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Дорогі друзі!

Цього року ви починаєте опановувати синтаксис і пунктуацію, тобто переходите на 
ще вищий рівень вивчення української мови, адже реченнями переважно ми послугову-
ємося в мовній реальності. Звуки, слова та їхні особливості, котрі ви детально вивчали в 
попередніх класах, є будівельним матеріалом для речення, за допомогою якого вже мо-
жете передавати свої думки, інтонації та емоції. Синтаксис уже повною мірою вступає у 
взаємодію з реальним спілкуванням, необхідним, як повітря, у нашому житті. 

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

особливістю цієї книжки є, з одного боку, більш спрощений і доступний підхід до 
вивчення граматичних явищ, а з іншого — новий формат підручника — той, який вико-
ристовують у Німеччині, великій Британії, СШа й інших країнах світу з високим рів-
нем життя та освіти. такий варіант підручника дає широкі можливості для використання 
ілюстрацій, таблиць і схем.

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

Грамотне мовлення — невід’ємна ознака успішної людини. Підвищити свій мовний 
рівень вам допоможе рубрика «Культура слова», у якій ви знайдете типові помилкові 
(часто суржикові) конструкції; проблемні наголоси; колоритні приказки. ми пропонує-
мо для вивчення мови й матеріали з мережі «Інтернет». Це зробить вашу роботу на уроці 
чи вдома більш різноманітною і цікавою. Переглядайте експрес-уроки в інтернеті (у по-
шукове віконце досить увести тему конкретного уроку) — вони сприятимуть якнайкра-
щому засвоєнню мовних нюансів. 

У цьому підручнику ви знайдете рубрику «За новою редакцією правопису», у якій по-
дано найбільш вживані написання загальних і власних назв українського й іншомовного 
походження, правила використання розділових знаків за новою редакцією «Українсько-
го правопису» (2019).

вправа для спостережень — правила — вправи для тренування — тестові завдання 
у форматі ЗНо — рубрика «Культура слова» — домашнє завдання — це типова будова 
кожного уроку. Сподіваємося, що такий формат підручника сприятиме чіткості й орга-
нізованості в опануванні української мови. ознайомтеся з піктограмами, які, як маяки в 
морі, орієнтуватимуть вас на різні види роботи. Успіхів!

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

 А. Проведіть дослідження, виконавши завдання.

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

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?  

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 
відповіді: ми, кивнувши головою, кажемо «так», а наші південні сусіди — «ні». На мальті, 
висловлюючи заперечення «ні», злегка торкаються кінчиками пальців до підборіддя, а у 
французів та італійців цей жест означає, що в людини щось болить. так само буває зі сло-
вами: у різних мовах те саме слово може мати 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, 
українець — тварину, а японець — портфель. 

всТУП

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

За допомогою мови ми спілкуємося й пізнаємо світ, можемо розчулити, порадувати 
й, навпаки, засмутити людину, тобто можемо на неї впливати. 

•  У попередніх класах ви вже навчилися розрізняти поняття «мова» і «мовлення». Як 
ви розумієте подане речення? 

мовлення — це мова в дії.

1.  Прочитайте легенду та дайте відповідь на запитання.

Якось один вельможа, запросивши до себе гостей, поцікавився в муд реця, що на світі 
найкраще. мудрець відповів: 

— Найкраще у світі — це мова. За допомогою мови будують міста, розвивається куль-
тура народів. За допомогою мови ми вивчаємо науки, здобуваємо знання. а ще за до-
помогою мови люди можуть зрозуміти одне одного, вирішувати різні питання, просити, 
вітати, миритися, виконувати прохання, надихати на подвиги, висловлювати радість, 
освідчуватися 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. За допомогою мови 

можна обманювати, хитрувати, сваритися. мова може зробити людей ворогами, призвести 
до війни; використовуючи її, руйнують міста й навіть цілі держави, 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) пізнання; 
в) впливу? 

2.  Випишіть 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 (Нар. тв.).

3.  Прокоментуйте кожний пункт пам’ятки для вправних ораторів. 

Пам’ятка
Для вправного оратора

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».

§ 1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнан-
ня і впливу
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ЗА НОВОю РедАкцією ПРАВОПИСу

Правопис власних назв
У назвах історичних подій, епох, календарних періодів і свят із великої букви пи-

шемо перше (або єдине) слово та власні назви: епоха Бароко [вилучено Свято Пере-
моги і Вітчизняна війна].

Примітка. У назвах свят День Незалежності України, День Соборності Украї-
ни, День Конституції України з великої букви пишемо всі слова.

•
в усталених сполуках слів, які використовують у розмовній мові, слова Бог, Господь 

та ін. не вживаємо як їхнє найменування, їх пишемо з малої букви: бог зна що (невідомо 
що), бог зна коли (невідомо коли), господь із тобою (із вами) (вживаємо як здивування, 
заперечення, докір), бог із ним (з тобою) (вживаємо на знак згоди, примирення, про-
щення та ін.). З малої букви пишемо вигуки боже, господи, господи боже мій, боже збав, 
крім випадків, коли слова Боже, Господи є звертанням до Бога.

•
Назви сайтів без родового слова пишемо з малої букви (твіттер, гугл), назви сай-

тів із родовим словом пишемо з великої букви та в лапках (мережа «Фейсбук», енци-
клопедія «Вікіпедія»); назви сайтів, вжиті як назви юридичних осіб, пишемо з великої 
букви та без лапок (РНБО ввела санкції проти Яндекса).

•
Назви спортивних нагород пишемо з малої букви: золота (срібна, бронзова) медаль, 

олімпійська медаль. так само: закінчити школу із золотою (срібною) медаллю.
Назви виробничих марок, технічних виробів (машин, приладів і т. ін.) беремо в 

лапки й пишемо з великої букви: автомобілі «Тойота» («Вольво», «Фольксваген»), лі-
так «Боїнг-777», трактор «Слобожанець». 

але назви виробів беремо в лапки й пишемо з малої букви: «тойота», «вольво», 
«фольксваген» (автомобілі), «боїнг» (літак), «слобожанець» (трактор).

4.  Навчіться переказувати поданий текст так, щоб було цікаво його слухати. Ско-
ристайтеся порадами вправи 3 (с. 5).  

мабуть, найбільш яскравим прикладом того, чого може досягнути людина, є біографія 
Демосфена. Його перша промова «провалилася», та інакше й бути не могло: природа наді-
лила чоловіка якостями, що були не сумісні з ораторською діяльністю. маленький зріст, 
слабкий голос, погана дикція, нервове посмикування плеча... Здавалося б, дорога до трибу-
ни для нього закрита назавжди. але Демосфен не опустив рук: щодня він приходив на берег 
моря і, набравши в рот камінців, відпрацьовував дикцію. При кожному неправильному по-
ложенні язика камінці впиналися в піднебіння; говорив так голос но, щоб заглушити шум 
морського прибою. аби подолати смикання тіла, підвішував до стелі меч, який щоразу при 
надмірному рухові колов плече. Неймовірно, але завдяки таким тренуванням Демосфен по-
збувся своїх недоліків і став одним із найбільш блискучих ораторів (За Л. Зубенко). 

А.  Чи сподобався вам поданий текст? Що нового ви дізналися про оратора? 

В.  Чого в нього навчилися? 

до речі... 
Розрізняйте слова книга й 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. Напри-

клад: Серед стосів різних книжок явно вирізнялася енциклопедія — книга досвіду бага-
тьох поколінь.
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   Прочитайте діалог і розкажіть, через що виникло непорозуміння. 

У житомирському супермаркеті: 
Касирка: З вас 570 рублів. 
Покупець (розгублено): але я не маю рублів...
Касирка (з люттю в голосі): а як можна йти до магазину без грошей? 
Покупець (жартівливо): а гривнями розрахуватися можна? 
Касирка (з обуренням): ви знущаєтеся? Давайте гривні й не морочте мені голову! 

основною ознакою культури мовлення є нормативність. 
Мовна норма — сукупність усталених мовних засобів, що відповідають системі 

мови й сприймаються її носіями як зразок спілкування в суспільстві. Кожна з мовних 
і мовленнєвих норм завжди співвідносна з певними мовними одиницями — орфоепіч-
ними, лексичними, граматичними, стилістичними та ін. З огляду на це й визначають 
різні мовні норми: 

• орфоепічні (не [грайут′с′а], а [грайуц′:а]);
• лексичні (не живописна, а мальовнича галявина);
• фразеологічні (не приймати, а брати участь);
• граматичні (навчатися не музиці, а музики);
• орфографічні (не піцца, а піца);
• пунктуаційні (Не Він мабуть запізниться, а Він, мабуть, запізниться);
• стилістичні (у науковому стилі — не глибоченне, а глибоке море). 
мовні норми єдині й обов’язкові для всіх, хто вживає літературну мову. Цим вони 

відрізняються від «діалектних норм», що територіально обмежені й менш усталені. 
Норми літературної мови мають усенародноосвітній статус і підлягають таким оцін-
кам, як правильно чи неправильно, логічно, точно, образно, етично та ін. 

Культурна людина вивчає мовні норми протягом усього життя, читаючи художню 
літературу, відвідуючи театри, опрацьовуючи посібники з культури мовлення та до-
тримуючись порад м. рильського: 

                                              Не бійтесь заглядати у словник: 
                                              Це пишний яр, а не сумне провалля...

Порушення орфоепічних, лексичних, граматичних і стилістичних норм у живому 
спілкуванні й у текстах називають мовленнєвими помилками. Касирка із супермар-
кету припустилася мовленнєвої помилки, порушивши лексичну норму: вона гривні 
назвала рублями, через що й виникло між нею і покупцем непорозуміння.

§ 2. МОВНІ НОРМИ. МОВЛЕННЄВІ ПОМИЛКИ 

§ 2. Мовні норми. Мовленнєві 
помилки
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1.  Прочитайте речення та виконайте завдання. 

1. Я вважав би, що ти білий день без дощу, але сльози на твому обличчі. 2. ми так хо-
вались від зими вісімнадцять хвилин назад. 3. Наш декаданс виключить світло, в кімнаті 
залишить ескіз. 4. мені би мовчати, але ти все знаєш, мені би тікати, але ж ти не даш. 
5. Хочеш — пиши або дзвони, може, й не буде такого, як було, та все ж загляни (С. Вакар-
чук). 6. З Новим роком і рождеством, я знову повертаюсь додому. 7. ми познайомились 
з тобою у вагоні метро, людей напхалося конкретно, як сільодки в відро (А. Кузьменко). 
8. Дарувати людям сонця палкі відчу[ц′:а] — от така мрія моя (Злата Огнєвіч). 9. Зі мною 
будеш жити вічно, поверне[шс′а] чи ні (В. Харчишин).

А.  Знайдіть помилки в уривках пісень і визначте, які норми в них порушено. 

Б.  Поміркуйте, у яких випадках виконавці та виконавиці припустилися помилок 
свідомо (з конкретною метою), а в яких — через незнання мовних норм. 

2.  Прочитайте діалог і виконайте завдання. 

— алло! Привіт! ти де?
— Привіт! Зараз я знаходжуся/перебуваю в Чернігові, у центральному парку. Це най-

більш людне/людяне місце, тут продають таке смачне морозиво, що Ілля вже два стакан-
чики/стаканчика з’їв. він зараз грає[ц′:а]/грає[т′с′а] на дитячому майданчику. а я хоч 
трохи відпочину та з тобою побалакаю/поспілкуюся. 

— твій Ілля так підріс! Скоро буде вищий тебе/за тебе!
— так і є.

А.  Перепишіть текст, вибравши правильний варіант слововживання.

Б.  Визначте тип мовних норм у виділених словах (усно). 

3.  Прочитайте текст і виконайте завдання. 

Про ПорУШеННЯ мовНиХ Норм
матеріали наших засобів масової інформації засмічені надмірною кількістю невмо-

тивованих чужих слів; ненормативними наголосами: випадок, залоза, параліч, середина, 
замість правильних випадок, залоза, параліч, середина; перекрученими з погляду укра-
їнської фонетики й вимови витворами: міш, зраски, калєктор, апинився, чірівна дівчіна, 
Леоніт, касковий замість нормальних між (прийменник), зразки, колектор, опинився, 
чарівна дівчина, Леонід, казковий; незграбними морфолого-синтаксичними побудова-

Центральний парк. м. Чернігів
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ми: поступають (замість надходять) пропозиції, п’ятидесяти, восьмидесяти замість 
п’ятдесяти, вісім десяти, командувач миротворчими силами (пра вильно — командувач 
миротворчих сил), бігство (треба втеча) від воєн та ін. На телеекрані замість Азербай-
джан нерідко вимовляють Азейбаржан. У солідній газеті написано: «Скандальні історії в 
дипломатичних представництвах України за кордоном дуже компроментують нашу дер-
жаву».

виголошувач українських телевізійних новин переводить слово північ до розряду 
іменників чоловічого роду, розповідаючи про вихідців з України, котрі працюють «на 
Крайньому Півночі». а відомий та шанований українсь кий письменник (!), виступаючи 
на вечорі, присвяченому пам’яті іншого письменника, вживає слово біль як іменник 
жіночого роду (тяжка біль; болей, якими жив народ), хоч у літературній та загально-
народній українській мові навпаки — біль чоловічого роду, а північ — жіночого: «Чу-
жий біль нікому не болить» (Нар. тв.); «Хтозна, де цей тесляр із Крайньої Півночі міг 
навчи тися рицарських тонкощів» (Олесь Гончар).

Усі ці порушення є наслідком мовної невибагливості, нерозрізнення лексичних і гра-
матичних засобів української та російської мов, безоглядного перенесення в українську 
мову чужих слів і висловів (За О. Пономаревим). 

А.  Визначте типи помилок, про які йдеться в тексті.

Б.  Заповніть у зошиті таблицю, виписавши приклади зі статті.

Типи мовних норм Приклади

орфоепічні норми

Лексичні норми

Граматичні норми

4.  Виконайте тестові завдання.

1. Помилку допущено в рядку

а неймовірна історія 
Б успішний проєкт
в прейскурант цін
Г перелік товарів 

2. Помилку допущено в рядку

а отримати освіту
Б розв’язати задачу
в осмислити вчинок
Г зрозуміти теорему 

3. Помилку допущено в рядку 

а зрадити друга
Б чекати на сестру 
в опанувати собою
Г не звертати уваги
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4. Помилку допущено в рядку 

а вищий за олександра 
Б найоригінальніший
в менш заплутаний
Г більш міцніший

5. Помилку допущено в рядку 

а вимкнути комп’ютер
Б купити георгіни
в з’їсти шоколад 
Г зірвати м’яту

5.  Установіть відповідність між частинами словосполучень. 

    Дієслово Іменник

1 відчиняти 
2 розгортати
3 розплющувати
4 відкорковувати

а око
Б кран
в пляшку
Г книжку 
Д кватирку

6.  Напишіть розповідь (п’ять-шість речень) про свій день. Використайте в ній подані ниж-
че сполуки слів, виправивши в них помилки. 

Сама цікава книжка, не більше п’ятидесяти хвилин, приймаю участь, на протязі дня, 
гарячий капучино, без п’ятнадцяти вісім, іду за хлібом і молоком, виконую завдання по 
фізиці.

КУЛЬТУРАСЛОВА

1. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова. 

Багаторазовий, благовіст, бородавка, бюлетень, бурштиновий.

2. Перегляньте в інтернеті експрес-урок «Купувати чи купляти?» (автор О. Авраменко)  
і розкажіть, про порушення якої норми розповів учитель. 

7.  Відредагуйте речення та запишіть їх. 

1. Саме цікаве хоббі має мій товариш: він фотографує містські пейзажі в дощову по-
году. 2. осінній парк мене вражає не стільки своїми фарбами, скільки пахощами. 3. Най-
більш допитливіші учні зазвичай досягають вищих результатів у навчанні. 4. мясо тре-
ба запікати в духовці біля п’ятидесяти хвилин. 5. Підкресліть підмет однією рисочкою 
й надпишіть над ним якою частиною мови він виражений. 6. Дякую вас за теплу атмо-
сферу, смаколики й подарунки! 7. Подайте книжку, що лежить на полочці, що ліворуч 
(З інтернету). 

•  Чи корисним був для вас матеріал поданого параграфа? Чим саме? Чи зможете ви ви-
користати отримані знання в життєвих ситуаціях? 

§ 3–4. Розділи науки про мову. Іменник. Прикметник




