
КИЇВ
«ГРАМОТА»

2021

УКРАЇНСЬКА МОВА
Підручник для 8 класу

закладів загальної середньої освіти

2-ге видання, перероблене

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Олександр Авраменко,  
Тамара Борисюк,  

Ольга Почтаренко



УДК 811.161.2(075.3)
А21

Авраменко О. 
Українська мова : підруч. для 8 кл. закл. загальн. 

середн. освіти. — 2-ге вид., перероб. / Олександр Авра-
менко, Тамара Борисюк, Ольга Почтаренко. — Київ : 
Грамота, 2021. — 192 с. : іл.

ISBN 978-966-349-863-8
Основу цього підручника становить матеріал із 

синтаксису словосполучення та простого речення, 
а також із розвитку мовлення (згідно з вимогами чин-
ної програми для 8 класу). 

У цій навчальній книжці більш спрощено подано 
теоретичні відомості, а дидактичний матеріал дібрано 
за тематичним принципом.

УДК 811.161.2(075.3)  

ISBN 978-966-349-863-8

© Авраменко О. М., Борисюк Т. В., Почтаренко О. М., 2021
© Видавництво «Грамота», 2021

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(наказ Міністерства освіти і науки України від 22. 02. 2021 № 243) 

А21



3

Дорогі друзі!

Цього року ви починаєте опановувати синтаксис і пунктуацію, тобто переходите на ще 
вищий рівень вивчення української мови, адже речення стоїть значно ближче до мовної 
реальності, у якій ви живете. Звуки, слова та їхні особливості, котрі ви детально вивчали в 
попередніх класах, є будівельним матеріалом для речення, за допомогою якого ви вже мо-
жете передавати свої думки, інтонації та емоції. Ми дійшли до розділу науки про мову — 
синтаксису, який уже повною мірою вступає у взаємодію з реальним спілкуванням, необ-
хідним, як повітря, у нашому житті. 

Цей підручник допоможе вам у цікавій і сучасній формі опановувати крок за кроком 
знання із синтаксису словосполучення та речення, а також правильно ставити розділові 
знаки, від яких багато що залежить, коли нам доводиться висловлювати думки.  

Особливістю цієї книжки є, з одного боку, більш спрощений і доступний підхід до ви-
вчення граматичних явищ, а з іншого — новий формат підручника — той, який використо-
вують у Німеччині, Великій Британії, США й інших країнах світу з високим рівнем життя 
та освіти. Такий варіант підручника дає широкі можливості для використання ілюстрацій, 
таблиць і схем.

Сподіваємося, що вам буде цікаво вивчати синтаксис і пунктуацію за тематичним прин-
ципом добору навчального матеріалу. Це означає, що кожну граматичну тему ви будете за-
своювати, використовуючи мовний матеріал з якоїсь конкретної галузі життя: людина, вда-
ча й поведінка людей, спорт, вода, страви, одяг, сучасна музика, вишиваний рушник, замки 
України, мульт фільми та ін.  

Грамотне мовлення — невід’ємна ознака успішної людини. Підвищити свій мовний рі-
вень вам допоможе рубрика «Культура слова», у якій ви знайдете типові помилкові (час-
то суржикові) конструкції; проблемні наголоси, колоритні приказки. Ми пропонуємо 
для вивчення мови й матеріали мережі «Інтернет». Це зробить вашу роботу на уроці чи 
вдома більш різноманітною і цікавою. Переглядайте експрес-уроки (у пошукове віконце  
досить увести тему конкретного уроку) — вони сприятимуть якнайкращому засвоєнню мов-
них нюансів. 

У рубриці «Нове в правописі» подано доповнені правила написання загальних і власних 
назв українського й іншомовного походження.

Вправа для спостережень — правила — вправи для тренування — рубрика «Культура 
слова» — домашнє завдання — це типова будова кожного уроку. Сподіваємося, що такий 
формат сприятиме чіткості й організованості в опануванні української мови. Ознайомтеся з 
піктограмами, які, як маяки в морі, орієнтуватимуть вас на різні види роботи. Успіхів!

Автори

 — повторення;

 — спостереження;

 — творче завдання;

 — ключ-відповідь;

Умовні позначення:

— культура слова;

— словник;

— домашнє завдання.
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§ 1. МОВА — НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЗАСІБ СПІЛКУВАННЯ,  
 ПІЗНАННЯ І ВПЛИВУ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

А. Проведіть дослідження, зробивши такі кроки.

Крок 1. Прочитайте речення та визначте, якою частиною мови є кожне слово.  

Котажна мартинка пронутивила бунадцять стуранок. 
• Усі слова цього речення вигадані, їх немає в словниках, проте вам, напевно, вдалося впо-

ратися із завданням. Поміркуйте, за якими ознаками ви змогли визначити, до якої частини 
мови належать слова. 

Крок 2. Прочитайте набір слів. 

Урок, фізкультура, математика, о, а, закінчуватися, починатися, опівдні, десятий. 

• Якби із цих слів ви утворили речення, то про що в ньому йшлося б?  

Крок 3. Якої з трьох ілюстрацій стосується речення?

Нарешті ми знайшли Велику Ведмедицю! 

Результат. Виконавши попередні три завдання, поміркуйте, які мовні знання треба 
мати, аби було легко висловлювати думки, спілкуватися, розуміти почуте й прочитане. 

Б. Прочитайте текст і поміркуйте, чому мову називають системою знаків.   

Цікаво, що українці й болгари тим самим жестом позначають абсолютно протилежні відпові-
ді: ми, кивнувши головою, кажемо «так», а наші південні сусіди — «ні». На Мальті, висловлюючи 
заперечення «ні», злегка торкаються кінчиками пальців до підборіддя, повернувши кисть уперед, 
а у французів та італійців цей жест означає, що в людини щось болить. Так само буває зі словами: 
у різних мовах те саме слово може мати абсолютно різні значення. Порівняйте слова в таблиці. 

укр. булка — хліб із пшеничного борошна болг. наречена
укр. кава — ароматний тонізуючий напій япон. ріка
укр. кабан — дика чи свійська тварина фр. хатина

Отже, слова — це своєрідні знаки: француз, почувши слово кабан, уявляє хатину, украї-
нець — тварину, а японець — портфель. 

Мова — вид знакової діяльності людини, який полягає в застосуванні усталених у певній 
спільноті слів для позначення предметів, понять і явищ дійсності з метою обміну інформаці-
єю та фіксації за допомогою звукозапису чи письма. 

За допомогою мови ми спілкуємося та пізнаємо світ, можемо розчулити, порадувати й, навпа-
ки, засмутити людину, тобто можемо на неї впливати. 

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ 
ВИВЧЕНОГО

1 2 3
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• У попередніх класах ви вже навчилися розрізняти поняття «мова» і «мовлення». 
Як ви розумієте подане висловлення? 

Мовлення — це мова в дії.

1.  Прочитайте легенду й дайте відповідь на запитання.

Якось один вельможа, запросивши до себе гостей, поцікавився в муд реця, що на світі най-
краще. Мудрець відповів: 

— Найкраще у світі — це мова. За її допомогою будують міста, ми вивчаємо науки, здобуває-
мо знання, розуміємо одне одного, вирішуємо різні питання, висловлюємо радість, освідчуємося 
в коханні. Тому немає нічого кращого за мову. 

Такі думки припали до душі присутнім. Тоді вельможа поцікавився в мудреця, що ж на світі 
найгірше. Мудрець відповів:

— Найгірше у світі — це мова. 
Усі здивувалися такій відповіді, а мудрець пояснив: 
— За допомогою мови люди засмучують і розчаровують одне одного, обманюють, хитрують, 

сваряться. Мова може зробити людей ворогами, призвести до війни, вона може приносити в наше 
життя горе й зло, принижувати, ображати. Чи може бути щось гірше за мову?! 

Не всім було приємно слухати таку відповідь... (Нар. тв.).
• Які слова мудреця свідчать про те, що мова є засобом: а) спілкування; б) пізнан-

ня; в) впливу? 

2.  Випишіть народні вислови, у яких ідеться про мову як засіб впливу. Розкрийте 
зміст одного з них, навів ши приклад із художнього твору, історії або власного 
життя (три-чотири речення). 

1. Не кидай слова на вітер. 2. Байка байкою, а борщ стигне. 3. Шабля ранить тіло, а слово — 
душу. 4. Від теплого слова й лід розмерзається.

3.  Прокоментуйте кожний пункт пам’ятки вправних ораторів. 

Пам’ятка
Як стати вправним оратором

1. Короткі речення.
2. Чіткий план. 
3. Факти або звернення до почуттів. 
4. Оратор не енциклопедія: енциклопедія є в людини вдома.
5. Не шукайте ефектів, які не ведуть до головної мети.
6. Трибуна безжальна: людина на ній більше оголена, ніж на пляжі.
7. Пам’ятайте: що коротша промова, то менше шансів «провалитися».

 Навчіться переказувати текст про Демосфена так, щоб було цікаво його слухати. 
Скористайтеся порадами вправи 3.  

Мабуть, найбільш яскравим прикладом того, що може досягнути людина, є життя Демосфена. 
Його перша промова «провалилася». Природа наділила його якостями, що були не сумісні з ора-
торською діяльністю. Маленький зріст, слабкий голос, погана дикція, нервове посмикування плеча... 
Здавалося б, дорога до трибуни для нього закрита назавжди. Але Демосфен щодня приходив на бе-
рег моря і, набравши в рот камінців, відпрацьовував дикцію. Аби подолати смикання тіла, підвішу-
вав до стелі меч, який щоразу при надмірному рухові колов плече. Завдяки таким тренуванням Де-
мосфен позбувся своїх недоліків і став одним із найбільш блискучих ораторів (За Л. Зубенко). 
До речі... 

Розрізняйте слова книга та книжка. Зброшуровану в одне ціле й оправлену певну 
кількість друкованих або рукописних аркушів називаємо книжкою. Книга — це велика 
за обсягом або особливо важлива за змістом книжка. Наприклад: Серед стосів різних 
книжок явно вирізнялася енциклопедія — книга досвіду багатьох поколінь.

МОВА
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§ 2. ЛЕКСИКОЛОГІЯ

ПОВТОРЕННЯ 

А. Поміркуйте, чи є зв’язок між визначенням поняття «лексикологія» і значенням цього 
слова в грецькій мові, з якої воно походить. 

Лексикологія — розділ науки про мову, що 
вивчає наявні в ній слова.

Lexikos — словесний, словниковий і logos — 
учення.

Б. Прочитайте речення. Який із поданих нижче розборів лексичний? 

За переказами, апостол Андрій спочатку проповідував у Скіфії, а потім по Дніпру дійшов до 
місця, де згодом виник славний Київ. 

славний — прикметник, поч. ф. — славний, якісн., ч. р., Н. в., одн., тв. гр., повна ф., означ. 

славний   
славний — прикметник, багатозн., вжитий у прям. зн.: «той, що має велику славу, знамени-

тий», загальновжив., власне українське слово.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

• Поміркуйте й розкажіть, за якими ознаками слова об’єднано у дві групи (за потреби 
скористайтеся довідкою). Випишіть невідомі слова в зошит. 

А

Київ, минуле, пращури, Святослав, звичаї, 
вивчати, собор, пам’ятка

Мелітополь, історія, архітектура, Тарас, магі-
страт, ера, архаїчний, прогресувати

Б

десниця, князь, печеніги, боярин, перст, ра-
мено, ратний, єсть 

хмарошкряб, ясносоколово, гуглити, юзер, заба-
нити, хештег, блютуз, онлайн 

В

околиця, будинок, непередбачений, чергува-
ти, добірний, сонячний, човен, поважний 

інфінітив, котяра, патякати, ведмежатко, асимі-
лювати, суспільно-політичний, возвеличений 

Г

стежка, господар, картопля, гарний, пі вень, 
парубок, вогнище

плай, ґазда, бараболя, файний, когут, легінь, 
ват ра 

Довідка: загальнонародні та діалектні слова; застарілі слова й неологізми; загальновживані й 
стилістично забарвлені слова; власне українські та запозичені слова. 

УКРАЇНА

1)

2)

3)
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1.  Прочитайте текст. Знайдіть у кожному реченні слова, вжиті в переносному зна-
ченні, назвіть їх. 

Сонце сіло. Землю обняла тиха ніч. Небо розгорнуло намет свій — синій, широкий, глибо-
кий. Зорі, мов малі діти, видивлялися з нього своїми блискучими очима. Місяць плив по небу, 
розливаючи білуватий світ, котрий змішувався з вечірніми сутінками. Безжурно він дивився на 
гори, долини, на затихаюче місто (За Панасом Мирним). 

• Поміркуйте, що втратив би текст, якби всі слова, вжиті в переносному значенні, 
замінили на їхні відповідники з прямим значенням. 

2.  Прочитайте слова. Випишіть архаїзми й доберіть до них сучасні 
відповідники. 

Поміщик, князь, перст, повіт, очіпок, гетьман, уста, глаголити, 
хорунжий, кріпак, ратуша, вельможа, аероплан, кожум’яка, печені-
ги, чумак, чоло. 

• Підкресліть першу букву кожного виписаного слова. Складіть із них 
назву птаха, що гніздиться на Поліссі та в інших регіонах України. 

3.  Прочитайте два тексти з однаковим змістом, де не повторюється 
жодна з повнозначних частин мови, і виконайте завдання. 

Текст 1. Ішов мисливець лісом. Побачив на гілці білку. Скинув із плеча рушницю та на-
ціливсь у/вись. Білка — скік! — і визирає здаля з віття. Він мерщій у/слід — звірятко ще далі. 
Мисливець поспішив навпростець через кущі, та тільки й бачив пустунку. Огледівся — навколо 
хаща. Раптом — ґвалт! — угруз у яму. А білка з/гори: ках-ках (За О. Пономаревим). 

Текст 2. Простував ловець гаєм. Уздрів на галузці вивірку. Зняв із рамена гвинтівку й напра-
вив до/гори. Вивірка — плиг! — і виглядає віддалік із гілля. Той хутчій слідом — тваринка знову  
в/далеч. Ловець поквапився прямцем крізь чагарі, а її, капосниці, і слід пропав. Подивився — кру-
гом гущавина. Зненацька — ой, леле! — застряв у вибоїні. А вивірка з/верху: ха-ха (А. Матвієнко).

А. Доведіть, що синоніми можуть мати однакове значення, а можуть бути близь-
кими за значенням (мати різні відтінки). Проілюструйте свої думки прикладами 
з наведених текстів.

Б. Який текст, на вашу думку, колоритніший? Чому ви так вважаєте? 

В. Яке з виділених слів треба написати окремо? Чому? 

До речі... 

1934 року в м. Парижі на лінгвістичному конгресі провідні фахівці світу визнали 
українську мову третьою з-поміж усіх мов світу (після французької та фарсі). Перемож-
ців визначали за різними критеріями: милозвучність, синтаксична гнучкість, лексичні 
можливості... Саме синонімічне багатство української мови є однією з її характерних 
ознак. Скажімо, дієслово бити має аж 45 синонімів! А скільки віршів побудовано на 
цьому мовному багатстві... 

БАЛАКУНИ

Будував Базіка дім — 
сім дверей і вікон сім. 
Торохтій допомагав: 
язиком дошки тесав.
Метушився Пустомеля: 
— Скоро будуть стіни й стеля. 
Говорун клав на словах 
з жерсті цинкової дах. 

І Патякало не плакав: 
— Я усе покрию лаком. 
Балакун все щебетав,
нахвалявся, обіцяв 
для гостей спекти в печі 
пиріжки та калачі. 
В дім без вікон, без дверей 
Лепетун скликав гостей.

О. Сенатович 
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А. У яких реченнях омоніми стали причиною непорозуміння, а в яких вони вжиті для ство-
рення суто комічного ефекту? 

Б. У якому реченні використано багатозначні слова? 

5.  Згадайте, які слова називаємо антонімами. Заповніть пропуски потрібними за змістом 
словами й запишіть утворені вислови в зошит. 

Хто вчиться змолоду, не знає ... голоду. 
Сумний грудень і в свято, і в ... . 
Знаєш — кажи, не знаєш — ... . 

На чорній землі ... хліб родить. 
Скупий складає, а ... споживає. 

6.  Прочитайте текст і виконайте завдання. 

СВІТОВІ ВИНАХОДИ УКРАЇНЦІВ
Винахідником гелікоптера є київський авіаконструктор Ігор Сікорський. 1931 року він за-

патентував проєкт машини з двома пропелерами — горизонтальним на даху та вертикальним 
на хвості. Понад пів століття всі президенти США користуються послугами гелікоптерів Ігоря 
Сікорського. 

Уродженець Житомира Сергій Корольов є конструктором ракетно-космічної техніки й за-
сновником космонавтики. 1957 року він запустив на навколоземну орбіту перший в історії су-
путник Землі. 

Харківський учений Анатолій Малихін придумав, як зробити аналіз крові безкровним. Він 
створив прилад, п’ять датчиків якого прикріплюють на певні ділянки тіла людини, після чого на 
екрані комп’ютера з’являється 131 показник здоров’я. 

4.  Згадайте, що таке омоніми й багатозначні слова. Прочитайте речення та виконайте 
зав дання. 

— Хлопче, що робиш? 
— Їм. 
— Усе їм. А собі? 

Сьогодні футболісти покинули поле без голів. 
У полі зору тепер було футбольне поле. 

Ой піду я в чисте поле, там дівчина просо поле. 

— У нашому лісі багато лисичок, — почав брат розмову. 
— Коли маленькі, вони не хижі, навіть я їх не боюся, — заявила мо-

лодша сестричка. 
— Та й коли великі, вони смачні! Чого їх боятися? — заперечив брат.
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Мало хто знає, що прообраз компакт-диска наприкінці 1960-х років винайшов науковець Київ-
ського інституту кібернетики В’ячес лав Петров. Тодішній винахід не мав нічого спільного з музи-
кою, його використовували для суто наукових потреб. 

На початку 1870-х років полтавець Федір Піроцький розробив технологію передавання 
електроенергії через залізний дріт, а 1880 року він представив проєкт застосування електрики 
для руху залізничних потягів. Через рік у Берліні поїхав перший трамвай, вироблений компані-
єю «Siemens» за схемою українця (З інтернету). 

А. Випишіть у зошит приклади таких груп лексики (по два-три слова). 

Власне українські слова: _____________ .
Запозичені слова: ___________________ .
Загальновживані слова: ______________ . 
Стилістично забарвлені слова: _________ . 
Антоніми: _________________________ .

Б. Доберіть і запишіть синоніми до виділених слів.

7. Напишіть невеликий роздум (п’ять–сім речень) для шкільного сайту на тему
«Суржик і просторічні слова в телефонних повідомленнях ровесників — це не-
знання мови, мовні лінощі чи підліткова хвороба?».

КУЛЬТУРА СЛОВА

А. Запам’ятайте, як треба наголошувати слова. 

Український, вибоїна, гущавина, підлітковий, учення. 

Б. Запам’ятайте правильний варіант слововживання. 

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО

являється пам’яткою є пам’яткою

не знати історію не знати історії

дякуючи знанням завдяки знанням

жити на Україні жити в Україні

на протязі століть протягом (упродовж) століть

1. Запишіть п’ять–сім діалектизмів вашого регіону або одного з прочитаних на уроках
літератури художніх творів. Розкрийте лексичне значення цих слів.

2. Перегляньте в інтернеті експрес-уроки «Змерзнути й замерзнути — одне й те саме?»,
«Гривна чи гривня?», «Питання чи запитання?» (автор О. Авраменко) і підготуйте роз-
повідь про ці пароніми (за бажанням).
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ПОВТОРЕННЯ 

А. Поміркуйте, чи є зв’язок між визначенням поняття «фразеологія» і значенням цього 
слова в грецькій мові, з якої воно походить. 

Фразеологія — розділ науки про мову, що вивчає 
стійкі сполуки слів.

Phrasis — зворот, вислів і 
logos — учення.

Б. За яким принципом записано сполуки слів у дві колонки? 

кіт наплакав
крокодилячі сльози 
жити чужим розумом 
два чоботи — пара

кіт нашкодив
мамині сльози 
жити з оптимізмом 
батькові чоботи 

В. Випишіть стійкі сполуки слів (фразеологізми). 

Сидіти на шиї, боки відлежувати, товаришувати з ровесниками, плакати від побаченого, бай-
дики бити, часто тренуватися, упертий хлопець, жити на широку ногу, робити з мухи слона, чи-
тати цікаву книжку.

Г. Установіть відповідність між фразеологізмами та джерелами походження. 

            Фразеологізм           Джерело походження

А  бути чи не бути  1  Біблія
Б  теревені правити 2  мова народу
В  нести свій хрест 3  антична міфологія
Г  ахіллесова п’ята 4  вислови письменників

Прислів’я та приказки вважаємо фразеологізмами: Баба з воза — кобилі легше. Бережи 
честь змолоду.  

Стійкі сполуки слів, які в певних ситуаціях повторюємо без змін, — це мовні кліше й скла-
дені найменування. Від власне фразеологізмів вони відрізняються тим, що їхні складники 
зберігають своє пряме лексичне значення і їм не властиве емоційне забарвлення: брати 
участь, відігравати роль, добрий день, на добраніч, пленарне засідання (мовні кліше); во-
лоський горіх, петрів батіг (складені найменування). 

1. Поясніть значення фразеологізмів одним словом, скориставшись матеріалом із довідки. 

Не із заячого пуху, хоч картину малюй, на сьомому небі, не видавиш і слова, стріляна птиця, 
голова варить, не всі вдома, мов у воду опущений. 

Довідка: неговіркий, дурний, розумний, сміливий, пригнічений, щасливий, досвідчений, кра-
сивий.

§ 3. ФРАЗЕОЛОГІЯ


