, дерть — дерти, жерсть — жерсти, сіль — соли). 

Спостереження 1. Пропонуємо записати парами й зіставити кілька 

іменників ІІІ відміни в орудному відмінку однини: миттю і честю, ніччю і 

жовчю,  любов’ю і верф’ю. Учні повинні відзначити, що, по-перше, у цьому 

відмінку всі іменники мають однакове закінчення -ю; по-друге, перед 

закінченням то є подвоєння, то нема подвоєння, а то апостроф стоїть. Після 

цього діти пригадують правила про подвоєння м’яких приголосних та про 

вживання апострофа. 

Спостереження 2. Діти під контролем учителя письмово відмінюють 

іменник мати і пояснюють особливості його відмінкових форм: поява 

суфікса, чергування е у відкритому складі з і в закритому (матері, матір), 

вживання апострофа після р (матір’ю), закінчення -ів у родовому відмінку 

множини (матерів). 

У називному відмінку однини іменник мати має форму матір лише в 

словосполученні Божа Матір. 

Матеріал  для  впра в:  1)  провідміняти іменники ІІІ відміни в однині 

й множині: річ,  вість, вісь (осі, віссю, осей, осям…), верф (верфей, 

верф’ям…); 2) знайти іменники ІІІ відміни й пояснити правопис їхніх 

відмінкових форм: Батьком-матір’ю не хвались, а хвались честю. За гроші 

честі не купиш. Злий плаче від заздрості, а добрий — від радості. З радістю 

— до людей, а із злістю — від людей. Вчися розуму не до старості, а до 

смерті. Не послухаєш батька-матері, то навчить тебе лиха година (Нар. 

творчість). 



Правопис відмінкових форм іменників ІV відміни. Іменників ІV 

відміни залишилося небагато. Вони переважно набули ознак ІІ відміни: курча 

— курчатко, теля — телятко.  

Спостереження 1. Пропонуємо дітям провідміняти в однині й множині 

поряд іменники теля, лоша, ім’я і зіставити їхні відмінкові форми. 

Учні повинні відзначити розбіжність у закінченнях цих іменників у 

родовому відмінку однини (теляти, але імені), варіанти форм іменника ім’я в 

родовому (імені, ім’я) і в орудному (ім’ям, іменем) відмінках однини. 

Спостереження 2. Звертаємо увагу учнів на різні форми іменників ІV 

відміни в знахідному відмінку множини: (бачу кого?  що?)  хлоп’ят, 

дівчат, проте лошат і лошата, щенят і щенята, але тільки оченята, 

коліщата, імена. До яких розрядів за назвами належать ці іменники? 

Висновок: форма іменника ІV відміни в знахідному відмінку множини 

залежить від того, чи це назва істоти (особи, тварини), чи назва неістоти. 

Матеріал  для  впра в.  Провідміняти іменники ІV відміни в однині й 

множині: маля, зайча, горня, плем’я. 

Правопис відмінкових форм іменників ІІ відміни середнього роду. 

Іменники ІІ відміни чоловічого й середнього родів відмінюються неоднаково. І 

ці відмінності суттєві. Тому доцільно правопис їхніх відмінкових форм 

розглядати окремо. Власне, якщо бути точним, то це дві різні відміни, але 

поки що в мовознавчих працях їх не розмежовують як окремі відміни. 

Іменники ІІ відміни середнього роду відмінюються за єдиними для 

кожної групи зразками. Лише в місцевому відмінку однини й родовому 

множини є певні відхилення від загальних зразків. 

Спостереження 1. Пропонуємо учням поставити в місцевому відмінку 

однини іменники: поле (у полі), вікно (у вікні), місто (у місті), пальто (у 

пальті), пальтечко (у пальтечку), військо (у війську), лошатко (на лошатку, 

лошаткові). Діти роблять висновок, що іменники ІІ відміни середнього роду в 

місцевому відмінку однини мають переважно закінчення –і. Учні пробують в 

іменники із суфіксом –к(о) підставити закінчення –і — внаслідок чергування 

к—ц виникає важкий для вимови збіг приголосних. Щоб уникнути цього 

чергування, іменники із суфіксом –к(о) приймають закінчення –у. 

Спостереження 2. Учні ставлять у родовому відмінку множини 

іменники ІІ відміни середнього роду: яблуко (яблук), пальто (пальт), вікно 

(вікон), відро (відер), знання (знань), роздоріжжя (роздоріж). Висновок: у 

родовому відмінку множини іменники ІІ відміни середнього роду (як, до речі, 

й іменники І відміни) мають нульове закінчення, для усунення збігу 

приголосних між ними з’являються вставні голосні о, е. У кінці слова букви не 

подвоюються. 

Спостереження 3. Пропонуємо учням поставити в родовому відмінку 

множини іменники ІІ відміни середнього роду поле (полів), море (морів), ікло 

(іклів), почуття (почуттів), подвір’я (подвір’їв). Отже, роблять висновок діти, 

деякі іменники ІІ відміни середнього роду в родовому відмінку множини 



мають закінчення –ів. Учитель зауважує, що таких іменників є всього не 

більше двох десятків, ще: відкриттів, життів, сприйняттів, укриттів, 

сузір’їв, повір’їв, верхів’їв, міжгір’їв, руків’їв, прислів’їв, вим’їв, тім’їв. 

Два іменники око і плече в цьому відмінку мають форму… Діти 

підказують:  очей, плечей, але вухо — вух (не “вушей”). 

Матеріал  для  впра в.  Провідміняти іменники ІІ відміни середнього 

роду в однині й множині: озеро, вічко, обличчя, верхів’я. 

Правопис відмінкових форм іменників ІІ відміни чоловічого роду в 

однині. Це найскладніша відміна щодо вживання закінчень. Найбільше 

варіантів закінчень спостерігається в місцевому відмінку однини. 

Спостереження 1. Учні ставлять у родовому відмінку однини іменники 

коваль (коваля), фазан (фазана), казан (казана), туман (туману), біль (болю). 

До яких розрядів за назвами належать ці іменники? Висновок: якщо іменник ІІ 

відміни чоловічого роду — назва істоти або чітко окресленого предмета, то в 

родовому відмінку однини має закінчення –а (-я), а якщо назва нечітко 

окресленого предмета —.закінчення –у (-ю). 

Учитель до цього додає, що в давнину населені пункти були чітко 

окреслені — обнесені валами, огороджені частоколом, тому їхні назви в 

родовому відмінку однини мають теж закінчення –а (-я): Києва, Херсона, 

Конотопа, Львова, Лондона; а держави, краї, навпаки, були нечітко окреслені, 

тому їхні назви тут мають закінчення –у (-ю): Єгипту, Китаю, Криму. 

Закінчення –у (-ю) мають також складені назви населених пунктів на зразок: 

Кривого Рогу, Сорочого Броду, Часового Яру. 

Учні досліджують, що назви річок під наголосом мають закінчення -а, 

не під наголосом — -у: Дніпра́, Ірпеня́, Дінця́, але: Бу́гу, Дуна́ю, До́ну, Інгу́лу, 

Ні́лу.  

Спостереження 2. Пропонуємо учням пояснити, чому можливі дві 

форми родового відмінка однини того самого іменника: каменя і каменю, 

листопада і листопаду, стола і столу (Просимо до столу!). Діти повинні 

дійти висновку, що в кожному першому випадку йдеться про конкретний 

предмет: шматок породи, місяць року, вид меблів; у другому — про 

подрібнену масу породи, опадання листя, подану їжу. Так само: До Алжира і 

до Алжиру — мається на увазі місто (чітко окреслене) і країна (нечітко 

окреслена). 

Спостереження 3. Подані іменники учні під контролем учителя 

записують у місцевому відмінку однини: батько (при батькові), хлопець (при 

хлопцеві), кінь (на коневі), суд (у суді), завод (на заводі), січень (у січні), 

будинок (у будинку), листок (на листку), сік (у соку) — і звертають увагу на те, 

що в них різні закінчення. Пропонуємо дітям визначити, до яких розрядів за 

значенням належать ці іменники. Виявляється, що в місцевому відмінку 

однини назви істот мають закінчення –ові (-еві); назви неістот — -і, але назви 

неістот з основою на –к мають закінчення –у (щоб уникнути чергування к—



ц). Учитель додає: від цього загального правила є відхилення: на коні й на 

коню, у кра́ї й у краю́, у степу, на шляху; у будинкові, на листкові. 

Спостереження 4. Учні утворюють кличний відмінок однини від 

іменників: Петро (Петре), друг (друже), хлопець (хлопче), братик (братику), 

добродій (добродію), Василь (Василю), Іванович (Івановичу). Висновок: від 

іменників твердої групи кличний відмінок твориться переважно за допомогою 

закінчення -е, від іменників м’якої і мішаної груп — переважно за допомогою 

закінчення –у (-ю). 

Матеріал  для  впра в:  1) поставити в родовому відмінку однини 

іменники: при́ятель, лоб, палець, ґудзик, плащ, килим, дуб, квітень, вівторок, 

метр, кілограм, радіус, атом, Тернопіль, Ужгород, Париж (закінчення -а, -я); 

космос, вітер, мороз, пісок, метал, алюміній, прогрес, успіх, сон, гуркіт, 

Кавказ, Цейлон, Пакистан (закінчення -у, -ю); 2) поставити в давальному 

відмінку однини іменники: батько, син, друг, столяр, читач, товариш, 

сторож, добродій, учитель, Мусій, кінь (переважно закінчення -ові, -еві, -єві); 

будинок, ясен, пароплав, комп’ютер, штатив, овес (вівсу), гай (переважно 

закінчення -у, -ю); 3) іменники з попереднього завдання поставити в 

місцевому відмінку однини і відзначити збіги й розходження в закінченнях 

обох відмінків (у давальному переважає -у, у місцевому — -і); 4) поставити в 

кличному відмінку однини іменники: пан, професор, футболіст, Павло 

(закінчення –е), син, учасник, учитель, Андрій, Степанович (закінчення –у, -

ю); 4) провідміняти в однині іменники: ювіляр, скляр, пляж, штир (штиря́, 

штирю…). 

Правопис відмінкових форм іменників ІІ відміни чоловічого роду в 

множині. Закінчення іменників ІІ відміни в давальному, орудному й 

місцевому відмінках множини нічим на відрізняються від відповідних 

закінчень іменників інших відмін. Уваги потребують називний та родовий 

відмінки множини. 

Спостереження 1. Пропонуємо учням поставити в називному відмінку 

множини іменники, спочатку визначивши їхню відміну й групу: батько, ліс, 

касир, столяр, читач, товариш, коваль, кобзар; селянин, болгарин, киянин. 

Діти відзначають, що іменники твердої групи мають закінчення -и, м’якої й 

мішаної -і. А іменники з суфіксом -ин втрачають цей суфікс (колись він мав 

значення “один”). 

Учитель до цього додає, що кілька іменників твердої групи чоловічого 

роду в цьому відмінку мають, як виняток, закінчення -і, зокрема: друзі, комарі, 

снігурі, звірі, хабарі, пазурі́ (але: па́зури). 

Спостереження 2. Учні під контролем учителя ставлять у родовому 

відмінку множини іменники: батько, ліс, касир, столяр, читач, селянин, 

болгарин, киянин — і роблять висновок, що всі вони в цьому відмінку мають 

однакове закінчення -ів, лише іменники, які втрачають суфікс –ин, мають 

нульове закінчення.  



Нульове закінчення в цьому відмінку, каже вчитель, мають, як виняток, 

ще три іменники: чо́біт — чобі́т, ци́ган — цига́н (можливо й циганів) і чоловік 

у значенні “осіб” (чоловіків, якщо йдеться лише про осіб чоловічої статі). Два 

іменники мають закінчення -ей: гостей, ко́ней. 

Матеріал  для  впра в:  1) поставити в називному відмінку множини 

іменники: будинок, горіх, муляр, окуляр; гараж, плащ, човняр, бетоняр; 

фахівець, пекар, лікар, кобзар; 2) поставити в родовому відмінку множини 

іменники: солдат, партизан, тато, кілограм, степ, помідор, кіловат (в усіх 

закінчення -ів); громадянин, заробітчанин, татарин, кримчанин, краянин (в 

усіх нульове закінчення); 3) провідміняти в множині іменники: ювіляр, скляр, 

пляж, пустир. 

Відмінювання множинних іменників. Множинні іменники на відміни 

й групи не поділяються. Проте у більшості випадків вони мають такі самі 

закінчення, як і іменники тої чи іншої відміни й групи.  

Спостереження 1. Даємо учням провідміняти поряд іменники: 1) думи 

(І відміна тверда група) і Суми; 2) спиці (І відміна м’яка група) і ножиці; 3) 

заводи (ІІ відміна чоловічого роду тверда група) і сходи; 4) кущі (ІІ відміна 

чоловічого роду мішана група) і ласощі; 5) крила (ІІ відміна середнього роду 

тверда група) і вила; 6) тіні (ІІІ відміна) і сіни (сіне́й, сін́ям, сін́ьми). Діти 

помічають, що розбіжності у відмінюванні спостерігаються лише в іменниках, 

співвідносних з ІІІ відміною. 

Спостереження 2. Пропонуємо дітям провідміняти ще ряд іменників, 

співвідносних з ІІІ відміною: діти (ді́тьми), люди (людьми́), гуси (гусьми́), 

кури (курми́), сани (сане́й, са́ням, саньми́), двері (две́рям, дверми́), гроші 

(грі́шми). Діти роблять висновок, що всі вони, на відміну від іменників ІІІ 

відміни, в називному відмінку, за винятком двох останніх, мають закінчення -

и, а в орудному -ми. 

Учитель доповнює: два іменники з-поміж названих мають паралельні 

форми: дверми і дверима, грі́шми і грошима. 

Матеріал для  впра в.  Провідміняти іменники: ночви (ночо́в), коно́плі 

(конопе́ль, коно́плям), радощі, я́сна (ясен), груди (гру́дям, грудьми́). 

Правопис і відмінювання українських прізвищ. Українські прізвища 

пишуться за тими самими нормами правопису, що й загальні назви, від яких їх 

утворено. 

Спостереження 1. Пропонуємо учням від поданих назв утворити 

прізвища за допомогою суфіксів і записати їх: 1) -енко: скиба, Кирило, Пилип, 

Ничипір (Ничипоренко), дяк, мірошник, різник, Онисько (Онищенко); 2) -ин: 

Ковалиха, Гаврилиха, Дячиха. Висновок: написання и та і в прізвищах, 

утворених від загальних назв та імен,  зберігається. 

Спостереження 2. Діти відмінюють словосполучення: батько Петро 

Сіренко, мати Любов Сіренко-Нижник. Висновки: чоловічі прізвища 

відмінюються так само, як і загальні назви; жіночі прізвища на о та 

приголосний не відмінюються. 



Спостереження 3. Записуємо в орудному відмінку поряд прізвища: 

Івановим і Литвином, Ковалишиним і Волошином, а також князем Львовим і 

містом Львовом і пропонуємо дітям дослідити причину появи різних 

закінчень у, здавалося б, однакових власних назвах. Для цього ставимо 

навідне запитання: як утворено ті й ті власні назви? Учні мають зробити 

висновок, що в прізвищах, які походять від присвійних прикметників, у 

родовому відмінку однини вживаємо закінчення -им, у прізвищах Литвин, 

Волошин, Турчин і под., утворених від загальних назв людей за 

національністю, виступає закінчення -ом. 

Матеріал  для впра в:  1) утворити всі можливі прізвища від поданих 

назв: Юхим, Кирило, білий, лісник, Грисько (Грищенко); 2) провідміняти 

словосполучення: дядько Василь Бойко (дядька Василя Бойка і т.д.), тітка 

Ольга Волошин (тітки Ольги Волошин і т.д.); 3) провідміняти прізвища Лесів 

(Лесева, Лесеву, Лесевим), Лесева (Лесевої, Лесевій, Лесевою); 4) визначити, 

коли йдеться про хлопця, а коли — про дівчину у висловах: зошит Левченко; 

поговорив з Левченком; запитав у Волошин; удвох з Волошином.  

Написання не з іменниками. Розрізняємо заперечну частку не, яка 

пишеться окремо, і префікс не-, який пишеться разом. Заперечна частка не 

щось заперечує, відкидає; за допомогою префікса не- творимо нові слова. 

Спостереження 1. Чи можуть наведені слова існувати без не-: негода, 

нестача, неробство, непосида? Висновок: якщо іменник без не- не 

вживається, то це префікс і він пишеться разом. 

Спостереження 2. Пропонуємо дітям зіставити два вислови: Не 

бажання нам бракує — бракує умов для праці. Причина наших помилок — 

небажання ґрунтовно думати. У якому з цих двох висловів ідеться про брак, 

відсутність охоти щось робити? У якому з них можна вжити слово неохота, 

лінь? І як залежно від цього написано не? Отже, якщо не заперечує щось, то 

воно пишеться окремо, а якщо за його допомогою утворено нове слово, яке 

можна замінити синонімом, то воно пишеться разом (бо це вже префікс). 

Матеріал  для  впра в:  1) пояснити написання не- разом у словах: 

немовля, невдаха, неук, нездара, ненажера, недуга, неміч; 2) зі словами не 

щастя і нещастя, не воля і неволя, не друг і не́друг скласти речення і пояснити 

написання не окремо та разом. 

 

4. Прикметник 

Що означає слова прикмета, від якого утворено назву частини мови — 

прикметник? У словнику значення цього слова пояснюється так: “Прикмета — 

те, що характеризує кого-небудь, що-небудь, відмітна ознака когось, чогось”. 

Прикметники увиразнюють мову, уточнюють поняття, названі 

іменниками і своєю формою підлаштовуються до іменників, з якими вони 

поєднані. Наприклад, речення: Слово, діло душу й серце обігріло — 

незрозуміле, а то й позбавлене змісту. Ясно висловити думку допомагають 

прикметники: Щире слово, добре діло душу й серце обігріло (Нар. творчість). 



Прикметники тут вжиті у формі середнього роду в називному відмінку 

однини, бо такої форми від них вимагають іменники, при яких вони стоять. 

Розряди прикметників за значенням. За значенням прикметники 

поділяються на якісні, відносні й присвійні. Після цього з’ясовуємо, як учні 

розуміють значення самих слів якісний, відносний і присвійний. 

Спостереження 1. Діти характеризують прикметники гарний, 

дерев’яний, мамин за їхнім основними показниками: на яке питання 

відповідають, від яких слів утворені, що означають, чи може ознака, названа 

ними, проявлятися в більшій або меншій мірі. На цій підставі учні дають 

визначення якісних, відносних і присвійних прикметників. 

Спостереження 2. Діти розглядають ті самі прикметники в різних 

словосполученнях і вказують, якого нового значення вони можуть набувати в 

контексті: золотий перстень і золота дитина, бронзова ваза і бронзовий 

загар, вишневий сік і вишнева блузка, металевий посуд і металевий голос, 

весняні дні і весняний настрій. Відносні прикметники в певному контексті 

можуть набувати оцінного якісного значення і ставати якісними. 

Матеріал  для  впра в.  Визначити розряди прикметників: лагідний, 

ніжний, рідний, теплий, солодкий, гіркий, високий, далекий, зелений (якісні), 

залізний, гірський, джерельний, яблуневий, сосновий, зимовий, сніговий, 

ранковий, перекидний (відносні), батьків, братів, сестрин, тітчин 

(присвійні).  

Ступені порівняння якісних прикметників і творення їх. В окремих  

предметах  якості порівняно з іншими предметами можуть проявлятися 

більшою або меншою мірою (бо, власне, нічого в світі нема однаковісінького). 

Спостереження 1. Діти зіставляють значення прикметників світлий 

(день), світліший, найсвітліший і повідомляють, про який прикметник вони б 

сказали, що він має форму вищого ступеня порівняння, а про який — що він 

має форму найвищого ступеня порівняння. Чим ці форми відрізняються одна 

від одної, як вони утворені? Коли йдеться про більшу, ніж звичайна, міру 

якості, а коли — про найбільшу? 

Спостереження 2. Учні утворюють вищий і найвищий ступені 

порівняння від прикметників зелений, стрункий, сухий. Висновок: для 

творення вищого ступеня до основи механічно додаємо суфікс –іш- 

(зеленіший, стрункіший, сухіший), основа при цьому не зазнає ніяких змін. Для 

творення найвищого ступеня порівняння механічно до вищого ступеня 

додаємо префікс най- (найзеленіший і т.д.), іноді щонай-, якнай-. 

Спостереження 3. Пропонуємо дітям утворити вищий ступінь 

порівняння від прикметників солодкий (солодший), короткий (коротший), 

широкий (ширший), глибокий (глибший), далекий (дальший). Учні відзначають, 

що цього разу вищий ступінь порівняння прикметників утворився за 

допомогою суфікса -ш-, причому суфікси прикметників –к-, -ок-, -ек- випали. 

Спостереження 4. Кажемо учням, що так само за допомогою суфікса -

ш- утворено вищий ступінь порівняння і так само випав суфікс –к-, де він був, 



у семи прикметниках (діти записують їх у зошит): тяжчий, важчий, дужчий, 

вужчий, нижчий, ближчий і дорожчий. А чому ж суфікс -ш- змінився на -ч-? 

Чому не залишилося “дужший”,“тяжший”, “важший”? Діти пояснюють, що 

тут сталося розподібнення двох однаково щілинних приголосних за законом 

милозвучності мови. 

Спостереження 5. Так само утворився вищий ступінь і від трьох 

прикметників: вищий [вишчий] (вис+ш+ий), товщий (товст+ш+ий), кращий 

(крас+ш+ий). Діти, виходячи із закону милозвучності мови, пояснюють, чому 

не могли залишитися незмінними форми “висший”, “товстший”, “красший”. 

Спостереження 6. Пропонуємо дітям утворити форму вищого ступеня 

порівняння прикметників гарний (кращий, красивіший), добрий, хороший 

(кращий, ліпший), поганий (гірший), великий (більший), малий (менший). Форма 

вищого ступеня порівняння цих прикметників твориться від інших коренів. 

Спостереження 7. Ставимо перед учнями запитання, чому не слід 

казати “більш розвиненіший”. Бо вже сама форма розвиненіший вказує на 

більшу міру якості і не треба це ще раз повторювати за допомогою слова 

більш. А якщо вживаємо слово більш, яке вказує на вищий ступінь, то нема 

потреби ще й сам прикметник ставити у формі вищого ступеня, тут досить 

сказати  більш розвинений. 

На підсумок ще раз звертаємо увагу дітей на написання букви щ та 

буквосполучення жч у вищому й найвищому ступенях порівняння 

прикметників. Букву щ пишемо лише в трьох прикметниках: вищий, товщий (і 

товстіший), кращий; буквосполучення жч — у семи: тяжчий, важчий, 

дужчий, вужчий, ближчий, нижчий і дорожчий.  

Матеріал  для  вправ:  1) визначити, які прикметники вжито у 

звичайній формі, а які у формі вищого чи найвищого ступеня: довший, 

найгучніший, сильний, легенький, тугіший, швидкісний, якнайшвидший, 

щонайдавніший, більш спокійний, найбільш розвинений; 2) утворити форму 

вищого ступеня порівняння прикметників чистий, гострий, багатий, м’який 

(м’якший), швидкий (швидший), рідкий (рідший), легкий (легший), довгий 

(довший). 

Творення і правопис присвійних прикметників. Присвійні 

прикметники творяться від назв осіб, рідко від назв тварин — іменників І та ІІ 

відмін. 

Спостереження 1. Діти записують у колонку назви осіб (іменники І 

відміни твердої, м’якої й мішаної груп) Тетяна, Таня, Даша, Микола, Ольга, 

тітка, свекруха, Мамалиґа (Мамалиджин), Софія, визначають їхню відміну й 

праворуч пишуть утворені присвійні прикметники. У всіх має бути такий 

самий суфікс -ин, тільки в останньому буде на письмі –їн (насправді тут 

суфікс -ін після кінцевого звука твірної основи й). Отже, присвійні 

прикметники від іменників І відміни, незалежно від їхньої групи, творяться 

лише за допомогою суфікса -ин, тільки після постійно м’якого й виступає 



його різновид суфікс -ін. При тому кінцеві основи задньоротові х, ґ, г, к (хуґа 

гука ) чергуються із піднебінними ш, дж, ж, ч. 

Спостереження 2. Учні так само записують у колонку назви осіб 

(іменники ІІ відміни твердої, м’якої й мішаної груп) батько, бригадир, 

столяр, сторож, школяр, Василь, аптекар, визначають їхню відміну й групу і 

праворуч пишуть утворені присвійні прикметники в чоловічому та жіночому 

родах. Діти зауважують, що в чоловічому роді всі утворені прикметники 

мають однаковий суфікс -ів. У жіночому роді прикметники, утворені від 

іменників твердої групи (перші три), мають уже суфікс –ов-, утворені від 

іменників мішаної і м’якої груп — суфікс –ев- (відбулося чергування голосних 

о, е у відкритому складі — і в закритому). 

Звертаємо увагу учнів на те, що форми присвійного прикметника в 

називному відмінку чоловічого роду на зразок “батьковий“, “Андрієвий” не 

літературні, треба лише батьків, Андріїв. 

Матеріал  для  вправ:  1) утворити присвійні прикметники від 

іменників І відміни: Лариса, Тамара, Олеся, Наталя, Інга, Марійка, мачуха, 

батюшка (батющин), Мелашка (Мелащин); 2) утворити присвійні 

прикметники від іменників ІІ відміни й записати їх у називному відмінку 

жіночого роду: Віктор, Максим, муляр (мулярова), Ігор (Ігорева), Сергій, 

кобзар, шахтар, Дорош, пісняр, каменяр. 

Відмінювання прикметників. Розрізняють тверду (з основою на 

твердий приголосний:сонн-а) і м’яку (з основою на м’який приголосний: син'-

а) групи відмінювання прикметників. Прикметники в чоловічому й 

середньому родах мають однакові відмінкові закінчення, за винятком лише 

називного й знахідного відмінків, де обидва роди розрізняються. 

Спостереження 1. Пропонуємо дітям визначити граматичні ознаки 

прикметників: рід, число і відмінок — у словосполученнях теплий день, 

теплої осені, теплим літом, теплі дні і ночі. Учні роблять висновок, що 

прикметники можуть вживатися в однині й у множині, не мають постійного 

роду, а в множині рід узагалі не розрізняється, змінюються за відмінками. 

Спостереження 2. Діти під контролем учителя відмінюють в однині, у 

чоловічому й жіночому родах, поряд два прикметники: сонний і синій. Потім 

відповідають на запитання вчителя. Чи м’який знак можна зараховувати до 

закінчення? Ні, він позначає м’якість приголосного, який належить до основи, 

а не до закінчення. Якими лише звуками різняться закінчення обох 

прикметників? Тільки и та і. А в інших закінченнях обох прикметників є якісь 

розбіжності? Є лише у використанні букв а та я, у та ю і ще в середньому роді 

е та є, фонетичні ж закінчення однакові, розбіжностей між ними нема. 

Спостереження 3. Ті самі два прикметники сонний і синій учні 

відмінюють у множині. Висновок: закінчення обох прикметників у називному 

відмінку множини те саме — -і, в усіх інших відмінках у закінченнях 

прикметника твердої групи виступає голосний и, у закінченнях прикметника 

м’якої групи — голосний і. 



Висновок: прикметники і твердої, і м’якої груп відмінювання 

закінченнями не розрізняються, тільки після м’якого приголосного основи 

виступає лише голосний і, не и (приголосні перед и завжди тверді). 

Спостереження 4. Пропонуємо учням провідміняти усно в чоловічому 

й жіночому родах та в множині прикметних білолиций. Учитель стежить за 

правильністю відмінювання і, де треба, виправляє учнів. Діти доходять 

висновку, що кінцевий приголосний основи ц виступає як м’який лише перед 

голосними заднього ряду а, о, у (позначаються відповідно буквами я, ьо, ю) та 

ще перед і в називному відмінку множини, у решті випадків він твердий і 

після нього пишемо и та е. Самі закінчення в цих прикметників такі самі, як і в 

усіх інших прикметниках. 

Матеріал  для  впра в.  Провідміняти в чоловічому та жіночому родах 

прикметники різний, пізній, блідолиций. 

Написання не з прикметниками. Спочатку повторюємо, що не може 

виступати то як заперечна частка (щось відкидає, заперечує в певному ряду 

явищ), то як префікс (творить нове слово, яке в контексті можна замінити його 

синонімом). 

Спостереження 1. Запитуємо учнів, чому в поданих прикметниках не 

треба писати тільки разом: невпинний, негайний, непохитний, невгасимий, 

незліченний. Без не- ці слова не вживаються. 

Спостереження 2. Пропонуємо дітям зіставити два вислови: Так, 

робота неважка і Ні, робота не важка. Як їх треба розуміти? Діти повинні 

дійти висновку, що в першому вислові стверджується, що робота легка, і 

тільки. У другому ж заперечується лише важкість роботи, але яка вона, цього 

не повідомляється. А вона може бути нудна, марудна, затяжна, нецікава. 

Отже, якщо в певному контексті слово з не- можна замінити його синонімом, 

пишемо разом, якщо ж не заперечує щось, відкидає, пишемо окремо. 

Матеріал  для  впра в.  Пояснити написання не з прикметниками: а) 

неугавний, недбалий, несхибний, нестерпний, незмірний, невідкладний, 

невідлучний, незагойний, невпинний, неоціненний; б) ні, не давній; так, 

недалекий; анітрохи не важкий; так, неважкий; зовсім не старий; авжеж, 

нестарий. 

 

5. Числівник 

Чому цій частині мови дали таку назву — числівник? Бо вона має справу 

з числами. Самих числівників небагато, але вони так влаштовані, що можуть 

позначати якнайбільші, які тільки можна уявити, величини. Без числівників не 

може обійтися ні вчений, ні звичайна собі домогосподарка. 

Розряди числівників та їхні граматичні ознаки. Залежно від свого 

призначення й значення числівники поділяються на кілька розрядів. 

Спостереження 1. Кажемо дітям, що є два основні розряди 

числівників: кількісні і порядко́ві. Запитуємо, на що, судячи з їхніх назв, 

можуть вказувати ті і ті числівники. Пропонуємо серед поданих числівників 



знайти кількісні й порядко́ві та сказати, на які питання вони відповідають: 

двадцять, семеро, кільканадцять, третій, двадцятий. (У питальному 

займеннику котри́й? наголошується останній склад.) 

Спостереження 2. Пропонуємо розібратися, чи всі кількісні числівники 

однаково називають кількість: п’ять, п’ятеро, п’ять десятих, кілька. Які б 

назви для них вибрали діти із запропонованих: неозначено-кількісний, збірний, 

дробовий, власне кількісний? Учні наводять ще свої приклади числівників 

різних розрядів і записують їх. 

Спостереження 3. Діти записують словосполучення і визначають 

граматичні ознаки числівників: а) перше вікно, з першої парти, на першому 

столі, перші двері (На яку частину мови подібні порядкові числівники?); б) 

одна парта, одне вікно, за одним столом, одні двері (Числівник один 

змінюється за родами, числами й відмінками.); в) два столи, обидва вікна, дві 

парти, на двох столах, на двох партах (Числівники два, дві; обидва, обидві в 

називному відмінку мають рід, рід розрізняємо також у незмінюваних 

числівниках півтора, півтори.); г) троє дверей, три парти, три столи, три 

вікна, з трьох вікон (Числівники три і більше змінюються лише за 

відмінками.); ґ) тисяча днів, ти́сячі днів, тисячі́ днів (Має рід, число і 

відмінок.). 

Спостереження 4. Кажемо учням, що за будовою числівники бувають 

прості, складні і складені. Після цього пропонуємо їм записати числівники 

два, сто, сімдесят, сімсот, двадцять один, визначити, які з них можна 

назвати простими, складними й складеними, і пояснити, як вони розуміють ці 

назви. 

Матеріал  для  вправ:  1) визначити розряди числівників за 

значенням: сьомий, двохтисячний, дві тисячі одинадцятий, троє, шестеро, 

двадцятеро, три десяті, шістнадцять сотих, кількасот, кількадесят, 

шістдесят, шістсот; 2) визначити граматичні ознаки числівників: сімдесяту 

(частину), дев’яностих (років), п’ятдесяти (днів), з двома (товаришами), з 

двома (подругами); 3) визначити, які з поданих числівників прості, складні і 

складені: сім, десять, сімдесят, сімсот, п’ять десятих, тридцять два.  

Правопис числівників і відчислівникових слів. Найчастіше в дітей 

виникають труднощі в написанні складних числівників. 

Спостереження 1. Діти порівнюють написання м’якого знака в 

числівниках: п’ять — п’ятнадцять, п’ятдесят, п’ятсот; дев’ять — 

дев’ятнадцять, дев’ятсот. Висновок: у складних числівниках у кінці першої 

частини м’який знак не пишемо. 

Спостереження 2. Учні зіставляють написання й вимову складних 

числівників шістнадцять [ш’існац΄:ат΄], шістдесят [ш’ізде
и
с΄ат], шістсот 

[ш’іс:от], п’ятдесят [пйаде
и
с΄ат] і роблять висновок, що в цих числівниках, 

щоб зберегти їхній зв’язок з простими числівниками, від яких вони походять, 

пишемо букву т, хоч і не вимовляємо її. 



Спостереження 3. Діти записують три групи складних слів: а) 

двоярусний, чотириповерховий, тривимірний; б) двохелементний, 

трьохактний; в) двохтисячний, трьохсотий, чотирьохмільйонний — і 

з’ясовують, коли у першій частині цих слів вживаємо форми дво-, три-, 

чотири- (якщо друга частина починається на будь-який приголосний), а коли 

— двох-, трьох-, чотирьох- (якщо друга частина починається на голосний або 

є порядковим числівником). 

Зазначаємо, що написання “двох’ярусний”, “трьох’ярусний” не 

відповідає нормам української мови: треба двоярусний, триярусний. 

Матеріал  для  впра в:  1) записати числівники словами: 6, 16, 60, 600; 

2) записати повністю словами: 2-крилий, 3-голосий, 4-місний (дво-, три-, 

чотири-); 2-укісний, 3-атомний, 4-осьовий; 2-сотий, 3-тисячний, 4-мільярдний 

(двох-, трьох-, чотирьох-). 

Відмінювання порядкових числівників і числівника один. Порядкові 

числівники відмінюються, як прикметники. Кількісні числівники 

відмінюються за сьома зразками: 1) один; 2) два, три, чотири і збірні; 3) п’ять 

— вісімдесят; 4) сорок, дев’яносто, сто; 5) назви сотень; 6) тисяча; 7) 

мільйон, мільярд, нуль.   

Спостереження 1. Пропонуємо дітям провідміняти словосполучення 

перший ліпший у чоловічому й жіночому родах та в множині. Діти роблять 

висновок, що жодної різниці між відмінковими формами порядкових 

числівників і прикметників нема. Усно учні відмінюють третій ранній. 

Висновок той самий. 

Спостереження 2. Запитуємо учнів, яке питання ставимо, коли хочемо 

дізнатися про час. Котра́ година? Знову запитуємо: до яких числівників 

ставиться це питання — до кількісних чи до порядкових? До порядкових. То 

яка відповідь має бути? Перша, друга, третя година і т.д. І це логічно, так 

само, як і на дорозі, де проставлено кілометраж. Ми можемо бути на десятому, 

на двадцятому кілометрі від певного міста, але це не значить, що ми проїхали 

десять, двадцять кілометрів. Тому ми й констатуємо: ми зараз на десятому 

(двадцятому) кілометрі такого-то шосе. Так само і з часом — кажемо: 

встаємо о восьмій годині і працюємо вісім годин. 

Спостереження 3. Доцільно, щоб діти числівник один провідміняли в 

поєднанні із займенником той і прикметником: той один новий. Це дасть 

змогу виявити цілковиту подібність у відмінюванні займенника той і 

числівника один та деякі розбіжності у відмінюванні прикметника в жіночому 

роді (Р. тієї однієї / тої одної нової; Ор. тією однією / тою одною новою). 

Матеріал  для  вправ .  Переписати текст, числівники записати 

словами: Великий князь київський і хреститель Русі-України Володимир 

Великий народився наприкінці 40-х чи в 50-х роках Х століття. Княжити в 

Києві він став 980 року. У 80—90-х роках Володимир вів війни на заході й 

сході, внаслідок чого об’єднав усі українські племена в одну державу. А 988 



року запровадив християнство в нашій країні. Помер Володимир 15 липня 

1015 року.  

Відмінювання числівників від двох до ста. Перед початком 

опрацювання нового матеріалу слід зупинитися на збірних числівниках. 

Повідомляємо, що із збірними числівниками на зразок двоє, троє, четверо, 

п’ятеро і т.д. поєднуються: а) іменники чоловічого роду, що означають назви 

істот (п’ятеро хлопців); б) обов’язково іменники ІV відміни (двадцятеро 

качат); в) обов’язково іменники, що вживаються тільки в множині (троє 

дверей). 

Спостереження 1. Діти під контролем учителя відмінюють поряд 

власне кількісний числівник два і збірний п’ятеро: Р. двох, п’ятьох; Д. двом, 

п’ятьом; Ор. двома, п’ятьома; М. на двох, п’ятьох. Знахідний відмінок 

дорівнює називному або родовому. Учні відзначають, що ці два числівники 

відмінюються однаково. Так само відмінюються й числівники три, чотири, 

багато і всі збірні. 

Запитуємо учнів, чому у словоформі чотирма нема м’якого знака так, 

скажімо, як у багатьма. Після р м’який знак можна ставити лише перед о: 

трьох, трьом, трьома, чотирьох, чотирьом.  

Спостереження 2. Показуємо дітям, як відмінюється власне кількісний 

числівник п’ять: Р. п’яти, Д. п’яти, З. п’ять, Ор. п’ятьма, М. п’яти. Учні, 

усно провідмінявши за цим зразком ще деякі власне кількісні числівники, 

відзначають, що власне кількісний числівник в усіх непрямих відмінках, крім 

орудного, має однакове закінчення -и. Застерігаємо, що певні труднощі 

виникають в утворенні зокрема форм орудного відмінка, тому їх слід добре 

запам’ятати (скількома? ): шістьма, сьома, вісьма, дев’ятьма, десятьма, 

двадцятьма і т.д. 

Застерігаємо учнів, що не слід сплутувати власне кількісних й збірних 

числівників, адже кажемо п’ять десятих, п’яти десятих, п’яти десятим і т.д., 

а не “п’ятеро десятих“, “п’ятьох десятих”, “п’ятьом десятим” і т.д. Так само не 

кажемо “п’ятеро парт”, “п’ятьох парт”, “п’ятьом партам” і т.д., а тільки п’ять 

парт, п’яти парт, п’яти партам і т.д. 

Спостереження 3. Залишаються ще числівники сорок, дев’яносто, сто. 

Їхнє відмінювання подаємо в поєднанні з іменником: Р. ста учнів; Д. ста 

учням; Ор. ста учнями; М. (на) ста учнях. Учні з’ясовують, що числівники 

цього типу в усіх відмінках, крім називного і знахідного, мають однакове 

закінчення -а. 

Матеріал  для впра в.  І .  Провідміняти: а) три години, чотири роки, 

семеро хлопців; б) шість парт, сім парт, вісім ворон; в) сорок робітників. ІІ. 

Переписати, цифри записати словами: “Ой на Чорному морі, на білому 

камені…” — співається не в одній українській народній думі. Яке ж воно, те 

море? Чорне море омиває береги 6 країн: України, Росії, Грузії, Туреччини, 

Болгарії, Румунії. Його площа — 423 тис. м
2
 (це дорівнює приблизно 70 % 

території України). У середньому воно не глибше 2 тис. м. Найбільша його 



глибина 2245 м. Температура води в Чорному морі влітку коливається від 25 

до 28
о
 Цельсія. В одному літрі його води міститься до 15—18 г солей. 

Відмінювання назв сотень. У назвах сотень відмінюються обидві 

частини: перша, як відповідний власне кількісний числівник, друга — як 

іменник місто. Пишуться одним словом. 

Спостереження 1. Діти під контролем учителя відмінюють у стовпчик 

словосполучення три міста: Р. трьох міст; Д. трьом містам; Ор, трьома 

містами; М. у трьох містах. Знахідний відмінок дорівнює називному. І потім 

паралельно записують відмінкові форми числівника триста, про себе 

ставлячи питання скількох сот?  скільком стам?  скількома стами?  у 

скількох стах? :  Р. трьохсот; Д. трьомстам; Ор. трьомастами; М. у 

трьохстах. Учні відзначають цілковиту подібність у відмінюванні 

словосполучення три міста і числівника триста. 

Спостереження 2. Учні так само спочатку відмінюють у стовпчик 

словосполучення п’ять міст: Р. п’яти міст; Д. п’яти містам; Ор, п’ятьма 

містами; М. у п’яти містах. Потім паралельно записують відмінкові форми 

числівника п’ятсот, ставлячи собі питання, як і під час попереднього 

спостереження: Р. п’ятисот; Д. п’ятистам; Ор. п’ятьмастами; М. на 

п’ятистах. Діти роблять висновок, що перша частина складного числівника 

п’ятсот відмінюється, як власне кількісний числівник п’ять, а друга — як 

іменник місто. 

Спостереження 3. Загадуємо дітям провідміняти словосполучення 

триста днів (Р. трьохсот днів; Д. трьомстам дням; Ор. трьомастами 

днями; М. у трьохстах днях). Отже, при числівниках — назвах сотень іменник 

стоїть у тому ж відмінку, що й числівник. 

Матеріал  для  впра в:  1 )  провідміняти: а) двісті, чотириста; б) 

шістсот, сімсот, вісімсот, дев’ятсот; в) п’ятсот гектарів, сімсот метрів 

(звертаємо особливу увагу на орудний відмінок: двомастами, чотирмастами, 

шістьмастами, сьомастами, вісьмастами, дев’ятьмастами); 2) записати 

текст, цифри замінити словами: За добу серце скорочується в середньому від 

90 тисяч до 100—110 тисяч разів. Число його скорочень протягом року 

дорівнює 33—40 мільйонам разів, а протягом 70 років — 2 мільярдам 310 

мільйонам — 2 мільярдам 800 мільйонам разів. Вага крові, яку воно перекачує 

за рік, вимірюється 2600—2920 тоннами. За 70 років воно перекачує близько 

200 тисяч тонн крові. Найбільше серцю шкодять алкоголь і куріння. 

Бережіть серце! 

Відмінювання числівників тисяча, мільйон, мільярд, нуль. Ці 

числівники відмінюються, як іменники. Тому, приступаючи до опрацювання 

цієї теми, слів повторити поділ іменників на відміни й групи. 

Спостереження 1. Діти з’ясовують, що числівник тисяча має всі 

ознаки іменника: жіночий рід, І відміна, мішана група. Отже, за зразок для 

відмінювання можна взяти іменник круча. Учні відмінюють паралельно 



обидва ці слова в однині й множині. Звертаємо увагу на орудний відмінок 

однини (кручею, тисячею). 

Спостереження 2. Числівники мільйон, мільярд, нуль чоловічого роду, 

отже, відмінюються, як іменники ІІ відміни: перші два, як чітко окреслені 

іменники твердої групи, третій — як чітко окреслений іменник м’якої групи. 

Як зразок для перших двох можна взяти іменник вагон, для третього — 

палець. 

Матеріал  для  вправ .  Переписати текст, числівники записати 

словами: “Земле, моя всеплодющая мати”, — так звертається поет до тої, 

яка нас носить і годує. Як припускають вчені, Земля існує 4—5 млрд. років. 

Площа її поверхні дорівнює 510083 тис. квадратних кілометрів, причому суша 

займає до 149 млн. квадратних кілометрів, тобто трохи більше 29 відсотків 

поверхні. Найвища точка суходолу, гора Джомолунгма, сягає 8848 метрів. 

Найбільша глибина в океані, Маріанська западина, вимірюється 11034 

метрами. 

Зв’язок числівників з іменниками. Числівники не існують самі по 

собі, у мовленні вони обов’язково поєднуються з іменниками. Тільки з 

іменниками вони набувають конкретного значення. 

Спостереження 1. З’ясовуємо, скільки найменше осіб чи предметів 

повинно бути, щоб, називаючи їх, іменник треба було вжити в множині: один, 

два, три, чотири? Два. Справді, ось у мене один зошит у руці і ще один — це 

вже зошити, вони. Отже, два зошити. Значить, після числівників два і більше 

іменник слід вживати в множині. Далі називаємо числівник, після нього 

іменник в однині, а діти мають об’єднати їх у словосполучення: два — день 

(два дні), три — тиждень (три тижні), чотири — місяць (чотири місяці), 

п’ять — рік (п’ять років). 

Спостереження 2. Пропонуємо поєднати дробові числівники п’ять 

десятих, одна сота зі словом кілограм (п’ять десятих кілограма). У якому 

відмінку стоїть іменник? У родовому. Пояснюємо, що й числівник півтора 

(півтори) теж дробовий: він означає “половина другого”. Тому й кажемо: 

півтора кілограма, тобто “половина другого кілограма”, а не “півтора 

кілограми”.  

Спостереження 3. Загадуємо провідміняти словосполучення: перше 

число місяця лютого (Р. першого числа місяця лютого; Д. першому числу 

місяця лютого; Ор. першим числом місяця лютого; М. (у) першому числі 

місяця лютого). Після цього пропонуємо слова число місяця взяти в дужки і 

прочитати підряд словосполучення без них. Тепер запитуємо в учнів, чи їм 

зрозуміло, чому назва місяця в позначенні дат завжди треба ставити в 

родовому відмінку. 

Матеріал  для впра в:  1) поєднати власне кількісні числівники з 

іменниками: два, три, чотири і стілець, стіл, портрет, комп’ютер, учень, 

спортсмен, депутат; 2) поєднати дробові числівники з іменниками: одна 

четверта, дві десяті, п’ять сотих, півтора і метр, центнер, кіловат; 3) 



провідміняти назву дати: перше вересня, двадцять четверте серпня, 

чотирнадцяте жовтня. 

 

6. Займенник 

Розгляд займенників починаємо із з’ясування значення самої назви: 

чому їх так названо? Бо вони вживаються замість іменних частин мови: 

іменників (він), прикметників (такий) та числівників (стільки). Займенники 

нічого не називають, вони лише вказують на предмети, ознаки, кількість: …він 

в ліс утече при першій нагоді. Певного значення займенники набувають лише 

в контексті: Як вовка не держи, він в ліс утече при першій нагоді (І.Карпенко-

Карий). Але це самостійна частина мови, у мовленні вони виступають як 

повноцінні члени речення. 

Займенники виконують подвійну функцію. З одного боку, з їхньою 

допомогою ми уникаємо набридливого повторення тих самих слів у реченні. З 

цього погляду їх ще можна було б назвати постійними контекстуальними 

синонімами. З другого — вони пов’язують текст в одне ціле, кожного разу 

відсилаючи нас до попереднього висловлювання.  

Розряди займенників за значенням. Займенників у мові є обмежена 

кількість, але в мовленні вони виконують багато функцій. 

Спостереження 1. Повідомляємо, що займенники за значенням 

поділяються на дев’ять розрядів, і демонструємо учням назви цих розрядів, 

записані на дошці в алфавітному порядку: відносні, вказівні, заперечні, 

зворотний, неозначені, означальні, особові, питальні, присвійні. 

Після цього учні під диктовку записують займенники підряд за 

розрядами, вибирають назву для розряду із поданих на дошці назв і записують 

її поряд: 

1) я, ти, ми, ви, він, вона, воно, вони — особові; 

2) себе — зворотний; 

3) мій, твій, наш, ваш, їхній, свій — присвійні (у деяких шкільних 

підручниках до присвійних зараховують його, її, їх — насправді це родовий 

відмінок особових займенників він, воно, вона, вони; ці форми в реченні 

нерідко виступають неузгодженими означеннями); 

4) цей, той, такий, стільки — вказівні; 

5) весь, всякий, кожний, інший, сам, самий — означальні (можливо, 

вибрати назву для них дітям буде важко, то її можна буде залишити на сам 

кінець); 

6) запитуємо учнів, на які два питання відповідають іменники (хто? 

що?), прикметники (який? чий?), числівники (котри́й? скільки?), — ото і є… 

шість питальних займенників; діти записують їх із знаком питання і 

позначають їхню назву; 

7) даємо учням записати речення: Благословен, хто вигадав маяк, цей 

промінь, що спалахує над морем! (М.Рильський). До яких займенників подібні 

слова хто, що, вжиті в цьому реченні? А яку роль вони тут виконують? Вони 



приєднують підрядні речення до головного. Мовознавці їх називають… 

відносними; відносні займенники ті самі, що й питальні, тільки служать для 

приєднання підрядних речень до головних; 

8) абихто, дехто, щось, хтозна-який, казна-чий, будь-скільки, котрий-

небудь — неозначені (з’ясовуємо, від яких займенників їх утворено, за 

допомогою яких афіксів — часток); 

9) ніхто, ніщо, ніякий, нічий, ніскільки, нікотрий, жоден — заперечні 

(теж з’ясовуємо, від яких займенників їх утворено, за допомогою якого 

афікса). 

Спостереження 2. Що є спільного в займенників останніх чотирьох 

розрядів? Чим вони відрізняються одні від одних? Як найлегше запам’ятати 

їх? Діти роблять висновок, що питальні, відносні, неозначені й заперечні 

займенники мають однакові корені. Пригадати їх допомагають питання, які 

ставимо до іменників, прикметників та числівників. А відрізняються вони одні 

від одних своєю функцією та афіксами. 

Спостереження 3. Пропонуємо розглянути неозначені й заперечні 

займенники, записані вище, виділити в них словотвірні афікси (частки) і 

сформулювати правила написання їх. Висновок: разом пишемо афікси аби, де, 

сь, ні; через дефіс — хтозна, казна, будь, небудь (хто-небудь походить від 

словосполучення хто не буде; казна-хто — від кат знає хто).  

Спостереження 4. Діти зіставляють написання займенників без 

прийменників та з прийменниками: абихто — аби з ким, хтозна-що — хтозна 

про що, нікого — ні до кого. Отже, якщо між коренем і афіксом вставлено 

прийменник, то в займеннику всі його частини пишуться окремо.  

Матеріал  для впра в:  1) визначити, до якого розряду за значенням 

належать займенники: мене, тобою, його, її, вас, ними (особові); собі, собою, 

себе (зворотний); мого, твоїм, нашим, ваші, своїх, їхніми (присвійні); вся, 

всякому, кожного, інших, самому, са́мого, само́го (означальні); кого, чим, 

якими, чиїх, скількома, котрі́ (питальні, відносні); кому-небудь, будь-чого, 

абиякому, казна-чиїм, скількома-небудь, хтозна-котро́му (неозначені); нікому, 

жодного, ніяких, нічого (заперечні); 2) записати під диктовку: абикому, кого-

небудь, деякими, абичиїх, казна-яким, хтозна-скільки, будь-котри́й, ніскільки, 

аби з чим, казна до кого, хтозна від яких.  

Розрізнення займенників та інших частин мови. Деякі займенники в 

процесі розвитку мови, зберігши свою звукову форму, стали виконувати 

невластиві займенникам функції. 

Спостереження 1. Учні порівнюють значення двох однозвучних слів 

що в реченні: Неба тут було так багато, що очі тонули в нім, як в морі, та 

шукали, за що б зачепитись (М.Коцюбинський). Яка основна функція 

займенників? Не називаючи предметів, ознак, кількості, вказувати на них, 

тобто замінювати конкретні назви. У записаному реченні перше що якусь 

назву замінює? Ні. Без нього обійтися можна? Так. Отже, це не займенник, а 

сполучник, бо тільки приєднує друге речення до першого, але ніякої назви не 



замінює. А без другого що можна обійтися? Ні. Воно замінює назву 

невизначеного предмета: якусь річ, якусь цятку, якусь дрібничку. Це 

займенник. 

Спостереження 2. Діти записують речення: Слово, чому ти не твердая 

криця, що серед бою так ясно іскриться? (Леся Українка). Запитуємо: слово 

що в цьому реченні щось замінює? Так, замінює слово криця. Підставивши 

його замість що, маємо цілком зрозуміле речення: Криця [сталь] серед бою 

так ясно іскриться. А слово чому замінює назву якогось предмета? Ні, воно 

має значення “з якої причини?”, тобто значення прислівника. 

Спостереження 3. Аналізуємо речення: Максим придбав собі сина на 

всю Україну (Т.Шевченко): (хто? ) Максим (що зробив? ) придбав; придбав 

(кого? ) сина; придбав (кому? ) собі. Отже,  собі тут займенник. Порівнюємо 

подібне слово в реченні: Улітку наша річка обміліла пливе собі ліниво 

(М.Рильський). Тут слово собі не відповідає на жодне питання. Отже, це не 

займенник, а частка. 

Матеріал  для  вправ.  Визначте, де маємо справу із займенниками, а 

де із однозвучними з ними словами, що належать до інших частин мови: Все 

злучиться в цілість — природа і люди, що є, що минуло, що сталось, що буде 

(Леся Українка). Зозуля Горлиці жалілась, що доля їй недобрая судилась 

(Л.Глібов). Ми працю любимо, що в творчість перейшла (М.Рильський). Та 

любо вірити, що знов земля цвістиме й новий плід зачне (М.Рильський). 

Соломія докоряла йому, чому він не виходить на вулицю гуляти (І.Нечуй-

Левицький). Жили собі дід і баба, і була в них курочка ряба (Нар. творчість). 

Ніхто собі не ворог (Нар. творчість). 

Відмінювання займенників. Особові та зворотний. Усі займенники 

змінюються за відмінками і, за небагатьма винятками, за родами й числами. 

Спостереження 1. З’ясовуємо, чи за одним зразком відмінюються 

займенники. Для цього пропонуємо поставити, скажімо, в орудному відмінку 

однини (ким? чим?) займенники я (мною), ти (тобою), він (ним), мій (моїм), 

моя (моєю) і т.д. Отже, займенники відмінюються не за одним, а за кількома 

зразками. 

Спостереження 2. Загадуємо учням перевірити, як відмінюються 

займенники наш, ваш, всякий, інший, такий, який, котрий, сам, самий, їхній, 

розглядаючи їх у парі з прикметником, наприклад: наш добрий, нашого 

доброго і т.д.. Чи змінюються вони за родами, числами? На яку частину мови 

повністю подібні їхні відмінкові форми? На прикметники. І відмінюються 

вони, як прикметники. 

Ще провідмінюємо скільки і стільки. Діти мають дійти до висновку, що 

ці два займенники відмінюються, як числівник два. 

Спостереження 3. Діти усно відмінюють займенники 1-ї та 2-ї особи я, 

ти, ми, ви, а також зворотний займенник себе за відмінками, звертаючи увагу 

на їхні відмінкові форми. 



Спостереження 4. Учні відмінюють особові займенники 3-ї особи в 

однині й множині і записують у зошит: 

Н.  він, воно   вона   вони 

Р. його    її   їх 

Д. йому    їй   їм 

Зн. його    її   їх 

Ор. ним    нею   ними 

М. (на) ньому   ній   них 

Після цього вони визначають, у яких відмінках з’являється приставний 

звук н (в орудному й місцевому). Далі пропонуємо учням у родовому відмінку 

перед займенником поставити прийменник до (кого? чого?), у знахідному — 

прийменник про (кого? що?) і дописати ці форми в уже складену таблицю (Р. 

до нього, неї, них; Зн. про нього, неї, них). Висновок: після прийменника в 

особовому займеннику з’являється приставний звук н. 

Запитуємо: чому до нього прийшов, але до його кімнати; про неї 

подумав, але про її справи? У першому випадку прийменник стосується 

займенника, у другому — іменника, а не займенника, тому в другому випадку 

в займеннику нема приставного звука н. 

Відмінювання інших займенників. Власне, слід зупинитися на 

відмінюванні присвійного займенника мій (твій, свій), питального й 

відносного чий, вказівного цей і означального весь. 

Спостереження 1. Пропонуємо усно провідміняти за відмінками, 

родами й числами займенники з іменниками мій тато, моя мама, моє ліжко, 

мої батьки (твій, свій), чий, виправляємо, якщо трапляться, похибки. 

Спостереження 2. Найчастіше трапляються помилки при творенні 

відмінкових форм займенників цей, весь, іноді й неправильне написання їх: 

“цеї”, “всих” тощо. Тому пропонуємо провідміняти ці два займенники поряд, 

звертаючи увагу на розбіжності в їхніх закінченнях.  

Н. цей  весь   ця вся  ці  всі 

Р. цього́  всього́  цієї всієї  цих  всіх 

Д. цьому́  всьому́  цій всій  цим  всім 

Зн.  як у Н. чи Р.  цю всю  як у Н. чи Р. 

Ор. цим  всім   цією всією  цими  всіма́ 

М. (на)цьо́му/ всьо́му/  цій всій  цих  всіх 

 цім  всім 

У яких відмінкових формах є розбіжності у вживанні букв и та і? Чим 

ще, крім того, відрізняються форми обох займенників в орудному відмінку 

множини? Мають різні закінчення. 

 

7. Дієслово 

Сама назва дієслово означає “слово, яке називає дію”. Дієслово позначає 

дію або стан як змінну ознаку, що триває в часі. Це найбільш складна й 

водночас системно впорядкована частина мови. Дієслову належить головна 



роль у формуванні висловлювань, воно, як правило, передає основну 

інформацію в реченні. 

Основні форми дієслова. Важливо, щоб діти з самого початку чітко 

уявляли всю структуру дієслова. Тому після короткого вступу повідомляємо, 

що є п’ять основних форм дієслова: неозначена, способова, дієприкметник, 

безособова форма на –но, -то, дієприслівник. 

Спостереження 1. Діти записують під номером першим дієслова 

думати, написати, допомогти. Чи вказують ці дієслівні форми на час, коли ці 

дії відбуваються, на осіб, які їх виконують, на число, на рід? Ні, не вказують, 

лише називають дію саму по собі. Проти цих дієслів учні записують 

“неозначена форма”. 

Спостереження 2. Пропонуємо записати під номером другим дієслівні 

форми думаємо, написав би, допоможи. Яке з цих дієслів називає дійсну дію, 

яке — умовну, бажану, а яке — наказ, прохання? Названі дієслова вжито в 

дійсному, умовному й наказовому способах, тому їхні форми доречно буде 

назвати… способовими. (У шкільних підручниках їх називають особовими, 

але це нелогічно: у минулому часі і в умовному способі в них вказівки на 

особу немає. Та й як у такому разі назвати, наприклад, форму безособового 

дієслова світає? Особовою?) 

Спостереження 3. Даємо записати дієслівні форми думаючий, 

написаний, пошитий. Чи ці форми називають дію? Так. А на яке питання вони 

відповідають? На питання який?  Як прикметник. І закінченнями вони подібні 

до прикметників. Отже, ця форма має ознаки і дієслова, і прикметника, тому її 

й названо… дієприкметник.  

Спостереження 4. Діти записують написано, пошито. Чи ці форми теж 

відповідають на питання який?  Ні, відповідають на питання що 

зроблено? :  Світ нам застелено чорною хмарою (О.Олесь). Тих скалічено, 

тих лиш підтято, тих убито, а мучено — всіх (М.Рильський). Чи вказують ці 

форми дієслова на особу, хто це зробив? Ні. Тому цю форму й називають … 

безособова форма на -но, -то. 

Спостереження 5. Під п’ятим номером учні записують форми дієслова 

думаючи, написавши. Чи змінюються ці форми? Ні. На яке питання відповідає 

ця форма в реченні: Там рідну пісню слухав я, завмерши (М.Рильський)? На 

таке саме, як і прислівник — як? Через те цю форму й названо… 

дієприслівник. Діти записують назву в зошити проти відповідних дієслівних 

форм. 

Матеріал  для впра в.  Назвати форми дієслів: а) радіти, міркувати, 

підстрибувати; б) посаджу, виринають, просочувалося, думатиму, жили б, 

збережіть, удосконалюйте, смеркає; в) сяючий, облямований, розколотий, 

позеленілий; г) зібрано, відчинено, перекрито; ґ) зупинивши, побачивши, 

оглядаючи, роздумуючи. 

Види дієслів. Дієслово в будь-якій формі буває доконаного або 

недоконаного виду. 



Спостереження 1. Діти записують у зошити пари дієслів (перше — 

доконаного виду, друге — недоконаного, про що відразу попереджаємо 

учнів): принести — нести, вилетів — летів, стукну — стукаю, захистив би — 

захищав би, відвідай — відвідуй, посинілий — синіючий, збудувавши — 

будуючи. Запитуємо, яке з цих двох дієслів вказує на початок, кінець або 

одноразовість дії, тобто називає дію, обмежовану в часі (доконаний вид), а яке 

не вказує ні на початок, ні на кінець дії (недоконаний вид). 

Дієслова доконаного виду вказують на початок, кінець або 

одноразовість дії, дієслова недоконаного виду не вказують ні на початок, ні на 

кінець дії, тобто називають дію, не обмежовану в часі. 

Спостереження 2. Діти, розглядаючи записані під час попереднього 

спостереження дієслова, визначають, яким префіксом відрізняються запитання 

що ми їх ставимо до дієслів доконаного виду, від тих, які ставимо до дієслів 

недоконаного виду. Дієслова доконаного виду відповідають на запитання з 

префіксом з- (що зробити? ), дієслова недоконаного виду відповідають на 

запитання без префікса з- (що зробити? ). 

Спостереження 3. Учні, зіставляючи записані пари дієслів, з’ясовують, 

якими значущими частинами різняться між собою дієслова доконаного й 

недоконаного виду. Висновок: вид дієслова залежить від того, за допомогою 

яких префіксів та суфіксів воно утворене. 

Матеріал  для  вправ:  1) визначити вид дієслів: збудувати, 

спорудимо, заквітнуть, розцвіли, зорали б, збережіть, позеленілий, 

розсипавши (доконаний вид); будувати, споруджуємо, квітнуть, цвіли, орали 

б, зберігайте, зеленіючий, сиплючи (недоконаний вид); 2) утворити дієслова 

доконаного виду: рости, тихнуть, кружляли, наближався, розумієте, чекали 

б, думай, усміхаючись. 

Перехідні і неперехідні дієслова. Дієслово в будь-якій формі має 

ознаки перехідності або неперехідності. Це означає, що воно або вимагає при 

собі додатка в знахідному відмінку, або обходиться без нього. Саме так і треба 

трактувати цю граматичну категорію. Без такого додатка вони ніби 

неповноцінні. 

Спостереження 1. Повідомляємо, що перехідними є дієслова, після 

яких можна поставити питання знахідного відмінка без прийменника кого? 

що?  Всі інші — неперехідні. Коли хтось каже: Я знайшов, — обов’язково 

виникає запитання: Що знайшов? А коли хтось каже: Я прийшов, — усе 

зрозуміло й без додатка. Учні визначають, які дієслова вимагають запитання 

кого?  що? , а які — не вимагають такого запитання: нести — йти, освітити 

— горіти, бачити — розглядатися, зустріти — зустрітися.  

Спостереження 2. Звертаємо увагу на те, як змінюється відмінок після 

перехідного дієслова, якщо перед ним з’являється заперечна частка не: 

прочитала (кого?  що? ) книжку — не прочитала (кого? чого?) книжки; 

виконав (кого?  що? ) вправу — не виконав (кого?  що? ) вправи. Учні 

роблять висновок: якщо перед перехідним дієсловом з’являється заперечна 



частка не, то іменник після нього стоїть уже в родовому відмінку без 

прийменника, а не в знахідному. 

Пояснюємо дітям,  що однією з функцій родового відмінка є саме 

вказівка на відсутність, брак когось або чогось: нема (кого? ) учня, нема 

(чого? )  води. 

Спостереження 3. Пропонуємо учням визначити, чи завжди те саме 

дієслово виступає лише як перехідне або лише як неперехідне: О, як чудово 

соловей співає! (неперехідне, не вимагає додатка в знахідному відмінку). — 

Мама співає колискову (перехідне, має додаток у знахідному відмінку). Олеся 

вже читає. — Олеся читає казку. Хлопці танцюють. — Хлопці танцюють 

гопака. З’ясовуємо, якими відтінками значення різняться ці дієслова. Отже, 

деякі дієслова залежно від контексту можуть виступати то як неперехідні, то 

як перехідні. 

Матеріал  для  впра в.  Визначити, які дієслова перехідні, а які 

неперехідні: З-під лісового корча б’є джерельце русявої, чистої тиші. Можна 

тишу зачерпнути в долоні — і вгамувати  спрагу. Можна тишею хлюпнути в 

обличчя — і змити втому. А можна подивитись, немов у чарівне дзеркальце, і 

побачити: на гусях-гусенятах летить Івасик-Телесик… (Є.Гуцало).  

Неозначена форма дієслова. Дієслово в неозначеній формі називає дію 

найбільш абстрактно, безвідносно до дійсності. У словниках дієслова 

реєструються саме в неозначеній формі. Кажемо, що неозначену форму 

називають ще інфінітивом. 

Спостереження 1. Діти записують дієслова в неозначеній формі: 

подумати, зустріти, працювати, вчити. Запитуємо: чи дієслова в цій формі 

вказують на час, особу, число, рід? Ні, не вказують. Який той самий суфікс 

вони мають наприкінці? Суфікс –ти. Діти формулюють правило: дієслово в 

неозначеній форми лише називає дію, але не вказує ні на час, ні на особу, ні на 

число, ні на рід і наприкінці має суфікс –ти. 

Диктуємо прислів’я: Книга вчить, як на світі жить. Діти визначають, 

що дієслово жить тут вжито в неозначеній формі (що робити? ). Отже, 

рідко (у розмовній мові, у поезії) дієслово в неозначеній формі може мати 

суфікс –ть. 

Спостереження 2. Якими членами речення бувають дієслова в 

неозначеній формі? Для з’ясування цього питання даємо записати речення: 1. 

Найлегше — (що? ) пливти за течією (Д.Чередниченко). 2. Згодом Богдан 

(що?  зробив? ) почав прощатись (Леся Українка). 3. Гнат виніс теляті 

(що? ) їсти (М.Коцюбинський). 4. Стала наближатись година (яка? ) рушати 

в дорогу (С.Васильченко). 5. Скоро він пішов (з  якою метою? ) спочити 

(І.Гнатюк). Висновок: дієслово в неозначеній формі може бути будь-яким 

членом речення. 

Матеріал  для  впра в.  У прислів’ях знайти дієслова в неозначеній 

формі й визначити їхню синтаксичну роль: 1. Життя прожити — не поле 

перейти. 2. Добре того вчити, хто хоче все знати. 3. Привів коня кувати, як 



кузня згоріла. 4. І знать не знаю, і відать не відаю. 5. Дай, Боже, все знати, а 

не все робити. 

Способи дієслова і час. Повідомляємо учнів, що залежно від того, як 

названа словом дія стосується дійсності, дієслова можемо вживати в трьох 

способах: дійсному, умовному й наказовому. З’ясовуємо, як діти розуміють 

значення цих назв. 

Спостереження 1. Пропонуємо учням поміркувати, на яку дію — на 

дійсну, можливу за певної умови чи на таку, що вимагається від когось — 

вказують подані форми дієслів: а) ти допоміг, ти допомагав, ти допомагаєш, 

ти допоможеш; б) ти допоміг би, якби…; в) допоможи. Діти мають дійти 

висновку, що те саме дієслово залежно від того, в якій формі його вжито, 

може вказувати на реальну дію, на дію, можливу за певної умови, або 

виражати прохання, наказ, пораду. 

Спостереження 2. З’ясовуємо, чи реальна, дійсна дія може відбуватися 

в минулому, теперішньому та майбутньому часах: я вчу, я вчив, я вчитиму. На 

який час вказує кожна з цих форм дієслова? Учні роблять висновок, що 

дієслова в дійсному способі своїми формами вказують на час дії.  

Спостереження 3. Чи дієслово в умовному способі вказує на час дії: Я 

вивчив би — учора, сьогодні, завтра? Отже, роблять висновок діти, дієслова в 

умовному способі на час не вказують. 

Спостереження 4. Чи дія, яка має виконуватися на чиюсь вимогу (вчи, 

вивчи), може відбуватися в минулому часі або в момент повідомлення про неї? 

Зрозуміло, що така дія може виконуватися тільки після того, як її буде 

названо. Отже, для дієслова в наказовому способі вказівка на час не потрібна. 

Матеріал  для  вправ:  1) визначити способи дієслівних форм: 

розгубився, відпочила б, поспішаймо, зеленіє, зацвітуть, достигли б, поглянь, 

слухаємо, вражає, вгадай, розповів би; 2) визначити час, на який вказують 

дієслівні форми: хвалився, знайдеш, розвидниться, зупинися, повернувся б, 

будемо спостерігати, бачимо, підняв би, поміркуємо, розгляньмо. 

Дійсний спосіб. Часи дієслова. Дієслова в дійсному способі мають 

форми минулого, давноминулого, теперішнього і майбутнього часів. 

Спостереження 1. Беремо, наприклад, книжку в руку, кладемо її на стіл 

і при цьому кажемо: Я кладу книжку. Форма дієслова кладу вказує на який 

час? Діти підказують: на теперішній. Це повідомлення було зроблене до 

вчиненої дії, після неї чи в момент здійснення дії? У момент здійснення дії. 

Отже, на що вказує теперішній час дієслова? Діти відповідають: теперішній 

час дієслова вказує на те, що дія відбувається в момент повідомлення про неї. 

Час дієслова, таким чином, визначається моментом повідомлення про 

дію. 

Спостереження 2. Діти записують речення: Машина зупинилася. Коли 

відбувається дія, названа в реченні, — до повідомлення чи під час 

повідомлення про неї? До повідомлення про неї. Це теперішній чи минулий 

час? Минулий. Тепер діти мають повністю сформулювати правило: минулий 



час означає дію, яка відбувалася (чи відбулася) до моменту повідомлення про 

неї. 

Спостереження 3. Учні записують речення: Машина була рушила й 

зупинилася. Яка з двох названих тут дій відбулася раніше? Була рушила. Цей 

час називається давноминулий. То яку дію означає давноминулий час? Діти 

формулюють правило: давноминулий час означає дію, яка відбулася перед 

іншою минулою дією. 

Спостереження 4. Диктуємо для запису речення: Я буду вчити і вивчу. 

Про який час дії тут ідеться? Про майбутній. Названа тут дія має відбуватися 

— до, під час чи після моменту повідомлення про неї? Після. Отже, майбутній 

час означає дію, яка відбудеться (чи відбуватиметься) після моменту 

повідомлення про неї. 

Матеріал  для  впра в.  Визначити час дієслівних форм: слухаємо, 

стрепенувся, залишаться, потьмяніло, був подумав, пишається, охоронятиме, 

буду пам’ятати, тішиться, були зібралися, втішився, іскриться, чекатимемо, 

з’ясуєте. 

Минулий і давноминулий час. Тут принагідно кажемо дітям, що різні 

форми дієслова творяться від двох основ: від основи неозначеної форми 

(неозначена форма без суфікса –ти: спіши-ти, мог-ти, чека-ти) і від основи 

теперішнього часу (третя особа однини теперішнього часу без закінчення: 

спіш-ить, мож-е, чекай-е). 

Спостереження 1. Від дієслів у неозначеній формі діти під контролем 

учителя творять і записують усі можливі форми минулого часу: а) стати — 

став, стала, стало, стали; б) сидіти — сидів, сиділа, сиділо, сиділи; в) нести 

— ніс, несла, несло, несли; г) класти — клав, клала, клало, клали . Яка частина 

неозначеної форми дієслова повторюється у формі минулого часу? Частина 

без -ти, -сти. Які суфікси й закінчення додаємо до цієї частини? Суфікс -в або 

без суфікса і нульове закінчення у чоловічому роді та -л- і закінчення -а, -о, -и 

для всіх інших форм. Наслідки спостереження учні оформлюють у правило. 

Спостереження 2. Загадуємо утворити форму минулого часу від 

дієслів: мерзнути (мерз), збліднути (зблід, збліднув), стукнути (стукнув). 

Висновок: суфікс -ну- у минулому часі може випадати. 

Спостереження 3. Чи в минулому часі дієслова змінюються за 

особами? Щоб перевірити це, загадуємо дітям форми минулого часу від 

дієслова мати поєднати з особовими займенниками я, ти, він, вона, воно, ми, 

ви, вони. Діти роблять висновок: у минулому часі дієслова змінюються за 

родами й числами, але за особами не змінюються. 

Спостереження 4. Учні записують речення: Я зібрався (зібралася) йти 

гуляти, та передумав (передумала). Обидві дії одночасні чи послідовні? Яка з 

них перша? Як це можна передати граматично? Діти мають запропонувати 

перше дієслово поставити в давноминулому часі: Я був зібрався… Я була 

зібралася… Далі роблять висновок: давноминулий час твориться від форми 

минулого часу за допомогою дієслова бути у формі минулого часу. 



Матеріал  для впра в.  Утворити форми минулого часу від дієслів: а) 

мріяти, літати, летіти, молотити, полоти; б) трясти, товкти, гребти, 

текти, лягти; в) звикнути, погаснути, похолонути, змокнути, висохнути, 

замкнути, гукнути.  

Теперішній і простий майбутній час. Дієвідміни дієслів. Дієслова в 

теперішньому й простому майбутньому часі змінюються однаково: пишу — 

напишу, пишеш — напишеш, пише — напише і т.д. Різниця між ними лише та, 

що дієслово в теперішньому часі має недоконаний вид, дієслово в простому 

майбутньому — доконаний вид. Дієслова в теперішньому і простому 

майбутньому часі за характерними голосними в закінченнях поділяються на 

дві дієвідміни. 

Вивішуємо наперед заготовлену таблицю змінювання дієслів у 

теперішньому часі, за якою проводитимемо спостереження. 

 

Число Особа Дієвідміни 

І дієвідміна ІІ дієвідміна 

 

Однина 

1-а беру даю біжу стою 

2-а береш даєш біжиш стоїш 

3-я бере дає біжить стоїть 

 

Множина 

1-а беремо даємо біжимо стоїмо 

2-а берете даєте біжите стоїте 

3-я беруть дають біжать стоять 

 

Спостереження 1. За чим змінюються дієслова в теперішньому й 

простому майбутньому часі? За числами й особами. 

Спостереження 2. У якій особі дієслова І і ІІ дієвідмін мають однакове 

закінчення? У першій особі однини. 

Спостереження 3. Яке закінчення мають дієслова І і ІІ дієвідмін у 

третій особі множини? Дієслова І дієвідміни в третій особі множини мають 

закінчення –уть (на письмі ще -ють), дієслова ІІ дієвідміни — -ать (на письмі 

ще -ять). 

Спостереження 4. Який голосний звук повторюється в інших особових 

закінченнях дієслів І і ІІ дієвідмін (крім першої особи однини і третьої особи 

множини)? Учні повинні завважити, що в інших особових закінченнях дієслів 

І дієвідміні скрізь виступає голосний е, ІІ дієвідміні — голосний и, після й — і 

(на письмі ї). 

Після цього домагаємося, щоб учні самі, виходячи із своїх 

спостережень, сформулювали правило поділу дієслів на дієвідміни. Воно має 

звучати так: до І дієвідміни належать дієслова, які в усіх особах, крім 1-ї 

особи однини і 3-ї особи множини, в закінченнях мають голосний е, а в 3-й 

особі множини — закінчення -уть; до ІІ дієвідміни належать дієслова, які 

в усіх особах, крім 1-ї особи однини і 3-ї особи множини, в закінченнях 

мають голосний и, і, а в 3-й особі множини — закінчення -ать. 



При цьому особливу увагу звертаємо на наявність у закінченнях дієслів І 

дієвідміни голосного е, а в закінченнях дієслів ІІ дієвідміни — голосного и (і), 

бо саме заради цих голосних ми й розрізняємо дієслова за дієвідмінами. 

Матеріал  для  впра в:  1) орієнтуючись на закінчення, визначити 

дієвідміни дієслів: збережемо́, полощете, стелеш (від слати), волочеш (від 

волокти), полемо, стружете, колють, бореться, дишемо, усміхається (І 

дієвідміна); стелиш (від стелити), гуркотите, волочиш (від волочити), 

побачимо, говорить, склеїте, унадиться, рушите, гояться (ІІ дієвідміна); 2) 

провідміняти поряд дієслова І і ІІ дієвідмін: писати — спішити, ставати — 

гоїти.  

Чергування приголосних в особових формах дієслів. Вивішуємо 

наперед заготовлену таблицю чергування приголосних в особових формах 

дієслів, за якою проводитимемо спостереження. 

 

Число Особа І дієвідміна ІІ дієвідміна 

цокотати цокотіти ловити 

 

Однина 

1-а цокочу цокочу ловлю 

2-а цокочеш цокотиш ловиш 

3-я цокоче цокотить ловить 

 

Множина 

1-а цокочемо цокотимо ловимо 

2-а цокочете цокотите ловите 

3-я цокочуть цокотять ловлять 

 

Спостереження 1. У яких особах у дієсловах І дієвідміни відбувається 

чергування приголосних? У всіх. Перевірмо, наскільки правильний такий 

висновок. Називаємо інші дієслова І відміни: писати — пише, могти — 

можемо, казати — кажуть, кликати — кличеш. Діти тим часом ставлять 

названі дієслова в інших особах і переконуються, що виведене положення 

правильне. 

Спостереження 2. Таке саме питання ставимо й стосовно дієслів ІІ 

дієвідміни. У цих дієсловах чергування відбувається тільки в першій особі 

однини. Твердження перевіряємо на прикладах: їздити — їжджу, їздиш; 

платити — плачу, платимо; возити — вожу, возите; виростити — вирощу, 

виростить. Учні, називаючи інші їхні особові форми, переконуються, що це 

твердження правильне. 

Спостереження 3. Запитуємо учнів, на який приголосний закінчується 

основа третього дієслова ловити. На губний (мавпа Буф). У яких особах у 

дієсловах ІІ дієвідміни після губного з’явився звук л΄? У першій особі однини 

і третій особі множини. Правильність такого висновку підтверджується 

прикладами: кормити — кормлю, кормлять; купити — куплю, куплять; 

любити — люблю, люблять. 

Матеріал  для  вправ .  Утворити всі особові форми дієслів: а)  

кресати, запрягти, мазати, топтати, скакати, колихати (І дієвідміна); б) 



садити, тупотіти, лазити, просити, глядіти, чистити (ІІ дієвідміна); в) 

теребити, поновити, ліпити, графити, втомитися (ІІ дієвідміна з основою на 

губний). 

Архаїчна дієвідміна дієслів. Три дієслова дати, їсти, відповісти й 

похідні змінюються інакше, ніж дієслова І та ІІ дієвідмін. Вони зберегли свої 

ще прадавні особові форми. 

Діти під наглядом вчителя поряд записують особові форми дієслів 

давати (І дієвідміна) і дати, косити (ІІ дієвідміна) і їсти. 

 

Число Особа давати дати косити їсти 

 

Однина 

1-а даю дам кошу їм 

2-а даєш даси косиш їси 

3-я дає дасть косить їсть 

 

Множина 

1-а даємо дамо косимо їмо 

2-а даєте дасте косите їсте 

3-я дають дадуть косять їдять 

Дієслово розповісти має такі самі особові форми, як і їсти. 

Спостереження. Діти зіставляють, зокрема, дієслівні форми 2-ї особи  

однини, відзначають розбіжності в закінченнях дієслів І та ІІ дієвідмін і 

архаїчної дієвідміни. 

Матеріал  для  впра в.  Утворити особові форми дієслів віддати, 

продати, надати, відповісти, доповісти, з’їсти. 

Складний і складений майбутній час. Складна й складена форми 

майбутнього часу творяться тільки від дієслів недоконаного виду. 

Спостереження 1. Спочатку загадуємо дітям усно прозмінювати в 

теперішньому часі фразеологічний вислів я не йму віри, ти не ймеш віри і т.д. 

Після цього кажемо пронумерувати особи в колонку і проти кожного номера 

записати дієслово в неозначеній формі вчити, а потім дописати до нього 

особові форми щойно змінюваного дієслова йняти без й: вчити+му, 

вчити+меш і т.д. Так твориться складна форма майбутнього часу. 

Учні обґрунтовують, посилаючись на неозначену форму дієслова, 

написання букви и в таких формах, як вчитимеш, вчитиме, вчитимемо, 

вчитимете. 

Спостереження 2. Діти змінюють за особами дієслово бути і 

записують у колонку: буду, будеш і т.д. Потім поряд приписують дієслово в 

неозначеній формі вчити. Так твориться складена форма майбутнього часу. 

Умовний спосіб. Дієслово в умовному способі означає дію, можливу за 

певних умов або бажану. 

Спостереження. Діти записують речення: Якби оті проміння золоті у 

струни чарами якими обернути, я б з них зробила золотую арфу, — в ній усе 

було б ясне — і струни, й гуки (Леся Українка). Скільки в цьому реченні є 

дієслів? Три: якби обернути, б зробила, було б (учні підкреслюють їх). Яку дію 



вони називають — реальну чи бажану? Бажану. Отже, роблять висновок діти, 

ці дієслова вжито в умовному способі. 

Після цього ставимо до учнів ряд запитань. Відбувається діалог. 

Від яких форм дієслова утворено умовний спосіб? Від неозначеної 

форми (обернути б) і від форми минулого часу (зробила б). 

За допомогою яких засобів утворено умовний спосіб? За допомогою 

частки б (би), яка не тільки виступає окремо, а й може входити до складу 

сполучника (якби, коли б). 

Де ставиться частка б (би)? І після дієслова, і перед ним, і навіть у складі 

сполучника. 

Матеріал  для  впра в.  Знайти дієслова в умовному способі і пояснити 

їхнє творення та використання: Тебе я слухала б довіку, аби б хотів співати 

(Л.Глібов). Коли б я був полтавський соцький, багато б дечого зробив, зробив 

би так, щоби жилося всім людям добре… (Нар. творчість). Ех, залишити б 

краще всі ті мрії (М.Коцюбинський). 

Наказовий спосіб. Дієслово в наказовому способі означає наказ, заклик, 

прохання, побажання діяти. 

Готуючи учнів до сприйняття матеріалу, ставимо ряд запитань. 

Відбувається діалог між учителем і учнями. 

Чи є потреба вголос щось собі наказувати, про щось себе просити? Такої 

потреби нема. Отже, нема й спеціальної форми наказового способу для першої 

особи однини. 

Чи можемо ми безпосередньо наказати щось, попросити про щось того 

або тих, до кого ми не звертаємося? Звичайно, ні. Ми можемо  свій наказ, 

прохання, побажання лише ппередати через когось. Отже, й спеціальна форма 

наказового способу для третьої особи (він, вона, воно, вони) не потрібна. 

До яких, отже, осіб ми можемо безпосередньо звернутися із якимось 

проханням, порадою, наказом? До другої особи (ти, ви). Значить, у мові 

мають бути й спеціальні форми наказового способу для другої особи однини й 

множини. І такі форми є. 

Чи ми можемо закликати інших щось зробити разом, зараховуючи сюди 

й себе (ми)? Можемо. Значить, потрібна спеціальна форма наказового способу 

також для першої особи множини. 

Учні мають зробити висновок про те, що є три спеціальні форми 

наказового способу: для другої особи однини та для першої і другої особи 

множини. 

Не забудьмо разом з тим повторити з учнями правила вживання м’якого 

знака, щоб потім не відволікати їх від основної теми. 

Спостереження 1. Загадуємо дієслова писати, підкреслити, 

позначити, думати записати в колонку, поставивши їх у третій особі однини: 

пише, підкреслить, позначить, думає. Після цього діти проти кожної з цих 

форм записують лише їхні основи: пиш, підкресл, познач, думай ([думайе]), 

відкидаючи закінчення -е, -ить. Щоб утворився наказовий спосіб, до перших 



двох основ треба додати ще закінчення -и, -імо, -іть, до других двох — 

нульове закінчення, -мо, -те. Учні роблять висновок: наказовий спосіб 

твориться від основи третьої особи однини за допомогою відповідних 

закінчень. 

Спостереження 2. Вивішуємо наперед заготовлену таблицю творення 

форм наказового способу. 

 

Число Особа  Під наголосом та 

після збігу 

приголосних 

В інших випадках з 

кінцевим зубним 

приголосним 

В інших випадках без 

кінцевого зубного 

приголосного 

Однина 2-а вчи стань вір 

Множина 1-а вчімо станьмо вірмо 

2-а вчіть станьте вірте 

 

Розглядаючи таблицю, учні відзначають, що наказовий спосіб дієслів 

оформляється за двома зразками: під наголосом та після збігу приголосних до 

основи другої особи однини додаємо закінчення -и, -імо, -іть; в інших 

випадках — у другій особі однини додаємо, де це можливо, лише м’якість до 

кінцевого приголосного, а в першій та другій особах множини — закінчення -

мо, -те. 

Спостереження 3. Пропонуємо до форм наказового способу вчи, пиши 

додати префікс ви-: вивчи, випиши. Наголос перейшов на префікс, а проте 

закінчення -и зберігається. Висновок: при додаванні префікса ви- наголос 

переходить на префікс, а закінчення наказового способу залишається те саме. 

Матеріал  для  впра в:  1) утворити наказовий спосіб від дієслів: 

сидіти (сидить — сиди, сидімо, сидіть); сідати (сідає — сідай, сідаймо, 

сідайте); сісти (сяде — сядь); літати (літає [лˊітайе]—літай); летіти 

(летить— лети); вилетіти (вилети); пливти (пливе — пливи); плавати (плаває 

[плавайе] — плавай); 2) дієслова поставити в другій особі однини наказового 

способу й пояснити вживання або відсутність м’якого знака наприкінці їх: 

порадити, кинути, дозволити, наблизити, пилососити (з м’яким знаком); 

покликати, одрізати, довірити, обли́шити, привабити, поставити, насипати 

(без м’якого знака). 

Дієприкметник як форма дієслова. Дієприкметнику, як і всім іншим 

формам дієслова, властиві такі дієслівні категорії, як вид і перехідність. 

Твердження ж, нібито є дієприкметники теперішнього й минулого часу, хибне. 

Наприклад, у реченні: На постелі з дубового листя круг пригасаючого 

багаття сиділи люди (В.Кучер) — дієприкметник пригасаючого так само вазує 

на минулий час, як і дієслово сиділи. Але якщо дієслово сидіти поствимо в 

теперішньому часі: Круг пригасаючого багаття сидять люди — то й 

дієприкметник пригасаючого означатиме теперішній час. Про дієприкметники 

можна лише говорити, що вони позначають дію або одночасну з основною 



(дієприкметники недоконаного виду), або попередню (дієприкметники 

доконаного виду), тільки не про їхній час. 

Дієприкметники творяться лише від дієслівних основ. 

Спостереження 1. Діти зіставляють способову форму дієслова, 

дієприкметник і прикметник: позеленіло — позеленілий — зелений, біліє — 

біліючий — білий, затуманилося — затуманений — туманний. Спираючись на 

ці приклади, ведемо бесіду. 

Чи всі три слова вказують на дію? Ні, тільки два перші — способова 

форма дієслова і дієприкметник. 

Які слова вказують на ознаку? Два останні — дієприкметник і 

прикметник. 

Чи на однакове питання відповідають усі три слова? Перше відповідає 

на питання дієслова, два другі — на питання прикметника. 

Чи всі три слова мають вид? Ні, вид мають тільки два перші слова — 

способова форма дієслова і дієприкметник. 

Які слова змінюються за відмінками? Тільки два останні — 

дієприкметник і прикметник. 

Від якої основи твориться дієприкметник? Від основи дієслова. 

Учні роблять висновок: дієприкметник має ознаки як дієслова (називає 

дію, буває доконаного або недоконаного виду), так і прикметника (вказує на 

ознаку, змінюється за відмінками). 

Спостереження 2. Кажемо, що за тим, чиєю дією зумовлена ознака, 

названа дієприкметником, дієприкметники поділяють на активні і пасивні. 

Щоб діти самі дали визначення цих розрядів дієприкметників, називаємо два 

активні дієприкметники (погасле вогнище, згасаюче вогнище) і пасивний 

(погашене вогнище). Діти коментують: активні дієприкметники погасле і 

згасаюче вказують, що ця ознака вогнища зумовлена його ж дією (воно само 

погасло чи згасає); а пасивний дієприкметник погашене називає ознаку 

вогнища, зумовлену дією когось іншого (хтось його погасив). 

Матеріал  для впра в:  1) серед поданих слів визначити 

дієприкметники: оживаючий, живий, ожилий, запальний, палаючий, 

запалений, тихий, затихлий, порум’янілий, рум’яний; 2) визначити активні і 

пасивні дієприкметники: зів’ялий, потьмянілий, затихаючий, тремтячий, 

обважнілий, опадаючий, зарослий (активні); збудований, забутий, 

розмальований, вимощений, обгороджений, розбуджений, розглядуваний 

(пасивні).  

Творення активних дієприкметників. Активні дієприкметники 

творяться від неперехідних дієслів. Активні дієприкметники бувають 

доконаного й недоконаного виду. 

Спостереження 1. Діти, розглядаючи два дієприкметники розквітлий і 

розквітаючий (сад), з’ясовують, що обидва вони активні (ознака предмета 

зумовлена дією того самого предмета), перший — доконаного виду, другий — 



недоконаного виду. Ознакою активного дієприкметника доконаного виду є 

суфікс –л(ий), недоконаного — -уч(ий). 

Спостереження 2. Загадуємо учням записати в колонку дієслова в 

неозначеній формі зніяковіти, посіріти, збліднути, визначити їхню 

перехідність (вони неперехідні) і поруч дописати утворені ними активні 

дієприкметники доконаного виду: зніяковілий, посірілий, зблідлий. Діти 

з’ясовують, що активні дієприкметники доконаного виду творяться від 

неперехідних дієслів (і тільки так!) доконаного виду заміною в неозначеній 

формі суфікса -ти суфіксом –л- (так само,як і при творенні форм минулого 

часу) з додаванням прикметникового закінчення -ий. Суфікс -ну-, як і при 

творенні минулого часу, може випадати. 

Спостереження 3. Діти записують у колонку дієслова в третій особі 

множини теперішнього часу діють, темніють, сидять, дрижать і 

визначають їхню перехідність (вони неперехідні). Запитуємо, якого виду ці 

дієслова та до яких дієвідмін вони належать, і пропонуємо поруч записати 

активні дієприкметники недоконаного виду, замінюючи кінцеве -ть на -чий: 

діючий, темніючий, сидячий, дрижачий. Учні роблять висновок: активні 

дієприкметники недоконаного виду творяться від неперехідних дієслів І 

дієвідміни за допомогою суфікса -уч-, від дієслів ІІ дієвідміни за допомогою 

суфікса -ач- і закінчення -ий. 

Активні дієприкметники недоконаного виду в українській мові 

вживаються рідко. 

Спостереження 4. Учні мають довести, що слова скрипливий, 

скрипучий, балакучий, балакливий, родючий, тлумачний не дієприкметники, а 

прикметники. Діти з’ясовують, що в них не ті суфікси, які мали б бути, якби 

вони були дієприкметниками. Прикметники скрипливий, скрипучий утворений 

від основи дієслова скрипіти, але не за моделлю творення дієприкметника, 

який би тут мав би мати форму скриплячий. Від балакати — балакаючий, від 

родити — родячий, від тлумачити — тлумачачий (щоправда, названі тут 

дієприкметники творитися творяться, але в мовленні принаймні останні три не 

вживаються). 

Матеріал  для впра в.  Від поданих в неозначеній формі дієслів 

утворити активні дієприкметники доконаного й недоконаного виду залежно 

від виду дієслова: віджити (віджилий), відживати (відживаючий), 

спорожніти (спорожнілий), повзти (повзучий), застигнути (застиглий), 

набрякнути (набряклий), опасти (опалий), опадати (опадаючий).  

Творення пасивних дієприкметників. Пасивні дієприкметники 

творяться від перехідних дієслів. У деяких посібниках можна прочитати, що 

пасивні дієприкметники нібито можуть творитися і від неперехідних дієслів. 

Проте таке твердження не відповідає дійсності. Справді, від писати можна 

утворити і пишучий, і писаний. Але ж дієслово писати може виступати то як 

неперехідне (і тоді маємо пишучий), то як перехідне (і тоді маємо писаний). 



Спостереження 1. Учні з’ясовують, що дієприкметники засіяне (поле), 

підпертий (тин) пасивні: хтось засіяв поле, хтось підпер тин. Отже, ознаками 

пасивного дієприкметника є суфікси –н(ий), -т(ий). 

Спостереження 2. Діти записують у колонку дієслова в неозначеній 

формі згадати, переписати, спиляти, переконуються, що всі вони перехідні, і 

поруч дописують утворені ними пасивні дієприкметники згаданий, 

переписаний, спиляний. Учні помічають, що в цих випадках суфікс неозначеної 

форми дієслова -ти замінено на суфікс -н- і прикметникове закінчення -ий.  

Проте застерігаємо, що так творяться пасивні дієприкметники лише 

тоді, коли в дієслові перед суфіксом -ти є суфікс а. Якщо такого звука перед -

ти нема, то пасивні дієприкметники творяться по-іншому. 

Спостереження 3. Учні записують у колонку дієслова вимостити, 

в’їздити, скропити, замести. Потім ці дієслова ставлять у першій особі 

однини: вимощу, в’їжджу, скроплю, замету. І наостанок до основи цих дієслів 

дописують суфікс -ен- та закінчення -ий. Утворилися пасивні дієприкметники: 

вимощений, в’їжджений, скроплений, заметений. Висновок: якщо перед 

суфіксом -ти немає суфікса -а-, то пасивний дієприкметник твориться від 

основи першої особи однини додаванням суфікса -ен- та закінчення -ий. 

Спостереження 4. Пропонуємо дітям записати в колонку дієслова, 

відкрити, підняти, зігнути і утворити від них дієприкметники. Учні 

записують поряд відкритий, піднятий, зігнутий. Виходить, що до неозначеної 

форми дієслова додали просто -й. Насправді ж, роблять висновок діти, у них 

виступає суфікс -т- та прикметникове закінчення –ий, яке змінюється. 

Наприкінці учні підсумовують усі три спостереження. Пасивні 

дієприкметники творяться від перехідних дієслів трьома способами: 1) якщо 

основа неозначеної форми дієслова (без суфікса -ти) закінчується на -а-, 

додаємо -ний; 2) в іншому разі до основи першої особи однини додаємо -

ений; 3) рідко до основи неозначеної форми дієслова додаємо –тий. 

Матеріал  для впра в.  Від поданих в неозначеній формі дієслів 

утворити пасивні дієприкметники: а) зібрати, подолати, обстругати, 

атакувати; б) зупинити, загородити, захистити, оголосити, вразити, 

змолотити, змолоти (змелений); в) підперти, взути, розкрити, огорнути 

(огорнутий, огорнений), натягнути (натягнутий, натягнений). 

Відмінювання дієприкметників. Дієприкметники відмінюються так 

само, як прикметники твердої групи. 

Спостереження. Загадуємо учням провідміняти в чоловічому й 

жіночому роді та в множині поряд прикметник і дієприкметник: ясний сяючий. 

Діти повинні переконатися, що дієприкметники мають такі самі відмінкові 

закінчення, як і прикметники. 

Матеріал  для впра в.  Провідміняти в чоловічому й жіночому роді та 

в множині: тісний лежачий, малий танучий. 

Безособова форма на -но, -то. Цю форму вживають, коли є потреба 

наголосити на дії, а не на ознаці, підкреслити результативність певної дії. 



Вона може вживатися в трьох часових формах: зроблено, було зроблено, буде 

зроблено. 

Спостереження 1. Пропонуємо учням записати поряд дві форми 

дієслова: закінчений — закінчено, знайдений — знайдено, розпочатий — 

розпочато. Діти визначають, що слова, записані ліворуч, — це пасивні 

дієприкметники, записані праворуч — форми на -но, -то. Чи на однакове 

питання вони відповідають? На різні: який? і що зроблено? Як утворено форми 

на -но, -то? За допомогою суфікса -о. Чи ці форми дієслова змінюються? Ні, 

не змінюються. Чи можна ці форми поєднати із особовим займенником я, ти, 

ми, ви, він, вона? Ні, не можна, вони безособові. 

Учні формулюють правило: безособова форма на -но, -то твориться від 

пасивних дієприкметників за допомогою суфікса -о і відповідає на питання що 

зроблено? Ця форма незмінювана. 

Спостереження 2. Запитуємо: від яких дієслів утворюються пасивні 

дієприкметники? Від перехідних, тобто тих, що вимагають після себе додатка 

в знахідному відмінку. Пропонуємо іменник вправа поєднати з формою 

виконано. У якому відмінку повинен стояти іменник? У знахідному: вправу 

виконано. А з дієприкметником виконана? У називному: вправа виконана. Учні 

роблять підсумок: після безособової форми на -но, -то іменник стоїть у 

знахідному відмінку (як звичайно після перехідного дієслова). 

Матеріал  для  впра в.  Дієприкметник замінити безособовою формою 

на -но, -то, відповідно змінивши й форму іменника, що при ньому: робота 

розпочата, картина намальована, помилка виправлена, ухвала прийнята, лист 

написаний, хлопець підстрижений, учні повідомлені. 

Дієприслівник як форма дієслова. Якщо способова форма дієслова 

(дієслово в дійсному, умовному чи наказовому способі) виступає в реченні в 

ролі присудка, то дієприслівник — це фактично другорядний присудок при 

присудкові, вираженому способовою формою дієслова. Дієприслівники 

бувають доконаного й недоконаного виду. 

Часових форм дієприслівники не мають. Твердження, нібито є 

дієприслівники теперішнього й минулого часу, хибне. Наприклад, у реченні: 

Десь за ланами гомонів, затихаючи, грім (С.Васильченко) — дієприслівник 

затихаючи вказує так само на минулу дію, як і дієслово гомонів. А в реченні: 

Бійці сидять задумавшись — обидві дієслівні форми вказують на теперішній 

час. 

Спостереження 1. Учні записують речення: Сидить на гілці й 

заливчасто витьохкує соловей. Скільки дій виконує соловей? Дві: сидить і 

витьохкує. Яка з них у цьому повідомленні головна, а яка — другорядна? 

Головна, мабуть. — витьохкує; другорядна — сидить (це залежить від мети 

повідомлення). Наша мова, кажемо дітям, має засіб для того, щоб позначити, 

яка дія менш важлива, другорядна. Це дієприслівник: Отже, використаємо 

його в цьому реченні, замінивши способову форму на дієприслівник: Сидячи 

на гілці, заливчасто витьохкує соловей. Висновок: дієприслівник позначає 



другорядну дію в реченні. Щоб можна було вжити дієприслівник, треба, аби 

той самий діяч, названий у реченні, виконував щонайменше дві дії. 

Спостереження 2. Даємо записати речення: Сівши на гілку, почав 

витьохкувати соловей. Якого виду дієприслівники сидячи (з раніше 

записаного речення) і сівши? Перший — недоконаного, другий — доконаного. 

На яку дію вони вказують — одночасну чи неодночасну з головною? Перший 

— на одночасну, другий — на переднішу дію. Запитуємо, чи сама по собі, поза 

контекстом, ця форма дієслова вказує на час: сидячи, співав (сидів і співав); 

сидячи, співає (сидить і співає); сидячи, співатиме (сидітиме й співатиме). Ні, 

не вказує. Діти роблять висновок: дієприслівник недоконаного виду вказує на 

дію, одночасну з головною, дієприслівник доконаного виду — на дію, 

переднішу від головної. 

Матеріал  для  впра в.  І .Утворити, де це можливо, дієприслівники у 

контексті: коли зайшов, привітався (зайшовши…); коли зайшов, усі вже були 

присутні (вжити дієприслівник неможливо); коли зайшов, побачив, що всі вже 

були присутні (зайшовши…); поспішав і ледь не перечепився (поспішаючи…); 

поспішав, і йому здавалося, що й час поспішає (вжити дієприслівник 

неможливо); коли поспішав, то не оглядався (поспішаючи…). ІІ. Відновити 

первісний вигляд речень, вживаючи, де можна, дієприслівники: Зимовий вечір 

закурив люльку, розсипав зорі, наче іскри (За В.Симоненком). Поруч дзюркотів 

ясний струмок, стрибав по зеленім, оброслім мохом камінню (За О.Гончаром). 

І вже я не ходжу, а тільки літаю, ледве торкаюсь лугу (О.Довженко). Хвилі 

гуляли по кормі, заливали людей по коліна (За М.Трублаїні). Перед нами сиділо 

гарненьке галченя і прохало їсти, розкрило широко дзьоб (За О.Копиленком). 

Якщо не посієш, не збереш (За нар. творчістю). Стогне завія до рання, бо 

зламала об ліс крило (За Л.Костенко). Коли буду йти в широкий світ, візьму з 

собою пісню (За Г.Кривдою). 

Творення і правопис дієприслівників. Дієприслівники доконаного й 

недоконаного виду творяться по-різному. 

Спостереження 1. Учні записують поряд дві форми дієслова: зрозумів 

— зрозумівши, приніс — принісши, підпер — підперши. Якого виду ці дієслова? 

Доконаного. Як практично утворено дієприслівники доконаного виду? Діти 

формулюють правило: дієприслівники доконаного виду творяться додаванням 

до дієслова чоловічого роду минулого часу доконаного виду суфікса -ши. 

Спостереження 2. Діти записують поряд: кажуть — кажучи, думають 

— думаючи, лежать — лежачи. іскрять — іскрячи. Якого виду ці дієслова? 

Недоконаного. Чому в одних є суфікс -учи (-ючи), а в інших — -ачи (-ячи)? 

Бо належать вони до різних дієвідмін. Отже, підсумовують учні, 

дієприслівники недоконаного виду творяться додаванням до основи 

теперішнього часу суфіксів -учи (-ючи), якщо це дієслово І дієвідміни, і -ачи 

(-ячи), якщо це дієслово ІІ дієвідміни. 

Спостереження 3. Учні порівнюють написання дієприкметників і 

дієприслівників у словосполученнях: тремтячі руки — тремтячи від холоду, 



танучі сніжинки — танучи на сонці. Як розрізнити близькі за звучанням, але 

різні за написанням і значенням дієприкметники й дієприслівники? Вони 

відповідають на різні питання: дієприкметники — на питання які?, а 

дієприслівники — на питання що роблячи? Діти повинні зробити висновок: у 

дієприкметнику (називний відмінок множини) пишемо закінчення -і, у 

дієприслівнику наприкінці пишемо –и.  

Матеріал  для вправ:  1) утворити дієприслівники: застерегти 

(застерігши), летіти (летячи), пролітати (пролітаючи), принести 

(принісши), носити (носячи), відновити (відновивши), відновлювати 

(відновлюючи), доповісти (доповівши), знайти (знайшовши), знаходити 

(знаходячи), сісти (сівши), сидіти (сидячи), колоти (колючи), перемогти 

(перемігши); 2) пояснити правопис кінцевих -і та -и: воюючі армії — воюючи 

проти зла, миючі засоби — миючи посуд, вражаючі пригоди — вражаючи 

уяву, блукаючі вогні — блукаючи в лісі. 

Написання не з дієсловами. Звичайно не з дієсловами, крім 

дієприкметників, пишемо окремо. Але є випадки, коли не- в дієсловах 

виступає як префікс — тоді пишемо разом. 

Спостереження 1. Попереджуємо учнів, що зараз вони запишуть під 

диктовку всі десять дієслів, з якими не- пишемо тільки разом: неволити, 

ненавидіти, непокоїти, непритомніти, нехтувати (дієслова без -ся), 

незчутися, нетерпеливитися, нездужатися, нездоровитися, нетямитися (із -

ся). Учні повинні переконатися, що без не- ці дієслова не вживаються. 

Спостереження 2. Є чотири дієслова з якими не може писатися то 

окремо, то разом залежно від їхнього значення: не здужати і нездужати (пор. 

недуга), не славити і неславити (від неслава), не стямитися і нестямитися 

(від нестяма), не покоїтися і непокоїтися (від непокій́). Діти мають самі, з 

допомогою вчителя, з’ясувати різницю в їхньому значенні. 

Спостереження 3. При написанні не- в префіксі недо- треба 

орієнтуватися на відтінки значення дієслова. Тому даємо учням порівняти 

значення дієслів парами: не спав і недоспав, не любить і недолюблює, не їсти і 

недоїдати. Діти повинні відчути, що дієслова з префіксом недо-, у яких не 

пишеться разом, називають неповну, половинчасту дію.  

Варто проаналізувати написання не і не- в таких висловах: Було: і пани 

не доїдали, і кріпаки недоїдали. Не доспав своєї мірки, і тепер позіхає, бо 

недоспав. 

Спостереження 4. З дієприкметниками не може писатися і разом, і 

окремо, як і з прикметниками. Але є випадки, коли не пишеться тільки окремо. 

Учні порівнюють варіанти: незоране поле — поле не зоране — досі не зоране 

поле, нерозв’язана задача — задача не розв’язана — ніким не розв’язана 

задача, нечуваний випадок — не чуваний у нас випадок. Діти помічають, що не 

пишеться окремо в двох випадках: а) якщо дієприкметник виступає 

присудком; б) якщо при дієприкметнику є пояснювальне слово (тут: досі, 

ніким, у нас). 



Матеріал  для  вправ:  1 )  написати не з різними дієслівними 

формами окремо або разом: крига не скресла, непокоюся за вас, не знаючи 

напевно, не огороджено подвір’я, у ще не бачені краї, незнаний світ, комусь 

нетерпеливиться, не терплю брехні, не вистачає часу, хліб недопекли, не 

здужаю підняти, другий день нездужає, не подумавши, недооцінили його; 2) 

записати прислів’я, правильно вживаючи не з дієприкметниками: Ліпше свій 

хліб недопечений, ніж чужий перепечений. Де хата не метена, там дівка не 

плетена. Чого Івась не навчений, того Іван не буде знати. Пес бреше, бо 

співати не привчений. В необгородженім городі і свиня гість. У лінивого 

ліжко до спини не прив’язане, а приклеєне. 

 

8. Прислівник 

Прислівник — наймолодша частина мови. Тому й будова прислівників, а 

відтак і їхній правопис ще добре не уніфікований. Багато в чому написання їх 

залежить від того, від якої частини мови і яким способом їх утворено. 

Розряди прислівників за значенням і походженням. Розгляд 

прислівників починаємо із з’ясування значення самої назви: чому їх так 

названо? Колись дієслово називалося “слово“. Отже, слово прислівник означає, 

кажучи по-сучасному, “придієслівник”, тобто той, що стоїть при дієслові. Так 

воно і є: прислівники найчастіше стосуються дієслова. 

Спостереження 1. Повідомляємо учнів, що прислівники за значенням 

умовно можна поділити на сім розрядів. Записуємо на дошці їхні назви в 

алфавітному порядку: мети, міри й ступеня, місця, причини, способу дії, часу, 

умови. 

Після цього учні під диктовку записують приклади прислівників за 

розрядами, ставлять до них питання, вибирають назву із запропонованих і 

записують назву й питання: 

1) вголос, гуртом, видко, по-новому (як? яким способом?) — способу дії; 

2) дуже, трохи, двічі, вдруге, надзвичайно, вкрай (скільки? якою мірою?) 

— міри й ступеня; 

3) там, попереду,  угору, додому, здалеку, манівцями  (де? куди? звідки? 

яким шляхом?) — місця; 

4) тоді, вранці, віддавна, досі, дотемна (коли? відколи? доки? як довго?) 

— часу; 

5) тому́, згарячу, спросоння, хоч-не-хоч (чому? з якої причини?) — 

причини; 

6) навмисне, напоказ, жартома (навіщо? з якою метою?) — мети; 

7) принагідно, випадково, обов’язково (за якої умови?) — умови. 

У мовознавчих працях, у підручниках прислівників умови чомусь не 

виділяють, хоч насправді такі прислівники існують.  

Спостереження 2. Учні записують прислівники й визначають, від яких 

частин мови вони утворені: а) так, там, сюди, тоді, де (походження 

визначити не можна, первинні); б) тихо, старанно, нашвидку, по-новому, 



ближче (від прикметників); в) згори, щодня, гуртом, жартома, убік (від 

іменників); г) уперше, вчетверо, надвоє, удвічі, по-перше (від числівників); ґ) 

по-моєму, потім, зовсім, нізащо (від займенників); д) звідусюди, відтепер, 

відтоді, позавчора, коли-небудь (від прислівників); е) праворуч, босоніж, 

нашвидкуруч, рано-вранці, віч-на-віч (складанням основ); є) раз у раз, сам на 

сам, кінець кінцем, ні в сих ні в тих (сполученням слів). 

Матеріал  для  вправ:  1) визначити розряди прислівників за 

значенням: вдало, тьмяно, душно, повагом, спроквола, зненацька (пособу дії), 

надзвичайно, дотла, втроє, начетверо (міри й ступеня); високо, донизу, 

зісподу, навпростець, попідвіконню, осторонь, обабіч (місця); насамперед, 

затемна, зранку, допізна, коли-небудь, змолоду, споконвіку, вже, ще (часу); 

спересердя, зосліпу, зопалу, зо́зла (причини); наперекір, на зло, у гості (мети); 

безумовно, безперечно, закономірно (умови); 2) визначити походження 

прислівників: тут, звідти, досі, так; радісно, гаряче, злегка, досита, задовго, 

нарізно, вповні, попросту, по-доброму, по-людськи; шкода, жаль, верхи, 

відразу, підряд, нарешті, попереду, восени, нагору, на щастя; заодно, 

наодинці, двічі, удвоє, утрьох, нашестеро, вдесятеро; потім, передусім, 

надто, по-нашому; водночас, обіруч, врізнобіч, зроду-віку. 

Правопис прислівників, похідних від прикметників. Правопис 

прислівників надзвичайно строкатий. І він великою мірою залежить від того, 

від якої частини мови і яким способом утворено той чи інший прислівник. 

Від прикметників прислівники утворилися трьома способами: за 

допомогою суфіксів -о, -е; поєднанням колишніх прийменників з короткою 

формою прикметника; поєднанням колишнього прийменника по з місцевим 

відмінком прикметника. 

Спостереження 1. Діти записують поряд прикметники й утворені від 

них за допомогою суфіксів -о, -е прислівники: туманний — туманно, 

нескінче́нний — нескінченно, нежданий — неждано, ближчий — ближче, 

найкращий — найкраще. Розглянувши приклади, учні роблять висновок, що 

прислівники, утворені від прикметників за допомогою суфіксів -о, -е, 

повністю зберігають особливості правопису прикметників, зокрема й творення 

вищого й найвищого ступенів порівняння. 

Спостереження 2. Щоб діти збагнули механізм творення прислівників 

від коротких форм прикметників, подаємо їм ці форми в називному відмінку з 

тим, щоб вони поєднали їх із запропонованими колишніми прийменниками й 

таким чином утворили прислівники: з+далек=(здалеку), с+тих=(стиха), 

до+чист=(дочиста), на+сух=(насухо). Чи збереглися дотепер ці короткі 

форми прикметників? Не збереглися, тому вони й не можуть існувати як 

самостійні слова. Учні підсумовують: прислівники, утворені від коротких 

форм прикметників за допомогою колишніх прийменників, пишуться разом. 

Спостереження 3. Диктуємо кілька прислівників, утворених за 

допомогою префікса по-, попередивши дітей, що їх треба писати через дефіс: 

по-доброму, по-дружньому, по-простому, попросту. А чому останній 



прислівник пишемо разом, а не через дефіс, хоч у нього так само є префікс по-

? Але в ньому нема суфікса -ому. Тут використано коротку форму 

прикметника: прост. Пропонуємо записати по два варіанти тих самих 

прислівників: по-юнацькому — по-юнацьки, по-ведмежому — по-ведмежи. 

Учні виводять правило: прислівники, утворені від повної форми прикметника 

за допомогою префікса по-, пишуться через дефіс. Це написання зберігається 

й тоді, коли суфікс -ому замінюємо на -и. 

Матеріал  для  вправ:  1) утворити прислівники за допомогою 

суфіксів -о, -е й записати їх: старанний, невблаганний, невпинний, 

несподіваний, скажений, шалений, довший; 2) утворити вищий ступінь 

порівняння прислівників: коротко, глибоко, важко, близько, вузько, дорого; 3) 

з поданих елементів утворити прислівники: за+молод (замолоду), з+гаряч 

(згарячу), по+мал (помалу), с+прав (справа), з+висок (звисока), по+тих 

(потиху), напо+готов (напоготові), на+чист (начисто); 4) від поданих 

прикметників утворити прислівники за допомогою префікса по-: козацький, 

німецький, старий, давній, дружній; 5) пояснити різне написання слів: 

думаємо по-новому — по новому мосту, пече по-літньому — по літньому 

полю, буде по-твоєму — по твоєму сліду. 

Правопис прислівників, похідних від іменників. Прості прислівники 

від іменників утворилися двома способами: від застиглих відмінкових форм 

іменників (шкода, нишком, жартома) і поєднанням прийменників з 

іменниками (навпростець, вночі, поволі). Правописну проблему становлять 

прислівники, утворені поєднанням прийменника з іменником.  

Спостереження 1. Пропонуємо дітям порівняти однозвучні 

прислівники й поєднання прийменника з іменником і визначити, який з цих 

двох мовних засобів конкретно називає певне явище. Даємо записати два 

речення: А згори лине жайворонкова пісня (Панас Мирний). Перше було легко 

жити у світі, як дурному з гори бігти (Марко Вовчок). У котрому з них є 

конкретна вказівка на місце? Ще два речення: Удень пригрівало сонце 

(О.Донченко). В день такий розцвітає весна на землі… (В.Сосюра). У котрому 

з них конкретно названо час? 

Іменник називає якесь конкретне місце, конкретний час, а прислівник 

лише узагальнено, абстрактно вказує на місце, час тощо. 

Спостереження 2. Діти записують під диктовку прислівники: вщерть, 

знічев’я, спересердя, осторонь, навзнак. Чому цих слів не можна писати двома 

словами, тобто окремо префікс від іменникової основи? Учні повинні 

звернути увагу на те, що таких іменників у нашій мові вже не існує, тому 

прислівники, утворені від них, пишуться лише разом. 

Спостереження 3. Пропонуємо дітям записати два прислів’я: Говори до 

гори, а гора горою. Не дери ніс догори, бо перечепишся і впадеш. Де йдеться 

про якусь гору, а де лише про напрямок від землі вгору? У якому прислів’ї між 

до і гори можна вставити, наприклад, слово глухої? Чому не можна написати 

навпаки: у першому прислів’ї разом — догори, а в другому окремо — до гори? 



У першому прислів’ї до прийменник (він завжди пишеться окремо), а в 

другому до- — префікс (він завжди пишеться разом). Учні, таким чином, 

доходять висновку, що іменники називають певні предмети, а прислівники 

вказують на узагальнені обставини; між прийменником і іменником можна 

вставити означення, а між частинами прислівника цього зробити не 

можна. 

Спостереження 4. Частина прислівників (прислівникові сполучення), 

утворених поєднанням прийменника з іменником, ще пишеться двома 

словами, бо між ними, як правило, можна вставити слово. Ми називаємо 

прислівникове сполучення, а діти пробують вставити в них означення: без 

відома — без мого відома, без наміру — без поганого наміру, до побачення — 

до скорого побачення, на світанку — на самому світанку. 

Матеріал  для впра в:  1) пояснити написання прислівників разом: 

влітку, навстіж, дощенту, заміж, навпростець, нанівець, упере́міш, змалку; 

2) пояснити різницю в значенні поданих парами слів: у горі́ і угорі, на гору і 

нагору, по волі і поволі, до купи і докупи. 

Правопис прислівників, похідних від числівників. Прислівники 

творяться від числівників за допомогою колишніх прийменників (тепер це 

префікси) на-, в-, по-, за-.  

Спостереження 1. Діти записують за підказкою вчителя прислівники в 

словосполученнях: бачу уперше, прийшли удвох, склав учетверо, розрізав 

надвоє, збільшує вдвічі. Як утворені ці прислівники? Поєднанням 

прийменника з числівником. Як пишуться? Разом. Діти формулюють правило 

повністю: прислівники, утворені поєднанням прийменника з числівником, 

пишуться разом. Проте їх треба розрізяти від поєднання прийменника з 

числівником — у такому разі прийменник сполучається з іменником, а не з 

числівником: у перше село, у двох руках.  

Спостереження 2. Диктуємо прислівники, звертаючи увагу на їхнє 

написання: поодинці, подвічі, потричі; по-перше, по-друге, по-третє; по 

одному, по двоє, по троє. Діти роблять висновок, що прислівники, утворені 

поєднанням числівника з прийменником по, пишуться по-різному: разом, 

через дефіс і окремо. Написання їх треба запам’ятати. 

Матеріал  для  впра в.  Пояснити різницю в значенні й написанні 

однозвучних слів: у друге вікно — гукнув удруге, у двоє дверей — зігнув  удвоє, 

у трьох кімнатах — працювали втрьох, на четверо хлопців — розірвав 

начетверо.  

Правопис складних і складених прислівників. Залежно від того, як 

вони утворені, складні і складені прислівники пишуться разом, через дефіс і 

окремими словами. Перед розглядом правопису прислівників слід повторити 

відомості про правопис складних слів, утворених від підрядних і сурядних 

словосполучень. 

Спостереження 1. Пропонуємо дітям утворити прислівники (складні 

слова) від підрядних словосполучень: на швидку руку (нашвидкуруч), обома 



руками (обіруч), в різні боки (врізнобіч), на всі боки (навсібіч), по всякий час 

(повсякчас), на самий перед (насамперед), з початку віку (споконвіку). 

Висновок: складні прислівники, утворені від підрядних словосполучень, 

пишуться разом. 

Спостереження 2. Діти утворюють прислівники (складні слова) від 

сурядних словосполучень: і тишком і нишком (тишком-нишком), і рано і 

вранці (рано-вранці), і більш і менш (більш-менш), і часто і густо (часто-

густо), і сяк і так (сяк-так), і сам і один (сам-один), і з діда і з прадіда (з діда-

прадіда), і без кінця і без краю (без кінця-краю). Висновок: складні 

прислівники, утворені від сурядних словосполучень, пишуться через дефіс (як 

і будь-які складні слова, утворені таким самим способом). 

Спостереження 3. Диктуємо прислівники, звертаючи увагу на 

написання їхніх частин окремо: кінець кінцем, одним одно, час від часу, з боку 

на бік, нога в ногу, сам на сам, раз за разом, раз у раз, рік у рік. Чи в тій самій 

відмінковій формі вжито частини (іменники), які входять до складу записаних 

прислівників? У різних відмінках. Також в останніх чотирьох прислівниках 

перший іменник — у називному відмінку, другий — у знахідному (бо з 

прийменником). Висновок: у складених прислівниках, утворених 

повторенням слів у різних формах, усі складові частини пишуться 

окремо. 
Спостереження 4. Диктуємо прислівники, звертаючи увагу на 

написання їхніх частин через дефіс: всього-на-всього, віч-на-віч, пліч-о-пліч, 

хоч-не-хоч. Чи в тій самій формі вжито частини, які входять до складу 

записаних прислівників? У тій самій формі. Висновок: у складених 

прислівниках, утворених повторенням слів у тій самій формі, складові частини 

пишуться через дефіс. 

Матеріал  для  вправ .  Пояснити спосіб творення і правопис 

прислівників: а) навсібіч, споконвіку, босоніж, ліворуч, водночас; б) врешті-

решт, видимо-невидимо (і видимо і невидимо), ледь-ледь, давним-давно, геть-

чисто; в) нога за ногою, час від часу, день у день, з дня на день, сам на сам; г) 

сам-один, сама-одна, з давніх-давен, з давнього-давна (але: з усіх усюд, по всіх 

усюдах), зроду-віку, як-не-як, де-не-де.  

Написання не з прислівниками. З більшістю прислівників не пишеться 

окремо. Певні проблеми в написанні не виникають, коли йдеться про 

прислівники, утворені від прикметників за допомогою суфіксів -о, -е, яких 

називають ще якісними. 

Спостереження 1. Діти записують у колонку прикметники: невпинний, 

негайний, незліченний. Чому не- в них пишемо разом? Бо ці слова без не- не 

вживаються. Пропонуємо від записаних прикметників поряд утворити 

прислівники: невпинно, негайно, незліченно. До цих прислівників додаємо ще 

такі: неспроста, нехотя, невдовзі. Учні роблять висновок: ці прислівники з не- 

пишемо теж разом, бо без не- вони не вживаються. 



Спостереження 2. Пропонуємо дітям зіставити два вислови спочатку з 

прикметником, а потім з прислівником: Робота неважка і Робота не важка. 

Працювати неважко і Працювати не важко. У перших висловах можна 

вжити синоніми легка, легко. У другому заперечується лише важкість, але 

нічого не стверджується. Учні, таким чином, доходять висновку, що в 

прислівниках, утворених від прикметників за допомогою суфіксів -о, -е, як і у 

випадку з прикметниками, написання не разом або окремо залежить від того, 

чи ми стверджуємо щось, чи заперечуємо. 

Спостереження 3. Діти записують ряд прислівників у поєднанні з 

часткою не: не тут, не там, не треба, не можна, не вчора, не по-нашому. При 

цих прислівниках частка не не може бути префіксом, щоб утворити нове 

слово, вона тільки заперечує. Тому й пишемо її окремо. 

Матеріал  для  вправ:  1) пояснити написання не з прислівниками: а) 

невблаганно, непохитно, неугавно, нестримно, необхідно, ненароком, 

невтямки; б) не туди, не завжди, не сьогодні, не по-вашому, не варто, не 

дуже, не будь-як, не зовсім, не жаль; 2) пояснити різницю у відтінках значень 

у поданих паралельно виразах: тут недалеко — йти не далеко, їде нешвидко 

— ні, це діється не швидко, коштує недешево — це не дешево. 

 

9. Службові частини мови. 

Службових частин мови є три: прийменники, сполучники, частки. 

Службові частини мови виконують суто граматичні функції. 

Прийменник як службова частина мови. Прийменники вживаються 

тільки з непрямими відмінками іменників та займенників. За їхньою 

допомогою творимо підрядні словосполучення. Прийменники входять до 

складу членів речення разом з повнозначними словами, але самі членами 

речення не бувають. 

Спостереження 1. Учні записують речення: Уже скотилось з неба 

сонце — заглянув місяць у моє віконце (Леся Українка), виділяють у ньому два 

підрядні словосполучення: скотилось з неба і заглянув у віконце. За 

допомогою яких службових слів утворено ці словосполучення? Чи можна 

обійтися без них? При якій частині мови вжито їх? Чому так названо цей 

розряд слів — прийменники? Висновок: бо вони стоять при іменниках. 

Спостереження 2. Пропонуємо зіставити словосполучення з тих самих 

повнозначних слів, але з різними прийменниками: сиджу під вишнею, сиджу 

біля вишні, сиджу на вишні. Яку функцію виконують прийменники? Вони 

разом з відмінковими закінченнями іменників вказують на певні відношення 

між явищами, названими повнозначними словами, й допомагають утворювати 

підрядні словосполучення при побудові речень. 

Спостереження 3. Учні записують групи прийменники й визначають 

їхнє походження: а) в, на, з, за, по, при, для, над (не можна встановити, від 

яких слів вони походять; отже, первинні); б) понад, попід, поза, задля, з-під 

(утворені від первинних); в) близько (дому), навколо (міста), напередодні 



(свята), коло (дверей), перед (канікулами), незважаючи на (дощ) (утворені від 

різних частин мови). Діти роблять висновок, що прийменники бувають 

первинні та похідні від різних частин мови. 

Матеріал  для  впра в:  1) знайти прийменники й визначити, з якими 

відмінками їх вжито: По діброві вітер віє, гуляє по полю, край дороги гне 

тополю до самого долу. А над самою водою верба похилилась; аж по воді 

розіслала зеленії віти (Т.Шевченко); 2) визначити, які омоніми в поданих 

парами сполученнях слів прийменники, а які — інші частини мови: люблю свій 

край — зупинилися край села; садок коло хати — станьмо в коло; це зовсім 

близько — сад близько школи. 

Правопис прийменників. Тут ідеться про два випадки: розрізнення 

прийменників і однозвучних префіксів та про написання самих прийменників. 

Спостереження 1. Учні встановлюють відмінності між префіксами і 

прийменниками: в’їхали в ліс, добіг до мене, заховався за дерево, з’їхав з гори 

на долину, за озером заозерні луки. Діти роблять висновок, що префікси 

входять до складу дієслів, прислівників та прикметників і пишуться разом, 

прийменники ж стосуються лише іменників та займенників, не входять до 

їхнього складу і пишуться окремо. 

Спостереження 2. Діти записують прийменники разом з іменниками, 

аналізують будову прийменників і роблять висновок про їхній правопис: попід 

горою, поміж вербами, навпроти будинку, з-над хмар, з-під землі, з-поміж 

знайомих, із-за лісу. Складні прийменники пишуться разом, лише початкова 

частина з-, із- пишемо через дефіс.  

Спостереження 3. До складу прийменників можуть входити й 

повнозначні частини мови: під час дощу, у зв’язку з похолоданням, залежно від 

погоди. Учні формулюють правило: у прийменниках, утворених за допомогою 

повнозначних частин мови, усі складові частини пишемо окремо.  

Спостереження 4. Учні записують приклади: був у нас — були в нас; 

зроблений у Києві — зроблено в Києві; але: дивиться у вікно (уникаємо збігу 

вв). Діти пригадують правило милозвучності: українська мова уникає 

насамперед збігу голосних, потім — приголосних. Пауза при цьому 

сприймається як приголосний. Проте перед в, ф пишемо у, щоб уникнути 

важкого для вимови збігу вв, вф. 

Матеріал  для  вправ:  1) визначити префікси й прийменники в 

словосполученнях: під’їхав під будинок, відчалив від пристані, насунув берет 

на вуха, зіграв зі мною в шахи, спідлоба чи з-під шапки; 2) пояснити написання 

прийменників: а) понад, поперед, посеред, поза, задля, заради; б) з-поза, з-

посеред, з-понад, з-попід, з-перед; в) за допомогою, в напрямі до, згідно з, з 

метою, на випадок, незважаючи на; 3) закінчити другий вислів: запитав у 

нього — запитала (в нього), сидить у кімнаті — сиджу (в кімнаті), острів у 

морі —острови (в морі).  

Сполучник як службова частина мови. Уже назва цієї частини мови 

вказує, що вона повинна щось сполучати, поєднувати. 



Спостереження 1. Записавши речення Пишається калинонька, явір 

молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють (Т.Шевченко), учні 

підкреслюють у ньому члени речення, ділять його на прості, знаходять 

сполучники й визначають їхню синтаксичну роль. Після цього формулюють 

правило (відповідаючи на питання, навіщо сполучники потрібні в мові): 

сполучники служать для поєднання між собою однорідних членів речення та 

речень. Сполучники членами речення не виступають і до членів речення не 

входять. 

Спостереження 2. Кажемо учням, що сполучники за значенням 

бувають сурядні й підрядні. Сурядні сполучники поєднують рівноправні 

частини (слово сурядний й означає “рівноправний, в одному ряду”). Сурядні 

сполучники в свою чергу поділяються на єднальні, протиставні й розділові 

(принагідно з’ясовуємо значення цих термінів). Потім діти записують 

сполучення слів і визначають розряди сполучників, вжитих у них: день та ніч; 

радіє й тішиться (сурядні єднальні — означає і те, і те); розум, а не сила; 

поволі, проте впевнено (сурядні протиставні — те, а не те); рано чи пізно; то 

дощ, то сніг (сурядні розділові— щось одне із двох). Підрядні сполучники 

поєднують нерівноправні частини: прийшов, щоб допомогти; зроблю, якщо 

зможу (слово підрядний й означає “залежний, нерівноправний”).  

Спостереження 3. Щоб розібратися в будові сполучників, учні 

записують їх трьома групами й визначають їхні складові: а) і, та, чи, бо 

(прості); б) якщо, якби, щоб, зате, неначебто (складні, складаються з двох і 

більше частин, пишуться разом), в) та й, коли б, тому що, через те що, після 

того як, дарма що (складені, пишуться двома і більше окремими словами). 

Отже, за будовою сполучники бувають прості, складні і складені. 

Спостереження 4. Кажемо, що за способом вживання сполучники 

бувають одиничні, повторювані й парні. З’ясовуємо, чи діти правильно 

розуміють значенння цих термінів. Учні розглядають сполучники в реченнях і 

визначають спосіб вживання їх: Людина має бути володарем своєї волі і рабом 

свого сумління (Афоризм). В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля 

(Т.Шевченко). Митець думає не тільки розумом, а й серцем (О.Довженко). У 

першому реченні сполучник вжито лише один раз між двома однорідними 

членами — це одиничний сполучник; у другому він повторюється — значить, 

повторюваний; у третьому він складається з двох частин, які ставляться перед 

різними однорідними членами, — це парний сполучник. 

Матеріал  для  впра в:  1) знайти сполучники й визначити їхню роль у 

реченні: Якби я була зіркою в небі, я б не знала ні туги, ні жалю (Леся 

Українка); 2) визначити розряди сполучників за значенням: Всі ми з глини, але 

людські серця з воску й міді (Б.-І.Антонич). Або пан, або пропав — двічі не 

вмирати (Нар. творчість). Люблю людей землі моєї, бо й я землі моєї син 

(В.Сосюра); 3) визначити будову сполучників: а, але, або, що, як (прості); 

проте, немовби, нібито, причому (складні); тимчасом як, перед тим як, 

завдяки тому що, задля того щоб, так що (складені); 4) знайти всі три 



способи вживання сполучників у реченні: Хоч на щастя життя багате, але 

кожну людину ждуть і печалі, і сум, і втрати, і не можна їх обминуть 

(В.Симоненко). 

Правопис сполучників. Складні сполучники слід відрізняти від 

однозвучних поєднань самостійних частин мови із службовими словами. 

Спостереження 1. Учні зіставляють написання і значення однозвучних 

сполучників і поєднань слів у висловах: Таж ми друзі. — Та ж думка і в мене 

з’явилася (таж — сполучник, його можна замінити сполучником адже; та ж 

відповідає на питання яка?, це займенник з часткою, у реченні виступає 

означенням); Роби так, щоб було добре. — Що б його почати? (щоб — 

сполучник, його можна замінити сполучником аби; що б відповідає на 

питання що?, це займенник з часткою, у реченні виступає додатком); Я теж 

там був, — Про те ж і я говорив (теж — сполучник, його можна замінити 

сполучником також; те ж відповідає на питання про що?, це займенник з 

часткою, у реченні виступає додатком). Висновок: сполучник можна замінити 

іншим сполучником; з однозвучним поєднанням слів цього зробити не можна, 

воно відповідає на запитання в реченні і є його членом. 

Спостереження 2. Діти записують приклади: ліс і поле — поле й ліс, 

грав і співав — грає й співає, радісний і всміхнений — радісні й усміхнені; але: 

сосни і ялини. Учні пригадують правило милозвучності: українська мова 

уникає насамперед збігу голосних, потім — приголосних. Пауза при цьому 

сприймається як приголосний. Проте перед й пишемо і, щоб уникнути 

важкого для вимови збігу йй. 

Матеріал  для  вправ:  1) скласти речення із щоб і що б, проте і про 

те, якби́ і я́к би; 2) відповідно до закону милозвучності між двома 

однорідними членами вжити варіанти сполучника і або й: місяць (і) сонце, 

сонце (й) місяць, ліс (і) степ, ліси (й) степи, читають (і) пишуть, читає (й) 

пише. 

Частка як службова частина мови. Частки — чи не найскладніша 

частина мови з погляду як їхніх функцій, так і правопису. Навіть задовільного 

всеохоплюючого визначення їх нема. Це треба враховувати під час викладу 

відомостей про них учням. 

Частки за своїми функціями фактично поділяються на фразові, 

модальні, словотвірні і формотвірні (ці назви чотирьох розрядів часток 

записуємо на дошці, щоб вони були перед очима в учнів). І в кожному випадку 

їхня функція і значення різні. 

Спостереження 1. Учні записують у зошити назву першої групи 

часток: І. Фразові частки:. Пояснюємо, що фразові частки вживаються для 

оформлення речень. Запитуємо: які бувають речення за метою висловлювання 

та інтонацією? Діти пригадують, що речення за метою висловлювання є 

розповідні, питальні й спонукальні, за інтонацією — неокличні й окличні. Далі 

з’ясовуємо, що розповідні речення в свою чергу можуть бути стверджувальні 

й заперечні. Після цього в учнівських зошитах з’являється така класифікація 



фразових часток, записана в колонку: 1) стверджувальні; 2) заперечні; 3) 

питальні; 4) спонукальні; 5) окличні. (після кожної назви діти ставлять 

двокрапку з тим, щоб після неї записати приклади). Тепер називаємо, скажімо, 

частки хіба, невже, чи, га. До якої групи їх слід віднести? До питальних. 

Внаслідок такої роботи в учнівських зошитах остаточно оформлюється 

класифікація фразових часток: 

1) стверджувальні: так, аякже, авжеж, атож, ага, еге, гаразд; 

2) заперечні: не, ні, ані; 

3) питальні: хіба, невже, чи, га, та ну; 

4) спонукальні: годі, цить, ну, давай, на́; 

5) окличні: що то за, що за, ну й. 

Спостереження 2. Учні записують у зошити назву другої групи часток: 

ІІ. Модальні частки:. Пояснюємо, що модальні частки допомагають виразити 

ставлення мовця до сказаного. Мовець може щось підсилити, виділити, щось 

уточнити, на щось вказати. Модальних часток є набагато більше, ніж 

фразових. Врешті-решт в учнівських зошитах з’являється така класифікація 

модальних часток: 

1) підсилювально-видільні: навіть, тільки, лише, саме, аж, же, 

принаймні, хоч, (скажи)-бо, (тільки)-но, (який)-то, (так)-от, (все)-таки; 

2) уточнювальні: якраз, саме, точно, майже, приблизно, мало не, трохи 

не, ледве не, навряд чи, мов, ніби, наче, неначебто; 

3) вказівні: то, ото, це, оце, ось, осьде, он, онде, ген, воно. 

Спостереження 3. Після чергового запису “ІІІ. Словотвірні частки:” 

пропонуємо дітям від питального займенника який утворити й записати всі 

можливі неозначені займенники: абиякий, будь-який, хтозна-який, казна-який, 

деякий, якийсь, який-небудь; а також заперечний: ніякий. Учні підкреслюють у 

них частки аби-, будь-, хтозна-, казна-, де-, -сь, -небудь, ні- .  

Треба розрізняти уточнювальні частки ніби, наче, мов, немов і под. від 

однозвучних порівняльних сполучників підрядності. Частки уточнюють 

висловлювання: Зорі між дрібними хмарками наче таночки заводять (Леся 

Українка). Сполучники підрядності приєднують підрядне речення до 

головного: Містечкова площа шуміла, наче [шумів] морський прибій 

(О.Довженко).  

(Зараховувати словотвірні частки аби-, будь-, хтозна- та ін., принаймні в 

шкільних підручниках, до префіксів та суфіксів недоцільно, інакше 

нівелюється, зокрема, їхня правописна й функціональна специфіка.) 

Спостереження 4. Учні записують дві форми дієслова сказати: сказав 

би, хай скаже. Яку роль виконують частки би та хай? Творять форми 

умовного та наказового (для третьої особи) способу дієслова. Вони так і 

називаються: VІ. Формотвірні частки. Формотвірних часток є лише дві, і 

кожна з них виступає в двох варіантах: би, б; хай, нехай. 

Матеріал  для впра в.  У пропонованих реченнях знайти частки й 

визначити їхній розряд за функцією та значенням: Хіба це риба? Казна-що, не 



риба... От колись була риба (О.Довженко). І ось — щось саме про життя ген 

туди літ за двадцять забалакали: “Що-таки воно буде? Як-таки воно хоч 

діти наші житимуть?” (А.Головко). Злива тривала майже годину 

(М.Трублаїні). Жахаються, а не знають, що страх тільки й існує на світі 

полохливістю других, що старий Хо порохом розсипав би ся, коли б усе 

живуще хоч раз зважилося глянути йому в вічі (М.Коцюбинський). 

Правопис часток. Частки можуть писатися окремо, через дефіс і 

входити до складу сполучників та інших часток. 

Спостереження 1. Пропонуємо дітям розглянути частки, записані на 

попередньому уроці, й визначити, які з них становлять певні правописні 

проблеми. Фразові, формотвірні, а також уточнювальні й вказівні частки 

завжди пишуться окремо. Клопоту в написанні завдають лише підсилювально-

видільні (частково) і словотвірні. 

Спостереження 2. Розглянувши словотвірні частки, учні доходять 

висновку, що частки аби-, де-, -сь, ні- пишуться разом, частки хтозна-, казна-, 

будь-, -небудь пишуться через дефіс. Проте даємо дітям записати: Абикого не 

тримайся, аби з ким не знайся. Ніхто ні з ким тут не знайомий. Отже, 

роблять висновок діти, якщо між часткою й займенником стає інше слово, то 

вони пишуться окремо. 

Спостереження 3. Учні помічають, що підсилювально-видільні частки 

-бо, -но, -то, -от, -таки написано через дефіс. Але робимо застереження: 

частка таки може писатися і через дефіс, і окремо: Петро́-таки одружився з 

Наталкою. Петро таки одружи́вся з Наталкою (за мотивами “Наталки 

Полтавки” І.Котляревського). Яка різниця між цими двома висловлюваннями? 

Діти повинні зробити висновок: якщо частка таки підсилює, виділяє 

попереднє слово, то її пишемо з ним через дефіс, якщо наступне — пишемо 

окремо. І це певним чином змінює зміст висловлювання. 

Спостереження 4. Повідомляємо, що є три частки то: вказівна, 

підсилювальна і словотвірна: Що то таке? Отакий-то чудовий день. 

Начебто все гаразд. Висновок: вказівна частка то пишеться окремо (її можна 

замінити часткою це), підсилювальна — через дефіс, словотвірна — разом.  

Матеріал  для  впра в:  1) записати вирази й пояснити написання 

часток: а) як же бути, адже ж відомо, отже ж знаю, він або ж я, але ж це 

правда, все ж прийду, ось як, он куди, коли б; б) слухай-бо, який-бо ти, скажи-

но, якби-то, тому-то, отак-то, хтозна-де, казна-куди, будь-хто, скільки-

небудь; в) абиякий, абикуди, дехто, нізвідки, анітрохи, авжеж, атож, аякже, 

отже; 2) пояснити різницю в написанні поданих парами виразів: а) абищо — 

аби про що, будь-хто — будь з ким, хтозна-кого — хтозна про кого, якби-то 

— якби ж то, все-таки — все ж таки; б) щоб — що б, таж — та ж, теж — 

те ж, якби́ — я́к би; в) таки зробив — зробив-таки, таки моя правда — моя-

таки правда; в) пояснити різне написання частки то: чи то справді так, хто 

то прийшов, що то за один; отакий-то мій друг, тому-то, тож-то, тим-то; 

нібито й недавно, неначебто, немовбито, цебто. 



 

10. Вигук 

Вигук не належить ні до самостійних частин мови, ні до службових. Як 

займенник замінює іменні частини мови (іменник, прикметник, числівник), 

так само й вигук замінює речення в контексті. 

Спостереження 1. Даємо учням записати назви розрядів вигуків (учні 

ці назви записують через одну лінійку з тим, щоб потім можна було дописати 

приклади): емоційні, спонукальні, вигуки етикету, звуконаслідувальні слова. 

З’ясовуємо, яке значення вкладається в ці терміни. Після того називаємо в 

будь-якому порядку вигуки, а діти вписують їх за розрядами. Остаточно 

записи в учнівських зошитах набувають такого вигляду: 

1) емоційні вигуки: ой, ох, ах, ой лишенько, ой леле, тьху, цур йому, от 

тобі й на, отож-бо й є; 

2) спонукальні вигуки: нумо, годі, цить, гей, гайда, алло, но, киць-киць, 

ціп-ціп, агуш, тпру; 

3) вигуки етикету: добридень, спасибі, привіт, до побачення, на 

добраніч, будь ласка, прошу, їй-богу; 

4) звуконаслідувальні слова: кукуріку, кудкудак, кру-кру, гав-гав, дзень, 

бух, тік-так.  

Спостереження 2. Щоб з’ясувати, як пишуться вигуки, учні записують 

поряд: бух — бу-у-ух, бабах — б-б-ба-ах, няв — ня-а-ав, ку-ку, гуп-гуп. 

Висновок: вигуки, які передають протяжні або повторювані звуки, пишуться 

через дефіс. 

 

VІІІ. Синтаксис і пунктуація 

 

Усе, що ми досі вивчали (звуки, морфеми, самостійні й службові 

частини мови), — це мовні засоби, матеріал, щоб будувати речення, за 

допомогою яких ми передаємо одне одному повідомлення, інформацію, 

думки.  

Як будувати речення і які бувають речення — цим займається 

синтаксис. Синтаксис — це набір правил і схем, за допомогою яких ми, 

використовуючи різні форми слів (що їх ми розглядали під час вивчення 

морфології), моделюємо в словах ті чи інші явища дійсності, щоб повідомити 

про них інших людей. 

На початку повідомляємо дітей, що речення за метою бувають 

розповідні, питальні й спонукальні, за інтонацією — неокличні й окличні, за 

будовою прості неускладнені, прості ускладнені й складні, а складні в свою 

чергу поділяються на складносурядні, складнопідрядні і складні 

безсполучникові тощо. Але все починається із словосполучення. 

 

1. Словосполучення 



На жаль, в українському мовознавстві немає єдиного задовільного 

тлумачення природи словосполучення. Різні автори визначають його по-

різному. Іноді навіть той самий автор суперечить сам собі. У підручнику з 

української мови для 5 класу за редакцією члена-кореспондента НАНУ 

стверджується, що словосполучення бувають тільки підрядні, а в його ж 

статтях у виданні “Українська мова: Енциклопедія” йдеться і про підрядні, і 

про сурядні словосполучення. В академічній праці “Сучасна українська 

літературна мова: Синтаксис” (1972) розглядаються як підрядні 

непредикативні, так і підрядні предикативні та сурядні словосполучення. І з 

мовознавчого погляду, і з погляду методичної доцільності саме так, як це 

подано в академічній праці, і потрібно сприймати синтаксичну категорію 

словосполучення (аргументацію див.: Ющук І. Словосполучення // Дивослово. 

— 2009. — № 9. — С. 26—30).  

Поняття про словосполучення. Побудова речення починається зі 

словосполучення, тобто поєднання між собою двох повнозначних слів, до 

якого потім попарно приєднуємо ще й ще потрібні для вираження думки 

слова. Слова в словосполучення поєднуємо не будь-як, а за певними 

правилами. Якщо за правилами, то які вони? 

Спостереження 1. Пропонуємо дітям поєднати слова першої групи зі 

словами другої групи: 1) рипати, заплющити; 2) очі, двері. На що ви 

орієнтувалися, поєднуючи два слова в словосполучення: рипати дверима, 

заплющити очі? На їхнє значення. За допомогою яких засобів ви пов’язали 

слова між собою? За допомогою закінчень, тобто граматичних засобів. Отже, у 

словосполученні слова повинні підходити одне до одного за своїм значенням і 

граматично пристосовуватися одне до одного.  

Спостереження 2. А як об’єднуються слова в реченні? Учні записують 

речення: Діти вибігли на дорогу зустрічати своїх батька й матір. 

Розкладають його на словосполучення й записують: (хто?  що?)  діти (що  

зробили?)  вибігли; вибігли (куди? )  на дорогу; вибігли (з  якою метою?)  

зустрічати; зустрічати (кого?  що?)  батька; зустрічати (кого?  що?)  

матір; батька й матір (чиїх?)  своїх. 
У цьому реченні ми виділили шість словосполучень. Приглянемося, як 

же в них поєднані парами слова між собою. 

Спостереження 3. Чи можна в першій парі друге слово замінити, 

скажімо, на повечеряли? Ні, бо воно тут не підходить за змістом. Чи можна там 

само слово вибігли замінити на вибігти або на вибіг? Ні, бо тоді буде 

порушено граматичний зв’язок між словами. 

Отже, будуючи словосполучення в реченні, треба враховувати, як ми 

вже переконалися раніше, зміст і граматику. А може, це лише тоді, коли 

йдеться про поєднання підмета й присудка? 

Спостереження 4. Перевіримо це на другому словосполученні. Чи 

можна в ньому на дорогу замінити на на піч. Смішно, бо суперечить змістові. 

А на на дорога? Граматика цього не дозволяє. Отже, знову: будуючи підрядне 



словосполучення, треба враховувати зміст і граматику. І так усі наступні 

словосполучення. 

Спостереження 5. Може, це не стосується поєднання слів батька й 

матір? Замінимо друге слово, скажімо, на автомашину. Виходить 

нісенітниця. А на матір’ю? Якщо зустрічати (кого?  що?)  батька, то й 

(кого?  що?)  матір. А чому означення своїх ми ставимо в множині, хоч 

обидва іменники, яких воно стосується, стоять в однині? Бо воно стосується 

всього словосполучення як цілості. Отже, і при творенні сурядного 

словосполучення так само треба враховувати зміст і вимоги граматики. 

Таким чином, і коли поєднуємо підмет з присудком, і коли творимо інше 

підрядне словосполучення, і коли поєднуємо рівноправні слова в сурядне 

словосполучення, ми однаково повинні брати до уваги зміст і граматику.  

Твердження, що підмет і присудок або два рівноправні в реченні слова 

— це не словосполучення, не тільки позбавлене підстав, а й шкідливе з 

погляду навчання мови. 

Діти повинні записати в зошити: словосполучення бувають підрядні (у 

них одне слово залежить від іншого) і сурядні (слова в них рівноправні). 

Поєднання підмета й присудка — це теж словосполучення. І теж підрядне, бо 

одне слово залежить від іншого. 

Спостереження 6. А чому поєднання двох слів на дорогу не можна 

вважати словосполученням? Бо в реченні це поєднання слів відповідає на одне 

питання разом: вибігли (куди? )  на дорогу. Так само, вздовж дороги, обабіч 

дороги, аж на дорогу. Висновок: поєднання службового слова з повнозначним 

не є словосполученням. Службові слова в реченні — це тільки граматичні 

засоби, як і, скажімо, закінчення. 

Спостереження 7. Учні записують речення: Мокрина знов пізно 

вернулася додому; батько знов накрив її мокрим рядном (І.Нечуй-Левицький). 

Поєднання слів накрив мокрим рядном має одне значення “вилаяв”, і якщо 

його розчленувати: накрив (чим? ) рядном, рядном (яким? ) мокрим, — то 

зруйнується зміст речення. Це, отже, не синтаксичне, а фразеологічне 

словосполучення, тобто лексична одиниця. Його сприймаємо як один 

нерозривний член речення: батько (що зробив? ) накрив мокрим рядном. 

Матеріал  для  вправ .  Виділити словосполучення в реченнях: 

Проміння призахідного сонця по-іншому освітлює весь пейзаж (О. Довженко). 

Правда і в огні не горить, і в воді не тоне (Нар. творчість). Дала мені мама 

прочуханки й заборонила виходити з двору (І.Нечуй-Левицький). Став би я 

заради грошей голову ламати! (Ю.Яновський). В останньому реченні присудок 

— став би голову ламати. 

Слово в словосполученні. Чимало слів у нашій мові багатозначні. 

Наприклад, слово зелений може  означати “кольору трави”, “недозрілий”, 

“недосвідчений”. Але у висловлюваннях такі слова ми розуміємо однозначно. 

Як це стається? 



Спостереження 1. Називаємо дітям слово серце. Чи зрозуміло, про що 

мовиться? Адже це слово має аж шість значень: “центральний орган 

кровоносної системи” (серце забезпечує кровообіг), “символ зосередження 

почуттів, настроїв, переживань тощо“ (серцем відчуває), “ласкаве звертання до 

кого-небудь” (серце моє), “гнів, роздратування” (зривати серце на комусь), 

“основна, найважливіша частина, центр чого-небудь” (серце промисловості), 

“рухома металева частина дзвона, розташована у внутрішній його частині” 

(металеве серце). Називаємо так само багатозначна слово дзвін: це й “ударний 

сигнальний підвісний інструмент”, і “звук, що йде від дзвона” (кажуть: Чув 

дзвін, та не знає, де він). А тепер ці два слова об’єднаємо в словосполучення: 

серце дзвона. Обидва слова стали однозначними. Таким чином, саме в 

словосполученні слово набуває свого конкретного значення. 

Спостереження 2. Перевіримо, чи це стосується тільки другорядних 

членів речення, чи й підмета та присудка також. Слово жито двозначне: це і 

“злакова рослина, із зерна якої випікають хліб”,  і “зерно цієї рослини”. Так 

само слово красуватися має значення “вабити зір”, “бути на видному місці”, 

“пишатися” і “квітувати”. Поєднаємо ці два слова в присудкове 

словосполучення: жито красується — і обидва слова стали однозначними: 

слово жито тут означає “злакова рослина”, а красується — “квітує”. У 

сурядному словосполученні так само конкретизується значення окремих 

повнозначних слів: сливи і яблука — перше слово це або “фрукти”, або 

“дерева”, але яблука — це “фрукти”; значить, і слово сливи в цьому сурядному 

словосполученні теж має значення “фрукти”. І тому словосполучення сливи і 

яблука ні в якому разі не можна поєднувати зі словом садять чи щеплюють, а 

тільки з їдять, консервують тощо. 

Отже, словосполучення — це смислове й граматичне поєднання 

щонайменше двох повнозначних слів, яке виникає в процесі творення 

речень і в якому слова́ набувають конкретного лексичного й 

граматичного значення відповідно до потреб спілкування. 

Матеріал  для  вправ :  1 )  дібрати потрібне слово з дужок, щоб 

утворилося словосполучення: (громадський, суспільний) обов’язок, (суспільне, 

громадське) становище, (табун, отара) коней, (отара, табун) овець, 

(робочий, робітничий) одяг, (робітничий, робочий) гуртожиток, 

(передплата, підписка) на газети; 2) знайти багатозначні слова й, виділяючи 

словосполучення з ними, визначити їхнє конкретне значення в реченнях: 

Скільки він вижав, перемолотив та перевіяв тими руками хліба на панщині за 

свій довгий вік (І.Нечуй-Левицький). Заходив свіжий літній вечір (І.Ле). В 

тихім плесі потічка, над яким горів царівник сонячним [яскраво-жовтим] 

цвітом, та синів лабуштан [тоя, аконіт] низкою черевиків [квітки у формі 

черевичків], жалібно кумкали жаби (М.Коцюбинський)  

Підрядні словосполучення. Словосполучення, у якому одне слово 

головне (від нього ставимо питання), а друге залежне (воно відповідає на 

поставлене питання), називають підрядним. Сюди слід віднести й поєднання 



підмета з присудком,  у якому завжди головне слово — підмет, а залежне — 

присудок. Не присудок вимагає від підмета певного роду й числа, а навпаки, 

як у реченні: Минуло літо, після жнив овес хазяїн змолотив (Л.Глібов). 

Серед підрядних словосполучень виділяють залежно від того, якою 

частиною мови є головне слово, іменникові, прикметникові, числівникові, 

займенникові, дієслівні й прислівникові словосполучення. Але для розуміння 

синтаксису ця класифікація не має суттєвого значення. Інша річ — за 

смисловими відношеннями, тобто за тим, яким членом речення виступає 

залежне слово. З цією класифікацією дітям доведеться мати весь час справу, 

коли визначатимуть члени речення. 

Повторюємо з дітьми відомості про те, які є члени речення і на які 

питання вони відповідають. 

Спостереження. Діти записують речення: Вночі хороший дощ ясний 

послав нам щедру благостиню (М.Рильський). Виділяємо в них 

словосполучення й даємо їм назви: 

дощ (що зробив?) послав — присудкове (предикативне); 

послав  (кого?  що ? ) благостиню — додаткове; 

дощ  (який? ) хороший — означальне; 

послав  (коли? ) вночі — обставинне. 

Особливість присудкового (предикативного) словосполучення та, що 

воно в реченні виступає в ролі синтаксичного центра, навколо якого 

групуються всі інші словосполучення. Але воно ще не є реченням. Це видно й 

з наведеного прикладу: дощ послав. 

Підрядні словосполучення, які слід запам’ятати, щоб уникнути помилок: 

пробачте мені, дякую вам, мені це болить, дотримати слова, оволодіти 

знаннями, опанувати науку, учитися ремесла, нехтувати порадами, 

ігнорувати попередження, зазнати невдачі, завдати шкоди, запобігти лихові, 

зрадити людину, відсутній через хворобу, сміятися з себе, один раз на місяць, 

зроблено згідно з планом, діємо відповідно до обставин. 

Матеріал  для  вправ .  Виділити підрядні словосполучення в 

реченнях й визначити їхній розряд за смисловими відношеннями: Землю 

ластівка черкає розтривоженим крилом (М.Рильський). Осіння пошта вчора 

принесла кленовий лист (Є.Гуцало). Понад синіючим долом мерехтіли хвилі 

розігрітого повітря (І.Франко).  

Зв’язок між словами в підрядному словосполученні. Будуючи 

речення, ми різними засобами (за допомогою закінчень, прийменників і 

порядку слів) пов’язуємо слова між собою в словосполучення. Є три 

граматичні способи пов’язування між собою слів у підрядні словосполучення 

в реченні: узгодження, керування й прилягання. 

Що ж означає саме слово узгодження? Це встановлення єдності, 

відповідності в намірах, думках, поглядах. А узгодження між словами полягає 

в тому, що вони обов’язково повинні мати щось однакове, спільне (рід, число, 

відмінок), тобто своєю формою залежне прилаштовується до головного. 



Що означає керування? Це спрямування чиїхось вчинків, чиєїсь 

поведінки в певному напрямку. А керування серед слів означає, що головне 

слово вимагає від залежного, щоб воно стояло в певному відмінку незалежно 

від того, у якій формі стоятиме головне. 

Що ж таке прилягання? Це розташування чогось дуже близько, впритул. 

А стосовно слів це означає, що залежне слово ніяк не прилаштовується до 

головного, бо воно не має граматичних засобів для цього, а поєднується з ним 

тільки за змістом. 

Спостереження 1. Діти записують речення: Тихо пливе блакитними 

річками льон (М.Коцюбинський). Виділяють у ньому словосполучення й 

записують їх у стовпчик: 

льон (що робить? ) пливе (Чому дієслово пливе вжито в однині і в 

третій особі? Воно узгоджується зі словом льон, яке стоїть в однині і позначає 

третю особу (він).) — це узгодження; 

пливе (як? ) річками (Чому іменник річками вжито в орудному відмінку? 

Такого відмінка від нього вимагає дієслово пливе. Як би ми не змінювали це 

дієслово (пливуть, плило, пливтиме), відмінок іменника не зміниться.) — це 

керування; 

річками (якими? ) блакитними — узгодження (і число, і відмінок в обох 

словах однакові; рід у множині в прикметників не розрізняється); 

пливе (як? ) тихо — прилягання, бо прислівник тихо не має ні роду, ні 

числа, ні відмінка, які б могли змінюватися. 

Спостереження 2. Чи існує якийсь зв’язок між частинами мови й 

способами зв’язку між словами в підрядному словосполученні?  

Діти на підставі записаних і придуманих прикладів доходять таких 

висновків. З іменниками узгоджуються прикметники, дієприкметники та деякі 

займенники (вони можуть міняти рід, число й відмінок), а також способові 

форми дієслова (вони можуть міняти рід або особу — стосовно займенників 

— і число). Керувати головне слово в словосполученні може лише тими 

частинами мови, які мають відмінкові форми, — іменниками та деякими 

займенниками. Способом прилягання приєднуються лише прислівники, 

дієприслівники і дієслова в неозначеній формі, які є постійно незмінними. 

Матеріал  для  вправ .  Виділити підрядні словосполучення в реченнях 

й визначити в них види підрядного зв’язку: Вдалині тріпотіли вітрила човнів 

(М.Коцюбинський). Весняний світанок народжувався повільно (Григорій 

Тютюнник). Уранці підвівся багряний диск холодного сонця (М.Хвильовий). 

Гриць провів нас аж до порожнього вагона й допоміг вилізти усередину 

(О.Досвітній).  

Сурядні словосполучення. У сурядному словосполученні його члени 

виступають як рівноправні. Чи вони теж об’єднуються за змістом і 

граматично, як і підрядні словосполучення? 

Спостереження 1. Розглядаємо сурядне словосполучення батько і 

мати. Чи можна в ньому друге слово замінити на і солома, і хмара? Ні, бо 



вийде нісенітниця, ці слова не поєднуються за змістом як рівноправні. А якщо 

змінити форму другого слова: і матір’ю? Це забороняє граматика. Таке 

можливе тільки тоді, коли й перше слово буде вжите в орудному відмінку: з 

батьком і матір’ю. Цей зв’язок у сурядному словосполученні будемо 

називати взаємозалежністю (координацією). 

Спостереження 2. Повідомляємо, що між словами в сурядному 

словосполученні є три види зв’язку: єднальний, протиставний і розділовий. 

Даємо записати три групи сурядних словосполучень одна під одною, а діти 

підшукують до кожної групи назву з трьох поданих. Остаточний запис у 

зошитах матиме такий вигляд: 

1) сніг і дощ, хлопці та дівчата, реве та стогне — єднальний; 

2) сніг, а не дощ; сонячно, проте холодно — протиставний; 

3) то сніг, то дощ; або йдемо, або чекаємо (щось одне з двох) — 

розділовий. 

Спостереження 3. Чи можливі сурядні словосполучення на зразок 

“дерева й сосни”, “кущі й смородина”, “квіти й троянди”?  Ні, бо в них 

поєднано поняття різного ряду. Так само не мають смислу сполучення 

“тарілка й математика”, “то небо, то борщ” як поєднання несумісних речей 

тощо. Висновок: слова в сурядному словосполученні повинні бути одного 

ряду за змістом і за певними граматичними ознаками. 

Матеріал  для  вправ :  1) визначити типи зв’язку в сурядних 

словосполученнях і виявити неправильно побудовані сурядні 

словосполучення: вогонь і вода, ріки та озера; не тільки навчання, а й 

відпочинок; як учні, так і студенти (сурядний зв’язок); не холодно, а жарко; 

поволі, проте впевнено; світить, та не гріє (протиставний зв’язок); то 

сонячно, то хмарно; або спати, або працювати; як не спека, то холод 

(розділовий зв’язок); дощ і морозиво, письменники й поети, кияни й діти; не 

холодно, а давно (неправильно побудовані); 2) утворити якомога більше 

сурядних словосполучень з поданих іменників: буря, мить, гуркіт, пісня, 

праця, грім, вічність, відпочинок, вітер, блискавка, шум.  

Синоніміка словосполучень і слів. Іноді словосполучення можна 

замінити одним синонімічним словом і навпаки. 

Спостереження 1. Пропонуємо дітям порівняти два речення: На голові 

в пастуха овець був сплетений з соломи бриль із широкими крисами, а в руці — 

палиця з ліщини. — На голові у вівчаря був крислатий солом’яний бриль, а в 

руці — ліщинова палиця. Чим відрізняються ці речення одне від одного? 

Змістом чи словниковим складом? 

Виявляється, що деякі словосполучення можна замінювати окремими 

словами або поміняти в них види зв’язку між словами — і від цього зміст 

висловлювання не змінюється. 

Спостереження 2. Діти порівнюють словосполучення і з’ясовують, чи 

від зміни характеру словосполучень змінюється їхній основний зміст: шафа 

для книжок — книжкова шафа; рюкзак товариша — товаришів рюкзак; озеро 



в лісі — лісове озеро, брат і сестра — брат із сестрою, кімнату прибрано — 

кімната прибрана. Від зміни характеру словосполучення його зміст звичайно 

не змінюється. 

Спостереження 3. Чи велика  різниця між значенням словосполучення 

і такого ж за значенням слова: дощана огорожа — паркан, огорожа з лози — 

тин, відбиватися в дзеркалі — віддзеркалюватися, кожного дня — щодня, 

дуже добрий — предобрий, батько і мати — батьки, сіється мжичка — 

мжичить, упав туман — затуманилося? Іноді це бувають тотожні вислови, 

іноді є невелика різниця між ними. 

Матеріал  для  вправ .  Словосполучення замінити синонімічним 

словом: книжкова крамниця (книгарня), близький товариш (друг), сто років 

(століття), дрібна річ (дрібниця), край лісу (узлісся), чужий край (чужина), 

небезпечна ситуація (небезпека), податися в мандрівку (помандрувати), 

покласти край (припинити)  

 

2. Речення  

Найменшою одиницею спілкування є речення. За допомогою речень ми 

передаємо один одному свої думки, повідомлення, прохання. Речення — це й 

основна одиниця синтаксису. 

Синтаксичний аналіз простого речення. Варто, щоб перед очима 

учнів постійно були таблиці, за якими вони мають проводити синтаксичний 

аналіз простого речень. Це сприятиме виробленню звички чітко відповідати на 

поставлені питання і запам’ятовуванню ознак, якими характеризується 

речення. Таблиці для аналізу простого речення мають приблизно такий вигляд 

(цю таблицю використовуємо доти, доки діти не почнуть вивчати складне 

речення). 

І. Характеристика простого речення 
Цифровий 

код 

За метою висловлювання та 

інтонацією 

За синтаксичним 

центром 

За наявністю потрібних і 

другорядних членів 

речення 

1 2 3 

0 — — — 

1 розповідне неокличне двоскладне повне поширене 

2 питальне неокличне односкладне 

означено-

особове 

повне непоширене 

3 спонукальне неокличне неозначено-

особове 

неповне поширене 

4 розповідне окличне узагальнено-

особове 

неповне непоширене 

5 питальне окличне безособове  

6 спонукальне окличне називне  



 

ІІ. Характеристика членів речення 
Цифро

вий 

код 

Підмет Присудок Додаток Означенн

я 

Обставини Внесення 

1 2 3 4 5 6 

0 немає немає немає немає немає немає 

1 простий простий 

дієслівний 

прямий узгодже

не 

способу 

дії, міри й 

ступеня 

звертання 

2 складе-

ний 

складений 

дієслівний 

непрям

ий 

неузго-

джене 

місця вставні 

слова і 

речення 
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ка 

часу вставлені 

слова і 

речення 

4  подвійний   причини слова-

речення 

5     мети  

6     умови  

7     допустовості  

 
П ри мі тк а .  Питань про те, якою частиною мови і в якій формі виражено той чи 

інший член речення, тут не передбачено, оскільки це до синтаксичного розбору речення не 

належить і тільки марно ускладнює синтаксичний аналіз. 

 

Розбір простого речення проводиться в такій послідовності. Діти 

записують речення, підкреслюють його члени: Неописанно чудова ніч в 

степах України (О.Довженко). 

Аналіз речення учні починають за таблицею “Характеристика простого 

речення” (далі коди цих характеристик подаються в дужках): розповідне 

неокличне (1), двоскладне (1), повне поширене (1). Після цього 

характеризують члени речення: підмет простий (1), присудок складений 

іменний (3), додатка нема (0), означення неузгоджене (2), обставина міри (1) і 

обставина місця (2) — щоб не ускладнювати запису, обидва останні цифрові 

коди додаємо й одержуємо в сумі 3 (1+2) , внесень нема (0). 

Записана цифровим кодом, характеристика аналізованого речення 

матиме такий вигляд: 111.130.230. Кожна цифра на певному місці має своє 

конкретне значення. Крапки між групами цифр полегшують орієнтацію в 

кодах. 

Цифрові коди дають змогу компактно записати характеристику речення 

й швидко перевірити правильність його аналізу. За наявності відповідної 

комп’ютерної програми навчальний аналіз речень з використанням 



запропонованих цифрових кодів можна проводити й за допомогою 

комп’ютера. 

За поданими таблицями учні мають робити також усний розбір речень. 

Завдяки цьому в них вироблятимуться навички послідовно й повно давати 

відповіді на поставлені питання, чітко викладати свої думки. 

Синтаксичний аналіз речень надзвичайно важливий елемент 

навчального процесу. Виконуючи його, діти призвичаюються вникати в зміст 

сказаного і правильно граматично й стилістично будувати власні 

висловлювання, свідомо засвоюють різні моделі речень. Без аналізу речення 

неможливо правильно розставити розділові знаки в ньому. 

Загальне поняття про речення. Речення складається зі сполучення 

двох і більше слів або часом і з одного слова. Як же потрібно дібрати й 

поєднати слова чи яких ознак надати одному слову, щоб утворилося речення? 

Спостереження 1. Зачитуємо дітям ніби речення: Соснове небо літає в 

сонці над вітрами. Чому це поєднання слів не можна вважати реченням, чого 

йому не вистачає? Нема змісту. Жодне із словосполучень, з яких воно 

складається, не відповідає дійсності: небо літає, соснове небо, літає в сонці, 

літає над вітрами. А тепер: Галасливе вороння літає в небі над полями? 

Речення. Отже, щоб утворилося речення, набір слів має бути осмисленим. Діти 

записують слово осмислений і в лапках його значення: “усвідомлений, 

зрозумілий, сповнений смислу”.  

Спостереження 2 . Читаємо тепер уже осмислений набір слів: Хилити 

вітер жито шлях. І знову не речення. А ось із тих самих слів: Хилить вітер 

жито понад шляхом. Тепер речення, бо слова тут граматично пов’язані між 

собою. 

Спостереження 3. Цього разу і набір слів буде осмислений, і будуть усі 

граматичні засоби враховані (читаємо кожне слово окремо): з, усіх, утрат, 

утрата, часу, найважча. Але не вистачає інтонації. Тепер читаємо з 

інтонацією: З усіх утрат утрата часу найважча (Г.Сковорода). Чи може 

речення існувати без інтонації? Інтонація обов’язкова. Навіть окреме слово 

стає реченням, якщо ми його вимовимо з певною інтонацією: слово дощ і 

речення Дощ! 

А як на письмі ми показуємо, що це речення, а не просто набір слів? На 

письмі речення починаємо (учні підказують) з великої букви і в кінці ставимо 

(так само підказують учні) крапку, знак питання, знак оклику, іноді три 

крапки. 

А чому потрібні такі різні розділові знаки в кінці речення? 

Спостереження 4. Учні записують три речення: Сестра посіяла 

чорнобривці на городі. Чи сестра посіяла чорнобривці на городі? Сестро, 

посій чорнобривці на городі. Чи однакове вони мають значення?  Яка мета 

кожного з них? Які розділові знаки поставлено в кінці цих речень? 

Учні таким чином доходять висновку, що за метою висловлювання 

речення є розповідні, питальні й спонукальні. Пояснюємо, що прикметник 



спонукальний утворено від дієслова спонукати “заохочувати, схиляти, 

змушувати когось до якоїсь дії”. 

Спостереження 5. Діти записують речення: Як хороше, як весело на 

білім світі жить! (Л.Глібов). Батьківщина — що миліше, як земля ота 

свята?! (П.Тичина). Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами! 

(В.Сосюра). Учні з’ясовують, що за метою висловлювання це різні речення —  

розповідне, питальне й спонукальне. Але чому в кінці кожного з них стоїть 

однаково знак оклику? Бо кожне з них вимовляється з особливим почуттям. 

Це, крім іншого, ще й окличні речення.   

Матеріал  для  вправ :  1) визначити, які з поданих речень розповідні, 

питальні й спонукальні: Міркуйте непоквапно, але дійте рішуче, 

поступайтеся великодушно, але стійте непохитно (К.Колтон). Основа всякої 

мудрості — терпіння (Платон). Поважайте в собі і в інших людську 

особистість (Д.Писарев). Як світ новий з старого збудувати? (Леся 

Українка). Як часто люди використовують свій розум для коєння дурниць 

(Ф.Ларошфуко). Не за обличчя судіть, а за серце (Г.Сковорода); 2) подані 

вище речення, які можна, перетворити на окличні. 

Основні ознаки речення. Чим речення відрізняється від слів і 

словосполучень? Що їх робить носіями інформації? 

Спостереження 1. Діти записують речення: Без мови нашої, юначе, й 

народу нашого нема (В.Сосюра). Запитуємо: а якби в цьому реченні не було 

звертання юначе, чи змінився б його зміст? Зміст залишився б той самий. То 

навіщо автор у ньому вжив звертання? Тому що він свої слова адресує юнакові 

чи юнакам. А чи бувають, взагалі, речення, нікому не адресовані, ні для кого 

не сказані, навіть для себе? Таких речень не буває. 

Отже, перша ознака речення: воно призначене для того, щоб хтось його 

почув або прочитав. Речення призначені для спілкування. 

Спостереження 2. Учні записують речення: Мабуть, ніщо так не радує 

людський зір, як зримий результат роботи (Ю.Мушкетик). Чи дуже змінився 

б зміст висловлювання, якби пропустити слово мабуть? Речення зазвучало б 

упевненіше.  

Отже, друга ознака речення: у ньому відбивається особисте ставлення 

мовця до сказаного ним. 

Спостереження 3. Діти записують: Буря грає. Чи нам відомо, коли і де 

це відбувається? Чи така інформація повноцінна? А в реченні: В темний вечір 

сиджу я в хатині, буря грає на Чорному морі (Леся Українка)? Тепер відомо, 

коли і де це відбувається, за яких обставин. 

Отже, третя ознака речення: воно повинно бути якимось чином 

прив’язане до дійсності (до певного місця й часу). 

Матеріал  для  вправ .  Визначити в уривку, як в окремих реченнях 

показано час і місце описуваного явища, відбито ставлення автора до 

описуваного і його зорієнтованість на читача: Пожовтіло листя на деревах, і 

листя твоєї душі теж, либонь, береться багрецем. Ось із каштана впав 



листок — великий, лапатий, мокрий; упав швидко, ніби гнаний донизу 

холодним ляком осені. А другий, одірвавшись, повиснув у повітрі, немов на 

невидимій шворці; повільно перевернувся — й знову висить; ще перевернувся 

— й висить. Що його тримає? Яка неприродна жага його зеленої 

молодості?.. 

Світ пожовтів. Куди б не йшов, а йдеш по зітханню, по багряних та 

золотих муках, по сухих зойках, по ледь чутних розпачливих скриках. Глід 

червоніє в полі поміж голого віття — і так стоятиме до морозів. У лісі стало 

вільніше, оголившись, від похолоднішав і почорнів; сонячні плями здригаються 

під ногами і теж, здається, почнуть шарудіти… Пора смутку: от цвіло літо 

— в природі і в тобі, а це вже все дозріло, й ти теж дозрів і, звісивши голову 

собі на груди, наче стиглий плід, прислухаєшся до тремкого болю (Є.Гуцало). 

Складові частини речення. У реченні сприймаємо не слова, не частини 

мови, а члени речення, внесення й сполучники. Що це таке? 

Спостереження 1. Діти записують речення: В небі летіли гуси з 

далекого краю (О.Довженко). Пропонуємо за допомогою запитань визначити 

члени речення, не руйнуючи його змісту: (хто?  що? ) гуси (що робили? ) 

летіли; летіли (де?) у небі; летіли (звідки?) з далекого краю. Є, отже, 

чотири члени речення, хоч повнозначних слів є п’ять. Чому ж ми не розбили 

на окремі члени речення словосполучення з далекого краю? Бо тоді 

зруйнувався б зміст: словосполучення летіли (звідки?) з краю позбавлене 

інформативності. 

Спостереження 2. Учні аналізують речення Ледь мріють далекі 

тополі. Чотири повнозначні слова і чотири члени речення. Чому тепер слово 

далекі ми виділили як окремий член речення? Бо воно відповідає на питання в 

реченні.  

Разом з учнями формулюємо визначення, що таке член речення, на яке 

будемо спиратися кожного разу, коли проводитимемо синтаксичний розбір 

речень. Отже учні мають добре засвоїти його. 

Член речення — це повнозначне слово або словосполучення, яке 

становить найкоротшу осмислену відповідь на питання в реченні. 

Підкреслюємо, що в цьому визначенні найважливіші два слова: найкоротшу й 

осмислену. 

Спостереження 3. Пропонуємо проаналізувати речення: Гірських 

вершин досягають, на жаль, не тільки орли (О.Довженко). Діти аналізують: 

(хто?  що? ) не тільки орли (що  роблять? ) досягають; досягають (чого?)  

вершин; вершин (яких?) гірських. Слова на жаль, хоч тут є й повнозначне 

слово жаль, на питання не відповідають. Повнозначні слова, які в реченні 

залишаються поза питаннями, будемо називати внесеннями. 

Прийменники і частки входять до членів речення та внесень. А службова 

частина мови сполучники? 

Спостереження 4. Учні записують речення: Любіть працю на Землі, бо 

без цього не буде щастя нам і дітям нашим ні на якій планеті (О.Довженко). 



Проаналізувавши його, діти виявляють, що сполучники бо та і не входять до 

жодного із членів речення. Вони, отже, становлять окрему складову частину в 

структурі речення. 

Таким чином, речення складається з членів речення (обов’язково), 

внесень і сполучників (необов’язково). 

Матеріал  для  вправ .  Визначити кількість членів у реченнях: Душ з 

п’ять хлопців мостилося коло стола з книжками (С.Васильченко) — 4 чл. Ось 

вигулькнула з-за гори ціла колонія вітряків (М.Коцюбинський) — 3 чл. Очі не в 

змозі були відірватися від його карих очей (А.Шиян) — 5 чл. День видався 

теплий, із м’яким повітрям (Є.Гуцало) — 3 чл. Роман — людина ніжна і 

сумирної вдачі (О.Гончар) — 3 чл. Полювання, як ви потім побачите, 

потребує багато часу (Остап Вишня) — 4 чл. і внесення. 

 

3. Головні члени речення 

У реченні виділяємо головні члени (підмет і присудок), які становлять 

його синтаксичний центр, і другорядні (додаток, означення й обставини), які 

доповнюють і розширюють синтаксичний центр. 

Кожне речення має щонайменше один синтаксичний центр (у шкільних 

підручниках його не зовсім вдало називають граматичною основою). Якщо 

такий центр пропущено, то він у процесі спілкування обов’язково 

домислюється: — Куди [ви біжите]?. — перепинив бійців старший лейтенант 

(О.Гончар). 

Речення, у якому є один синтаксичний центр (підмет і присудок, або 

тільки присудок, або тільки підмет), називають простим. І навпаки, речення, у 

якому є два і більше синтаксичних центрів, — складне. Речення, у якому нема 

однорідних і відокремлених членів та внесень (звертань, вставних слів тощо), 

називають неускладненим. І навпаки, якщо в реченні є однорідні члени, 

відокремлені члени, внесення, то воно ускладнене. 

Підмет. Підмет — головний член речення, який звичайно відповідає на 

питання хто?  що? Виражається підмет по-різному. 

Спостереження 1. Пропонуємо дітям, ставлячи питання хто?  що? , 

знайти підмети в записаних реченнях (визначаючи підмет, ставимо 

обов’язково два питання хто?  що? , щоб не сплутати його, бува, з прямим 

додатком): Надходить (хто?  що? ) вечір… Синім ланом (хто?  що? ) він 

простягає тінь свою (В.Сосюра). (хто?  що? ) Сучасне завжди на дорозі з 

минулого в майбутнє (О.Довженко). Отже, підмет може бути виражений 

іменником, займенником, прикметником у значенні іменника. 

Спостереження 2. Діти записують речення і, ставлячи питання хто?  

що? , визначають у них підмети: Біля голубника (хто?  що? ) хтось із хлопців 

возився з голубами (А.Головко). Їдуть (хто?  що? ) козак з козачкою додому 

(Марко Вовчок). (хто?  що? ) Багато літ перевернулось, (хто?  що? ) води 

чимало утекло (Т.Шевченко). (хто?  що? ) Море людських голів кипіло перед 

нами (Ю.Смолич). При цьому відбуваються такі міркування. У першому 



реченні підметом не можна вважати лише хтось, бо тут ідеться таки про 

хлопців, хоч і конкретно ніхто не названий. Якщо визначимо як підмет тільки 

хтось, тоді не можна буде поставити питання до із хлопців. У другому реченні 

не може бути підметом лише козак, бо присудок стоїть у множині: їдуть. У 

третьому реченні ні літ, ні води, хоч саме про них і йдеться, самі по собі не 

можуть бути підметами, бо стоять у родовому відмінку. У четвертому реченні 

йдеться не про море, а про людей, отже й підмет тут: море людських голів 

(тобто багато людей, люди). 

Визначаючи члени речення, ми повинні враховувати насамперед 

його зміст, ні в якому разі не руйнувати його і не спотворювати. 

Отже, підмети можуть виражатися й словосполученнями. Такі підмети 

називають складеними на відміну від простих, які виражаються одним словом. 

Спостереження 3. Діти записують: Прожити вік — не поле перейти 

(Нар. творчість). Це, зрозуміла річ, речення, отже, в ньому повинен бути 

підмет, але нема такого слова, яке б відповідало на питання хто?  що? . Слова 

вік і поле відповідають на питання кого?  що?  Залишаються тільки дієслова в 

неозначеній формі. У такому разі дивимося, про що ж ідеться: про те, що́ 

означає прожити вік, чи про те, що́ означає поле перейти. Звичайно, про 

перше. Отже, підмет тут прожити. 

Спостереження 4. Чи займенники можуть бути підметами? Звичайно, 

адже це теж повнозначна частина мови. Діти записують: Що біліє отам на 

роздоллі? (Леся Українка). У цьому реченні на питання хто?  що?  відповідає 

займенник що. Отже, це підмет. Це був питальний займенник. Розглянемо ще 

речення з відносним займенником: В небі ластівка мріє далека, що на крилах 

весну принесла (В.Сосюра). У ньому відносний займенник що замінює іменник 

ластівка (ластівка на крилах весну принесла), отже, це теж підмет. 

Спостереження 5. Що не в усіх реченнях потрібний підмет, діти 

переконуються, розбираючи речення: Прокидаюсь на березі Десни під дубом. 

Пахне в’ялою травою, квітами (З тв. О.Довженка). 

Матеріал  для  вправ .  Визначити підмети в реченнях: Щастя 

дістається тим, хто багато працює (Л. да Вінчі). Жити — це значить 

дихати, це значить діяти (Ж.-Ж. Руссо). Число років ще не свідчить про 

тривалість життя; життя людини вимірюється тим, що вона зробила й 

відчула в ньому (С.Смайсл). Хто зневажає рідний край, ті серцем немічні 

каліки (Т.Шевченко). Рану, завдану вітчизні, кожен з нас відчуває в глибині 

свого серця (В.Гюґо). Скільки зла таїться за гарною подобою: гадюка 

ховається в траві (Г.Сковорода). За часів Сагайдачного проти турків під 

Хотин ходило (хто?  що? ) козацького війська більше сорока тисяч 

(А.Кащенко). Двоє б’ються – третій не мішайся (А.Головко). Чимало з нас не 

вміло плавати (О.Довженко). 

Присудок. Простий і складений дієслівні присудки. Присудок — це 

те, що стверджується або заперечується в реченні. Питання ж до присудка 

бувають найрізноманітніші: найчастіше це ті, які ставляться до способових 



форм дієслова — що робив?  що робить?  що буде  робити?  що робив 

би?  що роби?  що робиться?  і под.; а також: який він  є?  хто  або що 

в ін  є?  що це  значить?  тощо. Діти записують: за способом вираження 

присудки бувають прості дієслівні, складені дієслівні, складені іменні і 

подвійні. Це для них ніби програма, яку треба буде опрацювати. 

Спостереження 1. Диктуємо учням кілька речень, у яких, кажемо їм, 

усі присудки прості дієслівні: Гаї шумлять — я слухаю (П.Тичина). Білі акації 

будуть цвісти в місячні ночі жагучі (В.Сосюра). Свою Україну любіть… 

(Т.Шевченко). Служив би правді — дорожив би честю (Ю.Мокрієв). Діти 

підкреслюють присудки, визначають спосіб, у якому вжито кожне дієслово-

присудок. Висновок: присудок, виражений будь-якою способовою формою 

дієслова, — простий дієслівний. 

Загострюємо увагу дітей на тому, що присудок, виражений дієсловом у 

складеній формі майбутнього часу, теж належить до простих дієслівних: Я 

буду крізь сльози сміятись…(Леся Українка). Жив, живеш і будеш жити, мій 

народе (М.Рильський). 

Спостереження 2. Учні записують речення, у яких, кажемо їм, усі 

присудки складені дієслівні: Україні, її люду хочу я служити (П.Тичина). 

Батьківщино моя! Я готовий відповідати за тебе як твій громадянин 

(В.Земляк). Як любо йти коханою землею! (В.Сосюра). Можна все на світі 

вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину (В.Симоненко). Діти 

повинні визначити, що в складеному дієслівному присудку основне значення 

виражається неозначеною формою дієслова, яка вводиться в речення за 

допомогою різних допоміжних слів. 

Матеріал  для  вправ .  Визначити присудки в реченнях: Коли будете 

посилати мені книжки, звістіть, що саме посилаєте (М.Коцюбинський). Я 

прокинулась, а надворі тільки що почало на світ благословлятись (І.Нечуй-

Левицький). Терентію, я мушу тобі сказати, ти зовсім не вмієш розмовляти з 

людьми (О.Довженко). Не треба думати мізерно (Л.Костенко). Давно вже 

слід було йому повернутись (О.Досвітній). 

Складений іменний та подвійний присудки. Повідомляємо учнів, що 

іменними вважають усі ті частини мови і форми, які змінюються за 

відмінками: іменник, прикметник, числівник, займенник, дієприкметник. 

Сюди зарахуємо й прислівник. 

Спостереження 1. Диктуємо учням речення, у яких, кажемо їм, вжито 

лише складені іменні присудки: Дід Захарко був коваль (О.Довженко). Очі в 

Маланки стали налякані, круглі (М.Коцюбинський). Михайлик у списку був 

п’ятий. О рідне слово, хто без тебе я? (Д.Павличко). Тісно стало на греблі від 

людей і возів (В.Кучер). Діти виділяють присудки: був коваль; стали налякані, 

круглі; був перший; хто; тісно стало. Отже, основне значення в складених 

іменних присудках виражається іменником, прикметником, дієприкметником, 

числівником, займенником, прислівником, тобто іменною частиною мови, а не 

дієсловом, і вводяться вони в речення за допомогою дієслів-зв’язок. 



Спостереження 2. Складені іменні присудки можуть мати 

найрізноманітнішу форму. Основне, щоб це була найкоротша осмислена 

відповідь на питання, про що йдеться, що́ стверджується чи заперечується в 

реченні: Один кінь у нас звався Мурай (З тв. О.Довженка). Я знаю: слабкість 

— це одна з диверсій. А я ще в диверсантах не була (Л.Костенко). Зачинені 

хатні двері, темні вікна справляли враження цілковитого безлюддя 

(М.Трублаїні). Світлиця була чиста, ясна, на помості, з великими вікнами 

(О.Маковей). У першому реченні звався нічого не стверджує, бо все якось 

називається. Тому тут присудок як найкоротша осмислена відповідь на 

питання в реченні звався Мурай. У наступному реченні найкоротша, але 

осмислена відповідь на питання що це таке? , поставлене від підмета 

слабкість, не це одна (ці слова ніякої думки не виражають), а це одна з 

диверсій; так само в третьому реченні на питання яка є? , поставлене від 

підмета я, найкоротша осмислена відповідь має бути в диверсантах не була. У 

четвертому реченні присудок не справляли і не справляли враження (ці слова 

нічого не стверджують), а ціле словосполучення справляли враження 

цілковитого безлюддя. І в останньому реченні складені іменні присудки не 

лише була чиста, ясна, а й на помості, з великими вікнами (не просто з 

вікнами, бо всі світлиці з вікнами, а саме з великими). 

До складених іменних присудків ми відносимо й присудки, у яких нема 

дієслова-зв’язки (вона пропущена): День [є] сонячний. У минулому часі 

дієслово-зв’язка не пропускається: День був сонячний. 

Спостереження 3. Подвійний присудок дуже подібний до складеного 

іменного, але чимось відрізняється. З’ясовуємо, чому присудок називають 

подвійним: Наталка прибігла сердита, задихана (О.Гончар). Кость тихо 

йшов замислений краєм пішоходу (Б.Антоненко-Давидович). У першому 

реченні стверджується, що Наталка прибігла і що була, крім того, сердита й 

задихана, у другому — що Кость і йшов, і був замислений. Подвійні присудки 

відрізняються від складених іменних тим, що в них замість дієслова-зв’язки 

вжито повнозначні дієслова, так би мовити, у такому реченні є ніби водночас 

два твердження (такий присудок називають ще складним). 

Матеріал  для  вправ .  Визначити присудки в реченнях: Сінокос у нас 

був гуртовий (О.Довженко). Погода стояла тепла й сонячна (Григорій 

Тютюнник). Ранок був беззвучний, сільська вулиця порожня (Ю.Яновський). 

Біла церква серед могутньої зелені робила приємне враження 

(М.Коцюбинський). Тиша стояла якась неспокійна. Світле безмежжя 

здавалось крихким (О.Гончар). Грицько привітався перший (Панас Мирний). 

Артем цілими днями ходив замислений і тривожний (О.Слісаренко). Юрко 

мовчав. Він стояв скособочений, малий, настовбурчений (Ю.Мушкетик). 

Неспокійно було в селі (М.Коцюбинський). Стало видно (кого?  що? ) далекі, 

сірі, в голих деревах села, ріденькі переліски, припушені інеєм (Григорій 

Тютюнник). Життя коротке, та безмежна штука і незглибиме творче 

ремесло (І.Франко). 



Двоскладні речення. Речення, у якому синтаксичний центр складається 

з підмета й присудка, називають двоскла́дним, Це найпоширеніші в мові 

речення. 

Спостереження 1. Учні записують три речення: Донбасівці стали 

годувати коней. Вогню не розпалювали (Ю.Яновський). У кімнаті вбогі меблі 

(О.Слісаренко). Перше безсумнівно двоскладне: є підмет і присудок. У 

другому підмета нема, але ми його домислюємо з попереднього: [донбасівці] 

не розпалювали. Без підмета поза контекстом це речення буде незрозуміле. 

Отже, теж двоскладне. У третьому є тільки підмет, присудка нема, і нібито він 

не потрібний. У реченні виділяємо словосполучення: (хто?  що? ) меблі (що  

роблять?) —присудка нема, проте зрозуміло, що [стоять], [стоять] (де?) в 

кімнаті. Отже, це речення за своєю природою теж двоскладне, тільки 

присудок у ньому пропущений — про це свідчить обставина місця, яка завжди 

стосується тільки присудка. 

Спостереження 2. Учні записують речення, знаходять у них підмети й 

присудки та слова, що залежать від кожного з цих головних членів: Уранці 

підвівся багряний диск холодного сонця. З далекого заходу підіймалась 

величезна хмара (З тв. М.Хвильового). Священне море мови омиває затоки 

розуму й любові береги (М.Бажан). Отже, кожен з головних членів об’єднує 

навколо себе інші слова, тобто члени речення, які доповнюють, уточнюють 

його. Разом вони утворюють групу підмета й групу присудка. 

Як правило, група підмета нечисленна або й складається тільки з одного 

слова, натомість група присудка майже завжди досить поширена, бо ж вона 

несе основну інформацію в реченні: Місто вже шумувало своїм буденним 

життям (О.Слісаренко). Від хати по крутизні в’ється стежечка вниз до 

потоку (О.Гончар). 

У реченні різні смислові, граматичні й інтонаційні зв’язки існують не 

просто між підметом і присудком, а між групою підмета й групою присудка.  

Матеріал  для вправ .  У реченнях виділити групу підмета й групу 

присудка: Ранок справляв свій тріумф. Його блакитне чоло не затьмарилось 

сьогодні жодною хмаринкою. Він легко перекинув за обрій ніч і звитяжцем 

простував назустріч дневі. Тисячі пташиних голосів співали йому урочисті 

кантати (Б.Антоненко-Давидович). 

Узгодження присудка з підметом. Поєднання підмета з присудком 

становить підрядне словосполучення, у якому головним словом є підмет. 

Присудок певним чином пристосовується до нього, узгоджується з ним. 

Спостереження 1. Учні записують речення: Біля прилавка стояло двоє 

селян і переказували продавцеві, напевно, останні новини (Петро Панч). 

Знаходять підмет (двоє селян) і два присудки: стояло і переказували, один — в 

однині, другий — у множині. Чому так? Яка з двох названих тут дій важлива 

як повідомлення, а яка не має якогось значення? 

У якому з речень: За командиром їхало ще троє саней (І.Микитенко). 

Потім дружним хором почали мурликати дев’ятеро котів (Ю.Смолич) — 



увагу зосереджено на кількості, а в якому —  на дії? Як це передано за 

допомогою присудків? 

Діти мають зробити висновок: якщо увагу зосереджено на кількості, 

присудок ставимо в однині, якщо на дії — у множині. 

Наскільки зміниться зміст висловлювання, якщо в реченні: Двоє барил з 

водою стояли коло стіжка (І.Нечуй-Левицький) — присудок стояли вжити в 

однині: стояло? 

Спостереження 2. Читаємо речення: Вийшовши на битий шлях, 

меншість подалася до Печерського, а більшість — до Дніпра (З.Тулуб). 

Частина людей залишилася чекати, решта подалася додому. Більшість бійців 

лягає спати (О.Гончар). При підметах на зразок більшість, меншість, 

частина, решта тощо присудок ставимо в однині, узгоджуючи його з 

підметом. 

Спостереження 3. На прикладах з’ясовуємо, у якому числі потрібно 

ставити присудок при займеннику ви, який вживається для вираження пошани 

до однієї особи: Може, ви, дядечку, чого-небудь попоїли б (І.Карпенко-Карий). 

Чи не продали б ви, чоловіче, тої ялинки, що росте в вашім садочку? 

(М.Коцюбинський). Висновок: при пошанному займеннику ви присудок слід 

ставити в множині. 

Матеріал  для  вправ .  Пояснити форму присудків у реченнях: Там 

три верби схилилися, мов журяться вони (Л.Глібов). До хору записалося понад 

сто чоловік (Ю.Збанацький). Біля вогнища сиділа купка партизанів, курили й 

грілися (А.Головко). Кілька козаків вибігло на ґанок, двоє з них забігли до 

волості й винесли ослона (А.Головко). Частина кімнат пустувала 

(Ю.Збанацький). П’ятеро засідланих коней проскакало без вершників 

(О.Довженко). 

Односкладні речення. Речення, в яких є тільки один головний член 

речення і другий не потрібний, називаються односкладними. Серед 

односкладних розрізняємо особові, безособові й називні. 

Назва особовий означає, що в таких реченнях дія повинна стосуватися 

осіб — людей і, отже, в них можна як підмети підставляти особові займенники 

я, ти, ми, ви, він, вона, воно, вони. Назва безособовий вказує, що в цих 

реченнях про людей не йдеться і, отже, підметів я, ти, ми, ви, він, вона, воно, 

вони підставити не можна. 

Спостереження 1. Учні записують три групи речень і з’ясовують, як 

мислиться неназваний діяч у кожній з цих груп: 1. Йду. Гладжу рукою 

соболину шерсть ячменів (М.Коцюбинський). Сій, сіваче, в людські груди 

правди вічної зерно (П.Грабовський). 2. Валі порадили йти на роботу 

(Ю.Збанацький). На полянах поміж дубами викосили траву (Є.Гуцало). 3. Що 

посієш, те й пожнеш. Не роби злого, щоб і тобі не було того (Нар. 

творчість). У записаних реченнях ідеться про людей чи про якісь речі? Про 

людей; отже, це особові речення. А чи однаково ми можемо уявити собі тих 

людей, про яких йдеться в першій, другій і третій групах речень?  



Діти доходять висновку, що в першій групі речень на конкретні особи 

вказують особові закінчення дієслів: я йду, гладжу; ти сій. Ці речення легко 

можна перетворити на двоскладні. У другій групі ми тільки здогадуємося, що 

тут ідеться про когось із Валиних знайомих та про якихось косарів. Конкретно 

ці особи не названі, але якби комусь потрібно було, то можна було б дізнатися, 

хто ці особи.. У третій групі названі дії можуть стосуватися будь-кого з людей 

на землі. Тому ці речення, підсумовуємо міркування дітей, так і називаються: 

означено-особові, неозначено-особові й узагальнено-особові.  

Спостереження 2. Пропонуємо учням записати речення: Тим часом 

розвиднялось, світало (М.Рильський). Інеєм окутало скрізь дерева 

(С.Васильченко). Дім наш зруйновано вщент війною (Н.Забіла). Де нема святої 

волі, не буде там добра ніколи (Т.Шевченко). На безкрайньому лазуровому небі 

— [нема] ні хмаринки (В.Ґжицький). В кімнаті, як і завжди, було тепло й 

затишно (М.Руденко). Літературу, як і життя, треба знати з усіх боків 

(Леся Українка). Перестріти зло, щоб спинити, й перестріти добро, щоб 

підсобити (А.Мороз). Чи можна в якесь із цих речень вставити особовий 

займенник я, ти, ми, ви, він, вона, воно, вони? Ні, тут дія й стан уявляються без 

особи. Тому такі речення й називаємо безособовими. 

Далі, розглядаючи записані приклади, учні з’ясовують, як бувають 

виражені присудки в безособовому реченні, та пробують кваліфікувати їх як 

прості дієслівні, складені дієслівні і складенні іменні.. 

Спостереження 3. Учні записують речення: Зима. Холоднеча. 

Засніжений ліс (М.Стельмах). Ось і дуб той кучерявий (Т.Шевченко). 

Визначають підмети. Присудків нема, і підставити їх не можна. Тобто в цих 

реченнях лише названо предмети, але нічого про них не стверджується й не 

заперечується. Тому такі речення й названо називними. 

Але, застерігаємо дітей, не всі ті речення, у яких нема присудка, називні. 

Наприклад, у реченні: Ліворуч над ставком — гребля (Остап Вишня) — 

присудка нема, бо він пропущений, про це свідчить обставина місця, яка буває 

лише при присудкові: Ліворуч над ставком піднімається (лежить, чорніє) 

гребля. 

Матеріал  для  вправ .  Визначити вид поданих речень за вираженням 

головних членів: Любимо Вкраїну, та не сліпо, щирим серцем, чистою душею 

(О.Підсуха). Чесне діло роби сміло (Нар. творчість). В океані рідного народу 

відкривай духовні острови (В.Симоненко). З дня на день ждали в село 

землемірів (А.Головко). Приємно відчувати прохолоду ночі (П.Колесник). На 

галявині вже збудовано хату, засаджено городець (Леся Українка). Іти їм слід 

було швидше, щоб до того, як завидні́є, прибитися до рибальських лісів 

(Григорій Тютюнник — 3 прості речення). Ходім, сину, смеркається, коли 

пустять в хату; а не пустять, то й надворі будем ночувати (Т.Шевченко — 5 

простих речень). Ніч. На небі гуляє повний місяць, мерехтять зорі (В.Минко). 

Ось місяць, зорі, солов’ї (П.Тичина). Східна Європа. Неоглядні безмежні 



простори, найбільша в світі рівнина, басейни численних повноводних рік 

(О.Левада). 

 

4. Другорядні члени речення  

Речення без другорядних членів називають непоширеним, речення бодай 

з одним другорядним членом — поширеним. Серед другорядних членів 

розрізняємо додатки, означення і обставини. 

Ми маємо справу з різними предметами та явищами, і навколо нас також 

відбуваються різні стосунки між предметами та явищами. У реченні ці 

предмети та явища позначаємо додатками. 

Предмети та явища мають всілякі ознаки, сприятливі, шкідливі й 

нейтральні, за якими ми розрізняємо ці предмети та явища. У такому разі ми 

використовуємо означення. 

Усе, що відбувається в нас і навколо нас, пов’язане з місцем, часом, 

причинами, умовами тощо. Це обставини. Так і члени речення, якими ми 

позначаємо цю залежність, називаємо обставинами. 

Додаток. Додатки в реченні називають предмети і явище й відповідають 

на питання непрямих відмінків — усіх, крім називного й кличного. 

Спостереження 1. Учні записують речення: Бажав я для скованих волі, 

для скривджених кращої долі і рівного права для всіх (І.Франко). Виділяючи за 

допомогою запитань підрядні словосполучення, діти знаходять синтаксичний 

центр і додатки: (хто?)  я (що  робив?)  бажав; бажав (чого?)  волі; бажав 

(для  кого?)  для скованих; ; бажав (чого?)  долі; бажав (для  кого?)  для 

скривджених; бажав (чого?)  права; бажав (для  кого?)  для всіх. Тут 

додатки вражені іменниками, займенником, іншими частинами мови в 

значенні іменників. 

Диктуємо ще речення: Я хочу сказати цьому дідові двоє слів 

(І.Микитенко). Діти виділяють словосполучення: хочу сказати (кого?  що? )  

двоє слів. Значить, додаток може виражатися не тільки окремим словом, а й 

словосполученням.  

Спостереження 2. Діти записують речення: Черниш наказав бійцям 

розвантажити ко́ней (О.Гончар). Запитуємо: скільки дій названо в цьому 

реченні? Дві. Чи обидві дії виконує та сама особа — Черниш? Ні. Підмет у 

цьому реченні (хто?) Черниш (що зробив? ) наказав; наказав (що? ) 

розвантажити (розвантажувати, звичайно, будуть бійці). На питання що?  

відповідає додаток. Отже, розвантажити — непрямий додаток, тільки 

виражений неозначеною формою дієслова. 

Додатки, кажемо, бувають прямі й непрямі. Але перед цим, як повести 

далі розмову, слід пригадати, які дієслова вважаються перехідними — це 

дієслова, які потребують після себе додатка в знахідному відмінку (кого?  

що?), без нього вони не повнозначні. 

Спостереження 3. Даємо записати два синтаксичні центри — 

присудкові словосполучення: Дніпро розлився і Дніпро затопив. Чи обидва ці 



словосполучення можуть самі по собі бути реченнями? Перше може бути 

реченням: Дніпро розлився. А другому, щоб воно стало реченням, не вистачає 

додатка, який би відповідав на питання знахідного відмінка кого?  що?  без 

прийменника Записавши речення: Дніпро широко розлився, затопив весь 

Труханів острів (О.Іваненко), — діти знаходять у ньому потрібний додаток: 

затопив (кого?  що? ) весь Труханів острів. Кажемо, що саме такий додаток і 

називають прямим. А тепер, звертаємося до дітей, сформулюємо правило. Які 

дві ознаки додатка при цьому треба враховувати? По-перше, він стосується 

перехідного дієслова, і по-друге, він стоїть у знахідному відмінку без 

прийменника. Отже, прямим називається такий додаток, який… Учні повинні 

самі закінчити визначення. 

Спостереження 4. А тепер пригляньмося, коли цей знахідний відмінок 

прямого додатка може перетворитися на родовий. Діти записують: Прочитав 

(кого?  що? ) книжку. Не прочитав (кого?  чого? ) книжки. Принеси (кого?  

що? ) воду. Принеси (кого?  чого? ) води. Учні роблять висновок, що прямий 

додаток може мати форму родового відмінка у двох випадках: коли при 

дієслові є заперечна частка не і коли дія стосується лише частини предмета.  

Матеріал  для  вправ .  Визначити синтаксичні центри й прямі та 

непрямі додатки в реченнях: Пухкий сніг заси́пав (кого?  що? ) землю, будинки 

(М.Коцюбинський). Мені трапилось бачити (кого?  що? ) початок снігової 

бурі на морі, се була така грандіозна картина хаосу, що я, певне, ніколи 

(кого?  чого? ) її не забуду (Л.Українка). Стара мати вигорнула з печі 

(кого?  що? ) жарину, притулила до жарини (кого?  що? ) скалку, 

роздмухала (кого? що? ) жар, запалила (кого?  що? ) скалку й засвітила 

(кого?  що? ) каганець (І.Нечуй-Левицький). Від (кого?) старих людей, а 

також і від (кого?) Анта навчився Сварг (чого?) варити (кого?  що? ) 

крицю (С.Скляренко). Добре жить (кому?  чому? ) тому, чия душа і дума  

(кого?  що? ) добро навчилася (чого?) любить! (Т.Шевченко). 

Означення. Означення відповідають на питання прикметників який?  

чий? ,  порядкового числівника котри́ й?  і  непрямих відмінків кількісного 

числівника скількох?  скільком?  скількома?  Учні записують у зошити 

ці питання. 

Спостереження 1. Пропонуємо дітям, користуючись записаними 

питаннями, визначити означення в реченнях: В день (який?)  ясний і в ночі 

(які?)  горобині, в (у як ій?)  рідній чи далекій стороні, — ти (в чиєму?)  в  

моєму серці, Україно, душею (чиєю?)  Шевченка гомониш (Б.Олійник). 

Чубенко подивився на годинника і дав наказ (який?)  зупинитися 

(Ю.Яновський). До дівчини йшла (яка?)  усміхнена юна чарівниця — 

(котра́ ?)  сімнадцята весна (Ю.Мельничук). Мене завжди хвилюють птиці 

(які?)  у вечірньому небі (О.Довженко). 

Як можуть бути виражені означення? Прикметниками, іменниками, 

числівниками, займенниками, дієприкметниками, неозначеною формою 



дієслова, словосполученнями. На які питання відповідають? Якої частини 

мови вони стосуються? Тільки іменників. 

Спостереження 2. Даємо записати речення: Все вище, вище й вище я 

здіймався на крилах мрій (Леся Українка). Яке питання поставимо від слова на 

крилах до слова мрій — яких?  чи чого? , залежить від того, як ми 

сприймаємо це слово — як ознаку чи як предмет. У цьому контексті воно 

сприймається передусім як предмет. Отже, це додаток. 

Спостереження 3. Діти пригадують способи граматичного зв’язку слів 

у підрядних словосполученнях: узгодження, керування й прилягання. 

Пропонуємо визначити, якими граматичними способами означення приєднані 

до означуваних іменників у записаних реченнях. Переважає узгодження, але є 

й керування (душею Шевченка, птиці у небі) та прилягання (наказ 

зупинитися).  

Яке означення узгоджене, а яке — неузгоджене? Учні мають 

сформулювати правило: узгоджене означення — це те, яке приєднується до 

іменника способом узгодження, неузгоджене — яке приєднується способом 

керування або прилягання. 

Спостереження 4. Чому кількісні числівники бувають означеннями 

лише в непрямих відмінках? Діти зіставляють речення: Черверо саней, 

переповнених весільчанами, шукали виходу, летячи прямо повз кулемет на 

площу (О.Довженко). Він однією рукою четверо коней, запряжених у ридван, 

на задні ноги осаджує (Панас Мирний). У першому з них розірвати 

словосполучення четверо саней не можна, бо воно разом виступає підметом 

(не саней же підмет). У другому виділяємо словосполучення: осаджує (кого?  

що? ) коней, коней (скількох? ) четверо. Отже, четверо тут самостійний 

член речення — означення. 

Матеріал  для  вправ .  Визначити синтаксичні центри й узгоджені та 

неузгоджені означення в реченнях: Поволі згасав червневий день 

(О.Довженко). В степу віяв тихий прохолодний вітерець (який?)  з моря 

(В.Кучер). Швидко час настане (який?)  ярину засівати (Панас Мирний). 

Дорога (яка?)  ліворуч була наглухо закрита дубовими завалами (О.Гончар). 

До мене підходить людина (яка?)  середнього віку. Пасажири (які?)  на 

грузовику проводжають очима літак (З тв. О.Довженка). Над доріжками 

гнулось рясне від цвіту гілля (яке?  чи чого?) троянд (А.Шиян). Ні, не забуду 

я (який?)  той шум (який?  чи чого?) далеких віт. О юносте моя, мій 

неповторний цвіт! (В.Сосюра). На дворі зозуляста квочка водила шестеро 

курчат (М.Коцюбинський). 

Прикладка. Перед розглядом цієї теми повторюємо, на які питання 

відповідає додаток (на питання непрямих відмінків іменника) і означення (в 

основному на питання прикметника). 

Спостереження 1. Учні записують речення з пропущеним словом: 

Річка…перетинає Чернігівщину і впадає в Дніпро. На яке питання відповідає 

пропущене в реченні слово? На питання яка  р ічка? . Отже, тут пропущено 



означення, не додаток. Вставимо потрібне слово: Річка (яка?)  Десна 

перетинає… А чи не можна пропустити слово річка? Можна: Десна 

перетинає Чернігівщину і впадає в Дніпро. Тепер це слово з означення 

перетворилося на підмет. 

Таке означення називають прикладкою. Що ж таке прикладка? Це 

різновид означення, що називає ознаку предмета і водночас дає йому нову 

назву. 

Спостереження 2. Діти записують у колонку словосполучення: ріка 

Дніпро, озеро Світязь, трава звіробій, птах ворон. Яка назва із двох ширша, 

загальніша? Перша. Як пишуться такі словосполучення? Окремими словами. 

Кажемо поряд записати ті самі словосполучення, але в зворотному порядку і, 

підказуємо, через дефіс: Дніпро-ріка, Світязь-озеро, звіробій-трава, ворон-

птах. Як тепер їх пишемо? Учні формулюють правописне правило: якщо 

спочатку йде слово з широким (родовим), а потім з вузьким (видовим чи 

одиничним) значенням, то прикладка пишеться окремо, а якщо навпаки — то 

через дефіс.  

Спостереження 3. Діти записують попарно словосполучення: учитель-

фізик — фізик-учитель; поет-романтик — романтик-поет; сніжинки-

пушинки — пушинки-сніжинки, Чи можна в цих парах виділити слова з 

ширшим і вужчим значенням? Ні. Отже, який робимо висновок щодо 

написання таких прикладок? Якщо не можна встановити, яке значення ширше, 

а яке вужче, прикладку — незалежно від її місця — пишемо через дефіс. 

Спостереження 4. Диктуємо речення, називаючи всі розділові знаки: 

Освітлений вогнями, підходить пароплав (який?)  “Тарас Шевченко” 

(О.Довженко). Запитуємо учнів: це що, таке ім’я й прізвище пароплава чи 

його так умовно назвали люди, щоб відрізнити від інших пароплавів? Його так 

умовно назвали люди. Отже, як пишемо прикладки — умовні назви? 

Прикладки, що являють собою умовні назви, беремо в лапки. 

Матеріал  для  вправ .  Знайти прикладки й пояснити їхнє написання: 

Я хочу на озеро Світязь, в туман таємничих лісів (Л.Костенко). Підіймає 

Волинь Світязь-озера келих (П.Воронько). Козаки-запорожці своєю 

мужністю дивували світ (Петро Панч). З криком сів на груди ворон, чорний 

ворон-птах (П.Тичина). Старий згадав свою Волинь святую і волю-долю 

молодую (Т.Шевченко). Якось ішов тим степом козак-нетяга, побачив 

бандуру, взяв до рук та й заграв. І ожила пісня-дума (І.Цюпа). Багата 

цікавими культурологічними матеріалами газета “Слово Просвіти”. 

Обставини. Обставини в основному характеризують дію, стан, зрідка — 

ознаку. Вид обставини залежить від того, на яке питання вона відповідає. 

Спостереження. Загадуємо учням у зошитах записати через одну 

лінійку назви восьми обставин. Після цього диктуємо питання, а учні 

записують ці питання біля назв відповідних обставин. І нарешті записують так 

само приклади (підрядні словосполучення) відповідно до назв обставин. 

Остаточно запис повинен мати приблизно такий вигляд: 



1) способу дії — як? яким способом?: ішов поволі, чекав з нетерпінням, 

поговорили сам на сам, заходили по одному; 

2) міри й ступеня — скільки разів? наскільки? якою мірою?: повторив 

двічі, вивчив якнайкраще, повний по самі вінця, кілька разів повертався; 

3) місця — де? куди? звідки? яким шляхом?: натомився в дорозі, 

повертаються додому, ідемо дорогою, задивився вдалеч; 

4) часу — коли? відколи? доки? як довго?: прокинувся вдосвіта, сиділи 

до пізньої ночі, уже другий день мжичить, не було досі; 

5) причини — чому? з якої причини?: зупинився від здивування, 

помилився через неуважність; почувши відмову, розгубився;  

6) мети — навіщо? з якою метою?: присіли спочити, пішов по воду, 

навмисне затримався, прийшов на підмогу;  

7) умови — у якому випадку? за якої умови?: ожило завдяки дощу, 

зустрілися випадково, розповім при нагоді; 

8) допустовості — незважаючи на що?: не зневірився попри всі знегоди; 

працювали, незважаючи на спеку.  

Матеріал  для  вправ .  Встановити синтаксичні центри (підмет і 

присудок) і визначити види обставин у реченнях: За лісом широкі поля поволі 

й лагідно спускаються вниз (М.Коцюбинський). У поле вийшла жниця в 

надвечір’я, нажала перший сніп на свіжий хліб (Д.Ткач). Незважаючи на 

маленький вітерець, парило й робилося душно (Григорій Тютюнник). Як ось 

став вітер ущухати, і хвилі трохи уляглись (І.Котляревський). З жарту і біда 

часом буває (Нар. творчість). Все якось при допомозі друзів обійшлося 

(М.Стельмах). Аж до вітряків висипав народ зустрічати козацький загін 

(А.Головко). 

 

5. Оформлення простих речень 

Порядок слів у реченні. Порядок слів у реченні в українській мові 

вільний, тобто члени речення не мають свого постійного місця. І все таки від 

того, як розставлено слова в реченні, якоюсь мірою залежать відтінки в його 

цілісному змісті. 

Спостереження 1. Пропонуємо дітям по-різному розставити слова в 

реченні: Восени айстри цвітуть у садах. Який кому порядок слів видається 

найкращий? Чому? 

Спостереження 2. Учні записують початок відомої дитячої забавлянки: 

Жили собі дід та баба. І була в них курочка ряба. Знесла вона яєчко не просте, 

а золоте. Чи можна в цих реченнях попереставляти місцями слова, наприклад: 

Дід та баба жили собі і т.д.? Виходить щось не так. 

Пропонуємо дітям приглянутися, яка половина речення містить основну 

інформацію — перша чи друга? Друга. І так у всіх реченнях? Так у всіх 

реченнях. Що тут відоме, а що невідоме, нове? Відоме те, що сказано в першій 

частині речення, а невідоме — в другій. 



Перевіримо це на уривкові з художнього твору: От стеляться 

розложисті, як скатерть, левади. Густа, як руно, трава й дрібненька, 

тонюсінька осока доходять до самої води. Подекуди по жовто-зеленій 

скатерті розкидані темно-зелені кущі верболозу (І.Нечуй-Левицький). Те саме.  

Отже, робимо спільний висновок, будуючи речення, на його початку 

ставимо відоме, на кінець — нове, невідоме. Тому й кінець речення слід 

промовляти трохи інтенсивніше й повільніше. Не стишувати голос, а навпаки. 

Спостереження 3. Пропонуємо дітям порівняти звучання двох речень: 

Важке нерухоме широке листя магнолій здається кованим сріблом. Листя 

широке магнолій, важке, нерухоме, кованим сріблом здається (Леся 

Українка). Де прямий, а де непрямий порядок слів? Чим відрізняється 

непрямий порядок від прямого? Прямий порядок слів звучить звичайно, по-

буденному, а непрямий — поетично. 

Матеріал  для  вправ .  Відновити природний порядок слів у реченнях 

в уривку (текст для орієнтації тут подано без змін, як в автора; коли ж учитель  

пропонуватиме його учням, то всі речення, крім першого як зразка, хай 

перебудує, змінивши порядок слів): І справді було гарно на ниві, несказанно 

гарно! Погідне блакитне небо дихало на землю теплом… Червоніло ціле море 

колосків пшениці.  Долиною повилась річечка, наче хто кинув нову синю 

стрічку на зелену траву. А за річкою, попід кучерявим зеленим лісом, вся гора 

вкрита розкішними килимами ярини (М.Коцюбинський). 

Повні й неповні речення. За наявністю членів, потрібних для 

висловлення,  речення бувають повні і неповні. 

Спостереження 1. Читаємо речення: Тепла і щедра, але й смутна́. Чи 

зрозуміло, про кого чи про що тут ідеться? Чого цьому реченню не вистачає? 

Підмета. Отже речення неповне. Діти записують це речення в поєднанні з 

попереднім: Здалося їм, що через двері зайшла до них осінь. Тепла і щедра, але 

й смутна (Вал. Шевчук). Тепер зрозуміло, про що тут ідеться. Про осінь. 

Звідки ми про це довідалися? З контексту.  

Спостереження 2. Кажемо: “Підсихає”. Поза контекстом, поза 

ситуацією нічого зрозуміти не можна. Але ось це речення в ситуації: — Вже 

добра весна, — сказав він. — Підсихає (Вал. Шевчук). Діти безпомилково 

визначають, що раз весна, то підсихає змочена талими водами земля. 

Спостереження 3. Читаємо речення: Він слово, а Карпо йому — 

десятеро (Панас Мирний). Тут легко здогадатися про пропущений присудок зі 

змісту другорядних членів. 

Навіщо ми вживаємо разом із повними й неповні речення? Діти повинні 

вказати кілька причин цього явища: щоб уникнути нудного повторення тих 

самих слів, щоб стислішим і, отже, енергійнішим було висловлювання, щоб 

краще пов’язати текст в одне ціле. 

Матеріал  для вправ .  Знайти неповні речення й пояснити, як ми 

здогадуємося про пропущені в них члени: Мати зітхнула, але хлопці не почули 

того зітхання. Задерли голови й дивилися на вузьку химерну споруду, що, 



здавалося, торкалася неба. Чесала білі хмари і начебто пливла разом із ними 

(Вал. Шевчук). — Чим ви вдома, хлопці втираєтесь? — Батько рукавом, мати 

подолом, а я на печі так сохну (Нар. творчість). — На які ж ви гори сходили? 

— зацікавлено допитувався Воронцов. — На Казбек? На Ельбрус? (О.Гончар). 

Навколо тільки дрімучий тютюн, мак та кукурудзяні тополі й соняшники. Я в 

тютюн. Пірат [собака] за мною (О.Довженко). Татарське зілля витика поруч 

з води ясно-зелені, гострі мечі. Я спиняюсь, кладу весло і дивлюся 

(М.Коцюбинський). За останнім реченням відновити ситуацію, у якій 

перебуває оповідач. 

Інтонація речення. Неодмінною складовою речення є інтонація. Вона 

увиразнює зміст, привертає увагу слухача, передає настрій мовця. В інтонацію 

входять мелодика мовлення, сила голосу, темп і ритм мовлення, логічний 

наголос 

Спостереження 1. Промовляємо спочатку рівним тоном, а потім то 

понижуючи, то підвищуючи висоту голосу речення: Яблука й груші, справді, 

були такі манливі, що від них очей не можна було відвести́ (Ю.Збанацький). 

Кажемо, що така модуляція (зміна висоти) голосу називається мелодикою.  

Спостереження 2. Читаємо спочатку монотонно, а потім то із 

збільшенням, то із зменшенням сили голосу речення: Слова — це ті ж зерна, 

що впали в родючу землю, це хліб наш насущний, без якого немислиме саме 

життя (Ю.Мушкетик). Зміна сили голосу — це інтенсивність мовлення. 

Спостереження 3. А тепер читаємо речення, то прискорюючи, то 

сповільнюючи вимову та роблячи потрібні паузи: Люблю я ті часи, як сонце 

вже встає і промінь свій прозорий на села, на поля так вільно, ніжно ллє 

(М.Рильський). Тут ми використовували темп мовлення. 

Спостереження 4. Читаємо два речення, складені з тих самих слів, але 

в різному порядку. Перше зі збігом наголошених складів: Яке щастя це — на 

цій землі жити! І ритмічно правильно побудоване: Яке це щастя — жити на 

цій землі! (О.Довженко). Важливе значення для впливу на слухача має також 

ритм мовлення. 

Спостереження 5 Пропонуємо учням промовити те саме речення, 

наголошуючи в ньому то перше, то друге, то третє слово: Я допоможу тобі. 

Як від цього змінюється зміст усього речення? У цьому разі маємо справу з 

логічним наголосом.  

Спостереження підсумовуємо разом з учнями. Що потрібно, щоб 

речення звучало гарно, дохідливо, впливало на слухача? Учні записують: у 

мовленні слід правильно використовувати мелодику, силу голосу, темп, ритм і 

логічні наголоси. 

Матеріал  для вправ .  Прочитати уривок, правильно використовуючи 

мелодику, силу голосу, темп, ритм і логічні наголоси , не забуваючи й про 

розділові знаки: Люблю я зелені степи нашої північної Вкраїни! Широкі вони, 

як море; довгі, як небо; безкраї, як воля, і — нещодавно — були вольні, як 

гадка… І що за хороші-прехороші вони навесні! Не розкажеш, не спишеш і не 



намалюєш тієї степової краси… Зелений килим — море без краю; пахощі так 

самі і вливаються в груди, а груди від того нектару ширшають; серце 

б’ється вільніше; чуєш, як по твоїх жилах перебігає-переливається степове 

повітря, легке, свіже, п’янке… (За О.Кониським). 

Тире в простому неускладненому реченні. У простому 

неускладненому реченні може ставитися лише один розділовий знак — тире. 

Іноді помилково ставлять кому між групою підмета і групою присудка, коли 

присудок виражено порівняльним зворотом. Цього робити не слід: Голова без 

розуму як ліхтар без свічки (Нар. творчість) — тут підмет голова, присудок 

як ліхтар. Так само: Молоді дитячі голоси як дзвіночки (М.Коцюбинський) — 

підмет голоси, присудок як дзвіночки. Між групою підмета і групою 

присудка кома не ставиться. 

Спостереження 1. Диктуємо дітям речення, називаючи розділові знаки 

: Життя без книг — це хата без вікна (Д.Павличко). Вірний приятель — то 

найбільший скарб (Нар. творчість). Лиш боротись — значить жить 

(І.Франко).  Дружба — найбільший скарб після мудрості (І.Іллєнко). Київ 

прекрасний за всякої пори (І.Цюпа). Я син народу, що вгору йде… (І.Франко). В 

одних реченнях між групою підмета й групою присудка є тире (і воно там 

обов’язкове), в інших нема. Пропонуємо дітям приглянутися, що є в тих 

реченнях, у яких вжито тире, і чого нема й не повинно бути в реченнях, у яких 

нема тире. Учні повинні виділити в реченнях вказівні частки це, то, значить. 

У четвертому реченні в групі присудка такої частки нема, але її (це) можна 

підставити, чого не можна зробити в двох наступних реченнях.  

Отже, робимо спільний висновок, тире між групою підмета й групою 

присудка ставимо, якщо в групі присудка є вказівні частки це, то, значить або 

якщо їх можна підставити. 

Зазначаємо, що частки це, то, значить стоять тільки в групі присудка й 

за ними легко відрізнити присудок від підмета. Наприклад, у реченні: Яка 

тонка це річ — людини творчість (П.Тичина) — до групи присудка належить 

його перша частина, бо в ній є вказівна частка це. У реченні: Обов’язок лікаря 

— лікувати хворого (О.Гонча) — частку це можна підставити тільки в першу 

частину, це й буде група присудка.  

Спостереження 2. Діти записують речення (тире ставлять за підказкою 

вчителя): Земля наша — як та книга, писана не пером, а шаблями та списами, 

овіяна легендами (І.Цюпа). Твій кожен мур, твій кожен камінь — рідний; твій 

кожен дім — знайомий, любий, свій.  Учні помічають, що тире тут поставлено 

не за щойно сформульованим правилом. Справді, що так, але тире в цьому 

випадку автори вжили, щоб вказати на особливу інтонацію, з якою слід 

промовляти присудки. Це авторські тире. 

Спостереження 3. Даємо записати речення: З одного берега в ставок 

сосни заглядають, а з другого, протилежного — дуби (Остап Вишня). Чому в 

другому простому реченні ми робимо паузу й відповідно ставимо тире? Тут 

пропущено два слова берега заглядають. Чи завжди на місці пропущених 



членів речення ставимо тире? Не обов’язково, якщо нема паузи, то й тире не 

ставимо: В зелених травах яблука червоні, в листві чубатій синій виноград 

(М.Стельмах). 

Матеріал  для  вправ .  Пояснити вживання або відсутність тире в 

реченнях: Хліб та вода — то козацька їда (Нар. творчість). Пісня і праця — 

великі дві сили (І.Франко). Невже всі наші постанови — фікція, мильна 

бульбашка (З.Тулуб). Сміле слово — то наші гармати, світлі вчинки — то 

наші мечі (П.Грабовський). Талант — це вогнище свободи (М.Руденко). Яке це 

щастя — бути молодим! (В.Сосюра). Червона рожа над усі квіти гожа 

(І.Франко). Привчав мене батько трудитись до поту, а мати — любити пісні 

(П.Воронько). Послухали Лисичку і Щуку кинули — у річку (Л.Глібов) Земля не 

може жити без сонця, а людина без щастя (М.Стельмах).. 

 

6. Ускладнене просте речення. 

Серед засобів, які урізноманітнюють наше мовлення, роблять його 

точнішим, впливовішим, є однорідні члени речення, відокремлення, різні 

внесення — звертання, вставні слова і речення, вставлені конструкції, слова-

речення, вигуки.  

 

А. Однорідні члени речення. 

Навколишня дійсність надзвичайно багатоманітна. У ній існує безліч 

предметів, безліч ознак, безліч різних дій. Вони можуть бути якимось чином 

підпорядковані одні одним, залежати одні від одних, а можуть просто 

співіснувати поруч як незалежні одні від одних. Це відображається й у мові — 

у побудові словосполучень і речень. 

Поняття про однорідні члени речення. Перед розглядом цієї теми слід 

повторити відомості про сурядні словосполучення. 

Спостереження 1. Чи можна так сказати: “На городі росте городина, 

буряки й  морква”? Ні, бо буряки й морква — це теж городина. А так: “На 

городі ростуть сосни й буряки”? Ні, бо це зовсім різні рослини. А так: За 

садом розлігся й горо́д: картопля, капуста, помідори, морква, цибуля та інше 

(Ю.Смолич)? Звичайно, можна. Всі названі тут рослини — одного ряду, так би 

мовити, сурядні. 

Спостереження 2. Чи в реченні: Теплий вітер цілує коліна і лоскоче 

вуста і плече (В.Сосюра) — можна вважати, що й слово коліна одного ряду зі 

словами вуста і плече. Ні, бо вони входять до різних словосполучень: цілує 

(кого?  що? ) коліна; лоскоче (кого?  що? ) вуста і плече.  

Отже, однорідні члени речення мають називати явища одного ряду 

(сурядні), стосуватися того самого слова в реченні і відповідати на те саме 

питання. Вони завжди виступають тим самим членом речення. 

Спостереження 3. Чи легко знаходити однорідні члени в реченні? 

Розглядаємо речення: І сяють, і сміються і квіти, й хвилі, й зорі (В.Сосюра). У 

ньому перераховуються дії (два присудки) і предмети (три підмети). Ще 



розглянемо речення: Ми маємо право на сум і любов, на щастя, на сонце і 

трави (В.Симоненко). Тут є п’ять додатків. Однорідні підмети, присудки, 

додатки визначати легко, бо вони завжди являють собою перелік якихось 

предметів чи явищ одного ряду. 

Спостереження 4. Чи це стосується й обставин? Порівняємо два 

речення: Шукали його по всіх підрозділах, по лісах, понад Дінцем — не 

знайшли (Григорій Тютюнник). Недалеко від храму між двома кипарисами 

статуя Артеміди на високому подвійному п’єдесталі (Леся Українка). У 

першому з них є перелік різних місць — це однорідні обставини. У другому 

всі обставини вказують на те саме місце: недалеко від храму між кипарисами 

на п’єдесталі — ці обставини неоднорідні. 

Отже, й обставини тільки тоді однорідні, якщо вони являють собою 

перелік якихось явищ. 

Спостереження 5. Пропонуємо учням порівняти два речення з 

означеннями: З Балтики дув холодний вітер, гнав сірі кошлаті хмари. Сіре, 

кошлате небо нависло над задимленим Петроградом (І.Цюпа). Чи однакове 

значення мають означення сірий і кошлатий в обох реченнях? У першому 

реченні означення сірий і кошлатий сприймаються як дві різні характеристики 

хмар, а в другому вони разом мають значення “гнітюче”. 

Однорідні означення, як і будь-які однорідні члени речення, можна 

замінити одним словом або словосполученням. Цього не можна зробити з 

неоднорідними означеннями. 

Щоправда, часом це залежить від автора, наприклад: Згадалась йому 

бідна, тьмяна халупчина (М.Ірчан). Лампадка перед образом лила скупе 

тьмяне світло (О.Донченко). Весна промінням теплим, золотим у древній Київ 

заглядає (М.Гірник). Тихе золоте надвечір’я війнуло і сюди із степового 

роздолля (І.Цюпа). У першому й третьому реченнях означення оформлені як 

однорідні (між ними стоїть кома), у другому й четвертому вони подані як 

неоднорідні (коми між ними нема). 

Спостереження 6. Учні записують підряд два речення: Рівний, залитий 

сонцем степ одразу принишк (О.Гончар). Залитий сонцем рівний степ одразу 

принишк. Діти відзначають, що обидва речення складаються з тих самих слів, 

тільки означення в них розташовані по-різному — і через те в одному випадку 

вони сприймаються як однорідні (між ними поставлено кому), в другому — як 

неоднорідні. Звертаємо увагу на те, що одне означення непоширене, друге — 

поширене. Учні доходять висновку: якщо спочатку стоїть непоширене 

означення, потім поширене, то вони сприймаються як однорідні, якщо ж 

навпаки — то вони неоднорідні. 

Матеріал  для  вправ .  Знайти однорідні члени в реченнях: Соловейко 

на калині то затихав, то щебетав (Т.Шевченко). З дерева на дерево 

перелітали зеленобокі синиці, червоногруді снігурі (Ю.Збанацький). Горобці 

стрибали по тинах, по оселях, осідали на землю, цвірінькали кругом зеленого 

саду (Панас Мирний). На високому стовбурі старого в’яза в лелечім гнізді 



сплять лелеки — самець і самка (О.Довженко). Птахи знову поверталися з-за 

моря: схудлі, легкі, бистрі (О.Гончар). Іскрився перед очима, дзвенів, співав 

веселий весняний день (В.Козаченко). Всіх опанував бадьорий, збуджений 

настрій (О.Гончар). Понад дорогою за тином в огороді росте кілька високих 

розкішних плакучих верб (І.Нечуй-Левицький). Сірі, ледве помітні в тумані 

плавні непривітно шуміли (М.Коцюбинський). 

Розділові знаки між однорідними членами речення. Кажемо учням, 

що між однорідними членами речення звичайно ставимо коми: Закони вод, 

вітрів, і хмар, і світла одкрились нам у ті далекі дні (В.Сосюра). Звертаємо 

увагу на те, що ком треба ставити на одну менше, ніж є однорідних членів 

речення (за формулою n—1). Залишається з’ясувати, коли між однорідними 

членами коми не ставимо або ставимо інші розділові знаки. 

Перед початком розгляду цієї теми повторюємо відомості про розряди 

сурядних сполучників за значенням (єднальні, протиставні, розділові) і 

способом вживання (одиничні, повтровані й парні). 

Спостереження 1. Учні записують речення, розставляючи в ньому за 

підказкою вчителя коми між однорідними членами: Хочу бачити, знати, чути, 

і любити, й творити красу (Л.Первомайський). Насамперед з’ясовуємо, що і 

та й —це той самий сполучник. Отже, тут вжито повторюваний сполучник і. 

Як же між однорідними членами поставлено коми? Діти роблять висновок: 

між однорідними членами, з’єднаними повторюваним сполучником, коми 

ставимо так, ніби ніякого сполучника нема. Такого правила, що нібито 

перед першим повторюваним сполучником кома не ставиться, яке часом 

можна почути, у правописі немає. 

Спостереження 2. Діти записують, як і в попередньому випадку, 

речення: На човнику й веслі від нас від’їхав травень. Він прихопив із собою 

сині дощі, зелений шум та солов’їний спів (М.Стельмах). У цих реченнях є дві 

групи однорідних членів: на човнику й веслі; дощі, шум та спів. Учні 

помічають, що там, де є одиничні єднальні сполучники і, та (в значенні і), 

кома між двома однорідними членами речення не ставиться. Додаємо до цього 

ще два одиничні розділові сполучники або, чи. Для запам’ятовування даємо 

вислів: чиаботаі коми ковтає. 

Спостереження 3. Даємо записати фразеологічні вислови: і сяк і так, і 

вдень і вночі, і сміх і гріх, ні світ ні зоря, ні слуху ні духу, ні пуху ні пера, ні сіло 

ні впало, ні живий ні мертвий, ні за що ні про що, ні в сих ні в тих. Висновок: у 

фразеологічних словосполученнях, хоч вони й з’єднані повторюваним 

сполучником, коми не ставимо (щоб не розривати їх). 

Кажемо, що, крім ком, між двома однорідними членами речення можна 

ще ставити тире й крапку з комою. 

Спостереження 4. Учні записують речення: Справді, це була не 

звичайна — мінеральна вода (О.Гончар). Хай вітер у вічі, умри — не стій 

(М.Бажан). Запитуємо, чи можна було б у цих реченнях між однорідними 

членами поставити просто коми й відповідно прочитати їх. Ні, бо тут чується 



особлива інтонація — інтонація протиставлення: пропущено протиставний 

сполучник а, але. 

Спостереження 5. Діти записують речення: Він [Грицько] знову 

пройшовся по хаті, раз і вдруге; знову глянув на дочку і матір (Панас Мирний). 

Навіщо в цьому реченні потрібна крапка з комою? Чи можна б тут обійтися 

лише комою? Учні з’ясовують, що в такому разі не було б зрозуміло, якого 

присудка стосується уточнення раз і вдруге — пройшовся чи глянув. 

Отже, крапка з комою між однорідними членами іноді ставиться, щоб 

легше було сприймати текст. 

Матеріал  для  вправ .  Знайти однорідні члени речення й між ними, де 

треба, поставити розділові знаки (речення тут подано з розділовими знаками): 

Стояла я і слухала весну (Леся Українка). З річки доносився дитячий лемент, і 

сміх, і плескіт хвиль (І.Цюпа). Наче в провесні чи в літі зацвіли поля 

(Т.Масенко). Вузенька стежечка щезала часом серед кам’яної пустелі або 

ховалась під виступом скелі (М.Коцюбинський). Вітер! Не вітер — буря! 

(П.Тичина). І я іду, і падаю, і знов спішу вперед або плетусь назад 

(В.Симоненко). Зоря, і сад, і спів пташиний, і щастя сльози на очах 

(В.Сосюра). Сонце стояло якраз над головою; не гріло — палило (Панас 

Мирний). 

Узагальнювальні слова при однорідних членах речення.  
Узагальнюваьне слово — це назва, яка охоплює всі перелічувані в реченні 

предмети, ознаки, дії або обставини. Його значення рокривається через 

однорідні члени речення. 

Спостереження 1. Даємо речення: Ранок зачинався тихий та лагідний, 

все навкіл: і трави, і дерева, і кущі — наче завмерло (Ю.Смолич). Учні 

розбирають його за членами речення. У першому реченні присудок подвійний. 

У другому синтаксичний центр — все (що зробило? ) наче завмерло.  Слова і 

трави, і дерева, і кущі, як і все, відповідають теж на питання хто?  що?  

Значить, це теж підмети, тільки між ними й присудком нема узгодження (і 

трави, і дерева, і кущі — завмерло). Узагальнювальне слово все. І тут є ще 

обставина: наче завмерло (де? )  наокіл. 

Після докладного аналізу речення проводимо бесіду. Якщо в реченні є 

узагальнювальне слово, то як виділяємо з обох боків однорідні члени речення? 

Перед однорідними ставимо двокрапку, після них тире. Чи можна сказати, 

що двокрапку ставимо після узагальнювального слова? Ні, бо після нього 

можуть бути ще інші члени речення, як ось у цьому випадку. Чи 

узагальнувальне слово і однорідні члени — ті самі члени речення чи різні? 

Тільки ті самі. Якщо узагальнювальне слово підмет, то присудок узгоджується 

з узагальнювальним словом чи з однорідними членами речення? З 

узагальнювальним словом. 

Спостереження 2. Пояснити, чому в поданих реченнях є тільки один 

розділовий знак — або двокрапка, або тире: Ах, як усього багато: неба, сонця, 

веселої зелені (М.Коцюбинський). На річці, в лісі, на полі — всюди німо, тихо 



(І.Нечуй-Левицький). Бо другий розділовий знак не потрібний. Адже 

розділовими знаками ми виділяємо однорідні члени з обох боків, а якщо ними 

починається чи закінчується речення, то нема потреби ставити ще з одного 

боку розділовий знак: це або початок речення, або кінець його .  

Матеріал  для вправ .  Знайти однорідні члени речення та 

узагальнювальні слова, якщо вони є, і розставити відповідно розділові знаки: 

Всі зійшлися: і хлопці, й дівчата — під крилом голубим тишини (В.Сосюра). 

Всяке птаство, як-от: деркачів, перепілок, куликів, курочок — можна було 

викосити косою в траві (О.Довженко). У мрії все рівне: й сьогодні, й минуле, і 

щастя, і вічність, і мить (В.Сосюра). Чарівний світ пливе переді мною: сині 

води, білі піски, хати на високих берегах (О.Довженко). Жито, пшениця й овес 

— все разом поспіло й присохло (І.Нечуй-Левицький). Кругом стояли верби, 

груші та вишні, мов вироблені з каменя (І.Нечуй-Левицький). На клумбах — 

скромні квіти, а саме: петунія і красоля, кручені паничі і резеда, бальзаміни і 

півонія (Ю.Смолич). 

 

Б. Відокремлені члени речення 

У простих реченнях окремі члени речення можуть виділятися в усній 

мові паузами та інтонацією, а на письмі — найчастіше парними комами, рідше 

парними тире та дужками. Вони по-різному доповнюють, уточнюють, 

розширюють основний зміст. Це відокремлені члени речення. 

Розрізняємо відокремлені уточнювальні члени речення, відокремлені 

додатки, відокремлені означення, відокремлені прикладки, відокремлені 

обставини. 

Відокремлені уточнювальні члени речення. Не раз нам доводиться в 

розмові, так би мовити, на ходу щось уточнювати, доповнювати — найчастіше 

обставину місця й часу, але не тільки. 

Спостереження 1. Записуємо на дошці речення: Там вже давно день, а 

тут ще ніч. Запитуємо, чи зрозуміло, чому в одному місці день, а в іншому ще 

ніч. Незрозуміло, бо не відомо, де це там і де це тут. Тепер діти записують 

речення повністю: Там, за горами, вже давно день, а тут, на дні міжгір’я, ще 

ніч (М.Коцюбинський). Ми уточнили обставини там і тут, і тепер речення 

стало зрозумілим. Ось чому такі члени речення, як за горами і на дні міжгір’я, 

називають уточнювальними. А як на письмі показано, що це уточнювальні 

члени речення? Їх виділено парними комами. 

Спостереження 2. Діти записують речення й розбирають їх за членами: 

Далеко внизу, біля самих кущів верболозу, п’яно гойдали головами соняшники 

(Ю.Мушкетик). Рано, разом із сонцем, прокинулась і Харитя. Поволі, нога за 

ногою, пливе валка битим шляхом. Ніч була темна, аж чорна (З тв. 

М.Коцюбинського). Ми, школярі, набираємо взимку свіжих знань у голову 

(Ю.Яновський). Учні повинні відзначити, що, по-перше, уточнювальні члени 

речення відповідають не просто на питання де?  коли?  як?  і подібні, а на 

питання а  де  саме?  а  коли  саме? а  як  саме?  а  які  саме?  а  хто 



саме?  і, по-друге, уточнюватися можуть усі члени речення, починаючи 

підметом і кінчаючи обставиною. 

Спостереження 3. Даємо речення: Тимко був переконаний, що там, 

тобто на фронті, усе не так, як тут (Григорій Тютюнник). Щастя 

художника, зокрема письменника, невіддільне від щастя народу (П.Воронько). 

Квіти, особливо пальми і аспарагуси, відразу навіяли життя в мертві 

кімнати (І.Вільде). Деякі птахи, наприклад кондори, можуть набирати 

висоту до шести кілометрів. Учні, аналізуючи речення, помічають, що 

уточнювальні члени речення можуть вводитися також спеціальними словами 

тобто, зокрема, особливо, наприклад. 

Спостереження 4. Учні зіставляють подані попарно речення: Там, 

далеко, на Вкраїні, сяє сонечко ясне (П.Грабовський). Там далеко під горами 

смужкою блищить Дніпро (І.Нечуй-Левицький). Десь далеко, за темною 

смугою лісу, обізвався грім (С.Васильченко). Далеко за річкою блиснуло щось 

(М.Коцюбинський). Діти помічають, що майже ті самі слова в одних випадках 

виділені парними комами як уточнення, а в інших — ні. Тут усе залежить від 

цілісного змісту речення й від контексту. 

Матеріал  для  вправ .  Знайти уточнювальні члени речення й 

виділити їх парними комами: Там, на горах, ще розкошувало сонце. А тут, на 

подвір’ї, лягли тіні (І.Цюпа). Десь на Залужжі надсадно, з підвиванням, 

кричав сич (Григорій Тютюнник). Рано, за холоду, з росою добре жати 

(І.Франко). Через вузький пересип скрізь були прокопані єрики, себто канави 

(І.Нечуй-Левицький). Були тут старі й літні люди, та найбільше юрмилося 

молоді, особливо школярів (І.Цюпа). 

Відокремлені додатки. Відокремлюються додатки, що мають значення 

виключення. 

Спостереження. Учні записують речення: На світі все знайдеш, крім 

рідної матері (Нар. творчість). Усі, окрім Руфіна, підходять під 

благословення (Леся Українка). Всі, за винятком Бойчука, здивовано дивилися 

на шкіпера (М.Трублаїні). Якими словами вводяться відокремлені додатки? 

Таких слів небагато: крім, окрім, за винятком. Чим відокремлені додатки 

подібні до уточнень і чим відмінні від них? І ті, і ті уточнюють зміст 

попереднього однойменного члена речення, але уточнювальні члени речення 

розкривають, збагачують цей зміст, а відокремлені додатки звужують, 

обмежують його. 

Матеріал  для вправ .  Знайти відокремлені додатки й виділити їх: 

Мчимо швидше й швидше, і може статися, що од нас, од людства, нічого, 

крім швидкості, й не залишиться (Ю.Мушкетик). Тимко сидів ображений, 

одинокий і розумів, що, крім матері і Гаврила, всі його ненавидять (Григорій 

Тютюнник). Густі, непрохідні ліси закривали весь простір, окрім високих 

полонин (І.Франко). 



Відокремлені неузгоджені означення. Неузгоджені означення звичайно 

не відокремлюються: Йому [Кайдашеві] приснилось, ніби в хату серед ночі 

вбігла коза (яка? ) з червоними очима, з вогнем у роті (І.Нечуй-Левицький). 

Спостереження. Діти з’ясовують, чому неузгоджене означення 

відокремлене в реченні: У хату ввійшов старий Джеря, високий, тонкий, з 

сивуватими довгими вусами… (І.Нечуй-Левицький). Відокремлене разом з 

однорідними відокремленими узгодженими означеннями. 

Матеріал  для  вправ .  Знайти неузгоджені означення й визначити, 

відокремлені вони чи невідокремлені: Мотря стояла під хатою біля білої 

стіни. Висока на зріст, рівна станом, але не дуже тонка, з кремезними 

ногами, з чорними косами, вона була ніби намальована на білій стіні. По 

другий бік стояла баба Кайдашиха, висока та суха, неначе циганська голка, в 

запасці, в рясній білій, як сніг, сорочці, в здоровій хустці на голові. За бабою 

стяла Мелашка в білій сорочці, в червоній новій хустці з зеленими та синіми 

квітками… (І.Нечуй-Левицький). 

Відокремлені поширені узгоджені означення. Є певна відмінність у 

виділенні узгоджених поширених і непоширених означень. І це треба 

враховувати, щоб полегшити сприймання цього, до певної міри складного 

матеріалу. 

Спостереження 1. Діти записують речення: Змиті дощем хліба яскраво 

зеленіли. Аналізуючи його, учні виділяють поширене означення змиті дощем, 

яке стосується підмета, вираженого іменником хліба. Де воно стоїть — 

безпосередньо перед чи після означуваного іменника (підкреслюємо: 

іменника)? Безпосередньо перед означуваним іменником. Чи це означення має 

обставинний відтінок, скажімо, обставини причини чи умови? Ні не має. Із 

часткових спостережень, зроблених учнями, формулюємо центральне 

правило, нумеруючи його складові. Якщо узгоджене означення стоїть 1) 

безпосередньо 2) перед 3)означуваним іменником і 4) не має обставинного 

відтінку, то воно не відокремлюється. Учні записують це правило саме в 

такому вигляді. 

А як в усіх інших випадках? 

Спостереження 2. Діти розглядають речення, у якому порушено першу 

умову невідокремлення: Змиті дощем, яскраво зеленіли хліба. Означення 

відокремлюється. 

Спостереження 3. Діти розглядають речення, у якому порушено другу 

умову невідокремлення: Хліба, змиті дощем, яскраво зеленіли (О.Гончар). 

Означення відокремлюється. Але таке означення не слід сплутувати із 

складеним іменним присудком, який, зрозуміла річ, не відокремлюється: У 

деяких місцях траншея перекрита шпалами (О.Гончар). 

Спостереження 4. Діти розглядають речення, у якому порушено третю 

умову невідокремлення: Обабіч дороги росли хліба. Змиті дощем, вони 

яскраво зеленіли. Означення відокремлюється, бо стосується не іменника, а 

займенника. 



Спостереження 5. Діти розглядають речення, у якому порушено 

четверту умову невідокремлення: Змиті дощем, хліба відразу зазеленіли. 

Означення відокремлюється, бо має відтінок причини. 

Отже, варто запам’ятати лише основне правило, коли поширені 

узгоджені означення не відокремлюються, щоб із нього вивести всі правила, 

коли поширені узгоджені означення відокремлюються. 

Матеріал  для  вправ .  Знайти поширені узгоджені означення й 

виділити їх, якщо треба, парними комами: Небо, обсипане ніби рожами, тихо 

гасло (І.Нечуй-Левицький). Теплом дихала настояна на травах та квітах 

земля (Ю.Збанацький). Покинута людьми на довгі дні, дорога помирає в 

бур’яні (Д.Павличко). Димок від розкладених на землі вогнищ прозорими 

струмками здіймався до блакитного неба (Петро Панч). Осяяний сонцем, 

перед нами розкрився зовсім інший світ (О.Довженко). Самі на себе 

дивляться розгублені від власної краси ліси (Л.Костенко). 

Відокремлені непоширені узгоджені означення. Непоширені 

узгоджені означення не відокремлюються і відокремлюються майже в тих 

самих випадках, що й поширені. Але все-таки тут є свої особливості. 

Спостереження 1. Учні розглядають речення, знаходять у них 

означення: Долину заповнював м’який передвечірній настрій (Вал. Шевчук). 

По садах пустинних їде гордовито осінь жовтокоса на баскім коні 

(В.Сосюра). Висновок: непоширені узгоджені означення, якщо вони стоять 

безпосередньо при іменникові (перед чи після), звичайно не відокремлюються. 

Спостереження 2. Диктуємо речення: Маковейчик вилетів із бліндажа, 

сяючий, простоволосий (О.Гончар). Діти з’ясовують, що тут означення від 

означуваного слова відділене іншими членами речення, тому його 

відокремлюємо. Але диктуємо ще одне речення: Після страшенного бігу ми 

спинилися захекані в темному завулкові (П.Колесник). Яким же членом 

речення є захекані? Діти встановлюють, що це не означення, а частина 

подвійного присудка спинилися захекані, тому й не відокремлюємо його. 

Спостереження 3. Діти аналізують речення: І наша земля, засніжена й 

біла, кличе в простори свої (В.Сосюра). Досвітні огні, переможні, урочі, 

прорізали темряву ночі (Леся Українка). Леліє даль волога і блакитна 

(М.Бажан). Запитуємо учнів, чим відрізняється розташування непоширених 

означень у перших двох реченнях, де вони відокремлені, від третього, де 

означення не відокремлені? У перших двох реченнях перед означуваним 

словом є ще одне узгоджене означення, у третьому цього нема. 

Диктуємо ще одне речення: Вбігає мій Василько задиханий, блідий 

(Марко Вовчок). У цьому реченні прикметники не є означеннями, вони 

входять до складу подвійного присудка: прибігає задиханий, блідий. Зрештою, 

можливий і такий варіант: Вбігає мій Василько, задиханий, блідий. У такому 

разі це вже будуть відокремлені означення. 

Спостереження 4. Учні записують речення: Гори наче розступилися. 

За ними, сірими, похмурими, яскрава блакить неба виступала ще ніжнішою 



(О.Гончар). Діти відзначають, що в цьому випадку означення стосуються 

займенника. А такі означення завжди відокремлені. 

Спостереження 5. У реченні: Колісник, уражений, пішов від неї, не 

сказавши ні слова навпаки (Панас Мирний) — означення уражений вказує на 

причину названої тут дії. 

Матеріал  для  вправ .  Знайти непоширені узгоджені означення й 

виділити їх, якщо треба, парними комами: Вночі повалив сніг, тихий, густий 

(Григорій Тютюнник). Чистий свіжий сніг сріблом сяяв під блакитним 

наметом неба (М.Коцюбинський). Веселі додому вертались ми в свіжій 

вечірній імлі (М.Рильський). Ясні, охоплені багрянцем гори стояли до самого 

небокраю — далекого, синього, чистого (О.Гончар). Сніп пшеничний, важкий і 

пахучий, пливе в повітрі (Ю.Яновський). Се жайворонки. Се вони, невидимі, 

кидають із неба на поле свою свердлячу пісню (М.Коцюбинський). Струнке, 

зелене, веселе, воно маяло гілочками, наче раділо гостям (М.Коцюбинський). 

Відокремлені прикладки. Прикладки відокремлюються майже за тих 

самих умов, що й узгоджені поширені й непоширені означення. Є, проте, 

незначні відхилення від цих правил. І є ще одна особливість: відокремлені 

прикладки часто відділяються тире. 

Спостереження 1. У реченні: Твори великого українського філософа 

Григорія Сковороди пройняті вірою в людський розум — поширена прикладка 

великого українського філософа не відокремлена, бо вона стоїть безпосередньо 

перед означуваним іменником і не має обставинного відтінку.  

Спостереження 2. Учні записують і аналізують речення: Одна 

ромашка на весь луг стоїть — печальний спогад літа (І.Нехода). Прикладка 

відокремлена, бо вона, як помічають діти, відділена від означуваного слова 

іншими членами речення.  

Спостереження 3. У реченні: Лелеки, друзі літа, відлітають в дальню 

путь (М.Познанська) — прикладка відокремлена, бо вона стоїть після 

означуваного іменника.  

Спостереження 4. Діти записують і аналізують речення: І, 

притомлений Котигорошко, я на груди землі упаду (А.Малишко). Прикладка 

відокремлюється тому, що стосується займенника. Власне, вона тут має ще й 

уточнювальне значення. 

Спостереження 5. У реченні: Вірний син трудової поневоленої України, 

Шевченко став найглибшим виразником народних дум і надій (О.Гончар) — 

прикладка, відзначають діти, має відтінок причини. 

Спостереження 6. Учні записують підряд два речення: Як визволителів 

своїх нас зустрічали на кордоні (О.Підсуха). Як справжній лірик, Володимир 

Сосюра надзвичайно різноманітний у своїх переживаннях (Д.Біловус). Чому в 

першому реченні прикладка не відокремлена, а в другому майже така сама 

прикладка відокремлена? Учні ще раз пригадують основне правило, коли 

означення не відокремлюються і зупиняються на вислові: і не має 

обставинного відтінку. Таким чином вони доходять висновку, що в першому 



записаному реченні прикладка не має обставинного відтнку, а в другому — 

має, тому  відокремлюється. 

Спостереження 7. Діти записують речення: За шофера ми поставили 

тракториста Серьогу, на прізвище Півень (Ю.Яновський). Пояснюємо, що  

прикладки, які вводяться словами на ім’я, родом, так званий, 

відокремлюються. 

Матеріал  для  вправ .  Знайти прикладки й виділити їх, якщо треба, 

парними комами або парними тире: Ліс зустрів мене як друга горлиць теплим 

воркуванням (М.Рильський). Дивлячись на людей, усміхався і мій батько — 

великий добрий чоловік (О.Довженко). Нехай мене, Кармелюка, в світі 

споминають (Марко Вовчок). Амвросія Бучму як артиста я знав ще тоді, коли 

грав він у “Березолі” (М.Рильський). Час, великий диригент, перегортає ноти 

на пюпітрі (Л.Костенко). Перед тобою світ — великий том розкритий 

(М.Рильський). І земля — наречена в молочнім цвіту яблунево-рожевих садів 

— мліє солодко (Є.Маланюк). І жила в тій стороні бідна удова, і мала вона 

сина, на імення Івашко (С.Васильченко).  

Відокремлені обставини. Про відокремлення уточнювальних обставин 

уже йшлося. Тут варто це повторити. Тепер мова піде про відокремлення 

дієприслівникових зворотів і одиничних дієприслівників. 

Нагадуємо дітям, що дієприслівник у реченні виконує функцію 

другорядного присудка, який має значення обставини.  

Спостереження 1. Учні записують речення: Орли кружляють над 

степом і виглядають здобич. Одну і другу групи присудка вони 

перетворюють на дієприслівниковий зворот: Орли кружляють над степом, 

виглядаючи здобич. Орли, кружляючи над степом, виглядають здобич. 

Проводимо бесіду. Скільки має бути присудків при тому самому підметі, щоб 

можна було вжити дієприслівник? Щонайменше два. Коли доцільно вжити той 

чи той варіант щойно одержаних речень? Перший, коли описуємо степ; 

другий, коли йдеться про те, як орли знаходять собі їжу. Як на письмі 

виділяємо дієприслівниковий зворот? Парними комами. 

Спостереження 2. Чи завжди паузи збігаються з комами, якими 

виділяємо дієприслівниковий зворот? Перевіримо це на прикладі: На кладці, 

обнявшись, стояли дві дівчини і, забувши про все на світі, виводили стару 

сумовиту пісню (М.Стельмах). Діти помічають, що паузу ми робили перед 

сполучником і, а кому поставили після нього. Чому так? Бо ми парними 

комами акуратно виділяємо з обох боків дієприслівниковий зворот, а 

сполучник і в цей зворот не входить, він з’єднує два однорідні присудки 

стояли і виводили.. 

Спостереження 3.  Учні записують три речення (попереджуємо їх, що 

тут дієприслівники виділяти не треба): Я йшов не поспішаючи 

(Л.Первомайський). Бійці сиділи деякий час задумавшись (О.Гончар). Я був 

молодий, здоровий і міг працювати не втомлюючись (О.Довженко). У 

попередньому реченні одиничний дієприслівник обнявшись ми виділили, а ось 



у цих трьох реченнях їх чомусь не виділили. Чи й тут дії, названі 

дієприслівниками, так само другорядні? Ні. Отже, якщо одиничний 

дієприслівник у реченні називає основну дію, то він не відокремлюється. 
Повідомляємо учнів, що за бажанням автора можуть відокремлюватися 

обставини, які вводяться словами всупереч, наперекір, попри, залежно від, 

згідно з, подібно до, завдяки, внаслідок, на відміну від тощо. 

Матеріал  для вправ .  Дієприслівники й дієприслівникові звороти 

виділити, де треба, парними комами в реченнях (коми збережено): Старий 

підводиться і, не прощаючись, іде (О.Гончар). Вони прокинулись уранці і, 

взявши снасті, подались до Десни (Є.Гуцало). Іван з жахом побачив, як, 

виткнувшись з-за галузок, затрясли головами бородаті цапи 

(М.Коцюбинський). Було, незважаючи на таку рань, душно, як улітку 

(М.Коцюбинський). Хлопчики сиділи на крутому березі, звісивши ноги, і, 

стежачи за вудочками, вели тиху розмову (Ю.Яновський). Зозуля не тільки 

кує, а, захопившись, ще й хававкає (О.Донченко). Дівчата зачіпали Миколу, 

жартуючи, а він усе стояв похнюпившись (І.Нечуй-Левицький). 

 

В. Внесення 

Внесення перебувають поза граматичним зв’язком із членами речення. 

Серед внесень розрізняємо звертання, вставні слова і речення, вставлені 

конструкції, слова-речення та вигуки. 

Звертання. Звертання — це слово або словосполучення (поширене 

звертання), яке називає особу, зрідка — предмет, до яких звернена мова. 

Звертання в реченні звичайно виділяємо парними комами. Звертання часом 

можна сплутати з підметом.  

Спостереження 1. Учні записують два речення: Люблять свою 

Вітчизну діти. Любіть свою Вітчизну, діти (М.Рильський). І в першому і в 

другому реченні слово діти відповідає на питання хто? Як розрізнити, де 

підмет, а де звертання? Пропонуємо учням визначити особу присудків в обох 

реченнях.  У першому реченні дієслово стоїть у третій особі, як і підмет діти 

(вони), у другому — в другій особі, отже, не узгоджується з іменником діти 

(не можна сказати: “вони любіть”). Значить, це звертання. Учні роблять 

висновок: підмет, виражений іменником, можна замінити особовим 

займенником у третій особі, із звертанням цього зробити не можна. 

Спостереження 2. Чому в реченні: Засівайся, ниво, людям на добро 

(В.Симоненко) — ми без вагань визначимо, що слово ниво — це звертання? 

Якщо учні не здогадаються, запитуємо: у якому відмінку стоїть слово ниво? У 

кличному. А яка функція кличного відмінка? Бути звертанням, і тільки 

звертанням. 

Спостереження 3. Іноді перед звертанням вживають слова о, ой. Це 

можуть буди або вигуки, які виділяються комами, або підсилювальні частки, 

які не виділяються комами. Для порівняння відтворюємо ситуацію з “Натплки 

Полтавки” І.Котляревського. Микола ніби впізнав Петра й вигукує^ О, Петре, 



а звідки ти тут узявся? Петро віддає все зароблене Наталці, прощається з 

нею, а вона в плач: О Петре, а ти подумав, як я буду без тебе жити? У якому 

випадку після о буде пауза як після вигуку, а в якому паузи не буде? Отже, 

вигуки о, ой відділяються від звертання комою, а підсилювальні частки о, ой 

не відділяються. 

Матеріал  для  вправ .  Знайти звертання й виділити їх парними 

комами: Який ти, світе, теплий і широкий! (А.Малишко). Вийся, жайворонку, 

вийся над полями, розважай людську тугу ти піснями (М.Рильський). Україно! 

Слався нивами, слався рідними людьми! (Т.Масенко). Тобі, земле моя рідна і 

велика, матінко велична, мої всі поривання (О.Ольжич). О земле рідна, знаєш 

ти свій шлях у бурі, у негоді! (М.Рильський). О, спинися, прекрасна ранкова ця 

мить, — дай напитись твого життєдайного трунку (Г.Донець). “Ой сину, 

мій сину, —думала мати, — як же в мене за тебе душа перетліла” (І.Цюпа). 

Вставні слова і речення. Вставні слова і речення не несуть нової 

інформації, вони лише виражають особисте ставлення мовця до висловленого 

ним повідомлення. Вставні слова й речення не завжди виділяються паузами, 

але на письмі обов’язково відокремлюються парними комами. 

Спостереження 1. Щоб учні уміли знаходити вставні слова й речення і 

виділяти їх, потрібно, щоб вони знали їхнє значення. За значенням поділимо їх 

на п’ять розрядів (більше — важко дітям запам’ятати). Диктуємо 

характеристики розрядів, а учні записують у зошити через дві лінійки з тим, 

щоб потім подописувати приклади, які подаємо врозсип; діти вирішують, до 

якого розряду їх віднести. Остаточний запис матиме такий вигляд. 

1. Виражають упевненість або невпевненість: безперечно, справді, певна 

річ, щоправда, правду кажучи, мабуть, очевидно, може, а може, здається. 

2. Виражають задоволення або незадоволення: на щастя, на радість, 

нарешті, слава Богу, нівроку, на жаль, на сором, як на зло, чого доброго. 

3. Вказують на джерело повідомлення: кажуть, як кажуть, чую, бачу, 

по-моєму, на мою думку, на думку такого-то, згідно з таким-то джерелом. 

4. Вказують на зв’язок між думками: по-перше, по-друге, з одного боку, з 

другого боку, між іншим, крім того, навпаки, отже, наприклад, зокрема, а 

втім. 

5. Привертають увагу співрозмовника: чуєш, чуєте, бач, уявляєш, уяви 

собі, майте на увазі, зверніть увагу, між нами кажучи, вірите. 

Спостереження 2. Часом дехто за вставні сприймає частки навіть, 

майже, принаймні, приблизно, неначе тощо. Ці частки входять до складу 

членів речення і суттєво уточнюють їх. 

Учні записують і аналізують речення: Злива тривала майже годину 

(М.Трублаїні). Для нас у ріднім краї навіть дим солодкий та коханий (Леся 

Українка). Але глядіть, щоб панна була багата; щоб батько дав принаймні 

тисячу карбованців (І.Нечуй-Левицький). Якщо в цих реченнях не враховувати 

в складі членів речення часток майже, навіть, принаймні суттєво зміниться 



їхній зміст. Учні пробують це зробити і вказують, якого значення набуде зміст 

речень без цих часток. Отже, це не вставні слова, і виділяти комами їх не слід. 

Спостереження 3. Слова проте, однак можуть виступати в реченні то 

як сполучники, то як вставні слова. Учні записують два речення: Сонце 

зайшло, проте ще було видно (О.Гончар). З борців насміхалася доля, зростала, 

проте, їх громада (Леся Українка). У якому реченні проте можна замінити 

синонімічним сполучником але? У першому. Отже, тут маємо справу із 

сполучником, він поєднує два прості речення, і відокремлювати його не слід. 

У другому реченні проте нічого не поєднує, це вставне слово, і його 

відокремлюємо парними комами. 

Матеріал  для  вправ .  Знайти вставні слова й речення і виділити їх 

парними комами: По цих непролазних пущах, певно, ніколи не ступала людська 

нога (М.Коцюбинський). Дров у баби в дворі багацько. Видно, що тут у 

Карпатах є свої вигоди: люди принаймні не мерзнуть зимою в хатах (І.Нечуй-

Левицький — слово видно тут не встакне, а головне речення). Тут навіть 

повітря, здавалось, несло в собі золотисті відтінки (О.Гончар). Однак Соломії 

здалося, що їй треба йти просто перед себе (М.Коцюбинський). Остапові 

пощастило, однак, зачепитись якось за прибережну вербу (М.Коцюбинський).  

Вставлені конструкції. Вставлені слова і речення суттєво відрізняються 

від вставних слів і речень. Тим часом навіть в Українському правописі їх не 

розрізняють. Вставлені слова і речення вносять у речення додаткову 

принагідну інформацію. У реченні вони, залежно від інтонації,  виділяються 

або парними комами, або парними тире, або беруться в дужки. Їхня ж 

інтонація залежить від змісту речення і від волі автора. У кінці вставленого 

речення може стояти також знак оклику або знак питання. 

Спостереження. Зіставляємо відразу речення з трьома видами 

розділових знаків, щоб можна було порівняти їхню інтонацію: Коли Сашко 

думав про матір, а він тепер думав про неї майже постійно, він ніби стояв на 

гарячому пружному вітрі (В.Дрозд). Климко став навколішки, припав до води 

— холодна та добра! — тоді вмився і втерся галстуком од матроски (Григір 

Тютюнник). Там батько, плачучи з дітьми (а ми малі були і голі), не втерпів 

лихої долі, умер на панщині (Т.Шевченко). Учні, промовляючи вголос речення, 

з’ясовують, яка інтонація найкраще підходить до кожного з них. Врешті-решт 

доходять висновку: якщо вставлена конструкція вимовляється майже таким 

самим тоном, як і основне речення, то вона виділяється парними комами; 

якщо  вставлена конструкція вимовляється підвищеним тоном, то вона 

виділяється парними тире; якщо вставлена конструкція вимовляється 

пониженим тоном, то вона береться в дужки. 

Матеріал  для  вправ .  Знайти вставлені конструкції і відповідно до 

інтонації виділити їх розділовими знаками: Тим часом дозвілля (а цього добра 

в Ярини було чимало) вкупі з допитливим розумом напрямили дівчину на 

книжку (М.Коцюбинський). Я як зачув оте змагання, то у мене аж мороз поза 

спиною посипав, і — дай Боже но́ги! — мерщій хильки та хильки (Панас 



Мирний). Ще в сіянку випали дощі, а це — що вже година стоїть — тихо, 

сонячно (А.Головко). І золотої й дорогої мені, щоб знали ви, не жаль моєї долі 

молодої (Т.Шевченко). Той, що розмовляв з Валериком (Данько догадався, що 

це й є сам Водяник), був невеликого росту, але міцний, вузлуватий (О.Гончар). 

Слова-речення та вигуки. Обидва ці розряди лексики мають те 

спільне, що вони виступають замінниками речень. Слова-речення 

(стверджувальні так, аякже, авжеж, гаразд, добре, еге, атож, звичайно; 

заперечне ні, питальні що ж, а що) та вигуки в усній мові виділяються 

паузами, на письмі — комами, знаками оклику або (в середині речення) 

парними тире.  

Під час вивчення цієї теми основну увагу звертаємо на розрізнення слів 

так, о, ой і под. у різних значеннях.  

Спостереження 1. Зіставляємо слово так у реченнях: Так, я вільний, 

маю бистрі думи-чарівниці (Леся Українка). Так минуло кілька дуже довгих 

хвилин (О.Довженко). Так чом же ні співів не чуть, ні музик? (Леся Українка). 

Запитуємо, у якому реченні слово так можна замінити стверджувальною 

часткою авжеж. Отже, тут слово так відділяємо комою (і паузою). В інших 

випадках цього слова комою (і паузою) не відділяємо. У другому реченні 

слово так виступає обставиною способу дії (відповідає на питання як?), у 

третьому — в значенні сполучника тож. 

Спостереження 2. Так само зіставляємо речення: О, скільки в тобі 

краси, життя моє незгасне! (В.Сосюра). О скільки доль навіки розрубали мечі 

прадавніх схрещених доріг! (В.Симоненко). У якому з цих речень слово о 

можна замінити вигуком ах? У першому. Отже, це вигук, його відділяємо 

комою. У другому реченні о — підсилювальна частка. 

Матеріал  для  вправ .  Знайти слова-речення й вигуки й відділити їх 

комами: Так, танець за давніх-давен на меті мав благочестя (Л.Українка). 

Так музика ревла і півчі горло дерли за обідом, що й досі у вухах лунає 

(М.Кропивницький). Ах, які вишневі ті світанки, наче птиці ходять по землі 

(А.Малишко). О люди, люди, свою душу не замикайте на замки! (П.Тичина). 

 

7. Складне речення 

У складному реченні є два і більше синтаксичних центрів. Частини, що 

мають свої синтаксичні центри, вичленовуються як прості речення.  

Синтаксичний аналіз складного речення. Оскільки вивчення 

складних речень неможливе без постійного аналізу їхньої будови, то потрібно 

в цьому дотримувати єдиних і водночас простих, зрозумілих вимог. 

Будуючи схему складного речення, кожну його частину позначаємо 

прямокутником із вписаною в нього цифрою — номером простого речення. 

Сурядний зв’язок передаємо горизонтальною лінію, підрядний — лінією, 

опущеною вниз, безсполучниковий — перекресленою лінією. Наприклад, 

схема складного речення: Побіля лісової стежки (1), по якій майже не ходять 

(2), поміж тонких шабельок трави несподівано натрапляю на білі оченята 



конвалій (1) — за листям вони ледь помітні (3), а коли нагнути листя (4), коли 

зазирнути під кущики з різних боків (4), то раптово стрічаєшся з їхніми 

чистими поглядами (6) (Є.Гуцало) — матиме такий вигляд:  

 

 

 

 

Потрібно, щоб перед учнями, доки вони вивчатимуть складне речення, 

висіли таблиці синтаксичного аналізу речення. Ці таблиці повинні мати 

приблизно такий вигляд: 

 

І. Характеристика речення в цілому 
Цифровий 

код 

За метою висловлювання та 

інтонацією 

За будовою Кількість 

простих 

речень 

1 2 3 

0 — — — 

1 розповідне неокличне просте  1 

2 питальне неокличне складне [складносурядне] 2 

3 спонукальне неокличне [складнопідрядне з одним 

підрядним] 

3 

4 розповідне окличне [складнопідрядне з двома і 

більше підрядними] 

4 

5 питальне окличне [складне безсполучникове] 5 

6 спонукальне окличне [складна конструкція] 6 

 

ІІ. Характеристика простого речення 
Цифровий 

код 

Номер 

простого 

речення 

За синтаксичною 

роллю 

За синтаксичним 

центром 

За наявністю потрібних і 

другорядних членів 

речення 

0 1 2 3 

0 — — — — 

1 1) незалежне двоскладне повне поширене 

2 2) головне односкладне 

означено-

особове 

повне непоширене 

3 3) підрядне 

[підметове] 

неозначено-

особове 

неповне поширене 

4 4) [підрядне 

присудкове] 

узагальнено-

особове 

неповне непоширене 

5 5) [підрядне 

додаткове] 

безособове  

6 6) [підрядне називне  

4 

 
5 

 

3 

 
6 

 
1 

2 



означальне 

7 7) [підрядне 

обставинне] 

  

 

ІІІ. Характеристика членів речення 
Цифро

вий 

код 

Підмет Присудок Додаток Означення Обставини Внесення 

1 2 3 4 5 6 

0 немає немає немає немає немає немає 

1 простий простий 

дієслівний 

прямий узгоджен

е 

способу 

дії, міри 

й ступеня 

звертання 

2 складе-

ний 

складений 

дієслівний 

непрям

ий 

неузго-

джене 

місця вставні 

слова і 

речення 

3  складений 

іменний 

 прикладк

а 

часу вставлені 

слова і 

речення 

4  подвійний   причини слова-

речення 

5     мети  

6     умови  

7     допустовос

ті 
 

 
П ри мі тки .  1. Характеристики, що в квадратових дужках,  не враховуються при 

стислому аналізі речень і беруться до уваги при повному аналізі їх. 

2. Питань про те, якою частиною мови і в якій формі виражено той чи інший член 

речення, тут не передбачено, оскільки це до синтаксичного розбору речення не належить і 

тільки відволікає увагу від синтаксичного аналізу. 

 

Розбір складного речення проводиться в такій послідовності. Діти 

записують речення, підкреслюютьо його члени, нумерують частини: Докласти 

треба руки мозолясті (1), щоб красувався вбогий переліг нечувано багатим 

урожаєм (2) (М.Рильський). Креслять його схему:  

 

 

 

Повний аналіз речення учні починають за таблицею “Характеристика 

речення в цілому” (далі коди цих характеристик подаються в дужках): 

розповідне неокличне (1), складнопідрядне з одним підрядним (3), складається 

з двох простих речень (2).  

1 

2 



Після цього за таблицями “Характеристика простого речення” і 

“Характеристика членів речення” підряд характеризують спочатку перше, 

потім друге речення: 

1) докласти треба руки мозолясті: головне (2), безособове (5), повне 

поширене (1); підмета — немає (0), присудок докласти треба — складений 

дієслівний (2), додаток руки — прямий (1), означення мозолясті — узгоджене 

(1); 

2) щоб красувався вбогий переліг нечувано багатим урожаєм: підрядне 

обставинне (7), двоскладне (1), повне поширене (1); підмет переліг — простий 

(1), присудок красувався — простий дієслівний (1), додаток урожаєм — 

непрямий (2), означення вбогий — узгоджене (1), ще одне означення багатим 

— узгоджене (1), обставина нечувано — міри (1). 

Записана цифровим кодом, ця характеристика матиме такий вигляд: 

132. 1) 251. 021. 100 

        2) 711. 112. 210 

Тут перші три цифри відповідають характеристикам першої таблиці, 

наступні три — характеристикам другої таблиці, і останні шість — 

характеристикам третьої таблиці. Цифра 0 вказує на відсутність такого члена 

речення. Якщо в реченні є кілька однойменних членів, то їхні характеристики 

підсумовуємо і записуємо цифрою лише суму. Наприклад, у другому 

простому реченні виявилося два узгоджені означення (цифровий код кожного 

1), у сумі це дало цифровий код 2 (1+1). 

Поняття про складне речення. Перш ніж піде мова про види складних 

речень, треба, щоб учні навчилися виділяти в них прості речення й ставити 

між ними коми. При цьому попереджуємо дітей, що в складному реченні між 

частинами, які мають свої синтаксичні центри, звичайно ставимо коми. 

Коли між такими частинами коми не ставляться або ставляться інші розділові 

знаки, про це йтиметься пізніше. 

Спостереження 1. Учні записують ряд речень і аналізують їх, 

підкреслюючи синтаксичні центри: Лиш той творити може, хто любить свій 

народ (В.Сосюра). І ми стоїмо при началі своєї орбіти, і я відчуваю, як досвід 

приходить до сина (Б.Олійник). Чисте полудневе небо, і тихо-тихо, мовби все 

завмерло (О.Довженко). У першому реченні два прості речення (між ними 

одна кома), у другому й третьому — по три  прості речення (і по дві коми). 

Спостереження 2. Діти записують просте речення з однорідними 

присудками: Як би я тепер хотіла у мале човенце сісти і далеко на схід сонця 

золотим шляхом поплисти (Леся Українка). Чи в цьому реченні робимо паузу 

перед сполучником і? Робимо. А чому кому не ставимо? Діти пригадують 

правило про те, що між однорідними членами речення, з’єднаними 

одиничними сполучниками чи, або, та, і, кома не ставиться. Отже, прості 

речення з однорідними присудками, між якими кома не стаиться, не слід 

сплутувати зі складними реченнями, між частинами яких звичайно коми 

ставляться. 



Спостереження 3. Даємо учням записати складні речення з 

ускладненими простими реченнями: Одним однісінький бовваніє серед 

морської рівними крейсер вдалині, і, крім нього, ніде ні паруса, ні катерка 

(О.Гончар). Яблука й груші, справді, були такі манливі, що від них очей не 

можна було відвести (Ю.Збанацький). Хай це, можливо, і не найсуттєвіше, 

але ти, дитино, покликана захищати своїми долоньками крихітну свічечку 

букви “ї” (І.Малкович. Діти спочатку в складному реченні, орієнтуючись на 

синтаксичні центри, виділяють прості речення й ставлять між ними коми, а 

потім у простих реченнях знаходять ускладнення і відповідно виділяють їх 

розділовими знаками. Це найоптимальніший алгоритм вироблення в учнів 

пунктуаційних навичок. 

Спостереження 4. Щоб запобігти помилкам при побудові складних 

речень, записуємо на дошці одне за одним кілька неправильно утворених 

висловів і з допомогою учнів виправляємо їх. 

1. “Перше, на що я хочу звернути вашу увагу, — це на гігієну рук”. Що 

тут неправильно вжито? Якщо дітям важко буде виявити помилку, 

пропонуємо їм опустити підрядне речення. Виявляється: неправильно 

побудоване головне речення, воно повинно мати форму: Перше — це гігієна 

рук. 

2. “Я поспішав, але запізнився”. Нема належного зв’язку між простими 

реченнями: не вистачає на початку сполучника хоч, або недоречно вжито 

сполучник але — треба проте. 

3. “Осіннє листя таке гарне, і я їх збираю для гербарію”. Діти повинні 

помітити, що іменник листя має форму однини, а займенник їх стоїть у 

множині — нема між ними узгодження.  

Матеріал  для  вправ :  1)  виділити прості речення в складних і 

поставити між ними та в них коми: Повінь добрих почуттів затоплює душу 

вчителя, коли він чує, як довірливо тулиться до нього дитина (М.Стельмах). 

Загинув би напевно люд нещасний, якби погасла та маленька іскра любові 

братньої, що між людьми у деяких серцях горіла тихо (Леся Українка). 

Спинюся я і довго буду слухать, як бродить серпень по землі моїй 

(Л.Костенко). Як тільки вийдеш за поріг, лишивши рідний клас, немало 

сонячних доріг тобі розкрилить час (М.Упеник). Пусти мене, мій батечку, на 

гори, де ряст весняний золотом жаріє (Леся Українка); 2) виправити речення: 

“Основне, чим приваблює нас Мавка, — це щирістю почуттів”. “Наталка 

відмовляє всім женихам, яка дуже любить свого Петра”. “Якщо інститутка 

жорстоко знущається з кріпаків, то в образі її чоловіка Марко Вовчок показала 

типового ліберала”. 

Види складних речень. Розподіл складних речень за видами залежить 

від того, які зв’язки існують між їхніми частинами. Зв’язки ж оформляються 

насамперед за допомогою сполучників. Тому, приступаючи до розгляду цієї 

теми, повторюємо відомості про сурядні й підрядні сполучники. З’ясовуємо 



також значення слів сурядний (“рівноправний, рівноцінний, в одному ряду”) і 

підрядний (“залежний, підпорядкований”). 

Спостереження 1. Учні записують підряд три речення: Ми йшли у 

вуличнім прибої, й над нами квітли прапори. Як йшли ми в вуличнім прибої, над 

нами квітли прапори. Ми йшли у вуличнім прибої, над нами квітли прапори 

(В.Сосюра). Кажемо учням, що це три види складних речень. Зміст у них той 

самий, лише будова різна. Чим вони відрізняються одне від одного, як по-

різному поєднані між собою їхні частини? Діти помічають, що в першому 

реченні його частини поєднані сполучником сурядності, у другому — 

сполучником підрядності, у третьому — без сполучника. Так і називаємо ці 

речення: складносурядне, складнопідрядне і складне безсполучникове. 

Основний практичний критерій для віднесення складних речень до того 

чи того виду — сполучник між його частинами. 

Спостереження 2. Записавши речення: Спустився вечір, і одразу 

похолоднішало, хоч удень була нестерпна спека (О.Гончар) — діти 

встановлюють, що між його частинами є сурядний і підрядний зв’язок. Як 

назвати таке речення, коли воно і складносурядне, і складнопірядне? Мабуть, 

підійшла б назва змішане складне речення. Мовознавці їх називають 

складними синтаксичними конструкціями.  

Матеріал  для  вправ .  Визначити види складних речень, між їхніми 

частинами поставити коми: Пройшов дощ, і дерева заясніли під сонцем 

(У.Самчук). Лиш храм збудуй, а люди в нього прийдуть (Л.Костенко). Чули ви, 

як напровесні рано жайворонкова пісня бриніла? (Леся Українка). Гаснуть у 

плавнях летючі комети, тихо вмирає на заході ніч (А.Малишко). Хатки 

біленькі виглядають, мов діти в білих сорочках у піжмурки в яру гуляють, а 

далі сивий наш козак Дніпро з лугами виграває (Т.Шевченко). Сумно й серед 

лісу: вітри-суховії обголили його рясні віти, а ранні заморозки пожовтили та 

почервонили лист зелений (Панас Мирний). 

Складносурядні речення. Складносурядні речення можна легко 

розпізнати по тому, що їхні частини можуть існувати самостійно як окремі 

речення. У вживанні коми та інших розділових знаків між його частинами є 

чимало спільного з однорідними членами речення. Тому перед вивченням 

розділових знаків у складносурядному реченні цей матеріал треба повторити. 

Спостереження 1.  Діти записують речення і визначають у ньому 

синтаксичні центри та його вид: Хо сидить посеред поляни, а навколо нього 

панує мертва тиша (М.Коцюбинський). Чи можна з цього складного речення 

утворити два прості незалежні речення? Це просто зробити. Навіть не треба 

нічого міняти в них, хіба що пропустити сполучник а. 

Спостереження 2. Пропонуємо записати й прочитати вголос речення: 

Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів (Т.Шевченко). Чи дуже 

помітна пауза робиться між двома його частинами? Пауза ледве чується, а 

кома ставиться, бо речення складносурядне, складається з двох частин. 



Спостереження 3. Попереджуємо дітей, що зараз продиктуємо 

речення, у якому між його частинами кому ставити не треба, а вони, діти, хай 

дослідять, чим це зумовлене: На майдані сяйні огнища горять і дівчата 

заквітчані з парубками гомонять (Я.Щоголів). Пропонуємо розібрати за 

членами речення. Від якого присудка треба ставити питання до обставини 

місця на майдані? І від горять (де?), і від гомонять (де?). Отже, обидві 

частини мають спільний член речення, тому кома між ними не ставиться. 

Власне, кома між двома частинами складносурядного речення, 

з’єднаними одиничним сполучником чи, або, та, і, не ставиться, якщо є будь-

що спільне для обох частин (це спільне має стояти на початку всього речення): 

Мабуть, батько ще дужче посивів і мати ще дужче зігнулася (А.Головко). 

Тільки б хвороба не мучила тіло і туга минала душу (М.Зеров). Коли він 

торкався до струн скрипки, все на світі зникало і залишалася тільки музика 

(В.Собко). У першому реченні є спільне вставне слово мабуть, у другому — 

частка тіьки, у третьому — підрядне речення. 

Спостереження 4. Діти записують речення: Блискавка блисне — й 

камінь трісне (Нар. творчість). Ще мить — і Дрогичинська битва загримить 

(М.Бажан). Чи можна в цих реченнях замість тире поставити коми? Можна, 

але тоді вони читатимуться рівним голосом, без підвищення тону. Отже, тире 

тут вказує на експресивну вимову, це авторський розділовий знак. 

Крапка з комою між частинами складносурядного речення практично не 

вживається. 

Матеріал  для  вправ .  Визначити частини складносурядних речень і, 

де треба, поставити між ними коми або тире: Щось зіпсувалось у проводах, і 

електрики нема (Б.Антоненко-Давидович). Іду, й дороги переламані, гнучись, 

плазують із-під ніг (М.Бажан). Біляста туча небо полонила, і в ній котився 

сонця стиглий плід (А.Малишко). Прилинув вітер, і в тісній хатині він про 

весняну волю заспівав (Леся Українка). Восени розумнішою стає людина і ще 

м’якшим — трави прим’ятої шовк (М.Рильський). По городі, заплутуючись в 

огудинні, шукав собі на ніч місця вітерець і тихо-тихо шерехтіли доспілі 

маківки (М.Стельмах). На селі хутко, як сонце закотилось, помовкли голоси і 

помер всякий звук (М.Коцюбинський). Задер носа — й кочергою не дістанеш 

(Нар. творчість). 

Складнопідрядні речення. У складнопідрядному реченні є головне 

речення (від нього ставимо питання) і підрядне (відповідає на поставлене 

питання, так само, як залежне слово в підрядному словосполученні). Його 

частини взаємопов’язані. Підрядна частина взагалі не може існувати без 

головної, і не завжди головна зрозуміла без підрядної. 

У головній частині, як правило, є вказівне слово або його можна 

підставити. Вказівними словами бувають вказівні займенники цей, той, 

такий, стільки, означальні займенники весь, всякий, кожний у різних 

відмінках та вказівні прислівники так, настільки, тут, там, туди, тудою, 

тоді, відтоді, доти, тому́. Від них ставляться питання до підрядного речення. 



На початку підрядної частини стоїть сполучник підрядності або 

сполучне слово. Сполучників підрядності є чимало: що, як, щоб, якби, якщо, 

бо, коли, тому що, для того щоб, дарма що, незважаючи на те що, мов, 

немов, ніби, наче, так що і под. Сполучних слів є обмежена кількість: відносні 

займенники хто, що, який, чий, скільки, котри́й у різних відмінках; відносні 

прислівники як, наскільки, де, куди, звідки, кудою, коли, доки, відколи, чому, 

чого, навіщо. Сполучні слова обов’язково є членами підрядного речення. 

Спостереження 1. Учні записують прислів’я і, орієнтуючись на 

вказівні слова (у головному реченні) і сполучники підрядності та сполучні 

слова (на початку підрядного речення), визначають головні й підрядні 

частини: 1. Хто дбає, той (хто? ) і має. 2. Хто добре робить, тому (кому? ) 

зло не шкодить. 3. Ніколи другому не бажай того (чого? ), чого собі не 

хочеш. 4. Де згода панує, там (де? ) і горе танцює. 5. Куди орли літають, 

туди (куди? ) сорок не пускають. 6. Яке дерево, такий (який він  є? ) і плід. 

7. На те (навіщо? ) й муха на світі, щоб лінивий не спав. 8. Коли заграють, 

тоді (коли? ) й танцюють. 9. Як грають, так (як? ) і танцюй.  

Спостереження 2. У записаних прислів’ях учні визначають, якими 

членами речення виступають сполучні слова. У першому й другому реченнях 

хто — підмет, у третьому чого — додаток, у четвертому й п’ятому де, куди — 

обставини місця, у шостому яке— присудок, у сьомому щоб — сполучник 

підрядності, у восьмому коли — обставина часу, у дев’ятому як — обставина 

способу дії. 

Матеріал  для вправ .  Знайти вказівні слова в головних реченнях, де 

вони є, і визначити, якими членами речення виступають сполучні слова: Хто 

щиро поважа родину, свій рідний край, тому (кому? ) не всюди рай (Л.Глібов). 

Люблю я ті (які? ) часи, як сонце вже встає (М.Рильський). Є в житті і в 

мистецтві такі (які? ) речі, що жарти до них не кладуться (О.Гончар). 

Богдан мовчки зняв шапку, схилив голову перед пам’яттю тих (кого? ), що не 

повернулися до нас (М.Стельмах). Любов к отчизні де героїть, там (де? ) 

сила вража не устоїть (І.Котляревський). Мати тоді (коли? ) сита, коли 

діти не голодні (К.Гордієнко). Чайка квилить над морем тому (чому́ ? ), що 

хоче їсти, а не тужить за кимось (Ю.Яновський). 

Види підрядних речень. Підрядні підметові, присудкові й 

означальні. У мовознавстві поширені дві класифікації підрядних речень: 

структурно-семантична й логіко-граматична. 

За структурно-семантичною класифікацією, яку тепер використовують у 

школі, розрізняють з’ясувальні, означальні й обставинні підрядні речення. До 

з’ясувальних відносять усі речення, які відповідають на питання відмінків 

іменників, до означальних — які відповідають на питання прикметників, до 

обставинних — які відповідають на питання обставин. Крім того, виділяють 

ще так звані займенниково-означальні. Ця класифікація, проте, не сприяє 

розвиткові мислення школярів, бо не має достатнього логічного 

обґрунтування, а подекуди видається надуманою, штучною.  



Логіко-граматична класифікація виходить з того, що підрядне речення в 

розгорнутому вигляді замінює або уточнює якийсь член речення: підмет, 

присудок, додаток і т.д. (як воно і є насправді і як розглядаються, скажімо, 

обставинні підрядні речення в структурно-семантичній класифікації). Логіко-

граматичний аналіз складнопідрядних речень є, отже, прямим продовженням 

розбору простого речення за його членами і забезпечує правильне розумінню 

змісту аналізованого речення. Бо, зрештою, навіщо й потрібен синтаксичний 

розбір речення, якщо не для розкриття його змісту? Не для формальності ж. 

Тому саме логіко-граматична класифікація найкраще придається для 

аналізу підрядних речень у школі. При цьому встановлюється така 

відповідність між двома класифікаціями: підрядні підметові й додаткові, крім 

тих, які пояснюють займенник, за структурно-семантичною класифікацією 

належать до з’ясувальних; присудкові, означальні й ті, які пояснюють 

займенник, — до означальних. Визначення виду обставинних підрядних 

речень в обох класифікаціях тотожне. 

У визначенні виду підрядного речення за логіко-граматичною 

класифікацією важливу роль відіграє вказівне слово в головному реченні: 

яким членом речення воно виступає, такого виду й підрядне речення. 

Спостереження 1. Учні записують речення: Я в серці маю (кого?  

що? ) невмируще. Визначають, що слово невмируще у ньому — прямий 

додаток. А тепер пропонуємо слово невмируще замінити підрядним реченням: 

те, що не вмирає. Утворилося складнопідрядне речення: Я в серці маю те, що 

не вмирає (Леся Українка). Якщо підрядне речення вжито замість додатка і 

відповідає так само на питання додатка кого?  що?  (до того ж і вказівне 

слово те в головному виступає додатком), то як його логічно назвати? 

Звичайно, підрядним додатковим. 

Спостереження 2. Даємо записати речення: Народжене для безсмертя 

від зброї смертних не умре. Діти визначають, що підмет у цьому реченні 

(хто?  що? ) народжене. Пропонуємо замінити його підрядним реченням: Що 

народилось для безсмертя, від зброї смертних не умре (М.Рильський). 

Підрядне речення замінює підмет; отже, воно підметове. 

Спостереження 3. Так само просте речення І в ночі сил немає (яких? ) 

наше сонце погасить — замінюємо на складнопідрядне: І в ночі сил таких 

(яких? ) немає, щоб наше сонце погасить (М.Рильський). Підрядне речення 

виконує роль означення; отже, воно означальне. 

Спостереження 4. Діти записують речення: Та я не з боязких, нівроку 

(А.Малишко). Присудок у цьому реченні складений іменний не з боязких. 

Пропонуємо замінити його на підрядне речення: Та я не з тих (не  з  яких? ), 

що бояться. Підрядне речення що бояться уточнює присудок головного 

речення не з тих, виражений вказівним словом, яке потребує уточнення. Отже, 

підрядне — присудкове, без нього присудок головного речення сам по собі 

нічого не означає. 



Матеріал  для  вправ .  Знайти підрядні речення і визначити їхній вид 

(підметове, присудкове, додаткове, означальне): Щасливий (хто? ), хто сни 

має милі (Леся Українка). Той (хто? ), хто занепав духом, уже не страждає 

(Д.Павличко). Добре жить тому (кому? ), чия душа і дума добро навчилися 

любить (Т.Шевченко). Нема того (якого? ) дерева, щоб на ньому яка птиця 

не сиділа (Нар. творчість). На троянду (яку? ), що її Чубенко тримав у руці, 

падали виблиски заграви (Ю.Яновський), Настрій у нього був такий (який 

в ін  був? ), що він хотів обняти весь світ (О.Десняк). Данько не з таких (не  з  

яких? ), щоб повернути свої гроші тільки на себе, він і сестрі щось купить 

(О.Гончар). Мотря була не з таківських (не з  яких? ), щоб комусь 

покорятись (І.Нечуй-Левицький). 

Види підрядних обставинних речень. Життя і діяльність людини 

проходить у певних обставинах. Обставини бувають всілякі. Одні залежать від 

людини, інші не залежать;  одні сприяють їй, інші не сприяють. Для називання 

різних обставин люди створили прислівники. Але їх не вистачає, тому 

обставини часто позначають словосполученнями, а також підрядними 

реченнями. 

Спостереження 1. Діти пригадують розряди прислівників за 

значенням: способу дії, міри й ступеня, місця, часу, причини, мети, умови. 

Якщо їм це важко пригадати, називаємо прислівники за розрядами: 1) поволі, 

нашвидкуруч, гуртом; 2) дуже, надзвичайно, втрьох, якнайкраще; 3) угорі, 

здалеку, додому; 4) учора, пізно, з давніх-давен; 5) згарячу, знічев’я, зосліпу; 6) 

навмисне, наперекір, жартома; 7) принагідно, випадково, безумовно. Учні 

ставлять питання до них і називають розряд кожного. Обставини, які 

визначаємо в реченнях, мають такі самі назви, але їх на одну більше — є ще 

обставина допустовості. А підрядних обставинних речень ще на одне більше 

— є також підрядне наслідкове речення. 

Спостереження 2. Учні записують речення, знаходять обставинні 

підрядні речення та визначають їхній вид, ставлячи питання від головного 

речення до підрядного: Троянда квітнула, цвіла (як? ), мов іскра блискавиць 

(А.Малишко). Увага до нього була настільки велика (наскільки? ), що Дорош 

почував себе дуже незручно (Григорій Тютюнник). Куди голова задумає, то 

туди й ноги несуть (куди? ) (Нар. творчість). Вони танцювали доти (як 

довго? ), доки зовсім потомились (І.Нечуй-Левицький). На морі ставало 

темно (чому?  від  чого? ), тому що з берега насувала важка чорна хмара 

(О.Донченко). Восени залягає риба в ковбанях (навіщо? з  якою метою? ), 

щоб немудрі якісь бачити сни (М.Рильський). Якби ви вчились так, як треба, 

то й мудрість би була своя (за  якої  умови? ) (Т.Шевченко). Всі мовчали 

(незважаючи на що? ), хоча ніхто не спав (О.Гончар). 

Отже, щойно ми розглянули вісім видів підрядних речень. Про дев’ятий 

вид мова буде пізніше. 

Матеріал  для  вправ .  Знайти підрядні обставинні речення й 

визначити їхній вид: Народ сам скує собі долю (за  якої  умови? ), аби не 



заважали (М.Коцюбинський). Поволі звик я до цієї картини (як? ), як солдат 

на війні звикає до грому гармат (О.Довженко). Хоч було тільки надвечір, а під 

зеленими верхів’ями присмерки вже згусли зовсім (незважаючи на  що? ) 

(Петро Панч). Я посланий (з  якою метою? ), щоб виконать закон (Леся 

Українка). Де воля родиться, там загиба невіра (де? ) (Д.Павличко). 

Підрядні речення способу дії, міри й ступеня. Порівняльний зворот. 
Обставини способу дії, міри й ступеня — це якісно-кількісні обставини. 

Значення підрядних речень способу дії та міри й ступеня бувають настільки 

близькі між собою, що іноді їх важко розрізнити. Обидва ці види підрядних 

обставинних речень часто виражаються порівняльним зворотом. 

Спостереження 1. Учні записують речення: Про те, що діялось на 

Україні 1768 року, розказую так, як чув од старих людей (Т.Шевченко). 

Аналізуючи його, діти доходять висновку, що друге підрядне речення — 

підрядне способу дії, про це свідчить також вказівне слово так у головній 

частині. Чи можна слово так пропустити? Можна, зміст від цього не 

зміниться. 

Спостереження 2. Даємо учням записати ще речення: Двір заріс 

споришем та зеленіє, неначе лука повесні (М.Коцюбинський). Чи можна в 

головному реченні вставити вказівне слово так? Можна, і це підтверджує, що 

підрядне речення має значення способу дії. 

Спостереження 3. У реченні: Сонце пекло так, що й уночі степ пашів 

(Ю.Яновський) — до підрядної частини можна поставити питання і як? , і в  

якій  мірі?  У другому випадку в головній частині можна підставити замість 

вказівного слова  так слово настільки. Отже, це речення однаковою мірою і 

підрядне способу дії, і підрядне міри й ступеня. 

Спостереження 4. Діти записують речення: Часом Десна розливалась 

так пишно (наскільки  пишно? ), що у воді потопали не тільки ліси й 

сінокоси (О.Довженко). Учні, ставлячи питання, визначають, що тут маємо 

справу з підрядним реченням міри й ступеня. 

Спостереження 5. Учні записують підряд два речення: Мамина 

усмішка як сонце. Мамина усмішка, як сонце, зігріває нас. Діти встановлюють, 

що в першому реченні є один синтаксичний центр: усмішка (яка  вона є? ) як 

сонце. У другому реченні є два синтаксичні центри: усмішка зігріває і (хто?  

що? ) сонце. Слово сонце таки підмет, бо відповідає на питання називного 

відмінка. А  який же в цього підмета присудок? Пече, сліпить, сходить? Ні, 

зігріває, такий самий, як і в головному, але пропущений. Це речення неповне. 

Ось чому в першому реченні коми нема, бо між групою підмета і присудка 

кома не ставиться. А в другому порівняльний зворот як сонце виділено 

парними комами, бо це неповне підрядне речення способу дії. 

Отже, порівняльні звороти можуть бути членами речення або 

підрядними реченнями. У першому випадку вони не виділяються комами, у 

другому — виділяються, як і будь-яке підрядне речення. Порівняльні звороти 

— категорія стилістична, а не синтаксична. 



Матеріал  для  вправ .  Знайти підрядні речення, визначити їхній вид і 

виділити парними комами: На лови він їздив удень і вночі, риба йшла йому до 

рук, як приворожена (Ю.Яновський). На жаль, світ побудований так, що 

щастя людства здобувається ціною чиїхсь страждань (О.Довженко). Тітка 

так красиво говорить, ніби співає, ніби казочку вив’язує (Ю.Збанацький). Вона 

почала придивлятися до нього, наскільки це було в її змозі (М.Коцюбинський). 

Роса посипалась, як дощ (О.Гончар — маєтьсч на увазі: як сиплеться дощ). 

Стежка, неначе лоза виноградна, пнеться по білій стіні гори (Д.Павличко). 

Молоді дитячі голоси як дзвіночки (М.Коцюбинський). Ніч наче озеро в берегах 

неба (М.Коцюбинський). Гори наче линуть у небо чистим, легким візерунком 

(Леся Українка). 

Підрядні речення місця, часу, умови й допустовості. У житті ці 

обставини визначають умови існування людини. Підрядні речення місця й 

часу розрізняються легко. Проте іноді учні сприймають як підрядні місця або 

часу підрядні означальні та додаткові, якщо вони приєднані до головного 

сполучними словами на зразок де, куди, коли тощо Часом виникають труднощі 

в розрізненні підрядних речень часу й умови. Важко буває учням визначити 

підрядні речення допустовості. 

Спостереження 1. Учні записують підряд два речення: Скрізь, де не 

гляну, сухі тумани розляглися (Леся Українка). Щасливий чудесний край, де 

навіть вода могла приносити людині статки! (О.Гончар). Чи в обох складних 

реченнях підрядні речення є підрядними місця? Діти ставлять питання й 

переконуються, що тільки в першому є підрядне місця, у другому — підрядне 

означальне, бо відповідає на питання: який край?   

Спостереження 2. Знову учні зіставляють два речення: Уже зовсім 

розвиднілось, коли вони прибули в Лиманське (О.Гончар). В ті давні часи, коли 

йде наше оповідання, Запала долина не була поросла лісом (І.Франко). Діти, 

ставлячи питання, так само встановлюють, що лише в першому є підрядне 

часу, в другому — підрядне означальне, бо відповідає на питання: в  які  

часи?  

Спостереження 3. Диктуємо підряд два речення: Коли копають 

картоплю, ключ угорі журавлиний рідною мовою кличе в невідомі краї 

(М.Рильський). Коли здалеку глянути на Осокори, село здається повите 

золотою хмарою (Ю.Збанацький). Чи в обох випадках підрядні речення 

вказують на якийсь час? Учні відзначають, що про час ідеться тільки в 

першому підрядному — мається на увазі осінь. У другому вказівки на час 

нема. І відповідає воно на питання: за  якої  умови?  Отже, тут маємо справу 

з підрядним реченням умови, а не часу, хоч зовні, за будовою, перше й друге 

речення однакові. 

Спостереження 4. Діти записують речення: Хоча було холодно, проте 

хуторяни, жаліючи чобіт, прийшли босі (О.Гончар). Чи підрядне речення тут 

називає умову? Так. Чи та умова сприятлива для дії, названої в головному 

реченні? Ні, не сприятлива. Яке питання доцільно поставити від головного до 



підрядного: коли? за  якої  умови?  чи незважаючи на  що?  Останнє.  

Кажемо, що таке підрядне називається підрядним допустовим, і пропонуємо 

учням самим сформулювати його визначення. Диктуємо початок визначення: 

підрядним допустовим називається таке підрядне речення, яке називає 

умову… Учні мають його закінчити: … всупереч якій відбувається дія.  

Матеріал  для вправ .  Визначити вид підрядних речень у 

складнопідрядних реченнях: Я й справді ж бо, на крилах мрії ніжної 

гойдавшись, злітав аж ген туди  (куди? ), звідкіль мені земля була — як на 

долоні (П.Тичина). Люди стають великими тоді (за  якої  умови? ), коли 

народ прагне їх мати (І.Огієнко). Там (де? ), де зорі сяють з-за гори, над 

водою гнуться явори (А.Малишко). Моя душа — це світ з материками 

(який? ), де серед гір снується сто доріг (М.Руденко). Я дуже любив оцю пору 

року (яку? ), коли прогріте сонцем повітря пахне прив’ялою травою 

(Г.Білоус). Отак я раюю днів два або три (доки? ), аж поки не скосять траву 

(О.Довженко).  

Підрядні речення причини, мети й наслідкові. У житті причина й 

мета — це спонукальні обставини. Вони зумовлюють наслідок — позитивний 

або негативний. 

Спостереження 1. Учні записують речення: Більший меншого тусає та 

ще й б’є, затим що сила є (Л.Глібов). Підрядне речення відповідає на питання 

чому?  з  якої  причини Отже, це підрядне речення причини. Звичайно, 

сполучник затим що застарілий. А якими сполучниками його тут можна було 

б замінити? Діти називають сполучники бо, тому що, через те що й усно 

підставляють у записане речення. 

Спостереження 2. Іноді підрядне речення причини може 

приєднуватися до головного сполучниками неначе, ніби, мов і под. Учні 

аналізують речення: Обмерзлі кригою дерева дзвонили й лоскотіли, неначе 

вони були скляні (І.Багряний). Кількох прізвищ не називали, начебто їх і не 

існувало (П.Колесник) — і доходять висновку, що такі сполучники вказують на 

несправжню, гадану причину. 

Спостереження 3. Діти записують речення: Садили під тином ми 

акації колючі, щоб затінок і захист нам дали (М.Рильський). Підрядне речення 

відповідає на питання навіщо? з  якою метою? Отже, це підрядне речення 

мети. До речі, його можна переробити й на просте з тою ж обставиною мети: 

Садили під тином ми акації колючі (з  якою метою? ) заради затінку й 

захисту. 

Спостереження 4. Даємо записати ще одне речення з підрядним мети: 

Вийшов з хати карбівничий, щоб ліс оглядіти (Т.Шевченко). Пропонуємо 

дітям приглянутися, як виражено присудок у підрядній частині в 

попередньому записаному реченні і в цьому. Коли в підрядному реченні 

присудок виражаємо неозначеною формою дієслова? Якщо в головній і 

підрядній частині мислиться той самий діяч, тоді присудок у підрядній частині 

ставимо в неозначеній формі. Це речення так само можна переробити на 



просте з обставиною мети: Вийшов з хати карбівничий (з  якою метою? ) ліс 

оглядіти. 

Спостереження 5. Учні записують речення: Теплий туман слався по 

полю і налив балку по самі вінця, так що дерева потопали в ньому 

(М.Коцюбинський). Вважають, що підрядне наслідкове не відповідає на 

питання, як інші підрядні,  проте питання до нього все-таки можливе: і  який 

наслідок?  і  що з  того?  Але основним показником підрядного 

наслідкового є сполучник так що, не розділений паузою, а отже, й комою. 

Якщо б частину так залишити в головному реченні, то підрядне речення 

набуде значення способу дії або міри й ступеня: Теплий туман налив балку по 

самі вінця так, що дерева потопали в ньому. 

Матеріал  для вправ .  Визначити вид підрядних речень у 

складнопідрядних реченнях: Швидше будемо писати, бо хочеться спати і 

вам, і мені (Т.Шевченко). — Он ти яке! — вигукнув чумак до моря, — Тому 

тебе й багато є, що тебе ніхто не п’є! (О.Гончар). Чого вже не робила мати 

(з  якою метою? ), щоб її заспокоїти (П.Куліш). І зерно мусить вмерти, щоб 

дати в життєдавчому житі — життя (Є.Маланюк). В природі ніч існує для 

того, щоб у тиші росло всяке зілля і відпочивала людина (М.Стельмах). Хутір 

ховався серед дерев, так що влітку іншу хатку даремно очима шукатимеш, не 

знайдеш (М.Трублаїні). На небі зібралися великі хмари, так що можна 

сподіватися дощу (Н.Рибак). 

Складнопідрядні речення з кількома підрядними. Якщо таке 

складнопідрядне речення розчленувати за питаннями по двоє, то в кожній парі 

матимемо головне і підрядне речення. Складнопідрядне речення з кількома 

підрядними — це, власне, поєднання кількох складнопідрядних речень. 

Спостереження 1. Учні аналізують речення: Між козаками пройшла 

чутка, що пани отруїли короля за те, що він був прихильний до козаків 

(І.Нечуй-Левицький). Визначивши, що воно складається з трьох простих (є три 

синтаксичні центри), діти виділяють  у ньому два складнопідрядні речення: 

Між козаками пройшла чутка, що пани отруїли короля. Пани отруїли короля 

за те, що він був прихильний до козаків. У першому підрядне — означальне 

(яка  чутка?) ,  у другому — причини. 

Спостереження 2. Як можуть поєднуватися підрядні речення до 

головного і одне до одного? Учні встановлюють зв’язки між частинами в 

попередньому реченні: перше підрядне приєднане до головного, а друге — до 

першого підрядного. Як би ми назвали такий зв’язок: паралельним, 

однорідним чи послідовним? Чому послідовним? Бо речення приєднані одне 

до одного послідовно, ланцюжком. 

Спостереження 3. Учні записують речення: Я б цілу ніч дивився 

залюбки, як поплавом танок ведуть дівчата, як гопака саджають парубки 

(М.Старицький). Вони визначають, що речення складаються з трьох простих і 

обидва підрядні однаково залежать від того самого головного:  Я б цілу ніч 

дивився залюбки, як поплавом танок ведуть дівчата. Я б цілу ніч дивився 



залюбки, як гопака саджають парубки. Як би назвати такий зв’язок, коли два 

чи більше підрядних однаково залежать від того самого головного? А як ми 

називаємо складне речення, у якому всі частини рівноправні? Складносурядне. 

А ті частини, що однаково підрядні, як би нам назвати? Супідрядні. У нашому 

речення підрядні частини однорідні чи не однорідні? Отже, тут маємо справу 

із складнопідрядним реченням з однорідною супідрядністю. 

Спостереження 4. У реченні: Донеччино моя… Ти з піснею мене, коли 

гули гармати, послала, щоб тебе прославив я в піснях (В.Сосюра) — діти 

визначають три прості речення: головне і два підрядні. Але підрядні по-

різному приєднані до головного, навіть відповідають на різні питання. Отже, 

вони таки супідрядні, бо залежать від одного головного. Але чи однаково 

залежать, чи однорідні? Ні, неоднорідні. Значить, це складнопідрядне речення 

з неоднорідною супідрядністю. 

Отже, складнопідрядні речення бувають з послідовною підрядністю, з 

однорідною супідрядністю й з неоднорідною супідрядністю. 

Спостереження 5. Учні встановлюють, що в складнопідрядному 

реченні: Коли йти опівночі, коли йти в темряві, то здається, що морок, який 

оточує тебе, не звичайний морок… (Є.Гуцало) — є п’ять простих речень. 

Головне — то здається. До нього приєднані два однорідні супідрядні речення 

умови: коли йти опівночі, коли йти в темряві. Ще до головного приєднано 

підрядне речення підметове що морок не звичайний морок, яке має при собі 

залежне підрядне означальне який оточує тебе. Таким чином, у цьому реченні 

є однорідна й неоднорідна супідрядність та послідовна підрядність. Усі види 

підрядного зв’язку змішалися. Якби таке речення назвати? Складнопідрядне 

речення мішаного типу. 

Матеріал  для  вправ .  Визначити будову складнопідрядних речень з 

кількома підрядними: Над світом стояла така тиша, що було чути, як 

плакала надламана гілка (М.Стельмах). Дайте, тітонько, води напитись, бо 

так їсти хочу, що аж переночувати нема де (Нар. творчість). Яблуні тут 

заглядали мало не в кожну хату, де починалось життя, і, не сумуючи, стояли 

на цвинтарі, де кінчалось життя (М.Стельмах). Тут, де зібрались докупи 

в’язи, мабуть, гуртується шпачина колонія, бо шпаки сидять майже на 

кожному дереві (Є.Гуцало). Той, хто любить паростки кленові, хто діброви 

молоді ростить, сам достоїн людської любові (М.Рильський). Велике діло, 

коли людина має чисте сумління, коли ніякі тіні не каламутять, не збіднюють 

погляду (М.Стельмах). Коли мене запитують, як я став письменником, мені 

хочеться відказати, що не я вибирав літературу, а вона мене (Петро Панч). 

Розділові знаки в складнопідрядному реченні. Між частинами 

складнопідрядного речення звичайно ставляться коми, зрідка — тире. 

Двокрапка ніколи не ставиться. Іноді не ставиться й кома. 

Спостереження 1. Учні записують речення: Треба було ще глибоко 

розуміти, що мова тільки та невичерпно багата й гарна, яка виплекана твоїм 

рідним народом, яка живиться з народних джерел, що ніколи не замулюються 



(Петро Панч) — і встановлюють, що воно складається з п’яти простих речень. 

Між усіма частинами ставимо коми.  

Але не завжди. Є два випадки, коли кома між двома частинами не 

ставиться. 

Спостереження 2. Диктуємо два речення й коми в них: Соломія 

міркувала, що коли бра́ти у ліву руку, то плавні мусять швидко скінчитися. 

Соломія міркувала, що, коли бра́ти у ліву руку, плавні мусять швидко 

скінчитися (М.Коцюбинський). Діти відзначають, що в обох випадках маємо 

справу з послідовною підрядністю. Після цього пропонуємо порівняти 

вживання пауз та ком в обох реченнях й дошукатися причини, чому в одному 

випадку між двома сполучниками не ставимо коми, у другому — ставимо. 

Діти повинні зробити висновок, що коли частину, яка починається 

другим сполучником (коли), не можна випустити без шкоди для будови всього 

речення, то кому між двома сполучниками не ставимо, а якщо можна — то 

кому ставимо. При вимові у першому разі між сполучниками паузи нема, у 

другому — чується пауза.  

Спостереження 3. Учні пригадують, коли між двома частинами в 

складносурядному реченні, з’єднаними одиничним сполучником і, та, або, чи, 

кома не ставиться (“чиаботаі коми ковтає”). Після цього записують речення: 

Добре було б, коли б саме тепер хтось заглянув до нас в гості чи хоча б мама 

почала співати (М.Стельмах). Аналізуючи його, діти встановлюють, що це 

складнопідрядне речення з однорідною супідрядністю. Два супідрядні речення 

з’єднані між собою одиничним сполучником і і мають спільне головне, тому 

кому між ними не ставимо. 

Спостереження 4. Диктуємо речення: Щоб жить — ні в кого права не 

питаюсь (П.Тичина). Порівнюємо вимову цього речення, якби між його 

частинами стояла тільки кома, і з вимовою, яку заклав у нього автор. 

Матеріал  для  вправ .  Визначити будову складнопідрядних речень і 

між їхніми частинами, де треба, поставити коми: Як рука натрапить на ту 

струну, що ствердла від мовчання, шарпни струну безжалісно, потужно і 

брязни в неї, наче на пожежу (Леся Українка). Поле, зітхаючи вранці сивими 

кучматими туманами, думало, що пора готуватись до перших морозів, що 

хліба давно вже скошено й обмолочено, бо пташки, які протягом весни не 

давали йому заснути ні вдень ні вночі, виспівуючи сонячних пісень, уже давно 

полетіли в інші краї (Є.Гуцало). Отут, серед цвіту, здається, що якби людина 

повчилася мудрості в дерев, то не була б ворогом сама собі й природі 

(Є.Гуцало). Торік був уродив хліб, та як полили дощі, то позносило з гір 

половину снопів (І.Нечуй-Левицький). Але, може, настане та година, коли 

якогось дня відчиняться двері і в землянку увійде її сивий тато і, як в 

дитинстві, покладе свою руку на її коси та скаже, що вона найкраща і діти в 

неї найкращі в світі (М.Стельмах). 

Складне безсполучникове речення. Між частинами складного 

безсполучникового речення може бути сурядний зв’язок (як у 



складносурядному реченні) і підрядний (як у складнопідрядному), але цей 

зв’язок сполучниками не позначається, він передається лише інтонацією. У 

складному безсполучниковому реченні, якщо навіть його частини якось 

залежать одна від одної, визначити, де головне, а де підрядне речення, 

неможливо. 

Спостереження 1. Даємо учням записати підряд два речення: Стоять 

озера світлої краси, сади в росі земним багатством повні (А.Малишко). 

Махнула осінь в ліси — вони зацвіли пурпуровими, сірими та жовтими 

фарбами (І.Франко). Кожне з цих речень складається з двох частин. Чи в обох 

реченнях ці частини незалежні одна від одної? Яке з цих речень можна 

перетворити на складносурядне, а яке — на складнопідрядне? Чи було б 

доречно, якби ми в першому реченні замість коми поставили тире, а в другому 

— замість тире кому? Не забуваймо, що розділові знаки позначають певну 

інтонацію. 

Учні доходять висновку, що є два види складних безсполучникових 

речень: одні з них подібні до складносурядних речень (у них частини відносно 

рівноправні), другі — до складнопідрядних (у них частини відносно залежні 

одна від одної). І між їхніми частинами ставимо відповідно різні розділові 

знаки. 

Спостереження 2. Учні, орієнтуючись на інтонацію, на слух 

визначають, які розділові знаки треба ставити між частинами продиктованих 

учителем складних безсполучникових речень: Гаснуть у плавнях летючі 

комети, тихо вмирає на заході ніч (А.Малишко). Чайки сідають на воду — 

буде на морі погода (Ю.Смолич). Я пам’ятаю: на Дніпрі од берегів тих пахли 

трави (В.Сосюра). Пройшовши по небу, тепла, тиха червнева ніч стала 

оволодівати і землею; безмежний степ вщухав, корився, ніжнішав і м’якшав 

від її пестощів (Григорій Тютюнник). 

Матеріал  для вправ .  Визначити, які зв’язки існують між частинами 

складних безсполучникових речень, з якою інтонацією вони промовляються і 

які розділові знаки між ними доречно ставити: Без вітру не родить жито, без 

вітру вода не шумить, без мрії не можна жити, не можна нікого любить 

(М.Сом). Гаї шумлять — я слухаю. Хмарки біжать — милуюся (П.Тичина). І 

сниться сон мені: дивлюсь, в садочку, квітами повита, на пригорі собі стоїть, 

неначе (хто? ) дівчина, хатина (Т.Шевченко). Запізнилася весна в цьому році 

— квітень минав хворобливо важко: стояли впродовж холодні дні, потім 

блиснуло сонце, розтанули останні кучугури, запарувало, защебетало — й 

знову насупилося все, повітря стислося від холоду (Є.Гуцало). Чує Петро — 

тупотять коні… (П.Куліш). 

Розділові знаки між відносно незалежними частинами складного 

безсполучникового речення. Є чотири види розділових знаків, які можемо 

ставити між частинами речення: кома, крапка з комою, двокрапка й тире. І є 

два види складних безсполучникових речень: з відносно рівноправними і із 

залежними частинами.  



Пропонуємо учням розподілити розділові знаки між цими двома видами 

складних безсполучникових речень. Зрозуміла річ, що для першого виду 

підходять кома і крапка з комою, для другого — двокрапка й тире. 

Спостереження 1. Учні записують речення: Пригріло сонечко, обсохла 

земля, потягло орача в поле (М.Коцюбинський). Діти відзначають, що хоч у 

цьому складному реченні виражається певна послідовність дій, проте самі 

речення незалежні одне від одного, тому між ними досить поставити коми. 

Спостереження 2. Пропонуємо записати речення: На небі ні 

хмариночки, ні плямочки; високе та синє, воно дедалі починає жовтіти 

(Панас Мирний). Учні встановлюють, що це речення складається з двох 

частин, не з’єднаних сполучниками. Запитуємо, чи легко було б його читати, 

якби ми й між цими частинами поставили коми. Отже, роблять висновок учні, 

крапка з комою тут полегшує сприймання написаного.  

Спостереження 3. Діти записують речення: Голос його тремтів; лице 

горіло; очі світилися радістю (Панас Мирний). А чому тут між короткими, не 

ускладненими іншими розділовими знаками частинами поставлено крапку з 

комою, а не просто коми? Пропонуємо прочитати це складне речення одним 

подихом, ніби там стоять коми. Таке читання не передає потрібного настрою. 

Отже, крапка з комою змушує робити трохи довші паузи між частинами 

речення і тим увиразнює висловлювання. 

Матеріал  для вправ .  Визначити, які розділові знаки треба поставити 

між частинами складного безсполучникового речення — кому чи крапку з 

комою: Світить в блакиті сонце, зеленіють гори, джерельною свіжістю 

дихає вода (О.Гончар). У повітрі тихо; туман чи кіптява зависли у ньому, 

здіймаються над степом димчатим пологом; темні тіні стеляться довгими 

поясами від заходу аж до сходу (Панас Мирний). У лісі стало вільніше, 

оголившись, він похолоднішав і почорнів; сонячні плями здригаються під 

ногами і теж, здається, почнуть шарудіти (Є.Гуцало). Природа — 

наймудріший співрозмовник, рівного їй нема; вона допомагає вам відкрити в 

собі якості, про які ви й не підозрювали (Є.Гуцало). 

Розділові знаки між залежними частинами складного 

безсполучникового речення. Основне в даному разі — встановити критерії, 

коли ставити двокрапку, а коли тире. Почнемо з двокрапки, оскільки 

вживання цього розділового знака чітко обумовлене і його можна звести до 

двох пунктів. Пам’ятаймо, що чим більше правил, тим важче вони 

сприймаються. 

Перед тим як проводити спостереження, повторюємо випадки, коли 

ставимо двокрапку: перед прямою мовою після слів автора і перед 

однорідними членами речення, якщо в реченні є узагальнювальне слово. На 

що ж вказує двокрапка? Він сказав: … І раділо все: … Діти повинні звернути 

увагу на те, що після двокрапки щось розкривається, уточнюється. 

Спостереження 1. Учні записують речення: Про вирій знав я із дитячих 

літ: птахи летять у теплий дальній світ (О.Ющенко). Яке питання можна 



поставити від першого до другого речення? Діти називають питання: а  що 

саме  знав?  Отже, двокрапка вказує, що далі розкривається зміст першої 

частини.  

Спостереження 2. Учні записують ще одне речення з двокрапкою: І 

добре синові: в нього є мати, і добре матері: в неї є син (А.Малишко). Чи 

можна ці речення перетворити на складнопідрядні? Який сполучник слід 

поставити замість двокрапки? Сполучник бо, який вказує на причину. Діти 

повинні зробити висновок, що між двома частинами складного 

безсполучникового речення ставимо двокрапку ще й тоді, коли друга частина 

вказує на причину того, що повідомляється в першій частині. 

Далі разом з учнями міркуємо так. Якщо ми знаємо, коли треба ставити 

кому, крапку з комою, двокрапку, то коли ставити тире? Учні мають 

відповісти так: в усіх інших ви́падках. У яких? Про це докладно написано в 

підручнику. 

Спостереження 3. Даємо записати речення: На ярмарку почуто поміж 

людом — Кармеля вбито (Марко Вовчок). А чи за правилом поставлено тут 

тире? Ні, не за правилом. Виявляться, що там, де б мала бути двокрапка, 

ставлять тире, коли хочуть інтонаційно виділити другу частину речення.  

Матеріал  для  вправ :1)  визначити, які розділові знаки поставити 

між частинами складних безсполучникових речень: І плаче коник серед трав: 

нема мелодій (Л.Костенко). Ворушилися, займаючись буденним ділом: хто 

снідав, хто обідав, а хто вечеряв (Вал. Шевчук). Поглянь у себе: море там 

вирує, міниться і грає (Л.Горлач). Забудеш рідний край — тобі твій корінь 

всохне, вселюдське замовчиш — обчухраним зростеш (П.Тичина). Хмари чи 

грози — не гнись (Є.Маланюк). Вітер війнув — листя з клена жовте, 

жовтаво-золоте полетіло (П.Тичина). Ми люди прямі: що не до вподоби — у 

вічі прямо кажемо (Панас Мирний); 2) переробити складнопідрядні речення 

на складні безсполучникові (відновити прислів’я): Коли здобудеш освіту, то 

побачиш більше світу. Якщо хочеш їсти калачі, то не сиди на печі. Коли 

достигне яблучко, то само впаде. Слово не горобець, бо коли вилетить, то не 

зловиш. Брехня мов куля зі снігу, бо що далі котиться, то більша стає. 

Складні синтаксичні конструкції. Аналіз речень, у яких є 

сполучниковий і безсполучниковий, сурядний і підрядний зв’язок особливо 

розвиває мислення дітей. І тут обов’язково треба звернутися до таблиць 

характеристики складних речень.  

Матеріал  для вправ :  Зробити повний синтаксичний розбір реченнь, 

використовуючи цифрові коди: 1. Де знайти таку тишу, щоб почути, як 

б’ється серце землі? (Д.Чередниченко). 2. Небо вночі чисте, і видно, як 

падають зірки (Є.Гуцало). 3. Коли людина нудиться від неробства, для неї час 

— тиран, що мордує її, як отруєна стріла (С.Добровольський).4. Коли не сіє 

дощ і небо не хмарне, залюбки дивлюся, як із землею прощається сонце 

(Р.Андріяшик). 5. Був листопад, дерева давно чорніли голим віттям, але дні 

стояли напрочуд погожі, і старі люди говорили, що давно не пам’ятають 



такої теплої осені (О.Донченко). 6. Серпень цього року видався багатий, 

повітря настільки погустіло й поважчало, що, коли пролітала бджола чи 

ґедзь, струшувалося, наче голубі драглі (Вал. Шевчук). 7. Коли в дорогу ти 

збирався, казала мати, як прощавсь, щоб і чужого научався й свого ніколи не 

цуравсь (Д.Білоус). 8. Мені щось лоскоче в горлі, очі застилає гарячий 

туманець, але я знаю, що це ненадовго, що воно пройде (Григорій Тютюнник). 

Відповіді: 

1. 243. 1) 251.011.120    2. 163. 1) 111.130.030 

    2) 654.010.000       2) 254.030.000 

    3) 511.110.210       3) 512.110.000 

 

3. 144. 1) 711.110.07(3+4)0   4. 144. 1) 712.110.000 

   2) 211.132.000       2) 712.130.000 

   3) 611.111.000       3) 223.010.010 

   4) 713. 100.110       4) 511.112.010 

 

5. 165. 1) 112.110.000    6. 165. 1) 111.130.200 

   2) 111.112.120     ..2) 211.120.010 

   3) 111.130.010       3) 714.010.000 

   4) 211.110.100       4) 711.210.030 

   5) 513.011.230       5) 713.100.100 

 

7. 145. 1) 711.110.05(3+2)0   8. 165. 1) 111.112.020 

   2) 214.110.000       2) 111.111.100 

   3) 714.010.000       3) 214.110.000 

   4) 513.012.000       4) 513.100.020 

   5) 513.012.030       5) 512.110.000 

 

8. Чуже мовлення 

Чиєсь висловлювання чи думку можна просто переказати своїми 

словами або передати дослівно, прямою мовою чи цитатою. 

Розділові знаки при прямій мові. Чуже мовлення може записуватися у 

формі суцільного тексту (підря) або у формі діалогу, коли кожне 

висловлювання починають з нового рядка. Тут розрізняємо пряму мову і слова 

автора. 

Чуже висловлювання чи думка, передані від того, кому вони належать, 

називають прямою мовою. А слова, які вказують, кому належить пряма мова, 

називають словами автора.   

Спостереження 1. Діти записують підряд два речення, одне з 

узагальнювальним словом при однорідних членах речення, друге з прямою 

мовою, охопленою словами автора (диктуючи друге речення, називаємо 

розділові знаки): Все навкіл: і трави, і дерева, і кущі — наче завмерло 

(Ю.Смолич).  Він промовив тихо: “Ну то я йду”, — і пішов. Бесіда проходить 



приблизно так. Як виділяється пряма мова? Береться з обох боків у лапки. Чим 

подібне і чим відмінне вживання розділових знаків при прямій мові (не 

враховуючи лапок) і при однорідних членах речення, коли є узагальнювальне 

слово? І пряма мова, і однорідні члени речення виділяються спереду 

двокрапкою, після — тире. Єдине, чим відрізняється вживання розділових 

знаків при прямій мові і при однорідних членах, — це кома перед тире, яка 

ставиться після лапок. Після однорідних членів перед тире кома не ставиться. 

Учні складають схему розділових знаків при прямій мові: А: “П”, — а, 

де Аа — слова автора, П — пряма мова. 

Спостереження 2. Учні записують речення (диктуючи його, називаємо 

розділові знаки): “Невже оце та гречка, — кажу до Духновича, — що так біло 

нам цвіла в Чугуєві?” (О.Гончар). Знову діти визначають, що пряму мову 

беремо в лапки, а слова автора виділяємо комами з тире. Якщо кому ставили 

після лапок, то знак питання захоплюється лапками. Жартома кажемо, що 

кома й крапка дуже дрібненькі, тому лапки не можуть втримати їх, а знак 

питання й знак оклику та ще три крапки зачеплюються за лапки, тому й не 

викочуються за них. 

Учні так само складають схему розділових знаків: “П, — а, — п?” 

Так само розглядаємо й інші випадки вживання розділових зннаків при 

прямій мові, порівнюючи їх з двома вище наведеними прикладами. 

Спостереження 3. Після цього пропонуємо запис прямої мови у формі 

діалогу: Михась слухає товаришів і мовчить. І раптом каже: 

— Живе не може бути без сонця, — і обводить поглядом довкола. 

— І справді, — радісно всміхаються діти. — Все від сонця. І трава, і 

дерево, і рибка, й метелики. І людина не може жити без сонця… 

— І без води, — говорить дівчинка, дилячись на плин ріки… (І.Цюпа). 

Діти вказують, що запис у формі діалогу відрізняється від текстового 

запису лише тим, що пряма мова не береться в лапки, а кожна репліка 

починається з нового рядка і перед нею ставиться тире. 

Матеріал  для  вправ :  Проаналізувати вживання розділових знаків 

при прямій мові: Великий римський трибун Цицерон сказав: “Дім, у якому 

немає книг, подібний до тіла без душі” (І.Цюпа). “Сьогодні буде шторм”, 

— каже рибалка (Ю.Яновський). “Ой дідусю, кисле!” — “Що кисле, — 

відповідає дідусь, — то нічого. Мужик їсть кисле, то як дуб, а пани на 

солодощах пухнуть та брезкнуть…” (І.Сенченко). Хдопець розповів: 

— Стрінувся з чумаками, питають: “Куди ідеш? Мандруєш?” А я кажу 

— в Керелівку! А вони й кажуть: “Це ти ідеш у Моринці, а в Керелівку треба 

назад. Сідай, — каже, — з нами, ми довеземо”. Та й посадили мене на віз 

(С.Васильченко). 

Цитати. Цитата — це дослівно наведений уривок з якогось тексту для 

підтвердження або ілюстрації певної думки. У цитаті не можна нічого міняти, 

навіть розділових знаків. Цитата обов’язково береться в лапки і оформляється 

так само, як і пряма або непряма мова. 



Спостереження. Для ілюстрації диктуємо уривок з наукової або 

публіцистичної праці, називаючи й коментуючи розділові знаки, щоб діти 

звикали до них: Нинішнім обстоювачам тези стосовно російської мови в 

Україні, нібито все це “исторически сложилось”, корисно було б знати думеу 

з цього приводу І.Нечуя-Левицького: “Великоруський язик [в одному з творів 

— “поліцейський”. А.П.] не сам дійшов до границі імперії, а його допхали туди 

сотні тисяч російського війська, тюрми та Сибір”. 

По українському степу, читаємо у “Хмарах”, “посипались крупами 

москалі, полізли степовими мишами й сараною”. І ось вже став український 

степ “весь облитий людською кров’ю, весь червоний, увесь засипаний 

українськими кістками”, і “вся степова трава, всі степові квітки були наче 

обмочені в кров”. Уявивши все це, завершується цей уривок, Павло Радюк 

“подивився собі під ноги, чи не хлюпається кров під його ногами” 

(А.Погрібний).  
 

Післямова 

 

Запропоновані зразки спостережень над мовними явищами — 

орієнтовні. Можна будувати спостереження й по-іншому, виходячи з 

конкретної ситуації. Але основне — строго враховувати логіку мовної 

структури, яку діти сприйняли разом із природним засвоєнням рідної мови. 

Завдання вчителя — допомогти учням усвідомити цю логіку, зрозуміти, що 

мова — це не хаотичний набір різних поєднань звуків (інакше годі було б і 

оволодіти її такими багатими виражальними засобами), а певна система, 

впорядкована за об’єктивними, незалежними від окремих людей правилами й 

законами. 

Зазубрювання записаних у підручнику правил, коли вони не 

усвідомлені, не випливають з мовного досвіду, не сприяє ні пізнанню мовних 

фактів, ні розвиткові мислення дітей. Та й такі знання дуже нетривкі. Саме в 

процесі міркувань над мовними явищами діти набувають уважності, 

зміцнюють пам’ять і, що дуже важливо, виробляють у собі навички аналізу й 

різних життєвих явищ, виявлення в них прихованого, суттєвого, 

закономірного. Таким чином готуються й до життя, яке не завжди просте й 

зрозуміле. 
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