
1 
 

Н. Голуб, О. Горошкіна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вивчення української мови в 5 класі НУШ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ-2022 



2 
 

УДК   
 
Рецензенти:  
Омельчук С.А., доктор педагогічних наук, професор, перший проректор 
Херсонського державного університету.  
Олійник А.М., кандидат педагогічних наук, учитель української мови і літератури 
гімназії східних мов м. Києва 
 
 

Голуб Н.Б., Горошкіна О. М. Вивчення української мови в 5 класах НУШ : 
метод. посібник. Київ : Грамота, 2022. ХХ с. 

 
ISBN   
 

У посібнику представлено теоретико-практичні аспекти методики 
компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів 5-х класів НУШ. 
Запропоновано реальний механізм застосування знань і вмінь, яких вони 
набувають, алгоритм їхніх дій у різних проблемних ситуаціях. 

Представлено зразки вправ і завдань, які реалізують теоретичні положення 
методики компетентнісно орієнтованого навчання української мови. Посібник 
може бути використано в освітньому процесі закладів середньої, вищої та 
післядипломної педагогічної освіти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN            © Голуб Н.Б, Горошкіна О.М. 
© Грамота, 2022 

 
 



3 
 

ЗМІСТ 
ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ…………………………………………………4 
МОВА В ЖИТТІ ЛЮДИНИ…………………………………………………..7 
ЛЕКСИКОЛОГІЯ……………………………………………………………….9 
ФРАЗЕОЛОГІЯ………………………………………………………………...46 
ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ. ОРФОЕПІЯ ………………….52 
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ……………………………………………...66 
ІНФОРМАЦІЯ. ТЕКСТ……………………………………………………….88 
ТЕКСТ………………………………………………………………………….101 
ЖАНР МОВЛЕННЯ. РОЛЬ ЖАНРІВ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ…………...119 
СПІЛКУВАННЯ………………………………………………………………139 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...162 

 
 

 



4 
 

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Що має змінитися в навчанні мови? Передусім ставлення: ставлення 

вчителя до свого предмета (віднині ми розглядаємо його як засіб розвитку 
учнів, формування в них життєво важливих чеснот і вмінь); ставлення учнів 
до мови як предмета, суспільного явища, усвідомлення ролі мови в житті 
кожної людини; ставлення до мови як до найвищої цінності українського 
народу. Усе це допоможе кожному громадянинові / громадянці сформувати 
мовну стійкість, дбайливе поводження з мовою, готовність захищати її в 
ситуаціях, коли хтось намагається глузувати з неї чи принижувати її. 
Надзвичайно важливо розповідати дітям про державотворчу й 
ідентифікаційну роль мови, спільно дошукуватися прикладів, як мова 
допомагає стерегти наші кордони, за якою ознакою у світі розпізнають 
українців, чехів, німців чи італійців. 

Усе це формуємо на кожному уроці, наголошуючи на важливості для 
сучасних громадян бути не просто хорошим, компетентним мовцем, а й 
національномовною особистістю. Це має значення для кожної дитини, бо 
тоді вона стає цікавою для інших людей, у неї підвищується самооцінка, вона 
стає цікавою собі, її механізм розвитку набуває обертів. Це має значення для 
України, бо наша країна потребує саме таких громадян – з активною 
життєвою позицією й розвиненим почуттям власної гідності, зі сформованою 
системою ставлень передусім до своїх цінностей – мови, історії, культури. А 
також для світу, бо світові ми цікаві своєю іншістю, своїм баченням, своїми 
традиціями.  

Актуальності набуває системне обговорення проблем, що хвилюють чи 
певною мірою стосуються дітей. 

За висновками Д. Ґоулмана, приблизно в шостому класі діти постають 
перед низкою проблем: «не запрошують на побачення», «кидають», 
«інфантильні друзі». А також інші складні характерні для підлітків ситуації: 
«Дорослі хлопці чіпляються до мене», «Мої приятелі курять і постійно 
змушують мене спробувати» та ін. 

Ігнорування такої роботи призводить до того, що діти звикають свої 
неприємності тримати в собі, зазнаючи душевних мук, як наслідок — 
психічні розлади, депресійний стан, прийняття рішень на шкоду власному 
іміджеві й здоров’ю. 

Навчаючи учнів мови, пропонуємо реальний механізм застосування 
знань і вмінь, яких вони набувають, алгоритм їхніх дій у різних проблемних 
ситуаціях. 

Ситуація: ви постали перед проблемою.  
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Крок перший: озвучуємо для себе й для людей, яким ви довіряєте, суть 
проблеми, чітко, не утаюючи жодних деталей. Наприклад: молодший 
брат/сестра зіпсував/(-ла) вашу святкову сукню/костюм напередодні свята, 
якого ви з нетерпінням очікували.  

Крок другий: продукуємо ідеї. Наприклад: «Настрій зіпсовано, на свято 
не піду!», «Позичимо кошти, щоб негайно придбати новий одяг!», 
«Дізнатися, як можна вивести пляму (замаскувати дірочку…), і зробити це», 
«Поставити ультиматум батькам!», «Забрати кошти у винуватця/винуватиці 
зі шкатулки, які він/вона збирав/збирала для важливої покупки»… 

Крок третій: оцінюємо всі запропоновані варіанти. Висловлюємо 
припущення щодо кожної ситуації. Наприклад: «Якщо я оберу перший, то 
настрій у всіх буде зіпсовано, ніхто від того не виграє», «Якщо я оберу 
другий варіант, я матиму новий одяг, мій настрій поліпшиться, але додасться 
проблем батькам, у яких тимчасові фінансові труднощі, а нові борги їм 
недоречні. Мене буде мучити сумління», «Якщо я оберу третій варіант, є 
надія врятувати одяг і ситуацію загалом. Варто спробувати, можливо, 
пошкодження не таке критичне, і ґанджу ніхто не помітить. Для всіх цей 
вихід обіцяє бути найприйнятнішим», «Якщо я оберу четвертий варіант, я 
провчу молодшого/ -шу, але він/вона міг/могла заподіяти шкоду ненароком, 
ненавмисне». 

Крок четвертий: приймаємо рішення! Ділимося, з якими відчуттями 
ми це зробили. Як почуваємося, живучи із цим рішенням. 

Формат обговорень може бути різний. 
1) Підготовча бесіда на початку чи в кінці уроку (Яким смайликом ви 

зобразили б свій настрій сьогодні? А вчора? Що вплинуло на ваш настрій 
сьогодні? Чому ви так почуваєтеся? Чи поставала перед вами ця проблема? 
Що найбільше здивувало вас за минулий тиждень? Яка подія стривожила 
вас? Чи відчували ви безпорадність перед проблемою? Які проблеми 
пригнічують вас? Чи маєте достатньо досвіду в розв’язанні життєвих 
проблем?). 

2) Озвучення проблеми (Про яку проблему йдеться? Перед якою 
проблемою постали діти? Сформулюйте проблему одним реченням. У чому 
суть її?). 

3) Обговорення реальної проблеми, що постала перед учнями (Коли 
вперше постала ця проблема? Кого вона ще торкнулася? Як ви сприйняли її? 
Яким було перше ваше рішення – обійти проблему чи спробувати 
розв’язати? Висловте припущення щодо того, як зміниться ваше життя, якщо 
ви спробуєте проблему обійти). 



6 
 

4) Обговорення проблеми, покладеної в основу тексту (Яку проблему 
порушує автор? Перед якою проблемою постав герой/героїня? Що вони 
відчувають? Яка причина виникнення проблеми? Висловте припущення, що 
повинно було статися (як мали розвиватися події), щоб ця проблема не 
постала. Хто з героїв/героїнь потребує поради, підтримки, допомоги? Чому?). 

5) Привернення уваги до лексичного значення слів, які вживають люди, 
дотичні до цієї проблеми; слів, що позначають їхній емоційний стан (Назвіть 
слова, що спричинили непорозуміння. Що вони означають? Чи доцільно 
вживати їх у цій ситуації? Якими словами їх потрібно замінити, щоб 
уникнути конфлікту? Які слова в цьому діалозі потрібно замінити? Чи може 
слово бути причиною виникнення проблеми? Яке слово (образливе, 
неправдиве, глузливе)? Назвіть іменники, що передають стан кожного з 
учасників ситуації). 

Для розвитку дитини важливий її емоційний стан. Емоційний інтелект, 
за висновками найсучасніших досліджень, є безумовним підґрунтям і 
передумовою розумового розвитку. Емоційний інтелект цінують нині у світі 
більше, ніж інтелектуальний. 

Особливого значення вчені надають таким позитивним емоціям: 
непохитна віра в себе, твердість (як симбіоз емоцій), любов і доброта 
(миролюбність) до тих, хто оточує; радість (уміти радувати людей і радіти 
життю).  

Якщо людина не навчена «отримувати радість здоровими засобами» 
(милування природою, успіхи й досягнення, реалізація плану, здійснення 
мрій, спілкування з друзями та ін.), вона неодмінно шукатиме інші (тютюн, 
алкоголь, наркотики та ін.). 

Радість підвищує активність мозкового центру, що блокує негативні 
емоції; приплив енергії та пригнічення тих центрів, що відповідають за 
тривогу… У результаті виникає відчуття спокою. 

Здивування дає змогу розширити поле зору, що допомагає здобути 
більше інформації, легше зрозуміти її й розробити найкращий план дій у 
певній ситуації. 

 



7 
 

МОВА В ЖИТТІ ЛЮДИНИ 
Українська мова як найвища цінність для українського народу 

Мова наша – більше аніж мова. Щось хотіла  
висловить природа нашою появою на світ. 

В. Базилевський 
Літа минають через кому... А що нащадкам залишити? Лише 

у Слові у живому єство вкраїнське може жити. 
В. Крищенко 

І. Методичний коментар 
Головне на цьому уроці – дати учням відчуття всеосяжності й цінності 

мови в житті народу. Наголошуємо на тому, що мова – не лише засіб 
спілкування. Мова передусім творить українців та Україну, стереже державні 
кордони, береже українську культуру й традиції, формує в людині 
внутрішню культуру, почуття гідності та причетності до великого народу, 
відчуття прекрасного. Завдяки мові у світі, що нас оточує, усе має свої назви, 
а це значно полегшує процес пізнання світу, уможливлює процес 
спілкування, дає нам змогу формувати думку й ділитися нею з іншими 
людьми. Мова та слово — найнадійніший спосіб порозуміння. Там, де люди 
навчені порозумітися за допомогою слова, немає потреби вдаватися до 
фізичної сили чи застосовувати зброю.  

Важливо наголосити на тому, що мова потребує нашої підтримки й 
захисту. Як кожен із нас підтримує мову? Передусім послуговуванням нею 
повсякчас, скрізь і з усіма, спонуканням співрозмовників до комунікації 
українською мовою в Україні, розширює українськомовний ареал, не 
дозволяє нікому принижувати мову, глумитися над нею. Тоді наша мова 
розправить крила, дихатиме вільно, на повні груди й повноцінно 
розвиватиметься. Недоцільно схиляти молодь до того, що «українською нині 
говорити модно». Мода – категорія мінлива. Модними можуть бути ґаджети, 
парфуми, зачіски, одяг, меблі в квартирі тощо. Мова ж – річ сакральна, 
ціннісна. Як не може бути моди на батька, матір, батьківщину, історію, так не 
може бути моди на мову. У здоровому суспільстві не йдеться про моду на 
цінності, вони мають бути закладені генетично, їх оберігають і передають 
наступним поколінням із надією, що вони все це збережуть і примножать. На 
цьому тримається рід, родина, кожна суспільна спільнота, народ і нація.  

Дуже важливо, щоб учні розуміли, що так вони дбають про престиж 
мови, а отже, і країни у світі. 

Як мудро зазначає А. Акуленко, престиж мови — «це не про місце 
мови у суспільстві загалом, а про місце мови в голові кожного мовця 
зокрема» (Н. Голуб). 
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Рубрика «Слово дня» – це систематична робота над збагаченням 
активного словника, передусім власне українськими незнайомими або рідко 
вживаними словами, наприклад: плекати – з любов’ю вирощувати, 
виховувати кого-, що-небудь; викохувати. Це слово має бути в полі вашого 
зору на уроці. Потрібно не лише ознайомити з ним, а й показати можливості 
слова, створити ситуації, у яких діти вживали б це слово. Активізуємо їх 
через мовну/мовленнєву або соціокультурну лінію. Кожне слово має бути 
прозвучати з уст учителя й кількох учнів упродовж уроку. Корисно на 
наступних уроках повертатися до «слів дня» з попередніх уроків. 

ІІ. Вправи та завдання 
© Прочитайте слова. Які з них поєднуються зі словом «мова»? Як вони 

характеризують мову? Зробіть висновок щодо ролі мови у вашому житті. 
Бентежити, пізнавати, говорити, співати, глузувати, гоїти, гребувати, 

дорікати, бешкетувати, гонорувати, гомоніти, вагатися, жартувати, жебоніти, 
дбати, дошкуляти, ганьбити, глузувати, запевнити, зашкодити, керувати, 
заохочувати, називати, спілкуватися, обмінюватися, контактувати, 
цікавитися, вітатися, мріяти, закликати, наказувати, прохати, радіти, 
сумувати. 

© Об’єднайтеся в групи. Підготуйте макет розповіді «Я — для мови. 
Мова — для мене». Використайте поданий нижче малюнок. 

 
© I. Послухайте текст уважно. 
Так, це до тебе, саме до тебе це слово! Це від тебе залежить зараз, чи 

порветься золота нитка тисячоліть, а чи оживе й заграє на сонці! 
Чуєш, пісня лунає, ти мимохіть тягнешся вслід за нею — вона старіша 

від тебе на тисячоліття і на тисячоліття молодша. Слово в пісні, як вода в 
ріці. Жива вода рідної мови на ноги зведе тебе й тоді, коли ти зневірюєшся в 
усьому. І перше слово твоє, до мами звернене, материнське слово, хай 
розширює твої груди озоном людської гідності. Це ти несеш слово в серці, як 
наполохану пташку. Слово довірилося тобі й повірило в тебе. Не сполохай 
рідного слова, а захисти його, до серця притули, життям своїм переповни. Ти, 
саме ти — і ніхто інший (За І. Драчем). 



9 
 

ІІ. Обґрунтуйте або спростуйте думку автора, висловлену в 
завершальних реченнях. Визначте, до чого текст закликає: 

1) збагачення словникового запасу; 
2) вивчення пісень напам’ять; 
3) захисту й розвитку рідного слова; 
4) саморозвитку.  
© Послухайте текст. Дайте відповіді на запитання і виконайте 

завдання. 
Наша мова відображає наш світ. Ми даємо назви речам, які бачимо та 

які мають для нас значення. Це не новина. Ще в 1880-х роках антрополог* 
Франц Боас, вивчаючи побут інуїтів*, котрі живуть на півночі Канади, був 
заінтригований, дізнавшись, що їхня мова має спеціальне слово aqilokod на 
позначення «снігу, що м’яко падає», та pieqnartoq — для «снігу, що добре 
годиться, аби їхати по ньому на ґринджолах*». Наші слова формують наші 
мрії та надії на майбутнє… (М. Вікінґ). 

ІІ. Запитання та завдання. 
1. Що в тексті для вас відоме, а що – нове? 
2. Чому північним народам так важливо мати в мові спеціальні слова 

для позначення снігу, а в українській мові таких слів немає? 
3. Як цей текст пов’язаний із темою уроку?  
4. Як ви розумієте зміст першого речення? 
5. Поясніть значення слів, позначених зірочкою, звірте своє тлумачення 

зі словником. 
6. Пригадайте всі слова, пов’язані зі снігом, в українській мові. 

 
ЛЕКСИКОЛОГІЯ 

ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА 
І. Методичний коментар 
У початкових класах учні/учениці вже вивчали цю тему. Тому 

звертаємося до базових знань і вмінь.  
Вправи та завдання спрямовуємо на збагачення активного словника 

дітей, формування мовного чуття, навички тлумачити лексичне знання слова, 
працювати зі словником. 

Способи тлумачення лексичного значення слова (якщо слово має 
конкретне значення). 

1. Демонстрація предмета чи малюнка. 
2. Використання контексту (демонструємо слово в реченні чи 

невеликому тексті). 
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3. Найпростіший словотворчий аналіз (поділяємо слово на частини, 
пояснюючи, що кожна з них означає). 

4. Описове тлумачення слів (розлого тлумачимо, пояснюючи, як 
розуміємо суть слова). 

5. Добір до слова слів-синонімів, антонімів (кремезний – міцний, 
сильний). 

6. Пояснення шляхом перекладу на іншу мову (журавлина – клюква). 
7. Застосування прийому віднесення слова до родового / видового ряду 

(інструменти – це пилка, секатор, сокира, рубанок…). 
Під час вивчення розділу «Лексикологія» доцільно вдаватися до вправ і 

завдань, що передбачають пояснення значення слів різними способами; 
формування навичок уживання слів у власному мовленні (складання речень 
зі словом, ужитим у певному значенні; продовження речень, заміна одних 
слів іншими в реченні, конструювання речень із запропонованими словами, 
добір контексту до слова; аналізу текстів, що передбачає виявлення й 
визначення невідомих слів, уточнення відтінків значення слів, з’ясування 
мети, доцільності того чи іншого слова; усунення повторювань тощо. 

Поміркуйте спільно з учнями над тим, як «слова дня» вписуються в 
контекст уроку. Чи можуть ці дієслова поєднуватися з іменником слово? 
Розгляньте випадки, коли слово бентежить, коли дратує, кривдить, а коли 
приголомшує. Яких слів варто уникати, щоб не скривдити?  

Пам’ятаймо про розвиток емоційного світу дитини. Із цією метою 
звертаємо увагу не лише на значення слова, а й на відчуття, особливості 
сприйняття слова, емоції, що породжує те чи інше слово.  

ІІ. Вправи та завдання 
© Прочитайте текст. Що означають позначені зірочкою слова? 

А який звук найприємніший для вас? Які слова у вашій уяві мають смак та 
аромат? 

До обіду вона мається*, нудиться* і комизиться*. Шукає собі занять по 
всьому помешканні. Вивчає предмети. На запах. На дотик. На звук. На смак, 
ясна річ, також. Найбільше їй подобається, як пахнуть старі газети й мішечки 
з приправами. Найприємніший звук — телефонний дзвінок. На дотик 
найприємнішим є її волосся (О. Чупа). 

© І. Запишіть речення. Що їх об’єднує?  
1. О, як ти вмієш вдарити тим словом мені в обличчя, ніби 

батогом! (Н. Данилюк). 2. Мій Боже, що ті люди мелють! Слова ганяють як 
плотву (Л. Костенко). 3. Словам довіряй тим, що, як кришталь, увібрали в 
себе простоту, чистоту, ясність і твердість (М. Дочинець). 4. Вона словами 
виплітала ятір (Л. Костенко). 5. За ширмою слів — кілометри 
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доріг (О. Багрянцева). 6. Сьогодні зайві всі слова, та й говорить не 
треба (І. Білінська). 7. І ці прості чотири слова торкнули зболену 
струну (В. Бойко). 8. Тяжкі слова стогнали, і кричали, і шерхли на склепіннях 
піднебінь (В. Бойко). 9. Нема просто слова. Воно або прокляття, або 
привітання, або краса, або біль, або бруд, або квітка, або брехня, або правда, 
або світло, або темрява (Р. Гамзатов). 10. Слова — як дощ: один раз — 
велика благодать, другий раз — добре, утретє — терпимо, четвертий раз — 
лихо і напасть (Р. Гамзатов). 11. …Усяка скверна має межу. Скверна 
вчинком і скверна словом (М. Дочинець). 12. Слова в серця стежини 
стелять (О. Печора). 13. Дарина куштує слова, смокче їх, наче м’ятні цукерки 
(Дз. Матіяш). 14. Ті слова лягли йому в душу, як камінець на дно криниці 
(М. Дочинець). 15. Чому вони шмагали одне одного словами? Коли навчилися 
робити це так боляче? Навіщо? (Г. Вдовиченко). 16. Осінь стояла така гарна, 
що жаль було засмічувати її пустим словом… (М. Стельмах). 17. Коли я беру 
слово, воно означає те, що я хочу, не більше й не менше», — сказав Шалтай 
презирливо (Льюїс Керролл, «Аліса в Задзеркаллі»). 

ІІ. Дайте відповіді на запитання: 
1. Що означає «вдарити словом», «шмагати 
один одного словами», «засмічувати пустим 
словом»? 
2. Про кого кажуть «слова ганяє, як 
плотву», «словами виплітає ятір»? 
3. Яким словам варто довіряти? 
4. «За ширмою слів» — це де? 
5. Коли слова бувають зайвими? 
6. Які «прості чотири слова», на вашу 
думку, здатні торкнути «зболену струну»? 

7. Чи згодні ви з думкою Р. Гамзатова (9-те 
та 10-те речення)? 
8. Що означає «скверна словом»? 
9. Назвіть слова, які, на вашу думку, «в 
серця стежини стелять». 
10. Що означає «куштувати слова»? 
11. Які слова «лягають камінцями в душу»? 
12. Як ви розумієте зміст останнього 
речення? 

 
© І. Прочитайте діалог. Яке враження на вас він справив? Чому? Що 

тут варто відредагувати? До чого призводить ігнорування значення слова? 
Кілька років тому на вулиці Андрія Малишка в Києві я підслухала 

діалог.  
— Мама, — спитала дівчинка (маленька і вся в рожевому, як фея), — а 

что ето за уліца?  
— Малишкі.  
— А кто такая ета малишка?  
— Нє знаю, — замислено відповіла мама. — Навєрно, ета малишка 

била послушной дєвочкой, раз єйо імєнєм назвалі уліцу... (А. Акуленко). 
ІІ. Пригадайте й назвіть життєві ситуації, у яких важливі вміння 

тлумачити значення слова.  
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© Об’єднайтеся в пари. Створіть візуальну карту сьогоднішнього 
уроку. Відведіть на ній місце відомому (тому, що ви знали до цього уроку) й 
новому (тому, що ви дізналися сьогодні). Упишіть у неї ключові слова уроку. 

© Прочитайте речення із творів М. Стельмаха. Чутливий до мови, 
письменник своїм героям передає надмірну увагу до слова. Поясніть, як ви 
розумієте зміст кожного речення. 

1. Така дівчина варта була й найкращих слів, і волів. 2. Бо є таке 
страшне слово — самозігрівання, і воно доти буде пожирати нашу працю, 
гноїти хліб, поки хлібоприймальні пункти стоятимуть просто неба. 3. А мені 
хоч би слово сказав. 4. Ви, діду, навіть тепер не тримаєте на прив’язі слово. 
5. Коли ув’яжеш слово, ув’яжеш серце, чотириногим станеш. 6. Що не 
слово — то золото! 7. Тож Ярина спересердя вліпила таке паскудне 
слівце (М. Стельмах). 

© Із чим у вас асоціюються слова «сумніви», «справедливість», 
«щастя», «успіх», «програш». Якби вам довелося уявити ці слова, які образи 
постали б перед вами? 

© Прочитайте тексти, у яких письменниці розлого тлумачать 
значення слів. За цими зразками витлумачте значення слів «примха», 
«оберемок». 

І. До речі, пригода — це не обов’язково бурхливі події. Пригода — це 
коли робиш те, чого ніколи раніше не робила. Коли з тобою стається те, чого 
ніколи раніше не ставалося. Пригода — це коли дізнаєшся, яка на смак 
бурулька, коли ступаєш босоніж на сніг, уперше в житті вилізаєш на дерево й 
земля залишається внизу, коли вперше їдеш у поїзді на верхній полиці. І ще 
багато різних «уперше» (Дз. Матіяш). 

ІІ. Дідух — останній сніп із літньої пшеничної ниви. Кажуть, що в 
ньому живе дух поля й ані спалювати, ані нищити його не можна. Після 
Різдва його знову заховають у коморі, а навесні урочисто винесуть у поле, бо 
коловорот живого має бути вічним. Оселю наповнює запах соломи та сіна 
(Д. Корній).  

ІІІ. А іронія — це як спеція в кулінарії. Трохи гострих приправ — і 
овочеве рагу смакує зовсім по-іншому. Ми з татом часом кулінаримо, тому 
на цю тему я чимало знаю… (Дз. Матіяш). 

© Запишіть речення, вибравши з дужок потрібне слово. Обґрунтуйте 
важливість лексичного значення. 

1. Я (настоювати, наполягати) лушпиння цибулі в гарячій оливі, 
змішував із воском (М. Дочинець). 2. У населених пунктах і на дорогах 
установлено нові (покажчики, показники). 3. Що найчастіше вам малює 
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(уявлення, уява), коли ви чуєте слово ліс? 4. Під час читання українських дум 
переді мною постає образ героя (багатиря, богатиря). 

© Прочитайте слова, виписані з повісті О. Довженка «Зачарована 
Десна». Поясніть, що вони означають. Чому для читачів важливо розуміти 
значення кожного слова у творі? 

 
© Прочитайте слова. Назвіть ті, значення яких вам не зрозуміле. 

Якою темою вони об’єднані? Доповніть цей словничок і за таким же 
зразком згрупуйте слова до однієї з тем: «Футбол», «Зимові розваги», 
«Ранок», «Моє захоплення», «Осінній сад», «Бібліотека». 

Гроза, злива, краплини, грім, громовиця, сльози, калюжа, шибка, 
баюра, струна, ринва, плащ, веселка, пригорщі, негода, музика, каламуть, 
струмок, парасолька, свіжість, хмари, пелена. Густий, рясний, напоєний, 
потужний, лагідний, благодатний, холодний, сліпий, монотонний, грайливий, 
прямий, косий, горизонтальний. Полоще, крапотить, бринить, розбризкує, 
дзенькає, плаче, ллє, періщить, стікає, стукотить, змиває, шелестить, шумить, 
ущухає. Безперестанно, росяно, дзвінко, невтішно, чимдуж, зусібіч. 

© Є слова із чітким значенням, а є — розлогі й глибокі. Письменник 
М. Дочинець, наприклад, розлогим і глибоким вважає слово «живло». 

Люблю це прадавнє слово з перлового розсипища нашої мови.  
Живло — це більше ніж природа… 
Це замкнена в бджолиних щільниках осолода квітів. 
Це зоряне коливо світляків на подолку літньої ночі. 
Це мудроокий погляд старого вужа з-під лопуха. 
Це пахучі золоті позументи на плечах джмеля. 
Це магічні письмена лишайників на скелі. 
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Це жабині перемовини проти ночі. 
Це встояний спокій каменя. 
Це кличне мовчання криниці….(М. Дочинець, «Єдин»). 
© У творах М. Стельмаха трапляються оригінальні приклади 

тлумачення лексичного значення слів. Послухайте їх. Які слова пояснює 
письменник? Спробуйте одне з них пояснити по-своєму. 

1. Село – такий вулик, що всього нагуде. 2. Душа – це корито, що 
наллєш у нього, то й хлюпотить. 3. Філософ – це людина, яка має дуже 
велику голову, багато в ній лою і різних думок, найбільше проти царів і 
капіталістів, і живе собі в бочці. 4. Життя – це трохи радості, трохи надій, 
трохи любові, а решта – скрипуче ярмо буденщини. 5. Яка страшна ця 
хвороба – байдужість! Вона вбиває апарат мислення, сердечний апарат, 
залишає тільки механічний. 6. Страх – це така тітка, від якої і в левів 
трусяться жижки. 7. Любов – це той солодкий дар, з якого люди роблять 
гіркість. 

© Прочитайте вірш. Передайте зміст його своїми словами. Про яку 
роль мови в них ідеться? 

Не шкодуйте людям добрих слів, 
Бо хіба їх важко вимовляти? 

Це найяскравіше з відчуттів — 
Втіха, що від змоги дарувати. 

Подаруйте часточку душі, 
Половинку серця подаруйте. 
Відступіть подалі від межі — 
Щедрістю сусіда розчаруйте. 

Подаруйте усмішку ясну 
Хоч і зовсім незнайомим людям. 

Подаруйте восени весну, 
Подаруйте свято в сірий будень! 

Т. Іванчук 
© Об’єднайтеся в групи. Прочитайте виразно текст. Дайте відповіді 

на запитання та виконайте завдання. 
І. Мені здається, що мова, як і людина, здатна… танцювати. Так, 

танцювати на наших устах. Це відбувається тоді, коли ми вільні духом, а 
наша мова, мова конкретного Я, — багата й упевнена в собі. Слова стають 
парами чи в коло, дивовижно рухаються, стрибають, на якусь мить 
застигають у повітрі, потім знов опускаються на землю, беруться за руки, 
обіймаються… Вони усміхаються, бризкають сміхом або й вибухають 
гнівом, розтирають сльози по щоках у смуткові, кривляться від огиди — на 
все це вони здатні, і все це свідчить про те, що вони — живі (А. Левкова). 

Запитання Завдання 
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1. Чи згодні ви з думкою авторки, що мова 
«здатна… танцювати»? Обґрунтуйте 
відповідь. 
2. Що означає «мова конкретного Я»? 
3. Коли мова людини «багата й упевнена в 
собі»? 
4. Що означає «слова стають парами», 
«беруться за руки, обіймаються»? 
5. Чи справді слова здатні розтерти «сльози 
по щоках у смуткові»?  

1. Наведіть приклади слів, що стали парами. 
2. Запишіть слова, які, на вашу думку, 
усміхаються, бризкають сміхом. 
3. Пригадайте слова, що вибухають гнівом. 
4. Наведіть приклад із власного життєвого 
досвіду, коли слова «розтирають сльози по 
щоках у смуткові». 
5. Зробіть висновок із прочитаного, 
запишіть його одним реченням. 

 
© Прочитайте текст. Про що в ньому йдеться? Ця інформація для 

вас відома чи нова? Її достатньо, щоб уявити рослину? Якщо ні, укажіть, 
що б ви додали. Об’єднайтеся в пари, підготуйте подібний діалог про будь-
яку іншу рослину. 

— Знаєш, що таке купальниця? Квітку таку знаєш? 
— Знаю, — сказала Кароліна. — У нас у Висічі квітне в улоговинах. На 

початку літа.  
— І яка вона? 
— Красива.  Усі квіти красиві.  
— Ну яка?.. Така на прямому стеблі. Усі пелюстки в кульку зібрані, 

досередини не пускають. Ніби маленька жовта троянда, тільки з лугу. 
Мандаринами пахне. І пелюстки позолотою вкриті. Таке враження. Раз 
побачите, а тоді вже не сплутаєте ні з чим (Г. Вдовиченко). 

© Прочитайте тексти. Що нового ви дізналися з них. Складіть діалог, 
в основі якого має бути тлумачення значення одного з поданих у додатку 
слів. 

І. — А на лимані що? 
— Як що? Там — життя! Право — воля! Птаство зі всього світу! 
Утім, далі діалог набирає несподіваного повороту: 
— А після лиману ще кудись були наміри? 
— А що? Куди душа забажає… Галасвіта! 
Учителі перезирнулися між собою, і найстарша з них, повновида сива 

жінка, запитала: 
— Це якийсь новий континент: галасвіта? Поясни, будь ласка, де він. 
— А ви матір мою спитайте… Тільки що — так одразу: «А-а, галасвіта 

ти б пішов!» (Олесь Гончар). 
ІІ. — Що таке великодушність? 
— Розумієш, бувають душі маленькі, як гаманець. Туди тільки гроші 

покласти можна. А бувають такі душі, куди поміщаються і небо, і земля, і 
люди, і тварини… Ось це і є великодушність (Із журналу «Пані»). 
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ІІІ. — Ти знаєш, що означає слово «блюзнірство»? — спитала 
вчителька. 

— Так, — мовила Дженні. — Блюзнірство — це тупість. 
— Блюзнірство — це не те саме, що тупість. 
— Може, дурість? — спитала Дженні. 
— Блюзнірство — це образа, — голосно пояснила міс Ґроґні. — 

Образа, завдана богові або чомусь священному. Ти чула про таке? Чомусь 
священному… (С. Вінман). 

ІV. Острови — це ніби така собі стисла версія землі, де можна в 
зменшеному вигляді знайти те, що деінде або задалеке, або завелике, або й 
узагалі недосяжне: гори й рівнини, села та міста, ба навіть клаптик 
пустелі (А. Нанетті). 

Додаток: натхнення, осоння, роздолля. 
 

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК 
І. Методичний коментар 
Учні мають уявлення про цей словник. Наше завдання — моделювати 

ситуації, у яких використання словника обов’язкове. Демонструємо всі 
можливості словника, формуємо стійку навичку роботи зі словником. 

Довкола ще багато досі не пізнаних слів. Привертаємо увагу учнів до 
них. Насамперед це має бути питома українська лексика. Отже, для роботи зі 
словником добираємо не знайомі учням слова, ті, що перебувають у 
пасивному словнику. 

Варто наголошувати, що активний словник людини збільшується в 
результаті вдумливого читання книжок. Удумливе читання передбачає 
осмислення прочитаного, привернення уваги до кожного незнайомого слова. 
Ігнорування цих слів призводить до спотвореного сприйняття інформації. 
Багатий активний словник — невід’ємна ознака цікавого співрозмовника. 

Доводимо до відома учнів, що особливістю словника є вибіркове 
читання. Однак щоденне вправляння зі словником дає великі плоди: 
розширює межі світобачення і світорозуміння. 

Доброю звичкою може стати ведення словничка незнайомих слів. На 
уроках літератури також щоразу практикуємо роботу з такими словами. 

 
ІІ. Вправи та завдання 
© Прочитайте речення. Поясніть, про що в них ідеться. Чи всі слова 

вам зрозумілі? Випишіть ті, які потрібно з’ясувати за словником. 
1. Ось дуб-нелинь, якого і вп’ятьох не обхопиш, ось корінняччя з-під 

землі визирає, а джерела нема (В. Шкляр). 2. Ось пасма з верб схилились до 
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води, любуючи у глибину прозору (М. Старицький). 3. Коли біла жентиця 
туманів поглинає махрові долини, світанок лишає в гортані дивний присмак, 
терпкий і полинний. 4. У яворових ночвах схлипує тісто, уже проситься на 
жаркий під (М. Дочинець). 5. О-он, під горою, біля гаю, як сивий припутень* 
кульгає… (Л. Костенко). 6. Шпарко беріться до втілення всіх своїх планів! 
7. Гляньмо на моріжок, на леваду — очі сліпить у сонячну днину: трава, 
травичка!.. Зелене плесо, що брижиться од теплого леготу (А. Содомора). 
8. Белебень, що затуляв обійстя від колючих вихорів із Бескиду, давав пашу 
коням і козам, достачав горіхи, ягоди й кислиці, таки крав сонце. 2. Притулу, 
де стояли дідові коні, ще й досі підпирає купа каміння. 3. Громовиця як нагло 
надбігла, так і вчахла, простеливши промиту празникову тишу (М. Дочинець). 

Довідка: 1. Нелинь — дуб, з якого не опадає листя. 2. Пасмо — пучок 
волосся, часом довгого, переплутаного або кошлатого. 3. Жентиця — 
сироватка з овечого молока. 4. Під — нижня горизонтальна поверхня, 
площина якого-небудь приміщення, ями, печі і т. ін. 5. Припутень — 
лісовий голуб великої породи. 6. Шпарко — дуже швидко, спритно. 
7. Моріжок — густа молода трава; мурава. 8. Левада — присадибна ділянка 
землі із сінокосом, городом і плодовим садом або іншими деревами. 
9. Плесо — спокійна, чиста водна гладінь. 10. Брижитися — укриватися 
брижами, утворювати дрібні хвилі. 11. Белебень — високе відкрите місце; 
гора, шпиль. 12. Притула — приміщення для худоби або для інших 
господарських потреб, прибудоване до хати; прибудова. 13. Нагло — 
раптово, швидко.  

 
© Прочитайте афоризми, у яких автори визначають суть слова. 

Зіставте їхнє тлумачення зі словниковими статтями. Запропонуйте своє 
тлумачення кількох слів. 

1. Життя — це низка загадок і таємниць (Ошо). 2. Сміливість — це рух 
у невідоме, незважаючи на всі страхи (Ошо). 3. Терпіння — це дерево, корені 
якого гіркі, а плоди — дуже солодкі (Перське прислів′я). 4. Дія — головний 
ключ до успіху (П. Пікассо). 5. Життя — це велика картина, і ти повинен 
просто встигнути намалювати на ній усе, що хочеш (Д.  Кей). 

 

© До слів у лівій колонці доберіть відповідне їм лексичне значення з 
правої. У разі потреби скористайтеся тлумачним словником. 
Отава Худоба, отара овець. 
Огідний  З довгими тонкими ногами. 
Легіт Передня частина сільської печі. 
Лутавий  Працьовитий, наполегливий. 
Маржина Чарівник, земний бог; походить від слова мольфа — зачарований, 
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одушевлений або неодушевлений. 
Челюсті Легкий приємний вітерець. 
Цибатий  Неслухняний, упертий, непривітний. 
Мольфар Сіно другого покосу. 
 

© Прочитайте речення. Поясніть значення виділених слів. Випишіть 
окремо незнайомі слова, з’ясуйте значення за словником. 

1. Тут, у теплому видолинку, і трави зріли раніше, і кущ рясніше 
брався цвітом, і живиця пахла гостріше, і дихалося густіше, бо повітря 
повнилося лоскітним серпанком водограїв. 2. Ріка щулилася, щось 
невиразно муркотіла, відбігала сивими брижами від берега. 3. Не встиг 
отямитись, як гук трембіти урвався. 4. Калина, як мудре деревце, нараз 
пустила коріння в їхнє рінисте подвір’я. 5. Хліб одного замісу в різні дні 
різнився дещо смаком, щодалі тужавів і кришився. 6. На Верховині, доки не 
було тартаків, дерево пиляли на дошки й бруси поздовжніми пилами. 7. За 
вербовими пнями світліла латка галявини в сувоях пожухлої 
осоки (М. Дочинець). 8. Я знову повернувся в очерет і тепер думав, у яку 
шпарину забитися. Знайшов підхожу місцину серед шувару. 9. Це будяччя в 
нас називали чортополохом (В. Шкляр). 10. Маленька Орися сиділа 
навпочіпки над грядками з морквою і думала свою маленьку думу (Т. Цой). 
11. Нічне небо над Михайлівською площею висіло нерухомо й рівно, немов 
чорний оксамитовий обрус, напнутий по всьому периметру (І. Роздобудько). 

 
© Запишіть слова. Що вони означають? Котрі з них мають смак, а 

котрі — запах? 
Середмістя, улоговина, видолинок, торжище, гульбище, рудбекія, 

соняшники, євшан-зілля, лихомовство, горохвяники, куліш, осика, спориш, 
купина, чебрець, латаття, берізка, деревій, пижма, луг, левада, крутояр, 
матіола, м’ята, перекотиполе, сукня, каблучка, окраєць, равлик, проліски, 
віхола, стяг, бідолаха, пасок, гальма, гарт. 

 
© Прочитайте текст. Дайте відповіді на запитання та виконайте 

завдання. 
Я завжди любив читати — багато, швидко, усе, що попадеться під руку, 

і, як іноді жартома кажу, «усе, що має букви». І хоча читав я ще до школи, 
однак найбільше мені згадується читання в часи літніх канікул, коли батьки 
відвозили мене із сестрою до дідуся і бабусі в Стрий. Там для мене була 
справжня книжкова Мекка. Ми з бабусею регулярно ходили в заводську 
бібліотеку, у якій, зважаючи на її заслужене звання почесного читача, нам 
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давали книжки та журнали навіть із читального залу. А на вихідних 
приїжджав тато й привозив ще пакунок книжок. Не кажу, що ми із сестрою 
більше нічого не робили, але встигали все, що мають робити нормальні діти 
на канікулах: і ловити метеликів, і допомагати старшим, і з кимось дружити, і 
ходити на річку, і тлумитися між собою, але книжки все одно залишалися на 
якомусь особливому місці. 

А ще в бабусі був тлумачний словник іноземних слів. Великий такий, 
білий, товстий. І я якось задався ціллю його всього прочитати. Признаюся 
чесно, мій стартовий азарт зник приблизно на букві «І», але, мабуть, для 11–
12-річної дитини це було зовсім не зле. Читаючи словник, я зрозумів дві речі: 
1. Кожне слово має якесь походження, і зазвичай саме в ньому криється 
основна його суть, «душа слова». 2. Хочеш щось знати — заглядай у 
словник, бо без визначення будь-якого поняття його неможливо освоїти.  

Я ще багато разів потім заглядав до цього словника, однак уже робив 
це «правильно», тобто не читав як книжку, а дізнавався визначення саме того 
терміна, який був мені потрібний, і дотичних до нього слів (Р. Кушнір). 

Запитання та завдання 
1. Про що йдеться в тексті? 
2. Яке заняття хлопчик вважав найголовнішим? 
3. Як автор радить «читати» словник? Чому? 
4. Коли зі словником уперше познайомилися 
ви? Який то був словник? 
5. У чому цінність словників? 
6. Які словники є у вашій домашній бібліотеці? 
7. Поясніть значення виділених слів. 

8. Що означає вислів «справжня 
книжкова Мекка»? 
9. Доберіть заголовок до тексту. 
10. Випишіть п’ять слів, що визначають 
зміст тексту. 
11. Сформулюйте й запишіть висновки 
про те, як правильно читати словник. 
 

 
ОДНОЗНАЧНІ Й БАГАТОЗНАЧНІ СЛОВА 

І. Методичний коментар 
Учні мають уявлення про пряме й переносне значення слова, про слова 

однозначні та багатозначні. Роботу над поглибленням теми починаємо з 
повторення відомого, вивченого раніше.  

Інформуємо учнів, що поява нового значення — це один зі способів 
збагачення лексичного запасу мови. Завдяки переносному значенню мовці 
мають змогу говорити образно, розвивати уяву. Багатозначність виникає 
тому, що мовці помічають подібні ознаки предметів, подібність явищ у житті 
й тому переносять назву одних предметів на інші. 

Переносне значення слова — то палітра для майстрів красного 
письменства. Багатозначність означає, що одне слово спроможне позначати 
різні предмети чи явища. Саме переносне значення слова сприяло появі 
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багатьох тропів: метафори, епітета, метонімії тощо. А тропи допомагають 
чіткіше уявити описану картину чи події, зафіксувати їх у своїй пам’яті. 

Одним із напрямів роботи з текстами на уроках має бути привернення 
уваги до слів, ужитих у переносному значенні, зіставлення різних значень 
слів, аналіз доцільності.  

Добираємо вправи, у результаті виконання яких учні мають дійти 
висновку, що більшість слів нашої мови є багатозначними. З багатьох 
значень слова одне з них є основним до нього, тобто прямим, інші 
переносними. Слова, ужиті в переносному значенні, роблять мовлення 
яскравішим, виразнішим та емоційнішим.  

Слова дня задіяно в підручнику. Крім запропонованих завдань, варто 
додавати свої чи навіть запропонувати учням добирати креативні ідеї роботи 
з ними. Одним із різновидів системної роботи над збагаченням активного 
словника учнів може бути завдання дібрати одне чи кілька слів, щоб учнів 
здивувати чи сильно вразити, або слів, які вони вперше почули. 

ІІ. Вправи та завдання 
© Відгадайте слово за його описом. Поясніть, які знання ви 

застосували для виконання. 
1. Око автомобіля. 2. Хвіст потяга. 3. Джерело знань. 4. Глянець води. 

5. Зелені легені планети. 6. Мереживо зими на шибці. 7. Ніс човна.  
 
© Запишіть словосполучення та речення. Підкресліть слова, ужиті в 

переносному значенні. Складіть із ними словосполучення/речення, у яких вони 
будуть у прямому значенні.  

Усміхнувся ранок; не зронив жодного слова; виборсався зі сну; 
діамантові розсипи на траві; брунатні шапки листя, полинове щастя, 
шовковий голос; нести любов і доброту; краплинки дощу вистрибують; дні 
танули; думки роїлися. 

© Полічіть кількість однозначних і багатозначних слів у тексті. 
Визначте співвідношення однозначних і багатозначних слів. Який висновок із 
цього випливає? 

© Поясніть закордонним друзям, які погано володіють українською 
мовою, такі, наприклад, словосполучення: золота осінь, золота душа, 
золотий голос, золоте волосся, золоті руки, золоте серце, золотий 
ланцюжок; срібні скроні, срібна криниця, срібна прикраса. 

© Знайдіть слова з переносними значеннями. Поміркуйте, як вони 
виникли та з якою метою їх ужито в поетичних творах. 

1. Бабине літо сидить на строкатому пледі, здмухує бульбашки мильні в 
погожу блакить, хмари повзуть — вайлуваті кумедні ведмеді, річка косулею 
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спритною в далеч біжить(Н. Данилюк). 2. А поруч з грушкою, а там, де старі 
липи, і де каштани в жовтому брилі, горять свічки, осінні смолоскипи, сидять 
пташки казкові на гіллі (Г. Потопляк). 3. Ловить осінь росу на тонкі промінці 
павутин (М. Жайворон). 4. Ранкова роса заблищить на тонкім павутинні, 
далеко за гаєм впаде сивоокий туман (О. Гала). 5. Листопад, листопад… 
Жовті скроні на клені (Г. Потопляк). 6. Стікала осінь з парасолі. І вітер 
хвацько хмари пас (О. Дриль). 7. Сердиться осінь не знати на кого, листям 
жбурляє на мокру дорогу, губить прозорі дощу крапелинки (О. Дриль). 
8. Лягає обрій спочивать у золотеє тепле ліжко... (Н. Шеденко). 

 
© Прочитайте текст. Дайте відповіді на запитання та виконайте 

завдання. 
Був чудовий липневий ранок.  
До того ж вихідний день. У багатоповерхівках на околиці міста всі ще 

спали. На подвір’ї стояла тиша.  
Лише вітерець легенько розгойдував стару гойдалку. Але вона не 

наважувалася рипіти, щоб не порушити спокою мешканців будинку. Було 
чутно тільки пташок. Пташки не мали годинників, і тому починали співати з 
першими променями сонця… (І. Роздобудько). 

Запитання Завдання 
1. Про що йдеться в тексті? 
2. Чим відрізняється ранок у місті від ранку 
в лісі, у селі, біля моря? 
3. Який настрій передає авторка? 

1. Які слова вжиті в переносному значенні? 
2. До яких слів у тексті можна дібрати 
синоніми? 
3. Назвіть три слова, у яких різна кількість 
звуків і букв. Поясніть. 

 
© З’ясуйте за словником, скільки значень має слово. Прочитайте й 

запишіть речення. Поясніть, у яких значеннях ужито цю лексичну одиницю.  
1. У самих цих словах учувався смак літа (Р. Бредбері). 2. Не треба 

слів. Вони такі важкі, їх зносити щодня — німіють руки (Н. Янушевич). 
3. Словом треба дорожити. Треба стискати його до такої кристалічної форми, 
щоб думка летіла далеко й точно, як диск дискобола, а не як випадково 
кинута цеглина (О. Довженко). 4. Слово наше — премудрості древо, не 
рубай! Хай безсмертям живе! (В. Колодяжна). 5. І слова в Тимофія тепер 
були теплі та ласкаві, як опівдні пшениця, нагріта липневим сонцем» 
(М. Стельмах). 6. Це нове слово не тільки в музиці, а й у 
техніці (І. Роздобудько). 7. Рідне слово моє — в нім озвуться 
віки (В. Крищенко). 8. Дряпучі слова, наче пазурі вуличної 
кішки (А. Нікуліна).  
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© Послухайте текст. Що ви дізналися про виникнення нових значень 
того самого слова? Чи можете навести власні приклади слів із кількома 
значеннями? 

Лексичний запас мови збагачується не лише новими словами, а й 
появою нових значень в уже наявних у мові слів. Наприклад, спочатку слово 
умілець означало «той, хто добре знає свою справу, володіє умінням; 
вправний майстер», а згодом набуло нового значення: «спритна людина, що 
вміє вдало використовувати обставини». Поява нових значень слів важлива 
для мови та її носіїв: це дає змогу, використовуючи ту саму кількість слів, за 
допомогою їх сказати значно більше, висловитися ясніше й образніше.  

© Запишіть речення. Підкресліть багатозначні слова. Обґрунтуйте 
свій вибір. Яких слів, на вашу думку, в українській мові більше — однозначних 
чи багатозначних? Чому? 

1. На кручах київських бузок під вітром закипає (М. Луків). 2. Достигле 
літо капає дощем (О. Дриль). 3. Усе горіло, і я горів у роботі (М. Дочинець). 
4. Світанок проходить крізь відчинене вікно й оселяє в серці мрії (В. Чорней). 
5. Сьогодні по обіді поштар із запізненням приніс свіжі листи (В. Гук). 
6. Зима обіцяла бути суворою. Повітря дзвеніло мовчанням (Н. Доляк). 
7. Світанком свіжим — привітався день. Мороз на склі залишив телеграму… 
(В. Юрчишин).  

© Прочитайте текст. Доберіть таке ж містке слово в українській 
мові, зміст якого розкривали б стільки ж слів. 

Згідно з Європейським соціальним анкетуванням, данці — 
найщасливіші в Європі люди. Важливим складником данського рецепту 
щастя називають хюґе. Це специфічне данське слово, що не має буквального 
перекладу. Натомість зміст слова розкривають через десять (!!!) ключових 
слів, як-от: атмосфера, присутність тут і зараз, задоволення, рівність, 
вдячність, гармонія, комфорт, перемир’я, єднання та прихисток. Хюґе 
наскільки важливе слово, що має для данців смак, звук, запах і текстуру (За 
М. Вікінгом). 

 
ГРУПИ СЛІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ: СИНОНІМИ, АНТОНІМИ, ОМОНІМИ. 

 
© Прочитайте слова з рубрики «Слово дня». Що вони означають? До 

яких слів можна дібрати синонім або антонім? Які з них ви використали б, 
розповідаючи про своє дитинство? Чого в дитинстві було досхочу? Які 
спогади можна назвати «духмяними»? Поділіться, що ви вважали своїми 
скарбами? Що ви робили жартома? 
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І. Методичний коментар 
Тема уроку цікава, глибока, багатогранна й корисна. З огляду на те, що 

учні вже мають елементарні відомості про ці групи лексики, поглиблюємо й 
спрямовуємо роботу на усвідомлення важливості синонімів, антонімів, та 
омонімів. Передусім наголошуємо на тому, що синоніми роблять наше 
мовлення різноманітним, яскравим, багатим, привабливим і цікавим. 
Антоніми й омоніми розвивають аналітичне мислення, адже в процесі добору 
антонімічних пар необхідно застосувати прийоми зіставлення та порівняння. 

Багато уваги приділяємо спостереженню за словами в тексті, 
обґрунтуванню доцільності вжитого слова, збагаченню ними мовлення учнів. 
Причому ця робота є перспективною У наступних класах до неї 
повертаємося, коли вивчатимемо всі частини мови. Опрацювання тексту на 
кожному уроці сприятиме системному характерові розвитку й збагачення 
мовлення учнів і результативності. 

У роботі із синонімами акцентуємо увагу учнів на виявленні 
семантичної подібності, з’ясування відмінностей у їхніх значеннях, 
особливостях уживання. Наголошуємо, що синоніми використовують для 
підвищення виразності мови, що дає змогу уникати одноманітності.  

Використання синонімів сприяє різнобічному розуміння того чи іншого 
явища, створює умови для ширшого сприйняття ситуації, чіткого визначення 
своєї позиції, забезпечення реалізації комунікативного наміру. 

Антоніми забезпечують чіткість нашого мовлення. Можливо, ми не 
помічаємо цього, але в повсякденному житті ми часто користуємося 
антонімами. Найдоцільніше вживання антонімів у ситуації, що передбачає 
протиставлення. Нерідко використовуємо їх для підсилення значення якогось 
слова. Наприклад: «Не радість, а смуток викликає ця звістка».  

Слова дня логічно вписуються в соціолінгвістичну тему, допомагають 
активізувати їх запитання, які ми пропонуємо для бесіди. 

 
ІІ. Вправи та завдання 
© Прочитайте речення. Випишіть із них синоніми. Визначте відтінки 

в значеннях цих слів. 
1. І часто друзі та знайомі ніяковіли в розмові з нею, щоб, бува, не 

бовкнути яку дурницю (Т. Цой). 2. «Спасибі, спасибі. Мені не по дорозі», — 
ледве вичавив із себе Богдан. 3. «Що, моє щастячко?» — заворкотіла мати. 
4. З ким це ви, мамо, гомоніли? 5. «Коли серце подібне до жаби, воно й на 
сонце квакне», — мовив Богдан. 6. Богдан прочитав перше прізвище, 
здивувався і зрадів. 7. Старий спершу отетерів, а потім гримнув на сина. 
8. Тепер жахнулась Ярина. 9. Утікати тобі буде важко. А я не збираюся 
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мастити п’яти смальцем. 10. «Чого ви регочете?» — Сівачі знову 
розсміялися. 11. Богдан не витримав, кинувся наздоганяти збитошника. 
12. Іди, харцизе, кудись із пам’яті (За М. Стельмахом).  

© Послухайте речення. Назвіть синоніми, ужиті в них. Чому, на вашу 
думку, саме цим словам письменники й письменниця надали перевагу? 

1. Від зупинки чвалала вбраним у кучеряві бур’яни нічийним 
занедбаним городом, тоді вийшла на берег, покружляла між деревами 
(Н. Доляк). 2. Ми йшли далі, розчиняючись у запахущій імлі піднебесся. 
Потикалися то в один бік, то в інший, петляли спадами в гори, спускалися в 
запрілі яруги (М. Дочинець). 3. Город до того переповнявся рослинами, що 
десь серед літа вони вже не вміщалися в ньому. Вони лізли одна на одну, 
перепліталися, душилися, дерлися на хлів, на стріху, повзли на тин, а гарбузи 
звисали з тину прямо на вулицю (О. Довженко). 

© Прочитайте речення. Назвіть синоніми, ужиті в них. Чому, на вашу 
думку, саме цим словам письменники надали перевагу? 

1. І нарешті з двору пришкандибав дід Ілько (С. Гридін). 2. Аж ось киця 
роззирнулася навсібіч і почимчикувала навпрошки по кульбабах (Г. Кирпа). 
3. Я попленталася надвір (Н. Абґарян). 4. Зупинився, нерішуче потоптався на 
місці, прийняв для себе рішення і швидко покрокував (С. Гридін). 5. Його 
мрії перервав дзвінок у передпокої. Сашко вийшов, відчинив двері. До 
коридору, наче ураган, увірвався Петрик із величезним рюкзаком на спині. 
Наплічник ніби сам штовхав його вперед, і він ледве зупинився, щоб не 
гримнутися лобом у стіну навпроти (С. Гридін). 

© Прочитайте синонімічні групи слів. Поясніть подібність і 
відмінність між ними. 

Кошлатий – волохатий, патлатий, кудлатий, кострубатий, пелехатий, 
кучматий, розчухраний; набріхувати – наговорювати, зводити наклеп, 
наплітати, оббріхувати, обмовляти, наклепувати; (потай) нашіптувати; 
надбережжя — узбережжя, набережжя, побережжя, прибережжя; натовп – 
юрба, юрма, стовпище; непосильний – заважкий, каторжний; стукати -
вдаряти, бити, гримати, тарахкотіти, тарабанити, грюкати. 

 
© Запишіть синонімічні групи слів. У яких випадках синоніми 

допомагають пояснити лексичне значення. 
Мурий — попелястий, темно-сірий (сіро-бурий), смаглявий, 

брунатний; навальний — нестримний, блискавичний, гінкий, стрімкий, 
стрімливий; (смертоносний) нищівний, рвучкий, поривчастий; наглий — 
раптовий, несподіваний, непередбачений, нагальний; невідкладний, 
негайний, терміновий; несамовитий — сам не свій, як не свій, безтямний, 
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нестямний, очманілий, божевільний, біснуватий, навісний, знавіснілий, 
скажений, нестримний; новітній — сучасний, новочасний, теперішній, 
нинішній, сьогоднішній, сьогоденний; осуга — блискітка, лелітка; 
статечний – поважний, розважливий, розсудливий, серйозний, солідний, 
презентабельний, імпозантний, показний. 

© Прочитайте спогади письменниці про її дитинство. Дайте відповіді 
на запитання та виконайте завдання. 

А тим часом сама дорога до бабусі — уже подарунок. Улітку — через 
міст над річкою Протокою. Я йду сама й тому співаю собі під носа: такий 
настрій. Ступаю на стежку обіч берега. Стежка — серед густезних високих 
трав, тому вона здається глибокою. А трави ж які! Польова гвоздичка, пахуча  
кашка, чебрець, материнка! І височенна отруйна бугила, і лапаті лопухи. 
Кожна травинка проситься, щоб я звернула увагу на неї, помилувалася. Над 
головою — високе радісне сонце (Л. Таран). 

Запитання та завдання: 
1. Чому авторка називає дорогу до бабусі 
подарунком? 
2. Які емоції переважають у тексті? Як ви 
це визначили? 
3. Чи знаєте ви трави, згадані в тексті? 
Розкажіть про них. 

4. Чи є у ваших спогадах про дитинство 
трави і квіти? Які? 
5. Випишіть окремо слова, до яких можна 
дібрати синоніми й антоніми. Доберіть. 
6. Знайдіть у тексті слово, до якого є 
омонім. 

 
© Запишіть речення. Відшукайте слова, що мають парні омоніми, 

підкресліть їх. Поясніть (усно). 
1. Відтоді минуло понад три роки. 2. Це вже був привід для 

невеличкого свята (С. Гридін). 3. Капітоліна вже пише свій твір, старанно 
схиливши голову набік. 4. А ще Марія дуже вродлива. І в неї чудова коса — 
нижче пояса. 5. На картині намальований розламаний гранат. Кілька 
зернинок випало. 6. Музика — це хороший подарунок для Поліни. 7. А звуки 
органа розсипаються по підлозі, вдаряються об стіл, сиплються травневим 
дощем на підвіконня (Дз. Матіяш). 7. Я все озиралася — роти суниць 
здавалися нам у полон і здавались... (Ю. Бережко-Камінська). 8. А дома 
мамині обруси, а там в дитинстві рідний край (Г. Потопляк). 

Довідка: 1. Три — числівник і дієслово. 2. Свя́та — іменник; свята́ — 
прикметник. 3. Набік — прислівник і на бік — прийменник з іменником. 
4. Коса — зачіска, коса — знаряддя праці й коса — намивна частина 
суходолу. 5. Гранат — іменник, що означає фрукт і гранат — іменник, що 
означає вид вибухової зброї, родовий множини. 6. Орга́на — музичний 
інструмент, родовий однини та о́ргана — частини будови тіла. 7. Ро́ти — 
назва військового формування, називний множини; роти́ — тілесний отвір, 
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називний множини. 8. Край — іменник; край (столу) — прийменник; форма 
наказового способу 2 особи однини. 

 

 
 

© Об’єднайтеся в групи для виконання завдання на вибір. Доберіть 
синоніми й антоніми на одну з тем: «Синоніми й антоніми, що мешкають у 
моєму домі»; «Синоніми й антоніми, що живуть у нашій школі»; «Синоніми 
й антоніми вихідного дня». 

© Прочитайте речення. Доберіть і запишіть синоніми до виділених 
слів. Які з них можна замінити синонімічними, а які — ні? Чому? 

1. Який же обрій чистий і високий понад тобою, мавко 
лісова! (Н. Данилюк). 2. Закружляло листя поміж вітами клаптиками жовтої 
фольги, свіжі ранки, споєні трембітами, понесли за овид береги (Н. Данилюк). 
3. Лягає обрій спочивать у золотеє тепле ліжко... (Н. Шеденко). 4. Розпушила 
хвоста завірюха, замітає, хурделить, дзвенить... (Н. Шеденко). 5. І ми рушили 
до товстезного дерева, що здаля бовваніло в рідколіссі (М. Дочинець). 6. Дим 
із ватри неохоче витягувався з-під ялинової покрівлі на мокре (М. Дочинець). 
7. Жар від багаття прогрів наше дупло, підсушив одяг (М. Дочинець). 8. В 
саду мого дитинства, мов у лісі, крислаті віти густо заплелись, і на дощами 
вибіленій стрісі гніздечко звили бузьки, як колись (Н. Данилюк). 9. Одного 
разу, помітивши, що по грядках сторожко ходить лелека, ти аж затремтів од 
збудження і пильно стежив, як, цибатий, він задирав високо голову, ніби 
очікував на щось із пустельного неба (Є. Гуцало). 10. Дівчинка зайшла 
всередину й, переборюючи страх, чкурнула довгим вузьким тунелем. 
11. Минуло зовсім трохи часу, а малі бешкетники почали з мене 
глузувати (В. Кохан). 12. Хлопчик із задоволенням пожбурив за диван 
порожній рюкзак і подумки попрощався з ним аж до осені (С. Гридін). 
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13. Данилко із Софійкою такої відповіді не очікували, тому на якусь мить 
отетеріли (В. Кохан). 

© Об’єднайтеся в пари. Підготуйте перелік рекомендацій за поданою 
схемою. 

Шкідливо — корисно; мало — багато; дозволено — заборонено; 
красиво — потворно. 

© Запишіть речення. Про яку пору року в них ідеться? Як ви це 
розпізнали? Назвіть слова, до яких можна дібрати антоніми. Доберіть 
(усно). 

1. Все коротшає день щодоби (О. Пирогова). 2. Ну, ось! Дочекались... 
Прийшла! І йде напівголою містом, тендітна й до щему сумна… 
(Т. Свєтліцина). 3. Коли вона загляне в сад — наллється соком виноград, і 
різні яблука ренет солодкі стануть, наче мед (І. Кульська). 4. Десь у кронах 
зелених листочок цвірінькає жовтий. То наспівує птах про чужі і далекі 
світи (М. Жайворон). 5. Природа вже готується до сну, сади скидають золото 
сусальне. Є щось таке високе і печальне у цій порі — сама і не 
збагну… (Н. Данилюк). 6. Натрусила листя золотого, слив і груш в торбині 
принесла, а іще вона до того всього всипала краплиночки тепла (Г. Онацька). 
7. Плачуть-сумують клени, котяться сльози чисті, вижухле та черлене долі 
спадає листя (В. Хлопан). 

© Прочитайте виразно вірш. Про які багатства мови пише автор? Як 
ви розумієте значення вислову «багате мовлення». Як, на вашу думку, цього 
досягнути?  

Снігопад, хурделиця, кужелиця, 
Завірюха, віхола, буран, 

Хвища, заметіль, пурга, метелиця, 
Сніговиця, хуговій, кура. 

Хуртовина, хуга, сніговійниця, 
Заметільниця, хуртеча, сніговій, 

Курага, поземка, буревій, 
Круповій, пороша, хуговійниця... 
Скільки барв, і звуків, й аромату! 

Скільки тут синонімів-синів! 
Мова наша — найбагатша мати, 

Між сторіч іде, як між вогнів.  
Л. Стрельник 

© Запишіть, розкривши дужки й вибравши з-поміж синонімічних 
найбільш вдале слово для контексту. 

1. Усі такі веселі, (гомонять, говорять, розмовляють, базікають, 
теревенять, пащекують, мовлять), радіють святечку (М. Коцюбинський). 
2. Окрім гострого скребка і (сильного, відчутного, різкого, дошкульного) 
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батога, іншої ласки Тихоня не бачила (В. Земляк). 3. Он під тим старезним 
дубом колись сходилися на (збори, зборище, раду, засідання, нараду) 
старійшини роду. 4. Темна моя (хижа, хата, світлиця, господа), чорне моє 
поле, а діти без батька голодні та голі (Нар. пісня). 5. А птиця (паскудна, 
погана, гидка, капосна, прикра, збитошна, шкідлива) насідає, 
викльовує (Остап Вишня). 

 
ПАРОНІМИ 

І. Методичний коментар 
Насправді слово паро́нім утворене від давньогрецького παρώνυμος, що 

означає «близька назва». 
Тема має чітку мотивацію: неуважне ставлення до слова призводить до 

неправильного вибору одного з паронімів. Це може спричинити небажану 
неприємну ситуацію, створити враження, що мовець має низький рівень 
освіти. У реальному житті неодноразово доводиться стикатися з 
нерозбірливістю мовців, які не розрізняють значення слів, плутають, 
наприклад, адрес і адресу, болісний і болючий, рідкий і рідкісний.  

Тому доцільними будуть модельовані ситуації, в основі яких — 
проблема вибору слова; або ситуації з неправильним слововживанням. 

Варто зазначити, що письменники використовують пароніми, 
створюючи цікаві стилістичні фігури. Наприклад: Те, що принижує, —
пронизує. Душа образ не забува… (Л. Костенко). У графа профіль — як у 
грифа. А я бродячий менестрель (Л. Костенко). 

Нерідко пароніми сплутують з омонімами. Нагадаємо ознаки, за якими 
відрізняють пароніми від омонімів. 

1) Пароніми мають різне написання; порівняймо: диктат — диктант 
(пароніми), коса як заплетене волосся — коса як знаряддя для косіння 
трави — коса як вузька намивна смуга суходолу (омоніми); 

2) паронімічні слова ніколи не мають повного збігу у вимові. 
Наприклад: глуз (глузування) і глузд (розум). 

 
ІІ. Вправи та завдання 
Запишіть, вибравши з дужок потрібне слово. 
1. Сидячи в (людному, людяному) автобусі, я зрозуміла дві речі: я не 

така щаслива, як могла би бути. 2. Джеймі намагався (уникати, вникати) 
сумних для мене тем, щоб не журити. (Ґ. Рубін). 3. Будиночок із (цегельним, 
цегляним) димарем і жовтим солов’єм, що заливається піснями навпроти 
розчахнутого вікна. 4. Земфіра неквапом розповідає легенду про (льодовий, 
льодовиковий, льодовитий) період. 5. Наближаємося до недобудованого 
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двоповерхового будинку з (кам’яним, кам’янистим) парканом (Е. Сафарлі). 
6. Вони й не помітили, як до них підійшов чоловік у (воєнній, військовій) 
формі з величезним пакунком у руках (Є. Завалій). 

 
ГРУПИ СЛІВ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ: ВЛАСНЕ УКРАЇНСЬКІ Й 

ЗАПОЗИЧЕНІ (ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ) СЛОВА. 
Урешті-решт мене приваблює лише мальовнича, майже етнографічна 

сторона мови, що відрізняє її від усіх інших мов як таку, що властива 
певному народові певного походження (Ф. де Сосюр). 

 
І. Методичний коментар 
Вивчаючи цю тему, виявляємо турботу про нашу мову. Це означає, що 

максимально приділяємо увагу питомій українській лексиці. Переконуємо 
учнів у своєму мовленні надавати перевагу власне українським словам, що 
увиразнюють нашу мову на лексичному рівні, не дають їй розчинитися в 
інших мовах і втратити власну привабливість і неповторність. Питомі 
слова — це наше бачення світу, сформована віками традиція позначати, 
називати все у ньому саме так. 

У процесі вивчення будь-якої мови важлива роль належить роботі над 
її лексикою: без знання словникового запасу стає неможливим не тільки 
адекватне сприймання інформації, а й висловлення власних думок. 

Аналізуючи стан лексики української мови, мовознавці відзначають у її 
складі низку змін, зумовлених процесами, що відбуваються в соціально-
економічному, політичному, культурному житті суспільства. Лексика, 
відбиваючи перебіг історичного розвитку, завжди перебувала в динаміці, 
однак нині, як відзначають дослідники, темпи цих змін значно зросли. Це 
викликає труднощі в осмисленні, лексикографічному описові, а отже, і в 
засвоєнні слів.  

Для реалізації мети й завдань вивчення лексикології необхідно 
обов’язково брати до уваги основні тенденції розвитку сучасної лексичної 
системи з урахуванням останніх змін, зокрема враховувати, що словниковий 
склад української мови значно збільшився. Актуалізувалася лексика, що в 
словниках радянського періоду мала примітку «застаріле» або «діалектне», 
наприклад, берегиня, осоння, смолоскип, часопис тощо. 

Особливої уваги з боку словесника потребує збагачення словника учнів 
власне українською лексикою, словами, що витворилися в українській мові й 
були засвідчені в історичних пам’ятках, художніх творах українського 
народу. Вони становлять основу української лексики й формують 
національні ознаки мови: будинок, бондар, громада, жоржина, красень, 
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лелека, мереживо тощо. Такі слова представлені в рубриці «Слово дня», 
текстовому матеріалі підручника і посібника. 

Значну частину слів в сучасній українській літературній мові 
становлять запозичення з інших мов. Є слова відносної новизни, уже 
представлені в деяких словниках і довідниках (менталітет, консалтинг, 
екополіс, мануальний тощо). Деяких запозичених слів ще немає в сучасних 
лексикографічних виданнях.  

Звичайно, не варто вводити в обіг усі слова іншомовного походження. 
Проте, якщо слово-назва ввійшло в мову разом із запозиченою реалією, то 
учитель повинен пояснити учням його значення та особливості вживання. На 
наш погляд, має право на існування така гіпотеза: що частіше запозичене 
слово використовують мовці, то більше в нього можливостей закріпитися в 
сучасній мовній картині світу.  

Усе це потребує постійної уваги з боку вчителів-словесників. 
Необхідно допомогти учням правильно працювати зі словниками, грамотно 
здійснювати інформаційний пошук.  

 
ІІ. Вправи та завдання 
© Перекладіть подані слова українською мовою, запишіть їх, поясніть 

значення. Розкажіть, якими з них ви користуєтеся частіше, у яких 
ситуаціях. Висловте припущення, чи може мова функціювати без слів 
іншомовного походження. А якщо є український відповідник, яким словом, 
краще користуватися? 

Theatre, air, pudding, phonetics, backpack, poster, folklore. 
 

© Прочитайте текст. Що нового ви з нього дізналися? Який висновок 
із прочитаного ви зробили? Наскільки важливо людині мати улюблені 
заняття? Дізнайтеся більше про захоплення відомих людей і поділіться цією 
інформацією наступного уроку. Випишіть із тексту по 5 власне українських і 
запозичених слів. Обґрунтуйте свій вибір. 

 

У відомих людей чимало можливостей для того, щоб реалізувати свої 
мрії та бажання. Проте це не означає, що всі вони щосуботи грають у гольф, є 
членами яхт-клубів і власниками безмежно дорогих прикрас. Дресирування 
тварин, захоплення живописом і колекціонування іграшок — улюблені 
заняття експрем’єра Великобританії, 41-го президента США, зірки боксу та 
найвідомішого пірата світу. 

Майк Тайсон після завершення боксерської кар’єри повернувся до 
свого хобі — дресирування голубів. Ексчемпіон світу з боксу в суперважкій 
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вазі почав розводити птахів з 10-річного віку, коли жив в одному з бідних 
кварталів Брукліна. Раніше в Тайсона було близько 350 птахів.  

41-й президент США неодноразово з’являвся перед публікою в 
яскравих шкарпетках із незвичними принтами й візерунками. У його 
колекції — майже 500 пар. 

Збирати іграшкове військо — незвичне хобі експрем’єра 
Великобританії Вінстона Черчилля. У родині політика збереглася величезна 
колекція, що налічує кілька армій. За підрахунками, до неї ввійшли більше 
1 500 фігурок. 

Німецький поет Ґете дуже любив фіалки й вирощував їх незвичайним 
способом: гуляючи містом, сіяв насіння фіалок усюди, де було вільне місце.   

Французький поет Вольтер у вільний від роботи час любив 
ремонтувати зламані годинники. 

Іван Франко любив «тихе полювання» — збирання грибів і риболовлю, 
а також піші прогулянки. 

Білл Гейтс любить грати в бридж і теніс (З інтернету). 
 

© Доберіть до слів іншомовного походження українські відповідники. 
Горизонт, візит, консолідувати, масивний, фонтан, шофер, апелювати, 

аномалія, гарнізон, аромат, дефект, бібліотека, раціонально. 
Довідка: обрій, відвідини, згуртовуватися, дебелий, водограй, водій, 

звернутися, відхилення, залога, пахощі, хиба (вада), книгозбірня, доцільно. 
 

© Доберіть і запишіть 10 слів іншомовного походження, які ви 
замінюєте українськими у своєму мовленні. 

Наприклад: бар’єр — перешкода, баста — годі. 
© Запишіть слова. Проведіть удома експеримент: запитайте членів 

своєї родини, друзів, сусідів, яке слово з кожної пари їм зрозуміле, яким 
словам вони надають перевагу. Запишіть результати й розкажіть про це. 

Електорат — виборці, римейк — переспів, акомпанемент — супровід, 
антракт — перерва, балюстрада — поруччя, бар’єр — перепона, вуаль — 
серпанок, департамент — відділ, канделябр — свічник (світильник), 
оранжерея — теплиця. 

© Прослухайте, як ви говорите. Які слова переважають у вашому 
мовленні — власне українські чи запозичені? Чи траплялися слова, що 
видаються вам незграбними, важкими для вимови, грубими й 
кострубатими?  

 

НАПИСАННЯ АПОСТРОФА ТА М’ЯКОГО ЗНАКА В СЛОВАХ 
ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ 
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…Треба пам’ятати, що якраз апостроф зазначає нашу 
відмінну вимову губних серед цілого слов’янства, а вже 

саме це змушує нас зберігати його. 
Іван Огієнко 

І. Методичний коментар 
Апостроф і м’який знак — протилежні за своєю суттю графічні знаки. 

Учні мають про них уявлення, тому можна запропонувати пригадати 
особливості кожного, а потім — зіставити й пояснити, у чому протилежність. 

Апостроф — нелітерний надрядковий орфографічний знак, який не 
позначає звука. За допомогою апострофа в українській мові відокремлюють 
йотовані голосні літери від попередніх губних приголосних і «р», наприклад: 
м’ята, міжгір’я. 

Роздільна тверда вимова, яку позначає апостроф, — це ключовий 
принцип уживання цього знака й водночас одна з графічних особливостей 
нашої мови.  

У початкових класах учні вивчали апостроф, але в питомих 
українських словах. Тому це потрібно враховувати й запропонувати учням 
пригадати, що їм відомо. 

Можна запропонувати історичну довідку щодо появи цього знака в 
нашій мові після реформи орфографії в 1918 р., коли відмовилися від 
уживання твердого знака (ъ) і вилучили його, натомість запровадили 
уживання апострофа. 

 
ІІ. Вправи та завдання 
© Об’єднайтеся в пари. Розгляньте таблицю. Сформулюйте правила 

написання апострофа в словах іншомовного походження. Пригадайте, коли 
апостроф уживаємо в українських словах. Що спільного й відмінного? 
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© Запишіть речення. Поясніть значення написання м’якого знака й 
апострофа та значення слів, у яких ці орфограми виявлено. 

1. У заключному матчі 31-го туру серії А «Болонья» вдома обіграла 
«К’єво» з рахунком 3:0. 2. Капітан данської футбольної команди Симон К’єр 
зробив коментар після прикрої поразки. 3. Сорен К’єркегор ділить людей на 
такі чотири види: обивателі1, люди краси, люди взаємин або пізнання та 
духовні люди. 4. Із чого ж почати свій власний б’юті-блог і чим зацікавити 
потенційних підписників? 5. Х’ю Лорі повідомив, що, можливо, спробує себе 
в ролі режисера або продюсера. 6. Х’юстон — четверте за кількістю жителів 
місто в Сполучених Штатах Америки та найбільше місто в штаті Техас. 
7. Спочатку кондитерські вироби пакували в простий папір, а згодом — у 
скриньки, шкатулочки, порцелянові коробочки. Бонбоньєрка — це коробка 
для солодощів і цукерок. 8. На фабриці випускали карамель, монпансьє, 
льодяники, шоколадні цукерки. (З інтернету). 

1Обива́тель — людина, позбавлена широких суспільних поглядів, що 
живе дрібними, міщанськими інтересами; міщанин. 

© Упізнайте слово за його лексичним значенням і запишіть, 
використовуючи довідку. Поясніть написання апострофа. 

1. Столиця Ісландії. 2. Біг коня з найбільшою швидкістю. 3. Художньо 
оформлене підвищення, на якому встановлюють статую, скульптуру. 
4. Уведення під шкіру або у вену лікувальних препаратів. 5. Внутрішній 
простір споруди або приміщення. 6. Проведення опитування кого-небудь для 
опублікування відомостей. 7. Столиця Лаосу. 8. Художник-модельєр, що 
розробляє авторські моделі одягу. 9. Матеріальний предмет пізнання та 
практичного впливу людини (суб’єкта); будь-який предмет думки. 
10. Перешкода. 11. Людина, яка забезпечує збереження, видачу та отримання 
особами, які проживають у готелі, ключів від номерів. 12. Одна або кілька 
квіток чи бутонів на петлиці, аксесуар чоловічого костюму. 

Довідка: Рейк’явік, кар’єр, п’єдестал, ін’єкція, інтер’єр, інтерв’ю, 
В’єнтьян, кутюр’є, об’єкт, бар’єр, портьє, бутоньєрка. 

© Запишіть слова. Поясніть написання м’якого знака. Підкресліть 
слова, значення яких вам незрозуміле. Позначте надрядковою цифрою 1 
слова, у яких кількість букв більша, ніж звуків, а цифрою 2 — слова, у яких 
кількість звуків і букв однакова. Поясніть, чому.  

Ательє, бельетаж, бельканто, більярд, бульвар, бульдог, віньєтка, 
вольєр, гавань, деталь, досьє, дуель, Ельдорадо, жардиньєрка, женьшень, 
кольє, комільфо, лансьє, мільдью, портьєра, павільйон, мольберт, кальмар, 
кальцій, каніфоль, кадриль, квадрильйон, кегельбан, камедь, кольрабі, 
культура, модельєр, мосьє.  
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© Уважно розгляньте колаж. Дізнайтеся, що означає слово «хюґе». 
Який зміст укладають данці в це слово? Наскільки це важливо? 

 

 
 
© Перекладіть слова з англійської на українську мову. Запишіть їх 

відповідно до норм. 
Genevieve, computer, premiere, adjutant, puree, music stand, Houston, 

injection. 
© Поясніть, чому слова «ллє» і «льє» пишемо по-різному. 
© Прочитайте текст. Чи повну інформацію про Рив’єру він надає? 

Що б ви ще хотіли дізнатися? Напишіть перелік запитань, відповіді на які 
ви хотіли б знати. 

Французькою Рив’єрою називають південно-східний берег 
Середземного моря у Франції, розташований на схід від міста Марселя до 
кордону з Італією (західна частина Рив’єри), біля підніжжя Приморських 
Альп. Назва «Рив’єра» походить від італійського слова «riva» та 
однокорінного французького слова «rive» й означає «морське узбережжя» 
(З інтернету). 

© Дослідіть, наскільки популярне слово «Рив’єра» в Україні. У чому це 
виражено?  

Довідка. 1. На Миколаївщині триває робота з розроблення 
муніципального туристичного проєкту «Миколаївська Рив’єра». Передбачено 
створення автомобільних шляхів, велодоріжок, а також морських сполучень 
між курортними зонами області, які прилягають до Чорноморського 
узбережжя. 2. Готель «Дністровська Рив’єра» — це чудовий відпочинок, що 
передбачає екскурсії по Дністру та Кам’янцю-Подільському (Кам’янець-
Подільська фортеця, Хотинська фортеця, скельний монастир), а також водні 
атракціони, настільний теніс, більярд, пляж. 3. База відпочинку «Рив’єра» 
розташована на березі Азовського моря в смт. Кирилівці. 4. Картопля 
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Рив’єра — ультраранній високоврожайний сорт столового призначення від 
голландської компанії «Agrico». 5. У мальовничих Карпатах, 
Верховинському районі, розташований кемптабір «Рив’єра», що надає 
повний спектр послуг для вашого відпочинку.  
 

ПОДВОЄННЯ ТА ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ У СЛОВАХ 
ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ 

І. Методичний коментар 
Цю мовну тему побудовано на важливій соціокультурній — «Роби свій 

вибір». Тому паралельно в бесіді й через завдання привертаємо увагу учнів, 
що дуже важливо вміти правильно робити вибір.  

   
Спочатку формуємо уявлення про особливості процесу ухвалення 

рішення, а саме — його етапи: постання перед вибором; аналіз усіх 
можливих варіантів; вибір одного з варіантів; відчуття свого вибору 
(післясмак). 

 
 
Не кожне рішення правильне. Тому привертаємо увагу до «ворогів» 

наших рішень:  
1. Звуження меж пошуку інформації, що не дає вам змоги побачити всі 

можливі варіанти рішень. 
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2. Надання переваг лише тій інформації, що не суперечить вашим 
переконанням. 

3. Здійснення вибору під впливом емоцій.  
4. Надмірна самовпевненість у тому, які будуть результати вашого 

вибору. 
Написання слів іншомовного походження — складна тема для 

п’ятикласників, однак логічно вивчати її паралельно з вивченням лексики за 
походженням. Адже учні ці слова все одно бачать, уживають в усному 
мовленні й неусвідомлено записують. Робимо акцент на винятках і 
порівнюємо інші слова з ними. І — що важливо — до складних написань 
привертаємо увагу під час роботи з текстами на всіх подальших уроках. 

Усі таблиці, які ми пропонуємо, розраховані на самостійне 
опрацювання, що сприятиме кращому осмисленню.  

До запропонованих запитань і завдань зі «словами дня» варто додавати 
свої, щоб актуалізувати їх, зробити привабливими для вжитку. 

ІІ. Вправи та завдання 
© Перекладіть слова з англійської на українську мову. Запишіть їх 

відповідно до правил. 
Holland, broccoli, instagram, pizza, latte, cappuccino, villa, suffix, Andorra 

spaghetti. 
© Відгадайте й запишіть слово іншомовного походження за його 

лексичним значенням, використовуючи довідку. Поясніть написання. 
1. Нововведення, новизна. 2. Записи історичних подій за роками в 

давніх народів (єгиптян, ассирійців, персів, китайців); літопис. 3. Висувний 
або нерухомий пристрій із колесами, лижами або поплавцями для зльоту та 
посадки літака, а також для переміщення його по аеродрому, палубі 
авіаносця або воді. 4. Дорога (в садку, парку), обсаджена з обох боків 
деревами, кущами. 5. Країна на півночі Африки, яка межує на півночі з 
Іспанією; на сході й південному-сході — з Алжиром; на півдні — із Західною 
Сахарою. 6. Картина, барельєф і т. ін. тематичного або декоративного 
характеру, що кріплять звичайно до стіни. 

Довідка: інновація, аннали, шасі, алея, Марокко, панно. 
 
БУКВИ І ТА И В СЛОВАХ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ 
І. Вправи та завдання 
© Запишіть речення, уставляючи пропущені букви. Поясніть свій 

вибір. 
1. Мій тато працює в д..джитал-агенції. У вільний час він любить 

шп..лити в ігри, установлювати ..нтернет-л..м..ти, які ж сам і порушує. 2. Усі 
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мої слова можуть запросто опинитися в маминому ..нстаграмі (Саша 
Кочубей). 3. Споживання речей, на які припадає 1/32 всього світового 
пласт..ку, сприяє токс..чному виробництву та підтримує шкідливі викиди 
х..м..катів у наші ґрунти. 4. Переваги життя без сміття для здоров’я зазвичай 
асоціюються з меншим контактом із с..нтет..чними речами й засобами. 5. На 
жаль, багато людей починають шукати спец..ф..чних вигод життя без сміття 
лише після того, як захворіють (Б. Джонсон). 6. Ви сказали, що парт..тури 
належать Леонтовичу? 7. Це була його мелод..я. Звісно, аранжована, звісно, 
доповнена звучанням музичних ..нструментів, але та сама — «Щедрик»! 
8. Мері Ортлайд, примадонна хору, була в ш..фоновій сукні й хутряному 
болеро (І. Роздобудько). 9. Момент знайомства з правдою називають 
..нсайтом (М. Лівін). 10. Я ввімкнув телефон і розгорнув мапу, на д..сплеї 
висвітилося лиш одне: «С..стема недоступна» (Дж. П. Стрелекі). 

 
© Японці напередодні Олімпійських ігор створили кімоно для учасників 

кожної країни. Із цією метою необхідно було вивчити історію, культуру, 
прапор і навіть ідеологію. Погляньте, саме такою японці бачать Україну! 
Поміркуйте над тим, крізь призму яких образів вони сприймають Україну. 
Уявіть себе розробниками кімоно. Якими б образами ви його збагатили? 

 

 
 

© Перекладіть слова з англійської на українську мову. Поясніть 
написання. 

Italy, physics, stylistics, rhetoric, orthoepy, teenager, pixel, limit, quarantine, 
pizzeria, cheesecake. 
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СЛОВНИК ІНШОМОВНИХ СЛІВ 
 
І. Методичний коментар 
Робота зі словником має стати доброю щоденною звичкою. Важливо 

формувати в учнів потребу заглядати в словник, щойно вони натикаються на 
незнайоме слово. Наш мова потерпає сьогодні від засилля іншомовної 
лексики. Багато слів мають українські відповідники, і тому наполегливо 
навертаємо школярів на послуговування своїми, питомими словами. Однак є 
ще достатньо слів без відповідної синонімічної пари в українській.  

Уміння тлумачити значення слова має високий запит у царині 
комунікації. Тому шліфуємо цю вправність повсякденно, і вона невдовзі 
принесе бажані плоди.  

ІІ. Вправи та завдання 
© Зверніть увагу на «слово дня». Що воно означає? Порівняйте його зі 

словом «бачити»? Чи є між ними спільне/відмінне? Коли це слово потрібно 
вживати? Наведіть приклади.  

Пригадуємо  
1. Які словники ви знаєте? 
2. Як побудовані словники?  
3. Чому потрібно знати алфавіт для користування словником? 
4. До яких словників ви частіше звертаєтеся? 
Шукаємо відповіді на запитання 
1. Чим відрізняється словник іншомовних слів від тлумачного словника 

української мови? 
2. Що ми дізнаємося про слово за цим словником? 
© І. Яка пора року за вікном? Поети споконвіку не стомлюються 

оспівувати її красу. Уявіть, що ви маєте поетичний дар. Які слова для опису 
чарівної краси осені ви обрали б? Запишіть їх, умотивуйте свій вибір. 
Доповніть свій тематичний словничок словами іншомовного походження. 

© Прочитайте поетичні рядки. Запишіть три речення, які вам 
найбільше сподобалися. Вибір умотивуйте. Які картини намалювала ваша 
уява? Усно поясніть значення і написання виділених слів іншомовного 
походження. 

1. Перешила полотна доріг у святі рушники, і стежки заплела усіма 
кольорами акрилу (М. Жайворон). 2. Шмагали зливи, втім, не бракувало 
ін’єкцій сонця у твоє життя (Н. Данилюк). 3. Осінні вітражі — на тлі небес, 
на склі калюж, на золоті міжлистя (М. Жайворон). 4. То жовтень розігрує 
п’єсу ще в тій режисурі небес... (Б. Тименчук). 5. І танцює вітер з листям 
польку, вальс кружляє в ритмі дискотек (Г. Потопляк). 6. Карпатський ліс. 
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Готичні цитаделі смереками втікають догори (Н. Данилюк). 7. Тонка верба у 
сонячних софітах полоще пасма, шелестом легким (Н. Данилюк). 8. Осінь. 
Симфонія суму й води (Н. Кур’ята). 9. Ах, Осене, моя безмовна панно, крізь 
тишу саду пада жовтий лист (А. Ткачук). 10. Цвіте остання біла 
хризантема (Г. Потопляк). 

ІІ. Як ви розумієте значення словосполучень «ін’єкції сонця», «осінні 
вітражі», «режисура небес», «сонячні софіти», «симфонія суму й води»?  

Запам’ятайте: поширене нині в мовленні англійське «вау!» має 
прекрасні українські відповідники: Овва! Ого! Йой! Отакої! Нівроку! Леле!  

© Випишіть із художніх прозових чи поетичних творів або складіть 
самостійно сім речень про осінь, де будуть ужиті слова іншомовного 
походження, наприклад, такі: «симфонія», «міріади», «кришталики», 
«орга́н», «палітра», «парі». 

© Уявіть, що ви плануєте своє життя за порами року. Складіть і 
запишіть мінімальний перелік важливих справ на осінь. Що в ньому буде 
такого, чого не заплануєш на зиму? 

© З’ясуйте за словником значення і походження поданих нижче слів. 
Усно поясніть, що означає і з якої мови походить кожне слово.  

Парі, патіо, пародія, пап’є-маше, пастель, пенні, піца, пломбір, піжама, 
портьєра, прем’єра.  

 
АКТИВНА Й ПАСИВНА ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

ІІ. Вправи та завдання 
© Прочитайте діалог. Які слова, на вашу думку один зі співрозмовників 

назвав дивними? Що означає «рятувати від загибелі» слова?  
— Ви вживаєте такі дивні, такі давні слова, — казали йому. 
— Мусить же хтось рятувати їх від загибелі. Слова живуть у 

промовлянні… (М. Дочинець). 
© Прочитайте вірш. Випишіть незнайомі слова. Чи доводилося вам їх 

чути раніше? Навіщо потрібно їх знати?  
Куди, куди. Куди поділись 

такі прості старі слова? 
Чи може в клуню закотились, 

чи може холод їх пройма. 
Чи може в стрісі з горобцями 

шваргочуть тихо і сопуть. 
А може, долом, манівцями 

роями сірими гудуть. 
Блукають, губляться, чекають, 

що хтось згадає, що були. 
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І нас в минуле повертають, 
де баба й дід удвох жили. 
А там і ступа, і макітра, 

і макогін, і чаплія. 
Сулі́я, генцур на три літра, 

а може, вірно — сулія́? 
Там поворозки і пацьорки, 
подолки, підтички, стрічки. 
На паличках липкі цукорки. 
Спідниці, бунди, торочки. 

Там кошелі, шафарні, скрині. 
Ослони, лави, кадуби. 

Там соловейки на калині 
і на всі сторони дуби. 

Слова ж які, часи ж минулі. 
Калитки, ярма, брехунці... 

Немов німі, немов поснулі... 
Опалки, рядна, буханці. 

Вони живуть давно не з нами. 
Спливають в пам’яті не раз. 
І лине, лине над ланами — 

макітра, фоса, перелаз... 
Г. Потопляк 

 
© Які слова в реченнях образливі? 
1. Чого це ти надувся, як сич на мороз? 2. Чого ти приперся? Я тобі 

сказала, коли прийти? Пам’ять погана, чи що? (С. Талан). 
 

НЕОЛОГІЗМИ. ПИСЬМЕННИЦЬКІ НОВОТВОРИ 
© Прочитайте тексти. Що їх об’єднує? Яка інформація є для вас 

новою? Випишіть письменницькі новотвори, розташувавши їх в 
алфавітному порядку.  

І. Коли письменникові бракує в мові звичних слів, він народжує нові. 
Так виникають авторські неологізми.  

Наприклад, І. Котляревський в «Енеїді» вперше вжив слова 
«несамовитий», «приміта», «розтовкти», «угамуватися». Т. Шевченко 
створив слова «вогняний», «мордуватися», «почимчикувати», «фортеця». 
Г. Квітка-Основ’яненко — «буденний» та «перемагати». П. Куліш — 
«вабити», «зграя», «злочинець», «несвідомий», «покора», «послуга», 
«почуття», «рівність». Марко Вовчок — «красень», «легкодухий», «намір», 
«питання», «струмінь». Л. Глібов — «бурмотати», «пожовкнути», «соромно». 
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І. Нечуй-Левицький — «стосунок», «перепона», «квітник», «вигукування», 
«сміливість». (За Л. Телішевською). 

ІІ. Коли письменник утомлюється від звичних і пересічних слів, він 
народжує (безсумнівно, не без допомоги чарівної музи Неології) нові слова. 
Так з’являються авторські неологізми. 

Напевно, усім відома історія зі створенням слова «робот» К. Чапеком. 
Багато хто знає про неологізми «ліліпут» Дж. Свіфта та «кіберпростір» 
В. Гібсона, однак це, так би мовити, мінімальні втручання. Мало хто може 
зрівнятися з В. Хлєбніковим, творцем майже 16-ти тисяч неологізмів. Кожне 
нове слово — це частинка мозаїки, з якої складається історія. Погляньмо на 
неповторну мозаїку історій новотворів українських поетів і прозаїків. 

Чи бачили ви колись зоопарда? А міряли швидку температуру? 
Плакали, коли чистили булю? Бавилися з помагателями? Їли габудю чи 
мопідори? Ходили в їсторан? Боялися кінопланетян? Розбивали собі коління? 
Каршляли? Годували мумуку? Збирали білясніжники? Чули, як обганяє всі 
бібіки голосна іу-іу? Ні? Ні? Тоді у вас протермінована віза. Як куди? У 
країну Дитинства. Насправді поновити її легко: просто поспілкуйтесь із 
жителями цієї країни — дітьми (М. Титаренко). 

 
ГРУПИ СЛІВ ЗА ВЖИВАННЯМ. ЗАГАЛЬНОВЖИВАНІ СЛОВА 

 
І. Методичний коментар 
Загальновживані слова — це ті цеглинки, за допомогою яких кожна 

дитина вибудовує власну картину світу. Що менший активний словник, то 
вужча «картинка», а отже, обмежене бачення світу. 

Щоурочна рубрика «Слово дня» покликана збагачувати активний 
словник учнів. Збагачення активного словника — це профілактика багатьох 
мовленнєвих «хвороб», зокрема таких, як розтягування звука, 
звукосполучення («о-оо-о», «е-е-е-ее», «ну-у-у-уу»), коли бракує потрібного 
слова; уживання іншомовних слів замість своїх «вау!», «окей» тощо; 
запрудження словами, що спотворюють мовлення, не несучи жодної 
важливої інформації («тіпа вчора», «якби глянув так», «якби поїхав»). 

Учні мають знати: багатий активний словник — це перший показник 
цікавого співрозмовника, це №1 у списку найважливіших мовних умінь 
ХХІ ст. 

ІІ. Вправи та завдання 
© Прочитайте текст. Схарактеризуйте в ньому групи слів за 

вживанням. Що нового ви дізналися? Запропонуйте заголовок до тексту. Чи 
вмієте ви розуміти емоційний стан іншої людини? Розкажіть про це. 
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Емпатія — це здатність розуміти емоційний стан іншої людини та 
співпереживати їй. 

Якщо я бачу, що тобі погано, я приходжу й кажу:  
— Слухай, мені здається, що тобі погано. 
— Так, мені погано. У мене дещо сталося. 
— Мені шкода. Співчуваю тобі. Що я можу для тебе зробити? 
Це приклад вияву нормальної органічної емпатії (За М. Лемещук, 

І. Полудьонним). 
© Прочитайте речення. Визначте, до якої групи за вживанням 

належать виділені слова. Обґрунтуйте відповідь. 
1. Ти взагалі не будеш постити щось про мене без мого дозволу! 

2. Мама не тільки блогерка. Вона також продає онлайн-курси з просуванням в 
інстаграмі. 3. «Я дозволяю тобі поґуґлити, — кладу йому руку на плече. — 
Ти ж умієш читати!» (Саша Кочубей). 4. Типовим прикладом делікатності 
хакера вважають такий: після зламування системи написати сисадміну 
електронного листа, точно описати процес зламування ресурсу й 
безкорисливо порадити способи захисту від подібних атак. 5. Час від часу 
скануй жорсткі диски свого верстака. Зверни особливу увагу на перевірку 
флешок, якщо користуєшся ними не тільки на своєму комп’ютері. 6. Різні 
типи модемів і під’єднань мають різні максимальні швидкості. Швидкість 
вимірюють у кілобітах за годину (Т. Щербаченко). 

© Прочитайте текст. Яку проблему порушено в ньому? Завдяки чому 
люди з інвалідністю почувають себе комфортно?  

Мене тішило, що в Америці з великою повагою ставляться до хворих і 
людей з інвалідністю. З них не кепкують** однокурсники, їх не штовхають 
плечима в проході. Уся інфраструктура* розрахована на максимальну** 
допомогу тим, хто має певні обмеження. Громадський* транспорт 
облаштований автоматичним в’їздом для інвалідного візка, деякі автобуси 
навіть опускаються на спеціальних ресорах** до рівня бордюру**. В усіх 
кав’ярнях, медичних центрах, бібліотеках і публічних місцях мусить бути 
дотриманий стандарт*, що забезпечує можливість проїзду інвалідного візка. 
Столи й умивальники також розташовані на комфортній** для візочників 
висоті. 

Держава спонсорує** навчання, яке дає змогу дітям із відхиленням у 
розвитку жити повноцінним життям. 

Найголовніше й найважливіше — цих дітей ніхто не соромиться та не 
ховає від чужих очей (Ana Shark). 
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• Які слова за вживанням переважають у тексті? До позначених 
двома зірочками слів доберіть синоніми. Поясніть лексичне значення слів, 
позначених однією зірочкою. Поясніть написання виділених слів. 

© Ознайомтеся зі змістом таблиці. Складіть розповідь про 
стилістично забарвлені слова. Використовуйте власні приклади для 
ілюстрування теоретичних положень. 

Стилістично забарвлені слова 
 

Стилістично забарвлені слова — слова, які використовують лише в певних стилях. 
Наукова лексика Політична лексика Розмовна лексика 

хімія, радіус, орфографія депутат, мітинг, закон 
 

мобілка, балакати, бахматий, 
плентатися 

© Використовуючи знання з курсу інформатики, складіть хмару слів 
«Стилістично забарвлені слова».  

© Розгляньте ситуації. Запропонуйте шляхи розв’язання. 
Проаналізуйте мовлення однокласників та однокласниць: яких слів — 
загальновживаних чи обмеженого вживання — у ньому більше. Чому? Чи 
траплялися в мовленні стилістично забарвлені слова? Якщо так, то 
визначте доречність використання їх. 

1. Усі навколо працюють, а одна дитина сидить осторонь без діла. 
2. Діти граються, а одна засмучена дитина стоїть віддалік. 3. Дитина плаче, а 
поряд однолітки сміються. 

 
СЛОВА ОБМЕЖЕНОГО ВЖИВАННЯ. ДІАЛЕКТНІ, ПРОФЕСІЙНІ 

СЛОВА Й ТЕРМІНИ 
І. Вправи та завдання 
© Випишіть діалектні слова. З’ясуйте, що вони означають. Усно 

складіть із ними речення. 
1. У своїх неповних тринадцять Йванко був повноправним ґаздою на 

своєму подвір’ї (О. Кузів). 2. Коли я повернувся, вуй стругав сопілку з 
бузини. 3. Така смерекова церквиця і в нас стояла на бережку — як бузьок, 
що задер дзьоб у небо, а крила спустив на землю. 4. Я розворушив приспану 
ватру, роздув вогонь, узяв смолисту головешку. 5. …Цих кучерявих 
книжних слів я ще не знав. Їх мені не бракло, барви й згуки довколишнього 
світу довго замінювали мені слова. 6. Я не знав, що таке море, мені б 
порадити зі студнею. Ми змагалися з водою: я черпав, а вона прибувала. 
7. Допіру я назвав ціну, а ви нараз прийняли її. 8. А як заспіває маленьке 
потя, то й крижаний стовп розтане. 9. Верету, доки ще мокра, натягнув на 
розсішках* і малював по обрисах її своїми фарбами. 10. «Файна вода!» — 
похвалив я. 11. Жив собі молодий пастух. Тяжко жив сарака. (М. Дочинець).  
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© Прочитайте тексти. Що їх об’єднує? Випишіть із текстів 
професійні слова. Яких галузей вони стосуються? У  яких життєвих 
ситуаціях можна використати інформацію з текстів? Назвіть слова, 
ужиті в переносному значенні. Складіть розповідь про рідне місто (село), 
використовуючи професійні слова й терміни (географічні, історичні тощо). 

І. Київ багато віків стоїть над могутнім Дніпром-Славутичем.  
Археологи вважають, що місто виникло приблизно в V столітті, отже, 

його вік сягає понад 1500 років. Засновниками Києва, за легендою, були 
брати Кий, Щек і Хорив та їхня сестра Либідь. Брати стояли на чолі 
східнослов’янського племені полян. Місто назвали на честь старшого брата 
Кия (За І. Вихованцем). 

ІІ. Коли перебуваєш у старовинних наших містах, то завжди дивуєшся, 
як уміли предки вибирати місця для поселення.  

Яка краса! І річка, і пагорби, і ліс. Це стосується, звичайно, і Луцька. 
Місто розташоване на підвищенні й оточене з трьох боків крутими вигинами 
річки Стир. Столітні дерева немов підслуховують вічну розмову землі й 
небесної блакиті. Тільки Стир міг би пригадати рік заснування міста. Лучани 
ж ведуть лік часу від першої згадки про Луцьк в Іпатіївському літописі, а 
йдеться там про 1085 рік. Отже, Луцьку виповнилося понад 900 років 
(І. Вихованець). 

© Оберіть одне із запитань і дайте на нього розгорнуту відповідь. 
У якій країні ви живете? Як ваша країна вміє вам усміхатися? Коли та як 
ваша країна плаче? Які казки своєї країни ви знаєте? Якими скарбами 
багата ваша країна?  

 
СУРЖИК 
І. Методичний коментар 
Робимо акцент на тому, що суржикове мовлення — ознака недбалості й 

неосвіченості людини.  
Не варто сплутувати діалектне мовлення із суржиковим. Якщо діалекти 

живлять мову, надають їй певного колориту, то суржик гальмує розвиток 
мови, притлумлює виразні ознаки нашої мови, розчиняє їх у чужій мові, 
робить нашу мову недорікуватою. 

 
ІІ. Вправи та завдання 
© Розгляньте ілюстрації. Визначте в тексті елементи суржику. Чи 

уникаєте ви їх у своєму мовленні?  
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ФРАЗЕОЛОГІЯ 
Фразеологізми — скарби нашої мови і народного досвіду (І. Франко). 

Людина — найцінніший у світі капітал (Олесь Гончар). 
 
І. Вправи та завдання 
© Прочитайте висловлення, що стали афоризмами. Яких життєвих  

ситуацій стосуються афоризми? Про які моральні цінності в них ідеться? 
Запишіть те, що сподобалося найбільше.  

1. З видимого пізнавай невидиме (Г. Сковорода). 2. Як не мудруй, а 
правди ніде діти (Л. Глібов). 3. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не 
можна тільки Батьківщину (В. Симоненко). 4. На світі той наймудріший, хто 
найбільше любить життя (В. Симоненко). 5. Шукаймо в людях хороше, мов 
скарби, що давно забуті (М. Сингаївський). 6. Віддай людині крихітку себе. За 
це душа наповнюється світлом (Л. Костенко). 7. Немає там добра, де немає 
правди (П. Куліш). 

Словник. Афоризм — короткий влучний вислів, що оригінально 
виражає узагальнену думку, легко запам’ятовується. 

© Прочитайте фразеологізми, які вживає у своїх творах український 
письменник М. Дочинець. Дослідіть, що вони означають. Які з них для вас 
нові?  

1. Мала трава — роса велика. 2. Що міль не з’їсть — те сточить 
заздрість. 3. Плачене — не трачене. 4. Голубине перо, яке б не було легке, 
само в небо не злетить, без живого голуба. 5. Бджолу не випустиш — меду не 
матимеш. 6. На готовий хлібець знайдеться їдець. 

© Розгляньте схеми. Усно розкажіть про те, що може фразеологізм. 
Доберіть свої приклади. 
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© Прочитайте речення. Прокоментуйте, що мав на увазі Сашко.  
«Здається, я натрапив на твою скриньку Пандори! На твій скелетик у 

шафі!» — сказав якось мені друг Сашко із шостого класу й зареготав (Саша 
Кочубей).  

© Опрацюйте зміст таблиці. Доповніть її власними прикладами 
(усно). Розкажіть, як ви розумієте афоризм Сократа. 

Різновиди фразеологізмів 
Прислів’я та приказки Крапля камінь точить. Шабля ранить тіло, а слово – 

душу. Сила та розум — краса людини. 
Крилаті вислови 

(загальновідомі висловлення) 
1. Борітеся — поборете! (Т. Шевченко). 2. Як парость 
виноградної лози, плекайте мову! (М. Рильський). 

Афоризми Хто хоче зрушити світ, нехай зрушить себе  
(Сократ). Знання — це сила (Ф. Бекон). 

 
© Розкрийте значення прислів’їв і приказок. У яких ситуаціях можна їх 

використати? Розкажіть про роль прислів’їв і приказок у мовленні. 
Наведіть два–три приклади прислів’їв і приказок, у яких схарактеризовано 
людину. 

1. Життя прожити — не поле перейти. 2. З усіх пристрастей заздрість 
найогидніша. 3. Мудрим ніхто не вродився, а навчився. 4. Привітному скрізь 
добре. 5. Без відваги зазнаєш зневаги. 6. Добре ім’я — найкраще багатство.   

© Доберіть по кілька фразеологізмів, які унаочнюють ваш стан, 
емоції, настрій. Наприклад: пригнічений настрій, сум, тривога — Як у воду 
опущений; радісний, веселий — на сьомому небі від щастя. 

© Прочитайте речення. Знайдіть у них фразеологізми. Поясніть їхнє 
значення.  

1. Злата летіла до Олесі як на крилах (Н. Біла). 2. Нікому й на думку б 
не спало, що звичайний перегляд фільму з ніг на голову переверне моє життя. 
3. Я по самі вуха закохалася в актора, який зіграв головну роль (Ana Shark). 
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4. Програвати також тра вміти, і на помилках учитися. 5. У мене відвисла 
щелепа: це ж треба, Кирило знає, як звали дідуся його дідуся! (Дз. Матіяш). 

 
© У кожному рядку знайдіть фразеологізм. Що він означає? 

1. Упіймати метелика, упіймати пташку, 
упіймати облизня. 
2. Гнути спину, гнути пальця, гнути ногу. 
3. Зробити з вишень компот, зробити з мухи 
слона, зробити з паперу іграшку. 
4. Поїсти жданики, поїсти вишні, поїсти 
морозива. 

5. Аж дядько йде, аж дим іде, аж потяг іде. 
6. Аж душа болить, аж нога болить, аж 
палець болить. 
7. Вороги напали, ворони напали, баглаї 
напали. 
8. Бити лихом об землю, бити батогом об 
паркан, бити ногою по м’ячу. 

 
© Продовжте прислів’я та запишіть їх, скориставшись довідкою. 
1. Людина без друзів, що ... . 2. Праця людину годує, а ... . 3. Щоб 

навчитися плавати ... 4. Красна пава пером, а ... .5. I риба співала б, коли б … 
6. Не вчи орла літати, а … 7. Не хвалися травою, а … . 

Довідка: потрібно лізти у воду; що птах без крил; лінь марнує; 
людина — знанням; голос мала; рибу плавати; хвалися сіном. 

© Розкрийте у формі оповідання значення фразеологізму «гострий 
розум». 

© Випишіть із текстів художньої літератури п’ять афоризмів. 
© Запишіть шість прислів’їв і приказок, що характеризують людину з 

різних боків. 
© Пригадайте фразеологізм, за основу якого будуть узяті подані 

нижче слова. У разі потреби скористайтеся словником. Поясніть значення.  
Меблі, муха, риба, сонце. 
© Ознайомтеся зі словниковими статтями. Розкажіть про структуру 

статті. Для чого, на вашу думку, потрібні фразеологічні словники? 
Баба: баба надвоє ворожила (гадала) — невідомо, чи здійсниться 

щось, чи ні. Містить іронічний натяк на «точність» у процесі ворожіння. 
Синонімічні фразеологізми — вилами по воді писано, як сказати. 
Бабине літо — теплі, сонячні дні на початку осені; павутиння, що літає 

в повітрі; пора року. Саме в цей час у сузір’ї Велеса добре видно Плеяди, що 
в народі називають Бабами. Наші пращури вважали, що ця пора ділить рік на 
дві частини: коли Бабів добре видно навесні, починається літо, восени, — 
скоро зима. З павутинням пов’язують деякі види жіночої праці — 
вишивання, в’язання, прядіння. 

Баки: забивати баки — відвертати чиюсь увагу розмовами; 
заморочувати. 

Слово баки означає «очі» й утворене від дієслова бачити. 
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Синонімічні фразеологізми — забивати голову, забивати памороки. 
Баран: повернемося до наших баранів — заклик дотримуватися 

основної теми розмови. 
Уперше використаний у ХV столітті. В одному з французьких 

оповідань ішлося про позов сукнаря до пастуха, який украв у нього овець. 
Бідного пастуха захищав адвокат Патлен. Сукнар, забувши про сутність 
свого позову, став докоряти адвокату, що той не заплатив йому за шість 
ліктів сукна. Суддя припинив промову сукнаря словами: «Повернемося до 
наших баранів», повернувши таким чином судове засідання в потрібне 
річище. 

© Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. Усно перекажіть. 
Випишіть слова, які є для українських родин оберегами. Доберіть за 
словником фразеологізми, у яких є ці слова. Що нового ви дізналися? 
Спробуйте цей текст відтворити за допомогою малюнка або схеми. 

Дім захищав не лише від негоди, а й від зла, беріг чистоту людської 
душі. Тобто сама українська хатина вже була оберегом.  

Рушники захищали дім і всю родину від «лихого ока», їх вішали 
передусім над святими образами. Особливою силою наділені речі, які 
переходять від покоління до покоління. Досить часто сімейним оберегом був 
весільний рушник. 

Силу оберега мав і посуд. Щоб у домі панувала злагода, потрібно мати 
в господарстві і горщики, і горщиці.  

Підкова як оберіг має одне значення — символ удачі, щастя, достатку й 
захист від злих сил. 

За давнім звичаєм, у традиційній селянській оселі найсвятішим місцем 
вважалися покуть, розміщений по діагоналі від печі й обов’язково «обличчям 
до сонця», тобто на схід (За матеріалами folkmoda.net).  

• Чому вдома не варто зберігати надбитий посуд? 
© І. Прочитайте українські прислів’я та приказки. Про кого так 

кажуть? 
1. В очі любить, а за очі гудить. 2. У тихому болоті чорти водяться. 

3. Верзе, що й купи не тримається. 4. Вискочив, як Пилип з конопель. 5. Він і 
комара не скривдить. 6. І з води сухим вийде. 7. Набалакає, що й на вербі 
груші ростуть. 8. Вітер свище в голові. 9. Гляне — молоко кисне. 
10. Говорить прямо, а робить криво. 11. Говорить, мов клоччя жує. 12. На 
язиці густо, а на ділі пусто. 13. Наговорив сім мішків вовни, і всі неповні. 

ІІ.  До яких фразеологізмів прислів’я «Городить ні се ні те» є 
синонімом? 
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© Прочитайте фразеологізми. Звірте їхні значення за словником. Які з 
них можна застосувати до персонажів літературних творів? 

1. У чуже просо не пхай носа. 2. Облизня спіймав. 3. Сім п’ятниць на 
тиждень. 4. Треба знати, де й що казати. 5. Шукає вчорашнього дня. 6. Влітку 
і качка прачка. 7. З великої хмари малий дощ. 8. І на сонці є плями. 9. Поле 
словами не засівають. 10. Співатиме півень чи ні, а день буде.  

© Доберіть до поданих фразеологізмів синонімічні й антонімічні. 
Розкажіть, у яких ситуаціях використовують ці фразеологізми. 

Пасти задніх, як стріла, конем не доженеш, жити душа в душу, хоч 
голки збирай. 

© З’ясуйте за словником, що означають подані фразеологізми. Зробіть 
висновки, чому стільки прислів’їв присвячено одній проблемі. 

1. Одна ластівка не робить весни. 2. Одна рука в долоні не плеще. 
3. Одне дерево ще не ліс. 4. Одним пальцем і голки не втримаєш. 

© Що важливе для себе ви дізналися сьогодні? Чим корисна робота з 
фразеологічним словником? Які фразеологізми вас здивували? Якими 
фразеологізмами ви збагатили себе на уроці? 

© Доберіть за словником фразеологізми, значення яких можна 
розтлумачити за допомогою поданих дієслів. 

Глузувати, насміхатися; радіти; перешкоджати, заважати; покарати; 
кокетувати; утекти; мерзнути; переборщити; замовкнути; посваритися. 

© Пригадайте, коли доречні подані фразеологізми. Опишіть 
детальніше одну із ситуацій. 

1. Від теплого слова й лід розмерзається. 2. Віділлються вовкові овечі 
сльози. 3. Гостре словечко коле сердечко. 4. І від солодких слів буває гірко. 

© Доберіть до поданих фразеологізмів якомога більше синонімічних. 
Звірте себе за словником. 

Аж кишить, море по коліна, коли рак свисне, замилювати очі. 
© Прочитайте текст і виконайте завдання. 
Кожна людина може бути засмученою і пригніченою — це цілком 

нормально. Але деякі люди страждають від депресії, і це набагато 
серйозніше, аніж просто смуток. Люди, що хворіють на депресію, можуть 
відчувати тугу й безнадію впродовж місяців, а то й років. Вони нічому не 
радіють, почуваються нікчемними та нікому не потрібними. 

Якщо ти думаєш, що твій стан (чи стан твоїх близьких) нагадує 
депресію, поговори з кимось і розкажи про те, як ти почуваєшся. 
Усвідомлення того, що ти не один/одна, стане першим кроком на шляху 
одужання. І з часом ти обов’язково здолаєш увесь шлях, навіть якщо спершу 
сумніваєшся в успіхові (Л. Кокс). 
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© Доберіть два фразеологізми, якими можна унаочнити пригнічений 
стан людини. До одного з них доберіть фразеологізм-антонім. 

© Інтерпретуйте (перетворіть зміст) текст так, щоб він був 
зрозумілий для молодших братика чи сестрички. Розкрийте доступно для 
них значення слова «депресія». 

© Напишіть, як, на вашу думку, потрібно ставитися до людини, яка 
перебуває в стані депресії, — не помічати її, намагатися розсмішити, 
поговорити й запропонувати підтримку чи інший варіант. Обґрунтуйте своє 
бачення. 

© Поясніть, який стан людини передають подані фразеологізми (3 б.): 
1. Бісики в очах грають. 2. Устав/устала не з тієї ноги. 3. Похололо під 

серцем. 
 

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ. ОРФОЕПІЯ 
Методичний коментар 

Важко переоцінити значення фонетики в процесі шкільного навчання 
української мови, адже першоосновою мови прийнято вважати усну форму, її 
звукову матерію.  

Вивчення розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» 
розпочинається в п’ятому класі з повторення відомостей, здобутих у 
початкових класах. Упродовж навчання учні поглиблюють і систематизують 
матеріал із фонетики.  

Значення розділу полягає в усвідомленні здобувачами освіти ролі 
звукової мови в житті людини, засвоєнні норм усного й писемного мовлення; 
розвиткові мовного слуху, створенні умов для розуміння правил граматики, 
удосконалення дикції і вмінь володіти голосом, формуванні вмінь виразного 
читання. 

Мета вивчення фонетики полягає в тому, щоб допомогти учням 
засвоїти відомості про звукову систему української мови; попередити при 
цьому можливість закріплення у них неправильних уявлень, поширених у 
побуті, про тотожність звука й букви; досягнути того, щоб учні усвідомили 
основні випадки відповідності й невідповідності між вимовою і написанням, 
а також ознайомилися з найважливішими нормами української літературної 
вимови; використати знання відомостей з фонетики в навчанні орфографії, 
пунктуації, виразного читання. 

Завдання полягає в засвоєнні учнями знань і формуванні вмінь і 
навичок, визначених модельною програмою, зокрема: розрізняти звуки та 
букви, види звуків (голосні та приголосні, наголошені й ненаголошені, 
дзвінкі й глухі, тверді, м’які, напівпом’якшені), правильно їх вимовляти, 
ділити слова на склади, звуки, наголошувати слова, користуватися 
орфоепічним, орфографічним словниками. Водночас зазначимо, що 
окреслені вміння є не самоціллю, а потужним інструментом формування 
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компетентного мовця. Найголовніше — сформувати в учнів бажання 
спілкуватися українською мовою, прагнути до мовленнєвого 
самовдосконалення. 

 
ПОГЛИБЛЕНЕ ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ФОНЕТИКИ  

В 1-4 КЛАСАХ. ГОЛОСНІ ТА ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИ 
І. Вправи та завдання 
© Прочитайте текст. Визначте його основну думку. Назвіть звуки та 

букви у виділених словах. Під час вимови яких звуків виникають перепони 
(зімкнені губи, притиснутий до зубів язик тощо)? Чи виникають такі 
перепони під час вимови голосних звуків? Чому вуха назвали контролерами? 

Здається, що говорити легко: звуки, слова й навіть цілі фрази наче самі 
вистрибують у вас із рота. Насправді все не так просто: у нашому організмі в 
цей час працює цілий «завод» із виробництва звуків.  

Замість станків на «заводі» — органи мовлення. Для того щоб звук 
з’явився на світ, трудяться легені, дихальне горло, гортань, рот, ніс, губи, 
язик. Це і є органи мовлення, їм усім вистачає роботи! А наші вуха — 
контролери. Вони завжди на посту: щойно людина не так вимовила в слові 
звук — вухо відразу почує (І. Підгаєцька, І. Постникова). 

© Вимовте голосно по черзі спочатку голосні [а], [о], [е], а потім 
приголосні [в], [з], [д]. Чому голосні називають «ротовідкривачами», а 
приголосні — «ротозакривачами»? Дайте зв’язну відповідь.  

© Прочитайте текст. Висловте згоду чи незгоду з позицією голосних  
звуків. Відповідь проілюструйте прикладами. Розіграйте діалог між 
дзвінкими та глухими приголосними.  

Міркували якось звуки в слові, 
Ті, яким наймення Голосні, 

Що вони найважливіші в мові, 
Що вони озвучені одні. 

Кожен склад утворюється ними. 
Завжди ставлять наголос на них. 
Недаремно ж звуться Голосними! 
Інші звуки всі — при Голосних. 

А. Бортняк 
© Прочитайте речення. Назвіть слова, які передають звуки природи. 
1. У тиші десь під склепінням було чутно, як гуде й б’ється в шибку 

осінній сонний джміль. 2. Кіт скочив на піаніно й нахабно пройшовся по 
клавішах, видобуваючи з них мерзенну какофонію (І. Роздобудько). 3. Листя 
на деревах тихо тріпоче від найлегшого подуву вранішнього вітерцю. 
4. Трамвай застогнав і круто повернув, виписуючи величезну зелену криву. 
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5. Риба ліниво хлюпалася серед болотистого очерету. 6. Сіно потріскувало 
під ногами, наче хмиз у багатті (Р. Бредбері). 7. Тверде свинцеве небо 
насідало на гори, шипіло колючим вітром (М. Дочинець). 

…Усі звуки світу перемішалися в моїй голові, мов хвилі морські. Я 
поплив за ними, мов човен. Недаремно ж кажуть — «море звуків». А море 
можна слухати безкінечно. Так само безкінечно, як і дивитися на вогонь, 
удивлятися в нічне небо (Е. Сафарлі). 

© Прочитайте подані слова. Поясніть вимову приголосних [ж], [ч], 
[ш] в українській мові. Складіть речення з двома-трьома словами. 

Чайка, очільник, служіння, розширити, щастя, жінка, чоловік, 
бездоріжжя, славишся, бджоляр, дружина, чуйний, щирий, чемний, живий.  

© Вимовте скоромовки. Вивчіть їх напам’ять. Знайдіть у відкритих 
джерелах п’ять–сім інших скоромовок, запишіть їх.  

Годувала ґава ґавенят на ґанку, готувала в горщику гарну запіканку. 
Чом чорне чорнило чорнить чорний рядок.  

© Прочитайте виразно вірш. Схарактеризуйте, звуки, що найчастіше 
повторюються. Висловте припущення, з якою метою автор вдається до 
повторення звуків. Пригадайте, які звуки мови нагадує шум дощу, пориви 
вітру. 

Хор лісових дзвіночків 
Ми дзвіночки, 

Лісові дзвіночки 
Славим день. 
Ми співаєм, 

Дзвоном зустрічаєм. 
День! 
День! 

Любим сонце, 
Небосхил і сонце, 

Світлу тінь, 
Сни розкішні, 

Все гаї, затишні, 
Тінь! 
Тінь!  

П. Тичина 
 

© Назвіть букви та звуки в поданих словах. Замініть у них один будь-
який звук. Поясніть, як змінилося значення с слова. Яку роль виконує звук? 

Сорока, кінь, полоти, рівний, посада, рік, міст. 
© Прочитайте виразно вірш. Схарактеризуйте голосні й приголосні 

звуки у виділених словах.  
 

Білі гуси 

Білі гуси летять над лугами,  
В синім небі біліють снігами,  

В синім небі хмарками зникають,  
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Довго-довго їх очі шукають.  
Білі гуси на озеро впали,  

Тихі води кругом розгойдали,  
Розцвіли, як купави* великі,  

Довго-довго лунають їх крики.  
Навмивалися, накупалися,  

Нагулялися.  
Закричали, знялись і полинули,  

Тільки пір’я на спогад покинули  
Олександр Олесь 

 
НАГОЛОС В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. ОСОБЛИВОСТІ ВИМОВИ Й 

НАПИСАННЯ НЕНАГОЛОШЕНИХ ГОЛОСНИХ 
І. Вправи та завдання 
© Прочитайте слова вголос. Запишіть у зошити слова з наголошеним 

першим складом. Складіть із ними словосполучення. 
Забавка, загадка, курятина, локшина, обруч, петля, простір, фартух, 

новий, пружний, рідний, старий, твердий, текстовий, товстий, черствий.  
© Прочитайте слова вголос. Запишіть у зошити слова з наголошеним 

другим складом. Складіть із ними словосполучення. 
Вимова, випадок, завдання, залоза, запитання, засуха, кілометр, 

листопад, сантиметр, читання, занизький, український, урочистий, фаховий, 
черговий. 

© Робота в групах. За 5 хвилин доберіть якомога більше слів із 
наголошеним складом. 

І група — першим складом;    ІІІ група — третім складом; 
ІІ група — другим складом;    ІV група — четвертим складом. 
© Складіть словосполучення з поданими словами. З’ясуйте відмінність 

у значенні цих слів. 
А́дресний — адре́сний, а́тлас — атла́с, ба́жаний — бажа́ний, біли́зна — 

білизна́, ві́домість — відо́мість, ква́ртал — кварта́л, те́рен — тере́н. 
© Визначте пари слів, у яких наголос допомагає розрізнити лексичне 

значення та форми слова. Доберіть подібні приклади самостійно. 
За́мок — замо́к, бра́ти — брати́, пла́кати — плака́ти, во́ди — води́, 

ірис — іри́с. 
© Випишіть слова з подвійним наголосом. Складіть із ними по два 

словосполучення. 
Апостроф, алфавіт, видання, вимога, гаряче, громадянин, доповідач, 

живопис, завжди, кропива, кулінарія, низина, низький, також. 
© Прочитайте виразно текст. Яку проблему в ньому порушено? Чи 

траплялися з вами випадки, коли ви самі порушували правила наголошування 
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слів? Як ви про це дізналися (вас відразу виправили чи згодом почули інший 
варіант наголошування тощо)? Поділіться досвідом, як ви запам’ятовуєте 
правила наголошування слів. 

Випа́док з мовлення вже випав, 
А ви́падок таки зостався, 

Хлопчак очицями покліпав, 
Збагнув, в чім річ, і розсміявся. 

Якщо почути таке випало, 
Запам’ятаймо про всяк ви́падок. 

В. Маснюк 
© Уставте пропущені букви, добираючи до поданих слів перевірні. Чи 

до всіх слів такі можна дібрати? Підкресліть слова, написання яких 
потрібно перевіряти за словником.  

Ш..рокий, р..монтувати, інж..нерний, т..хнічний, кр..латий, кр..слатий, 
л..вада, д..таль, в..с..лковий, г..роїзм, р..торика, л..гковий, м..лодійний, 
л..сточок, п..ргамент. 

© Доберіть антоніми до поданих слів. Запишіть слова парами. 
Підкресліть ненаголошені голосні. Складіть речення з трьома словами. 

Наступний, літній, ранковий, поразка, спокій, доганяти, майбутній. 
© Виправте помилки, яких припустилися п’ятикласники 

/п’ятикласниці. Чому, на вашу думку, так сталося? Які правила необхідно 
повторити, щоб уникати таких помилок? 

Множена, ливада, пиньок, сивена, дирив’яний, силянин, стипи, шерокі. 
© Прочитайте виразно текст. Спрогнозуйте, під час вивчення якого 

предмета  потрібна буде інформація з тексту. Уставте пропущені букви. 
Позначте наголос у виділених словах. Поставте за змістом тексту два 
запитання. 

Вода в природі є скрізь. Важко повірити в її загадковість. Однак ніби 
така зв..чайна речовина приховує в собі безліч таємниць. Тому її властивості 
продовжують вивчати поважні вчені в різних країнах світу. 

Тільки вода, єдина природна речовина на нашій планеті, може 
одночасно пер..бувати в трьох станах: твердому, рідкому, газоподібному. Та 
ще й легко переходити з одного стану в інший. І це ще не все. Якщо всі інші 
речовини при охолодженні ст..скаються, то вода, перетворюючись на лід, — 
розширяється. 

Вода на Землі перебуває здебільшого в рідкому стані. Під дією 
сонячного тепла вона постійно випаровується, насичуючи водяними парами 
повітря. Вода, що міститься в хмарах, зб..рігає т..пло, ніби тепла пухнаста 
«ковдра». Космічний холод давно б заморозив нашу планету, якби не водяна 
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«ковдра» в атмосфері Землі. Є чому дивуватися (З кн. І. Грущинської, 
Н. Коваль «Гідросфера. Вода і водойми»). 

© Підрахуйте кількість звуків і букв у словах. Для характеристики 
якого іменника їх можна використати? Схарактеризуйте власний голос, 
голос друга/подруги, використовуючи подані та інші слова.  

Гучний, тихий, оксамитовий, приємний, спокійний, мелодійний, 
рокітливий, бадьорий, дзвінкий. 

© Відгадайте загадки Простежте, як вимовляємо звук [о] перед 
наступним наголошеним [у]. Запишіть відгадки, позначте наголоси в них. 

1. Набита пухом лежить під вухом. 2. Може скрізь вона літати, бо нема 
своєї хати. 3. Яйця іншим підкидає, скільки кому жити — знає. 

© Позначте наголос у словах. Три слова запишіть фонетичною 
транскрипцією. 

Попутник, мотузка голубка, лопух, могуть, сполучення, хомут, союз, 
сполучник, здобуток. 

© Поміркуйте, що треба зробити, аби перевірити, як записати подані 
слова. 

Розумний, брошура.  
1. Треба дібрати споріднене слово, у якому сумнівний звук буде 

наголошений. 2. Щоб перевірити написання слова, варто звернутися до 
орфографічного словника. 

© Прочитайте виразно текст. Запишіть, уставляючи пропущені 
букви. Обґрунтуйте орфограми. Поміркуйте та розкажіть, які правила 
варто застосувати, аби уникнути орфоепічних помилок. Доберіть синоніми 
до виділеного слова. Яку проблему порушено в тексті? Чому, на вашу думку, 
автор закликає задуматися «про цей зелений світ»? Що може зробити 
кожен для збереження його? 

Чи буде синім вогн..ком яріть 
П..трів батіг? 

І чи ш..пшина буде? 
Задумайтесь про цей з..лений світ. 
І зб..режіть його нащадкам, люди! 

І. Світличний 
 

© Доповніть речення. Складіть і запишіть два подібних речення.  
Щоб визначити е чи и писати в слові в..селковий, необхідно … . 
Щоб визначити, яку букву писати в слові д..станція, необхідно … . 
 

ПРИГОЛОСНІ ТВЕРДІ Й М’ЯКІ, ДЗВІНКІ ТА ГЛУХІ. ВИМОВА 
ПРИГОЛОСНИХ У КОРЕНІ СЛОВА 
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І. Вправи та завдання 
© Прочитайте виразно вірш. Розкажіть про вимову приголосних у 

виділених словах. Випишіть із тексту слова з пропущеними буквами. 
Запишіть їх відповідно до орфографічних правил.  

НЕБО В ТОПОЛЯХ 
Де сонце на ясному в..дноколі 

Лоскоче крас..нь-віт..р у хмарках, 
Тр..мають небо треп..тно тополі 

На кострубатих* стомл..них гілках. 
Бояться, бідні, навіть ш..л..с..тіти, 

Завмерли, загубивши часу біг, 
З в..ршків щоб ненароком не впустити 

Той неозорий світу об..ріг. 
Т. Чорновіл 

 
© Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Поясніть, яких змін 

зазнають приголосні перед іншими приголосними. 
Людський, підчепити, відчай, пілотський, вселюдський, датський, 

заводський, братський, персидський, покутський, представництво.  
© Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Поясніть, яких змін 

зазнають приголосні перед іншими приголосними. Складіть поради, як 
правильно вимовляти й писати ці слова. 

У книжці, на дошці, на сережці, стежці, на річці, хусточці, качці, 
крутишся,  зчистити, вернешся, доберуться, знайдеться, пройдіться, 
горнеться, не поріжся, смієшся, піднісши, безшовний, розчулено, безшумний,  
дьогтю, бігти, могли, кігтя. 

© Відновіть текст. Доповніть його власними прикладами. 
Щоб знати, яку букву писати в словах з уподібненням приголосних, 

треба_____________________________________________________________ . 
Наприклад: кігті — кіготь, просьба — просити, боротьба — 

боротися,   
Написання деяких слів перевіряємо за __________________словником, 

наприклад: анекдот, екземпляр. 
© Позначте цифрою 1 слова з уподібненням приголосних, що можна 

перевірити за допомогою зміни форми слова або добором спільнокореневих 
слів, цифрою 2 слова, написання яких можна перевірити лише за 
орфографічним словником. 

Кігтик, швидко, якби, полегшення, екзамен, змогти, ходьба, мигтить, 
дігтяр, екзотика, локдаун. 

© Спишіть, уставляючи пропущені букви. Розкажіть про особливості 
вимови виділених слів. Доберіть два подібних власних приклади. Підкресліть 
антоніми.  

Вуха зб..рають звуки, що надходять ззовні, і, наче лійка, пер..дають їх 
до трубки, що з’єднує зовнішнє вухо із внутрішнім. Тут звуки 
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перетворюються на с..гнали для мозку, який потім легко їх розкодовує (За 
кн. «Думай як Леонардо да Вінчі»). 

© І. Визначте тип мовлення тексту. Станьте співавтором тексту, 
уставляючи потрібні слова. Підкресліть слова, у вимові яких відбувається 
уподібнення. Визначте кількість букв і звуків у виділених словах. Які звуки 
мови можуть передати шум дощу, грому? 

Людина завжди жила у світі звуків і шуму. Можна слухати, як шумить 
вода: дзюркіт струмка, шум прибою, крапельки дощу. Ці звуки 
заспокоюють, знімають стреси.  

Інколи доводиться перетворювати звуки на слова, як, наприклад, у 
коміксах. Щойно починає падати дощ, ми чуємо ____________. Коли 
починається злива, то ____________. Свист можна передати словом________, 
стрибок людини — __________, падіння важкого предмета — __________. 

ІІ. Оберіть правильний варіант: 
⃞ звук звучить,  
⃞ звук лунає. 

© Вимовте подані пари слів. Поясніть різницю у вимові з н — нн. 
Барабан — барабанний, закон — законний, вітрина — вітринний, 

картина — картинний. 
© Розберіть слова за будовою. Установіть, на межі яких значущих 

частин слова відбувається збіг приголосних.  
Беззубий, кінний, військкомат, оббити, малинник, нісся, юннат.  
© Уставте  пропущені букви. Запишіть фонетичною транскрипцією 

іменники. 
Галуз..я, щоден..ий, пас..я, читан..я, район..ий, стат..я, без..зубий, 

чавун..ий, над..ніпрянський, зран..я, безмеж..я, нездолан..ий, годин..ий, 
суцвіт..я. 

© Порівняйте пари слів. Розберіть їх за будовою. Визначте, яка 
значуща частина слова вказує на збільшену міру ознаки. Складіть 
словосполучення з двома парами слів. 

Здоровий — здоровенний; страшний — страшенний; нескі́нчений — 
нескінче́нний; нездо́ланий — нездола́нний.  

 
ПОЗНАЧЕННЯ М’ЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ НА ПИСЬМІ БУКВАМИ 

ь, і, є, ю, я. ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ М’ЯКОГО ЗНАКА 
І. Вправи та завдання 
 
© І. Прочитайте тексти. Що, на вашу думку, їх об’єднує? Як ви 

розумієте вислів «пам’ять помилок»? Наведіть приклади помилок, що мали 
позитивне і негативне значення. Розкажіть, як ви працюєте над помилками 
під час навчання української мови, математики. 
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1. Без помилок ми не зростаємо, не набираємося досвіду, не 
випробовуємо себе та світ на міцність. Без помилок ми не навчимося 
працювати правильно. Без помилок ми не зможемо оцінити досягнень. Не 
зможемо спрогнозувати ризики. Не зможемо зрозуміти природу невдач. Без 
роботи над помилками ми не рухатимемося вперед. Без пам’яті помилок ми 
не матимемо власної історії саморозвитку (М. Титаренко). 

2. Наші помилки мають іще один неймовірний і часто недооцінений 
потенціал: еврики. Помиляючись, ми можемо вийти на нові, досі невідомі 
рішення. Відкриваємо Америку замість Азії. Винаходимо пеніцилін, 
мікрохвильову, кока-колу. І пребагато іншого. Отож помилки можуть дорого 
коштувати — і в позитивному, і в негативному значеннях (М. Титаренко). 

ІІ. Позначте правильну відповідь. 
⃞ Помилки зустрічаються; 
⃞ Помилки трапляються. 
 
© Прочитайте текст. З якою метою, на вашу думку, його створено? 

Сформулюйте за змістом тексту правила вживання м’якого знака. 
Поставте три запитання за змістом прочитаного. Створіть колаж «Жив 
собі на світі М’який Знак».  

М’який Знак 
Жив собі на світі маленький чоловічок М’який Знак. Був він самотнім і 

мовчазним, адже інші букви з погордою дивилися на нього й постійно 
глузували: «І звідкіля ти такий недолугий узявся? Усі ми наполегливо 
працюємо: позначаємо голосні та приголосні звуки. Без нас і мова перестала 
б існувати. Лише  від тебе користі ніякої, тільки плутаєшся під ногами й 
місце на папері займаєш. Подумаєш, пом’якшення приголосних! Нікчемна ти 
літера. Треба було тебе в алфавіті останнім поставити».  

М’який Знак слухав оті слова та дуже сумував. «От якби мені 
стрибнути з ніг на голову, то став би я літерою Р і позначав би грізний, 
сильний, рішучий звук. Ніхто б тоді не кепкував із мене», — мріяв він. Але 
скільки М’який Знак не стрибав, однак на літеру Р так і не перетворився. 
Зажурився чолов’яга та й вирішив піти світ за очі. 

Як тільки М’який Знак щез, розпочався переполох. «Яка чудова 
МОРСКА СИН!» — прочитала дівчинка й раптом знітилася, бо замість 
звичних слів, що позначають синій колір моря, побачила на папері незнайомі 
досі сполучення літер. Хлопчик, який те почув, вирішив виправити її: «Ти 
НЕПРАВИЛНО читаєш». А дорослі весело засміялися: «Це ж треба, зовсім 
діти РОЗУЧИЛИС говорити». Запанувала тиша. Дивні дива почали 
відбуватися у світі. В одну мить відомі з дитинства слова перетворилися на 
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недоречні поєднання літер: РАДІСТ, МОЛОДІСТ, ОЛІВЕЦ, МАЛЕНКИЙ, 
ГАРНЕНКИЙ… Щоразу, коли хтось намагався правильно їх вимовляти, ніби 
якийсь злий чаклун спотворював мову. Людям стало не до сміху.   

Вирішила її величність Мова навести порядок у господі. Зібрала вона 
букви алфавіту та почала їм докоряти: «І що ж ви наробили? Погляньте, якою 
кволою я тепер стала! Куди й поділися ті ознаки, за які мене цінували й 
поважали: правильність, зрозумілість, витонченість, милозвучність. 
Погляньте, люди повсюди обурюються мовленнєвим безладом і соромляться 
розмовляти, щоб не бентежити одне одного. Ми повинні разом рятувати світ. 
А покличмо нашого приятеля М’якого Знака та попросімо вибачення, адже 
без нього нам аж ніяк не обійтися». 

Соромно стало літерам. Зрозуміли вони: для того, щоб мова була 
правильною і зрозумілою, потрібні всі букви, навіть ті, які звуків не 
позначають. Попросили вибачення літери в М’якого Знака й полегшено 
зітхнули. А на небі грайливі хмаринки об’єдналися в знайомі всім слова: 
синЬ, радістЬ, молодістЬ, олівецЬ, маленЬкий, правилЬний, гарненЬкий. 
Людям відразу стало спокійніше, адже разом із мовою налагодилось і їхнє 
життя. 

Зрозумів і М’який Знак, що даремно він себе недооцінював. Після 
цього прикрого випадку він навіть заприятелював із деякими літерами. 
Найбільшу ж прихильність у нього викликали І, Є, Ю, Я. Дружать вони з 
того часу і разом роблять важливу справу: підтримують лад в українській 
мові (І. Саєвич). 

© Уставте, де треба, м’який знак. Обґрунтуйте написання за 
допомогою правил. 

Кобзар.., Хар..ків, Натал..ця, скрин..ці, колодяз.., колодяз..ний, Уман.., 
уман..с..кий, бад..орий, мен..ше, біл..ше, календар.., блакит.., вічніс..т.., 
міл..йон, чебрец.., мід.., сіл.. . 

 
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ГРАФІКИ В 1–4 КЛАСАХ. 

ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ГРАФІКИ (ВІДПОВІДНІСТЬ ЗВУКІВ 
І ГРАФІЧНИХ ЗНАКІВ, ЗВУК [Ґ] І БУКВА Ґ) 

 
І. Вправи та завдання 
© Підкресліть слова, у яких букви дж, дз означають один звук. Назвіть 

слова, що мають такий склад: 6 букв, 4 звуки; 5 букв, 3 звуки? Складіть 
речення із цими словами. 
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Кукурудза, джміль, дзвоник, дзвякнути, відзивати, джем, дзеркало, 
піджак, відзнака, дзьоб, джазовий, підживлення, підземний, джерело, 
джунглі, піджену, дзюркіт, ґедзь, бджола.  

© Запишіть подані слова. Підкресліть нові для вас слова (якщо такі є). 
З’ясуйте їхнє значення. Перевірте за словником, у яких словах уживаємо [г], 
а в яких [ґ]. Поділіть слова на склади. Розкажіть, які словники ви 
використали під час виконання вправи. 

Гніздо, ґречний, гречка, гребінь, гриміти, грішити, гроно, громи, 
ґратчастий, ґудзик, гурт, ґуля, гулянка, гумка, підґрунтя, шлагбаум, 
фрагмент, регіон, спагеті, тренінг, гармонія, гімназія, ґрунтовний, гондола, 
ґандж, зиґзаґ, гофре, гарно, аґрус, галактика, агонія, герметичний, гастроном, 
гімнастика, горизонт, енергетика, егоїстичний, рагу, гімн. 

© Уставте на місці крапок букви г чи ґ. 
..і..ієна, ..ора, ..уси, дзи..а, ..лина, ..лей, ..едзь, ..атунок, ..рунт, ..римить, 

..валт, під..рунтя, реми..ати, ..лянець, об..рунтований, а..рус, ..уля, ..андж, 

..ніт, дзи..лик, ..анок, ..алка, ..ава. 
© Назвіть букви й звуки у виділених словах. Що нового ви дізналися з 

тексту? Уявіть, що ви побачили назву крамниці — «Папірус». Чому, на вашу 
думку, її так назвали? Для продажу яких товарів її призначено? 

Стародавні єгиптяни першими як матеріал для писання 
використовували папір, виготовляючи його зі спресованих стебел 
папірусу — тропічної багаторічної трав’янистої рослини родини осокових, 
що росте на берегах річок та озер, утворюючи великі зарості. Папірус на 
вигляд дещо подібний до нашого очерету. Від слова «папірус» і походить 
назва писального матеріалу в багатьох європейських мовах, у тому числі в 
українській (укр. папір, англ. paper, ісп. рapel, фр. papier) (За К. 
Булаховським).  

© Виберіть ситуацію для обговорення і запропонуйте, як розв’язати 
проблему.  

На вулиці до тебе звертається незнайома людина.  
Ти хочеш мати справжніх друзів, але в тебе їх немає.  
Тобі на електронну пошту надійшов лист від невідомого. 

 
3ВУКОВЕ ЗНАЧЕННЯ 

БУКВ я, ю, є, ї ТА щ. ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ АПОСТРОФА 
І. Вправи та завдання 
© Напишіть цифру 2 над словами, у яких букви я, ю, є, ї позначають 

два звуки; цифру 1 — у яких вимовляємо один звук. Складіть фразу або  
речення, щоб запам’ятати букви, які можуть позначати два звуки (наприклад: 
Юрій, Ярослав, Євген їдуть). 

Юнак, лютий, в’юн, ягода, паляниця, м’ята, єдиний, моє, майбутнє, 
їжак, країна, з’їсти. 
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© Виправте помилки в словах. Запишіть правильний варіант.  
Бурьян Михайло, Вороб’йова Тамара, вулиця Зор’яна, Лукьянюк 

Марія, Пятихатько Олег, Червякова Наталія, Короленко Вячеслав, 
Трет’яченко Соломія. 

© Підкресліть слова, у яких букви дж, дз означають один звук. Назвіть 
слова, що мають такий склад: 6 букв, 4 звуки; 5 букв, 3 звуки? Складіть 
речення із цими словами. 

Кукурудза, джміль, дзвоник, дзвякнути, відзивати, джем, дзеркало, 
піджак, відзнака, дзьоб, джазовий, підживлення, підземний, джерело, 
джунглі, піджену, дзюркіт, ґедзь, бджола.  

© Утворіть прикметники від поданих іменників. Поясніть правила 
вживання апострофа. 

Різдво, трава, камінь, зоря, мавпа, жирафа, корова, жаба, торф, морква,  
 

МИЛОЗВУЧНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. ПРАВИЛА 
МИЛОЗВУЧНОСТІ (чергування у — в, і — й, з — із — зі) 

І. Вправи та завдання 
© Прочитайте вголос словосполучення парами. Поспостерігайте, які з 

них вимовляти легше. Висловте припущення про те, у яких випадках треба 
вживати у, і, а в яких — в, й, щоб досягти милозвучності. 

Написав усім, 
Найкращий острів у світі, 

Живуть у Житомирі,  
Лимон і мандарин, 

Почав іти, 
Фрукти й овочі, 
Шукав у гуглі 

Написав всім, 
Найкращий острів в світі, 

Живуть в Житомирі, 
Лимон й мандарин, 

Почав йти, 
Фрукти і овочі 
Шукав в гуглі. 

 
© Уставте пропущені прийменники у або в і сполучники і–й.   

Зустрів ... Вишгороді, були … Чернігові, день … ніч, навчатися … 
Львові, Дмитро… Ольга, Іван … Марічка, смереки … ялини, вихований ... 
чемний, танцює … співає, свята …будні. 

© Позначте правильний варіант. Поясніть свій вибір. Визначте, що 
об’єднує виділені слова. Запишіть у транскрипції одне з них. 

1.Тільки книжки перетворюють подив (у,в) допитливість 
(В. Сухомлинський). 2. Є (у,в) мене товариші вірні — товариші добрі 
(М. Грушевський). 3. З (у,в)сіх винаходів і відкриттів (у,в) науці (і,й) 
мистецтві на першому місці стоїть книгодрукування (Ч. Діккенс). 4. Великою 
буває користь від (у,в)чіння книжного (Ярослав Мудрий). 

© Розгляньте «хмарку» слів. Складіть із ними текст, дотримуючись 
правил милозвучності. 

Учні, учениці, урок, учитель, поезія, проза, казки. 
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Книжка, література, інформація, читання, переказування. 
Цікавість, допитливість, інтерес. 
© Запишіть слова, у яких можливі чергування у-в,і-й. 
Вволю, удень, вправа, уряд, Україна, убрання, ймовірно, іти, Іван, ім’я. 
© Запишіть слова, у яких заміна [у] на [в] спричиняє значення слова. 

Складіть із ними два речення. Запишіть два–три слова, у яких чергування 
неможливе. 

Урок, вправа, вчитель, уранці, влітку, вмовити, ввічливий, урожай, 
внести, врости, ввійти, Владислав, урочисто, уродженець, урізноманітнити. 

© Виправте помилки в реченнях і запишіть їх. 
1. Книжка — міст в світ знань. 2. В Київській Русі першу бібліотеку 

створено в 1037 р. в Києві при Софійському соборі. 3. Стів Джобс пов’язує 
свій успіх з вмінням швидко й багато читати.  

© Запишіть слова відповідно до правил чергування у-в. 
.. Бучі, .. Вінниці, .. Черкасах, .. Ірпені, .. Рівному, .. Угорщині, .. 

Туреччині, .. Львові, .. Харкові, .. Миколаєві, .. Одесі, .. Ворзелі, .. Ірклієві. 
© Прочитайте текст. Оберіть правильний варіант, ураховуючи 

правила чергування у-в, і-й. Визначте основну думку тексту. Спрогнозуйте, 
під час вивчення якого предмета може знадобитися здобута з тексту 
інформація. 

(У, В) історії розвитку цивілізації відбулося кілька кардинальних змін 
(у, в) сфері розвитку інформації, які отримали назву інформаційних 
революцій. Перша інформаційна революція — винахід письма. Друга — 
винахід книгодрукування. (У, В) ХV ст. сучасники разом із радістю відчули 
страх (і, й) сумніви з відмиранням рукописної книги, яку переписували, 
(у, в)кладаючи душу. Друкована книжка здавалася їм механічною, 
бездушною (і, й) безликою. Нині ми відчуваємо подібне, дивлячись на 
електронну книгу. У ХХ столітті відбулася третя інформаційна революція — 
винахід мікропроцесорної техніки (і, й) поява персонального комп’ютера. 
«Суперниками» книжки стали електронні комунікації. З’явився новий 
віртуальний читач, який отримав вільний доступ до електронних каталогів 
бібліотек світу (З Інтернету). 

 
СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ 

І. Вправи та завдання 
© Згрупуйте слова за правилами спрощення в групах приголосних. 
Пісний, щасливий, проїзний, швидкісний, улесливий, тижневий, пізній, 

очисний, скляний, серце, чесність, бризнути, тріснути. 
© Складіть речення, які допоможуть вам запам’ятати винятки з 

правила. 
Дев’яностники, зап’ястний, кістлявий, пестливий, хвастливий, 

хвастнути, шістнадцять. 
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© Утворіть прикметники від поданих іменників і запишіть їх. 
Вимовте слова відповідно до орфоепічних норм. Створіть колаж 
«Спрощення в групах приголосних». 

Область, проїзд, честь, контраст, щастя, масло, кількість, якість, турист, 
під’їзд, студент. 

© Уставте замість крапок, де потрібно, пропущену букву. 
Доблес..на армія, пес..ливі слова, почес..на нагорода, швидкіс..ний рух, 

кількіс..ний контрас..ний душ, кіс..лява риба, зап’яс..ний браслет, капос..ний 
дощ, улес..ливий хлопець, хвас..лива дівчина. 

© Поєднайте лініями фразеологізми зі словосполученнями. Доберіть до 
виділених слів спільнокореневі, у яких наявне спрощення. Складіть діалог у 
парі із сусідом/сусідкою (три–чотири репліки), використовуючи один із 
фразеологізмів. Змоделюйте дві–три ситуації, у яких можна використати 
подані фразеологізми. 
До самих кісток. 
Спробувати щастя. 
Купатися як сир у маслі. 
Сім п’ятниць на тиждень. 

 Відважитися на щось, сподіваючись на успіх. 
Дуже сильно, наскрізь. 
Легко змінювати своє рішення. 
Жити в достатках, безтурботно. 

 
© Складіть інформаційну довідку* про фразеологізм перемивати 

кістки. Зазначте, чи зберіг фразеологізм своє первинне значення. 
Інформаційна довідка — стисле повідомлення (три–чотири речення), 

що містить інформацію з певної теми. 
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СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ 
Синтаксис — це елементарна  гігієна думання  

О. Забужко 
Мистецтво мови — це не знання слів, а вміння сполучати 

 їх. Матриця сполучених слів — це тканина нашого мислення, 
де вишиваємо словами — нитками. Міцність тканини — запорука  

тривалого життя мови як неповторної картини світу. Якщо  
лексичний  рівень —  це  відкритий,  зовнішній  бік  мови,  то   

синтаксис — її морське дно, що є глибинами нашого мислення. 
І. Фаріон 

І. Методичні рекомендації 
В ієрархії мовної системи синтаксис посідає вищу позицію, оскільки 

спрямовує знання фонетичних законів, правил морфології, наявний 
лексичний запас активного словника учнів на продукування думок, 
оформлення та об’єднання їх у тексти. Синтаксис досліджує й оперує тими 
одиницями, що визначають успіх чи невдачу людського спілкування. Саме 
розуміння цього розділу вивершує мовця в процесі формування, виводить 
його на рівень компетентності в міжособистісному спілкуванні. Програма 
визначає головні одиниці синтаксису — словосполучення, речення і текст. 

Модельна програма визначає як орієнтир у вивченні синтаксису такі 
очікувані результати: 

- вирізняти синтаксичні одиниці у своєму 
та чужому мовленні, пояснювати їхню суть; 

- порівнювати та зіставляти синтаксичні 
одиниці за визначеними ознаками; 

- використовувати різноманітні 
синтаксичні конструкції в різних 
повідомленнях у спеці-альних цифрових 
сервісах і соцмережах; 

- відтворювати зміст почутого тексту з 
увагою до конкретних синтаксичних 
одиниць; 

- визначати мету повідомлення простим 
реченням; 

 висловлювати власні почуття та враження  

щодо зображених у тексті людей, подій, 
ситуацій, ставлення до них; 

- характеризувати емоційний стан літера-
турного персонажа, його поведінки, вчинків 
за допомогою засобів простого й складного 
речень, виявляючи толерантність; 

- перефразовувати репліки в діалозі 
відповідно до поставленого завдання; 

- арґументувати власну оцінку прочита-
ного тексту (художнього тексту, медіатек-
сту тощо) за допомогою складного речення; 

- описувати власні літературні вподобання 
за допомогою засобів речень з однорідними 
членами. 

 
Однак варто усвідомити, що елементарні знання та вміння, заявлені в 

мовній змістовій лінії, не є визначальною ціллю мовної освіти. Навчання 
синтаксису не повинне обмежуватися усвідомленням теорії та виконанням 
синтаксичного розбору речень. Для життя й становлення дитини в соціумі 
значно важливіше усвідомлення функційних можливостей одиниць 
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синтаксису, формування поведінкових норм для кожної ситуації мовлення 
засобами цих одиниць, використання мовних засобів для розв’язання будь-
яких життєвих проблем. 

Яку ж роль відіграє синтаксис? Наскільки важливим є цей розділ для 
вивчення й засвоєння української мови? 

Переклад слова синтаксис із грецької вже містить натяк на важливість 
його, оскільки цей розділ покликаний упорядкувати одиниці мови й дати їм 
поштовх до дії. Одиниць нижчих рівнів мови недостатньо для того, щоб мова 
жила й повноцінно виконувала свої функції. Для оформлення та висловлення 
наших думок, пізнання світу, обміну інформацією, емоціями й почуттями, 
для гармонійного спілкування необхідні одиниці вищого рівня мовної 
системи — речення. 

Важливість знань синтаксису визначають також такі його можливості: 
– сприяти розумінню тексту в процесі 
читання; 
– накопичувати досвід творення власних 
текстів; 
– удосконалювати навички інтонаційно 
виразного мовлення; 
– сприяти здійсненню різноманітних  

комунікативних намірів у процесі 
спілкування; 
– урізноманітнювати власне мовлення за 
допомогою синонімічних конструкцій; 
– відчувати естетику мови; 
– формувати мовне чуття і мовний смак 
тощо. 

 
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. ВІДМІННІСТЬ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ВІД 

СЛОВА Й РЕЧЕННЯ.  
ГОЛОВНЕ ТА ЗАЛЕЖНЕ СЛОВО В СЛОВОСПОЛУЧЕННІ 
І. Вправи і завдання 
©  Прочитайте слово «путасу». Що воно означає? А тепер 

прочитайте те ж слово із залежними словами: смажена путасу, в’ялена 
путасу, корисна путасу, атлантична путасу. 

Чи можете ви тепер відповісти на запитання, що означає це слово? Це 
морська чи річкова риба? Дайте відповідь на запитання: слово чи 
словосполучення точніше називає предмет. 

© Спишіть словосполучення. Позначте головне й залежне слова. 
Поставте запитання від головного до залежного слова. 

Зразок: морські, дивитися на хвилі. 
Сільська місцевість, вулиці міста, повернули ліворуч, спостерігати за 

природою, милуватися пейзажем, складне завдання, працювати разом, 
ділитися враженнями, неймовірні відчуття, про цікаву прогулянку. 

© Доберіть до головних слів, що називають інші, залежні, щоб 
точніше назвати позначені на них дії. У чому полягає роль головного й 
залежного слів у словосполученні? 
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Стрибати (звідки? як?) Кататися (на чому?, коли?) 
© Поєднайте слова в словосполучення та запишіть їх.  
Готувати, вечеря; пишатися, батько; дякувати бабуся; ялинкові 

прикраса; святкові, подія; зустріти сестра; подарувати дідусь; записати 
зошит; перевірити словник. 

© З поданих слів доберіть ті, що можуть бути за смислом пов’язані зі 
словом, буква і зі словом звук. Складіть із ними словосполучення та 
запишіть їх. Позначте головне й залежне слово. 

І. Великий, друкований, голосний, приголосний, приємний, 
мелодійний, гучний, малий.  

ІІ. Дописати, прочитати, вимовити, записати, почути, побачити. 
© Розгляньте таблицю. Зіставте ліву й праву її колонки. Поясніть 

між ними різницю. 
смак літа У цих словах учувався смак літа (Р. Бредбері). 
теплий дощик Дощик теплий. 
відчинена крамничка Відчинена крамничка належала місіс Сінґер (Р. Бредбері). 
свіжоскошена трава Свіжоскошена трава пестливо лоскоче дідусеві ноги (Р. Бредбері). 
береже радість Нехай Бог береже сьогоднішню радість у наших очах (В. Чорней) 
прокидається зі звуками Горянка прокидається зі звуками гуцульської скрипки (В. Чорней). 
 

© Розгляньте таблицю. Що з почутого містить найбільше 
інформації? Яка інформація спричиняє подібні уявлення, а яка — різні? 
№ 
п/п 

Чую Уявляю 

1. Ліс.  
2.  Дубовий ліс.  
3.  Вирубують дубовий ліс.  
4. Дубовий ліс зустрів нас прохолодою.  
5. Із цих жолудів виросте дубовий ліс.  
6. На Кіровоградщині школярі посадили дубовий ліс.  
7. На честь загиблого героя Миколи Белима в Кам’янському 

лісгоспі школярі, АТОвці та лісівники висадили дубовий ліс. 
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© Прочитайте слова. Складіть із них якомога більше словосполучень. 
Поясніть написання виділених слів.  

Різьбяр, схиляти, казковий, тепло, стрімголов, капелюшок, кремезний, 
шанобливо, дерев’яний, радісно, квіти, світло, охочий, таріль, світанок, 
постукати, блакитний, яблунька, зустріти, гірлянда, мить, сукенка, пурхати, 
відчуття, крислатий, бігти, гучніше, елегантний, юнак. 

© І. Прочитайте вірш. Якою постала зима у вашій уяві? Порівняйте 
цей образ зими з тим, що вам найбільше до вподоби. Розкажіть про це. 

Жовтогарячі очі ліхтарів 
Звисають над алеями намистом. 

Зимовий дощ удосвіта забрів 
Тихенько, мовби знехотя, до міста. 
Блищить дорога, скроплена дощем, 

Вона така святкова і врочиста. 
А ще ж недавно, позавчора ще 

Білів сніжок по закуточках міста. 
Спочатку ним поласував туман, 

Лишив дощу ще трохи скуштувати. 
Тепер від снігу й спомину нема. 

Коли? І де? І як його чекати? 
Т. Іванчук 

ІІ. Випишіть із твору всі можливі словосполучення. Зіставте, щоб 
виявити, хто найкраще впорався. 

© Робота в групах. Пригадайте словосполучення з одного з 
програмових віршів. Запропонуйте однокласникам/однокласницям вгадати, з 
якого вони твору. 

© Прочитайте текст. Випишіть п’ять словосполучень, що є 
ключовими, на вашу думку. Визначте вид за головним словом. 

Якби попросити моїх подруг, однокласників, знайомих з English Club, 
учителів і навіть родичів записати три слова, які характеризують мене 
найкраще, ці слова могли бути такі: усмішка, каре, окуляри, або світшот, 
пепсі, піца, чи легкість, сміх, жарти, або навіть уважність, чемність, 
сумлінність. 

Насправді ж я взагалі не така. Ніщо із цього мене не характеризує. 
Якби слова обирала я сама, це були б: листопад, туман, осінь. 
І осінній запах, і дощі, і мокрі горіхи в траві. Холодний осінній 

світанок, сутінь, блукання без мети різними вулицями. Погляд на котів, 
погляд на людей, погляд угору на хмарочоси й небо. Дивитися, спостерігати, 
помічати… (Г. Ткачук). 

ІІ. Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання. 
1. Якими словами, на вашу думку, охарактеризували вас ваші друзі? 



68 
 

2. Які три слова насправді визначають вашу суть? 
3. Утворіть із цих слів словосполучення та запишіть їх. 
4. Як ви думаєте, чому героїню характеризують самі ці слова: 

листопад, туман, осінь? 
© Утворіть якомога більше словосполучень, використавши 

запропоновані слова як головні. 
Зразок: читати — читати швидко, читати по складах, читати 

книжку, читати лекцію, читати з примусу, читати із задоволенням, читати 
лежачи, читати в бібліотеці, читати вголос. 

Мир, радість, слухати, враження, малювати, швидко, перемога. 
© Утворіть словосполучення, вибираючи з дужок потрібне за змістом 

слово. За потреби скористайтеся тлумачним словником. 
(Дружний, дружній) клас, (дружне, дружнє) ставлення; проїзний (білет, 

квиток), вхідний (білет, квиток); (вірний, надійний, правильний) спосіб, 
(вірний, надійний, правильний) переклад; (здібний, здатний) рухатися, 
(здібний, здатний) музикант, (здібний, здатний) учень. 

 
РЕЧЕННЯ, ЙОГО ГРАМАТИЧНА ОСНОВА (підмет і присудок) 
І. Вправи та завдання 
© Прочитайте текст. Що заважає його розумінню? Використайте 

крапки для кращого розуміння його змісту. У чому полягає роль речень? 
Визначте головну думку тексту. 

Зробити проєкт простіше не самотою, а з командою кожен має свій 
досвід, знання та уявлення про світ разом ви побачите спільну картинку та 
працювати з іншими людьми непросто щоб усім було добре, необхідно 
ухвалювати рішення спільно, обговорювати їх не давайте одному учасникові 
переважати й утискати інших часом слухають тих, хто найголосніше кричить 
звертайте увагу на мовчунів вони часто мають, що сказати (За книжкою 
«Чого не вчать у школі»). 

© Запишіть речення. Назвіть у них підмети. Визначте, якою 
частиною мови вони виражені. Опишіть своїми словами, що означає кожен 
із них. Який із підметів ви можете уявити, а який — ні? Чому? 

1. Заквітчали щедро осінь чорнобривців квіти милі (Т. Чорновіл). 2. Ось 
вирівняла ніжку (В. Деркач). 3. Ну й мак же красивий розцвів серед 
поля! (А. Костецький). 4. Вже цвіте бузок білим ніжним цвітом (О. Єрох). 
5. Вплела ромашку я собі у коси і подалась з метеликом в 
танок (Г. Литовченко). 6. І матіола п’янко попросила зібрати щастя в золоте 
відерце (В. Беля). 7. Серпнево загорівся гладіолус (Н. Кметюк). 
8. Навшпиньки виглядають жоржини через тин (Л. Костенко). 9. А мала 
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волошка полюбила жовті жита і пшениці стиглі колоски (М. Титарчук). 
10. Цвітуть красолі у саду вогняно-жовтим цвітом (Н. Забіла). 11. Майорці 
цвітуть на клумбах упродовж усього вересня (Клуб рослин). 

© І. Прочитайте текст. Складіть і запишіть три простих речення, у 
яких: а) передайте свою ставлення до прочитаного; б) зробіть висновки; 
в) висловте побажання. У кожному з речень визначте граматичну основу. 

1. Спостерігаючи за тим, як скрутно Марії, якось я підказала їй зробити 
шпаргалки й щиросердно запропонувала свою допомогу, аби написати їх. 
Подружчин погляд, сповнений презирства, я ніколи не забуду. Вірте чи ні, 
але в американських школах списувати не заведено. Це вважають заняттям 
недоумків і вкрай ганебною справою. Марія розсердилась і сказала, що не 
чекала від мене такої пропозиції — заплямувати її репутацію. А я ж просто 
хотіла допомогти… Трішки охолонувши, Марія пояснила причину свого 
обурення. Якщо когось упіймають на списуванні, за це світить виключення зі 
школи, а на додачу — запис про це в особовій справі переслідуватиме 
винуватця під час вступу до коледжу чи університету. Подібна витівка — 
залізний спосіб упіймати облизня під час вступу… (Ana Shark). 

Виконайте завдання 
1. Яку проблему порушено в тексті? 
2. Запишіть кілька реплік, щоб поділитися цією інформацією в чаті з 

друзями. 
3. Сформулюйте й запишіть від імені Марії причину її обурення. 
4. Визначте підмет і присудок у другому реченні. 
© Складіть і запишіть три речення з будь-якими з поданих слів так, 

щоб вони виконували роль підмета й присудка. 
1. Тиша, скеля, ліс, бджоли, матіола, зяблик. 
2. Стояти, виднітися, густішати, бриніти, духмяніти, висвистувати. 
© Розгляньте картинки. Оберіть одну з них, поміркуйте над тим, яку 

ідею втілив художник. Опишіть її кількома реченнями. 

   
 

ІІ. Матеріал для творчих ідей учителя 
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І. 1. Червень — місяць несподіванок і спеки. 2. Вулиці засаджені 
рівними рядами каштанів. 3. Післядощове місто свіже й вимите (О. Чупа). 
4. Після короткої розмови іменинниця стрімголов вибігає в сад. 5. Струмочок 
біжить ущелиною між двома гірськими вершинами. 6. Теплої днини гуцулка 
йде босоніж гірським струмочком. 7. Разом із вітром летить сріблясте 
сяйливе павутиння (В. Чорней). 8. Мотивація — ваше бажання поводитися 
певним чином. Здатність — ваша спроможність утілити цю поведінку. 
Поштовх — провокування вас на певну поведінку (Б. Дж. Фоґґ). 9. Промахи 
й невдачі підсилюють нашу невпевненість. 10. Я часто почуваюся незручно 
навіть серед своїх  (Н. Біла). 11. Кожна дитина приходить у цей світ із 
невгамовною допитливістю. 12. Тривога застерігає нас від загрози нашому 
життю. 13. Сміливість крокує пліч-о-пліч із дискомфортом (Е. Рей). 
14. Асфальтівка плавно перейшла в щербатий путівець. 15. Місто ніжилося в 
теплому лоні трьох сторожових веж (М. Дочинець). 

ІІ. Теми для есе: «Мій радісний день»; «Мені це вдалося»; «Чого я хочу 
від життя?»; «Найважливіша ціль»; «Три причини мені довіряти»; «Чи 
корисна допитливість?». 

 
РЕЧЕННЯ З ОДНИМ ГОЛОВНИМ ЧЛЕНОМ (загальне ознайомлення) 

І. Вправи та завдання 
 
© Зіставте речення в таблиці. Поясніть між ними різницю. 

Він любить дослухатися до тиші (Р. Бредбері). Люблю дослухатися до тиші. 
Батько робив своє діло. Роби своє діло (Р. Бредбері). 
Я вчуся любити життя з його 
несправедливостями. 

Учуся любити життя з його 
несправедливостями (Е. Сафарлі). 

© Прочитайте. Назвіть речення, у яких граматична основа має два 
головні члени (підмет і присудок). Запишіть у зошит речення, граматична 
основа яких має один головний член.  

Ранок. Сходить сонце. На траві заблищала роса. Співають пташки. Я 
вирішив пройтися до лісу. Іду потихеньку. Слухаю спів пташок. Милуюся 
природою. Ось і ліс.  

© Прочитайте фразеологізми. Поясніть, що вони означають і коли 
доцільно їх уживати. Складіть діалог, однією з реплік якого має бути 
фразеологізм. Випишіть ті, у яких один головний член. 

1. Небо прихилити. 2. Ховаймо під спід тягар наших бід! 3. І риби 
наловить, і ніг не замочить. 4. Аж до діброви чути ваші розмови! 5. Гречана 
каша сама себе хвалить. 6. Багатіти думкою. 7. Мій батько горів, а хтось руки 
погрів. 
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© І. Установіть межі речень розділовими знаками (їх має бути вісім). 
Визначте речення, граматична основа яких складається лише з одного члена 
(підмета чи присудка). За якими ознаками їх можна розпізнати? 

Великі командні гравці не мають надмірного самолюбства скромність 
— єдиний найважливіший і найбільш незамінний атрибут командного гравця 
енергійні люди завжди прагнуть більшого зробити більше справ узяти на 
себе більше відповідальності їх ніколи не потрібно підштовхувати бути 
кмітливим — означає спілкуватися з іншими, керуючись здоровим глуздом, 
кмітливі люди розуміють ситуацію уміють найбільш ефективно 
підтримувати стосунки з іншими (За П. Ленсіоні).  

ІІ. Прочитайте виразно текст. Про що в ньому йдеться? Які риси 
автор називає як найважливіші для командного гравця? Чому? Які ще, на 
вашу думку, риси важливо мати людині, щоб стати ідеальним учасником / 
ідеальною учасницею команди? 

 
ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ: РОЗПОВІДНІ, 

ПИТАЛЬНІ, СПОНУКАЛЬНІ 
І. Вправи та завдання 
© Визначте, які речення: 1) повідомляють про щось, 2) містять 

запитання, 3) висловлюють пораду, прохання. 
1. Розкажіть нам, будь ласка, про скарби княжого Києва. 

2. П’ятикласники відвідали філармонію. 3. Обов’язково прочитайте параграф 
перед виконанням вправи. 4. Ти читав повість В. Нестайка «Тореадори з 
Васюківки»? 5. Помічайте довкола красу в усі пори року. 6. Чим для вас 
приваблива зима? 7. Кожна сніжинка, що кружляючи опускається на землю, 
неповторна. 

© Прочитайте речення. Визначте тип за метою висловлювання. 
Назвіть речення, які містять елементи звинувачення. А які допомагають 
«стирати мінус — малювати плюс»? 

1. Ти завжди спізнюєшся. — Щось трапилося, що ти спізнилася / 
спізнився? 

2. Чому ти не можеш прибрати за собою? — Будь ласка, наведи лад у 
своїй кімнаті. 

© Усно складіть речення, що спонукають когось: 1) розповісти про 
свої заняття в школі рідним або знайомим; 2) прочитати нову книжку; 
3) розказати про відвідування кінотеатру; 4) поділитися своїми враженнями 
від осінніх канікул. 

© Складіть із поданими дієсловами речення. Визначте види за метою 
висловлювання. 
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Не забудь, не забудьте; перевір, перевірте; пофантазуй, пофантазуйте; 
відредагуй, відредагуйте; склади, складіть; запропонуй, запропонуйте. 

© Прочитайте уривок із твору Лесі Українки. Як називається цей 
твір? Назвіть питальні речення. З якої інтонацією їх треба читати? Які 
слова вказують на те, що ці речення питальні? Випишіть їх. Складіть із 
цими словами речення (усно). Доповніть перелік слів, які ви вживаєте для 
того, щоб сформулювати запитання. 

— Павлусю, куди ти так дивишся? — спитала мама хлопчика, бо то ж 
мама сиділа й гляділа свого слабого синка. 

— Та я дивлюся на ту смужку. Мамо, звідки вона? Із чого вона? — 
сказав хлопчик. 

— То місяць так світить, Павлусю, то світло, а заслонити вікно, то й не 
буде смужки. Може, заслонити? — сказала мама. 

— Ні, не треба, — так гарно. 
— Не дивися, Павлусю, краще засни, — ти ж слабенький, тобі треба 

заснути. 
— Мамочко, я ще не хочу спати, мені так гаряче… Я не буду спати, 

краще ти мені казочку розкажи. 
— Яку ж тобі, моя дитино, казочку розказати? 
— А от ти колись мені розказувала про тих маленьких діточок, що 

живуть у квітах, вони звуться ельфи: ти казала, що в кожній квіточці живе 
маленький ельф або ельфа, що вони щоночі виходять із квіток і грають, 
танцюють, співають. Мамо, а яка найстарша ельфа? 

— Вона, Павлусю, зветься Лелія, бо живе в найкращій лелії у світі. У 
якій квітці ельф живе, то так і зветься, як та квітка. 

ІІ. Який настрій у хлопчика? Чому, на вашу думку, він хоче послухати 
казку саме про ельфів? Розкажіть, якою ви уявляєте Лелію. 

© Об’єднайтеся в групи. Складіть відповідь на одне із запитань. 
«Чому рослини є героями казок»; «Що таке здорове харчування»; «Для чого 
треба вчити мову?»; «Як краще виконувати домашні завдання». 

© Прочитайте текст. Визначте, яка інформація є відомою для вас, а 
яка — новою. Перекажіть уривок тексту, зміст якого допоможе правильно 
ставити запитання. Розкажіть, у яких випадках доречні закриті запитання, 
а в яких — відкриті. Поясніть значення висловів «слухай несказане», «ловити 
сіткою». 

Коли ви ставите правильні запитання, ви відкриваєте нові можливості й 
можете отримати такий результат, про який і мріяти було годі. 
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Люди часто запитують «Тобі сподобалася Індія?», «У якому місті ти 
була?». Усі вони закриті, тобто на них можна відповісти «так»/«ні» 
однослівно. Щоразу, коли ви ставите закрите запитання, ви ловите на вудку. 

Справжнє відкрите запитання — таке, на яке треба відповідати 
розгорнуто. Воно підштовхує людину давати вам потрібну інформацію, 
розповідати про свої почуття. Коли ви ловите сіткою, отримуєте багато 
інформації. Якщо потрібно розв’язати складну проблему, краще з нею 
розібратися, установити з іншими міцніший зв’язок і випустити на волю 
креативність, потрібні відкриті запитання (А. Картер). 

© Прочитайте текст. Визначте види речень за метою висловлювання 
та за емоційним забарвленням. За якими ознаками ви їх розпізнаєте?  

Воля! Хто вперше видумав це слово? Хто вперше його вимовив? 
Благословен хай буде навіки! Скільки тут простоти, скільки величі! Який 
безмежний, незбагненно широкий зміст! Скільки крові пролилося, щоб 
звучало воно повноцінно, гордо, на весь голос! (За М. Олійником). 

© Прочитайте текст. З’ясуйте вид кожного речення за метою 
висловлювання. Яку роль відіграють питальні речення?  

Рідний край! Дорога серцю земля батьків і прадідів наших. Оспівані в 
піснях народних безмежні степи, зелені ліси й доли, високі блакитні небеса! 
Хіба є що на світі краще за це миле серцю дозвілля? Хіба є що на світі 
дорожче за Вітчизну? (За І. Цюпою). 

© В. Гюго, закінчивши роман «Знедолені», надіслав рукопис видавцеві, 
додавши до нього листа, у якому не було жодного слова. У листі був знак 
«?». Видавець зразу ж відповів безсловесним листом: «!» Яку роль 
відіграють ці знаки? 

©  Потренуйтеся вимовляти фразу «Які ви чемні» з різною інтонацією, 
залежно від ситуації спілкування: а) радісно; б) захоплено, в) здивовано; г) 
урочисто.  

 
ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА ЕМОЦІЙНИМ ЗАБАРВЛЕННЯМ: ОКЛИЧНІ Й 

НЕОКЛИЧНІ 
І. Вправи та завдання 
© Установіть межі речень, потім спишіть, ставлячи в кінці кожного 

речення крапку, знак питання чи знак оклику. Прочитайте записаний текст 
з урахуванням розділових знаків. 

У парку біля нашого будинку живуть білочки вони такі красиві прудко 
стрибають з гілки на гілку спостерігати за ними — ще те задоволення 
білочки зовсім не бояться людей. 
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© Прочитайте вірш М. Познанської. Охарактеризуйте речення за 
метою висловлювання. Який настрій у вас після прочитання вірша?  

Спи, моя мамо, спи моя мила! 
Постіль тобі я сама постелила. 

Знаю, прийшла ти з роботи в утомі, 
Хочу, щоб тихо було в нашім домі, 

Навіть Мурку не дозволю мурчати, — 
Котику, вийди із хати! 

Спи, моя мамо, у тиші всю нічку! 
Я ж бо догляну маленьку сестричку, 

Ляжемо з нею і ми по вечері. 

...Ось уже й вечір заходить у двері. 
В тебе він під головою 

Стелеться шовком-травою. 
Спи, моя мамо! Нехай тобі сниться 

В нашому полі висока пшениця. 
А за пшеницею — нижче, в долині — 
Льон розцвітає — мов оченьки сині! 
Полем-долиною йдеш ти у ланку... 

Спи, моя мамо, до ранку! 
© Порівняйте теми есе. Які з них, на вашу думку, потребують 

висловлення власного ставлення до того, що пишеш? Запишіть їх у зошит. 
Підкресліть слова, що виражають основну думку есе. Охарактеризуйте 
записані речення за метою висловлювання й за емоційним забарвленням. 

Перше вересня. Привіт, моя найкраща школо! 
Цікавий проєкт. Цікавий проєкт з однокласниками.  
На уроці математики. Чому мені так цікаво на уроці математики? 
© Прочитайте речення, інтонуючи їх спочатку як розповідні, а потім 

— як питальні.  
1. Ми їдемо в Карпати! 2. Уже зібрали речі! 3. Усі дуже раді! 
© Поставте запитання до поданих нижче відповідей і запишіть їх. 

Підкресліть у запитаннях і відповідях антоніми (за зразком). 
Зразок: 
– Ти завжди так тихо читаєш? 
– Ні, коли не болить горло, я читаю голосно. 
1. Ні, книжки нові. 2. Ні, на вулиці тепло. 3. Ні, завдання я виконаю 

швидко. 4. Ні, сумніваюся, тому перевірю за словником. 
 
ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ: ДОДАТОК, ОЗНАЧЕННЯ, 

ОБСТАВИНА 
І. Вправи та завдання 

© Користуючись поданою схемою, розкажіть про головні й другорядні 
члени речення. Розповідь ілюструйте прикладами. 
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© Поширте речення додатками. Підкресліть головні члени речення й 

додатки. Визначте відмінок іменників. 
1. Лікар попередив (кого? про що?) _________________. 2. Листочок 

відірвався (від чого?) __________. 3. П’ятикласники готувалися (до 
чого?)______________. 4. Я вирішив порадитися (з ким?) ____________. 5. Біля 
школи я помітила (кого?)___________. 6. У дитинстві я любив гратися 
(чим?)_____________. 7. Я хочу подарувати (що? кому?)__________________. 

© Розгляньте уважно малюнки. Складіть за одним із них розповідь і 
запишіть кілька словосполучень «дієслово+іменник».   

 
   
© Спишіть речення. Підкресліть головні члени, додатки й означення. 

Визначте питання, на які відповідають означення. Яких слів вони 
стосуються? Яка картина постає у вашій уяві? Складіть подібний текст. 

Зацвіла крислата липа. Майоріли духмяні півонії. Медвяний аромат 
заповнював простір. Літають працьовиті бджоли. Вони збирають корисний 
мед. 

© Спишіть текст, уставляючи за смислом пропущені слова. 
Підкресліть означення, позначте слова, до яких вони належать.  

Стоїть (яка?) …  погода. Зранку віє (який?) … вітер. З берез і кленів 
падає (яке?)…листя. На тротуарах лежать (які?)… листочки. (які?) …птахи 
відлітають у вирій. 

Члени речення 

присудок 

означенн
я 

підмет 

обставин
а 

додаток 
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© Прочитайте текст. Знайдіть у реченнях означення. Які означення 
можна додати? Продовжте текст описом природи, використовуючи 
означення. Чи можна створити опис природи без означень? Обґрунтуйте 
відповідь. 

«ШшшшШШШшшшшШШШШШ!» — зашаруділи дерева. Усе 
довкола заіскрилося — це в повітрі затанцювали дрібнюсінькі блискучі 
сніжинки. Ще мить — і все зникло в білому мареві. Заметіль! Вітру майже не 
чути, але міріади сяйливих сніжинок закручувалися, витанцьовували, 
торкалися облич… (О. Давидова). 

© Спишіть, підкресліть головні й другорядні члени речення. Визначте, 
на які питання відповідають обставини та яких слів стосуються. 

Озеро лежало німотно. Риба ліниво хлюпалася серед білястого очерету. 
День спливав тихо, непомітно. Ніхто нікуди не поспішав. Довкола стіною 
стояв ліс. Навіть сонце неначе зупинилося на місці. А в повітрі меткою 
голкою невпинно снувала бабка. Якась бджола забилася в квітку й дзижчала 
не вмовкаючи (За Р. Бредбері). 

© Доповніть речення другорядними членами, об’єднавши їх у текст 
«Прикмети осені». 

1. Гудуть вітри. 2. Шурхотить листя. 3. Павуки мережать. 4. Блищать 
росинки. 5. Заховався боровик. 

© Опишіть трьома-п’ятьма іменниками картину, яку ви 
спостерігаєте за вікном. Використайте поданий зразок. Потім доберіть до 
цих іменників дієслова. Поширте ці речення означеннями, додатками й 
обставинами. Намагайтеся так добирати другорядні члени речення, щоб 
вони були виражені різними частинами мови (за зразком). Поміркуйте про 
роль другорядних членів у реченні. Підкресліть члени речення. 

Зразок:  
1. Осінь. Листя. Дощ.  
2. Прийшла осінь. Опало листя. Плаче дощ. 
3. Нарешті прийшла золотокоса осінь. Від помаху її руки повільно опало 

на землю різнокольорове листя. Спостерігаючи цю сумну картину, плаче на 
вулиці холодними сльозами дощ. 

© Привітайте рідну для вас людину або свого друга з днем 
народження, поширивши присудок другорядними членами (за зразком). 

Зразок. Вітаю. 
Вітаю вас з Днем народження. 
Від усього серця вітаю вас із днем народження. 
Бажаю. 
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РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ 
(БЕЗ СПОЛУЧНИКІВ І ЗІ СПОЛУЧНИКАМИ а, але, і) 

І. Вправи та завдання 
© Зіставте речення в правій і лівій колонках. Поясніть різницю.  

Приголомшена темрява відступала. Темрява відступала, налякана, приголомшена, люта.  
Ми маємо поговорити про мільйон 
усяких речей (Р. Бредбері). 

Ми маємо побалакати про мільйон усяких речей: 
про богомолів, про цепеліни, про акробатів і 
шаблековтачів (Р. Бредбері). 

А небо висить угорі простирадлом 
зіжмаканим (Н. Данилюк). 

А небо висить угорі простирадлом зіжмаканим і 
пахне так свіжо й морозно, мов після 
прання (Н. Данилюк). 

Заховалося щастя в простих речах 
(Х. Бакум). 

Заховалось щастя в простих речах: в усмішці 
дитини, у живих батьках, у колисковій пісні 
(Х. Бакум). 

Періщить дощ на втіху полуницям 
(Н. Данилюк). 

Періщить дощ на втіху полуницям, грибам і травам, 
юним деревцям (Н. Данилюк). 

А поруч змагається у фарбах із 
небесами волошка (За Л. Зоряною). 

А поруч змагаються у фарбах із небесами волошка, 
петрів батіг і дзвоники (Л. Зоряна). 

 
©Прочитайте виразно речення. Яку роль у відтворенні настрою поетів, 

в опис природи відіграють однорідні члени речення? Чи можна сказати, що 
однорідні члени речення деталізують, конкретизують думку? Чи зміниться 
образність мовлення, якщо замість низки однорідних членів ужити тільки 
одне слово? 

1. Тихі води Дніпрові я стрічав у дорозі, сині хмари, діброви, спілі 
ранки та грози (А. Малишко). 2. В оркестрі року літо і зима, весна і осінь — 
сольні інструменти (О. Білаш). 3. І все довкола стало зовсім іншим, засяяло, 
всміхнулось, заіскрилось (Г. Гордасевич). 4. Збирають світлі, золоті меди 
веселокрилі та прозорі бджоли (М. Рильський). 5. Над Россю, Дніпром і 
Сулою в задумі шепочуть гаї (В. Симоненко).  

© Прочитайте виразно поетичні рядки, зберігаючи інтонацію 
перерахування для однорідних членів. Спишіть, підкреслюючи однорідні члени 
як член речення.  

1. Хвала деревам чистим, зеленим лукам, травам і лісам 
(М. Сингаївський). 2. Любіть травинку і тваринку, і сонце завтрашнього дня, 
вечірню в попелі жаринку, шляхетну інохідь коня (Л. Костенко). 3. Ген по 
горі високій і плечистій розлила осінь теплий теракот. 4. Люблю міста великі 
й метушливі, юрбу строкату в пазусі весни, обличчя світлі, мрійні і щасливі, 
зустрічний погляд, теплий і ясний (Н. Данилюк). 5. Мій рідний край — 
хатини-вишиванки, зелені плахти весняних садів, і солов’я травневі 
колисанки, і вруна оксамитові полів (А. Царук). 6. Нарву зо жменю радісних 
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пісень і понесу, всміхаючись, між люди! (Н. Данилюк). 7. Сміявся дощ, у 
літні бив цимбали, грав барвами на стеблах ковили (В. Кикоть).  

© Прочитайте виразно речення. Поясніть уживання розділових знаків. 
1. Степ яснів, ширився, невтомно розгортав один за одним безбережні 

сувої і стелив під ноги вершникам то ясні плахти різнобарвного зілля, то 
зелені смутки жита та пшениці, то шовкові вруна ковили й чаполочі 
(С. Добровольський). 2. Сонце, ліси, поля, води, повітря — усе це святиня, 
яку маємо берегти, охороняти (Є. Колодійчук). 3. У хаті пахло чебрецем, 
свіжою травою (А. Шиян). 4. У темній глибині річки відбивається і ліс, і гори, 
і село, і небо безоднє, і сонце пекуче (Панас Мирний). 5. У вікна заглядали 
зорі, мерехтіли й скочувались у небі то тут, то там (А. Шиян). 7. Човен 
здригався й піднімався догори то носом, то кормою (М. Трублаїні). 8. Осінь 
пахне якось нерозгадано і чарує терпкістю принад. 9. Періщить дощ на втіху 
полуницям, грибам і травам, юним деревцям. 10. Вже де— не— де шафранні 
акварелі позолотили клени й явори. 11. Сонце мольфарить над лугом, 
крильця лоскоче джмелю. 12. Осінь блукала з палітрою в тінях узбіч і 
фарбувала кераміку яблук в червоне (Н. Данилюк). 

©Спишіть речення, розставляючи потрібні розділові знаки. 
З неба сіяв дрібний дощик і ніжним холодком осідав на обличчя. Краплі 

стікали з дахів з ринв* зі стін. Вони грали співали дзвеніли міняли темп силу 
і голос. Оживлялася музика крапель сумних і веселих лінивих і жвавих 
глухих і дзвінких (М. Коцюбинський). 

© Складіть речення, використавши подані словосполучення як 
узагальнювальні слова. 

Українські герої, сучасні спортсмени, лікарські рослини, жіночі імена, 
річки України. 

 
СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ 

 
І. Вправи та завдання 
© І. Прочитайте текст. Назвіть складні речення. Які емоції викликає 

у вас прочитане? Дайте розгорнуті відповіді за допомогою складних речень 
на такі запитання: Чи бачили ви соняшникове поле в пору цвітіння? До чого 
воно подібне? Чи довелося вам зустрічати схід сонця? Які враження від 
цього казкового видовища?  

На високому стеблі — велика квітка із золотими пелюстками. Вона 
подібне до сонця, тому й називають її соняшником. 

Уночі соняшник спить, схиливши золоті пелюстки. Та щойно сходить 
ранкова зоря, пелюстки тремтять. То соняшник жде сходу сонця. Ось уже 
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сонце викотилось із-за обрію, золота голівка повільно повертається до нього 
й дивиться, дивиться на червоне вогняне коло. Соняшник усміхається до 
сонця, радіє, вітає його: 

— Добрий день, сонечку, я так довго чекав тебе! (За В. 
Сухомлинським). 

 
© Прочитайте речення. Визначте головні члени. Змініть прості 

речення на складні так, щоб вони набули оптимізму (за зразком). Відокремте 
рисочками частини складних речень. 

Зразок: Іде дощ. — Іде дощ, і я можу подивитися улюблений фільм. 
1. На вулиці дуже спекотно. 
2. У вихідні треба їхати з батьками на дачу. 
3. Синоптики обіцяють дуже холодну зиму. 
4. Я не вмію плавати. 
© Допишіть подані речення, щоб із кожного утворилося складне.  
1. Люблю вранішні пташині голоси, але … . 2. Вранішнє сонце 

скидалося на клубочок ангорових ниток, які … . 3. Мені подобається сніжна 
зима, тому що … . 4. Я часто спостерігаю за відблисками світла на плесі 
озера, коли … . 5. Дощова вода корисна для рослин, адже … . 

© І. Прочитайте текст. Висловте своє ставлення до інформації, яку 
він містить. Чи є в тексті складне речення? Обґрунтуйте відповідь. Чи 
правильно вважати складним речення, у якому найбільше слів? Чому? 
Охарактеризуйте речення за емоційним забарвленням. 

Чи хочеш ти досягти успіху? Авжеж! Коли ми чогось досягаємо, то 
почуваємося просто чудово. Насправді немає нічого кращого за відчуття 
успішності від отримання хороших оцінок, від доведення справи до кінця або 

Розгляньте схему. Відповідь на яке запитання вона містить? 
Прочитайте речення, визначте комунікативний намір (мету) мовця в 
кожному реченні. За таким зразком складіть двоє речень про гармонійні 
взаємини з природою, обравши один із намірів. 
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ж від процесу самовдосконалення. Усвідомлення того, що твої зусилля не 
були марні, надихає і сповнює почуттям гордості! Надзвичайно важливо 
знати, чого ти вартий/варта (Д. Браун, Н. Кей). 

ІІ. Яке значення для розвитку людини має допитливість? 

 
 

ПРЯМА МОВА. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ ІЗ ПРЯМОЮ 
МОВОЮ 

І. Вправи та завдання 
© Прочитайте речення. Поясніть розділові знаки при прямій мові. Які 

речення потрібно відредагувати, щоб вони сприяли гармонійному 
спілкуванню? Зробіть це. 

1. «Ромчику— у— у! — почулося з кухні. — А принеси— но, будь 
ласка, води від сусідів!». 2. Ромко гірко всміхнувся і додав, розвівши руками: 
«Твоя правда, я не злий і теж не проти допомагати людям, але не надуманими 
чудесами, а реальними справами» (А. Бачинський). 3. Я такий щасливий тебе 
бачити…» — бурмотів я крізь сльози, а дідусь щось відповідав мені і 
підбадьорював (О. Войтенко). 4. «Ти що, злякався? Мамка битиме? Ой, наш 
розумака боїться лазити по дахах!» — дражнилися хлопці, і той, кого 
називали «розумакою», таки піддався (В. Захабура). 5. «Ти що, вже зовсім 
голову собі відморозив? — крикнув я злісно. — Ще не вистачало, щоб 
пропала вся моя писанина!» (М. Ліпша).  

© До поданих речень доберіть слова автора й утворіть речення з 
прямою мовою. Визначте комунікативний намір мовця. 

1. Львів — феєричне місто! Це хоч і банально, але правда. 2. Святий 
Миколай приніс мені бінокля! (О. Лущевська). 3. Уявляєш, Маркіяне, це ж і 
на Різдво, певно, буде така погода. Ніякої зими. Жодного свята й радості. 
4. Ми зробимо все можливе, щоб вам допомогти. 5. Можна ми зайдемо і я 

© Виявляється, складне речення допомагає розвивати гнучке мислення, 
проганяти від себе негативні думки. Прочитайте речення в лівій і правій 
колонках. Відрізніть прості й складні речення. Якими з них краще 
користуватися у своїх думках? 
У мене жахливо виходить. Можливо, у мене виходить жахливо, але я працюю 

над собою. 
Цей спосіб заважкий для мене. Цей спосіб заважкий для мене, проте я знайду 

правильний підхід і впораюся. 
Я з цим не впораюся нізащо. Нехай сьогодні мені не впоратися з цим, зате я 

отримаю цінний урок на майбутнє. 
Мені це не потрібно. Сьогодні я ще не розумію важливості цих умінь, та 

завтра вони мені можуть знадобитися. 
(За Д. Браун, Н. Кей). 
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допоможу поставити ялинку? 6. Звісно, серйозно! Ти заслуговуєш доброго 
ставлення до себе. І роботи, яку любиш і на яку хочеш іти (Б. Матіяш). 7. Ми 
щойно оселилися, ще нічого тут не знаємо. 8. Дитинко, то як тобі моє 
королівство? Бачу, ти здивована. 9. А моя бабуся диригувала хором. 10. Мій 
дім тут. Я українець, хіба не ясно? (М. Савка). 

© Прочитайте текст. Перекажіть його з позиції обраної ролі (дітей 
або дідуся). Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання. 

Ви повертаєтеся з лісу. Жаркий липневий день. Наближаєтеся до 
криниці під високим дубом. Усім хочеться пити. Що ближче криниця, то 
нестерпніша спрага. А з іншого боку до криниці наближається дідусь. Він іде 
здалеку, дуже стомився. Йому теж хочеться пити. Діти бачать дідуся, але 
вони в цю мить не думають про нього. Бачать очі, але не бачать розум і 
серце. І діти, і дідусь підходять до криниці майже одночасно. На зрубі стоїть 
відро з холодною водою… (В. Сухомлинський). 

Запитання та завдання. 
1. Назвіть два варіанти розвитку подій. 
2. Який із варіантів викликає у вас позитивні почуття,  
а який — негативні? 
3. Складіть і запишіть два речення з прямою мовою. В одному автором 

мають бути діти, а в іншому — дідусь. 
 

ДІАЛОГ. ТИРЕ ПРИ ДІАЛОЗІ 
 
І. Вправи та завдання 
© Підготуйте спільний проєкт «Акт доброти». Розробіть кілька 

пропозицій і запишіть їх. Презентуйте усно. Підготуйте запитання, на які 
ви готові дати відповідь. У разі потреби використайте подані нижче ідеї. 

1. У нашій школі має бути так: поруч із річчю, яку хтось загубив, а ти 
знайшов, залишаєш записку «Твоя річ належить тільки тобі. Ти вчиниш так 
само». 

2. Нашу школу ми оголошуємо територією доброти: першокласника, 
що заблукав і плаче, ти заспокоїш і відведеш до його класу. 

© Прочитайте текст. Чи є в ньому діалог? Обґрунтуйте, відповідь. 
Поясніть розділові знаки. Чи можна назвати вчинок дівчинки проявом 
доброти? Чому? 

Одна дівчинка повернулася від сусідки, котра щойно пережила втрату 
близької людини. 

– Чому ти ходила до пані Олі? — спитав її батько. 
– Щоб її розрадити, — відповіла дівчинка. 
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– А як ти, така мала, могла її розрадити? 
– Я обняла її, вона взяла мене на коліна, і я… плакала з 

нею (Б. Ферреро). 
© Складіть і запишіть діалог, у якому подані речення використайте як 

репліки. 
1. Почни по-справжньому слухати інших. 2. Спробуй на грубість 

відповісти добротою (наприклад, якщо хтось роздратований, знервований, 
скажи дружньо: «Складний день сьогодні. Чи не так?»). 3. Намагайся 
залучити в компанію або в справу когось, хто стоїть осторонь. Це допоможе 
людині підняти самооцінку. Багатьох людей усе життя ніхто не помічає і 
нікуди не запрошує. 4. Коли тебе щось дратує, удихни глибше, відступи на 
крок назад і подивися на речі збоку. 5. Почни із чогось, що тобі не страшно 
робити, наприклад, посміхнися перехожим на вулиці (Ґ. В. Ріж). 

© Прочитайте текст. Побудуйте діалог про роль Шевченка для 
українців та України. Використайте речення з тексту як репліки. Додайте 
також свої міркування. 

Хто такий для України Шевченко? А ось хто! Першим для України Бог 
є, а за ним — Шевченко... Це аж ніяк не перебільшення. Пророка несила 
перебільшити. Для цього треба було б зробити неможливе — самим 
піднятися на його недосяжну висоту (В. Захарченко).  

© Прочитайте інформацію. Чи ви знали про це раніше? Чи доводилося 
бачити цю тваринку наживо? Знайдіть її світлинку й більше інформації про 
неї. Можливо, ви бачили її, але не знали про неї нічого? Використовуючи все 
це, складіть діалог, під час якого один із співрозмовників повідомляє, а 
інший — висловлює здивування. 

Можливо, ви знайшли їх під цеглою чи вологим предметом. Можливо, 
вам було огидно й було цікаво, чому вони існують у дикій природі. 

Дозвольте сказати, що ці тварини, більш відомі як Rollie Pollies, є 
підгрупою ізоподових черепашок, функція яких полягає у видаленні 
шкідливих важких металів, таких як ртуть, кадмій та свинець. Вони сприяють 
очищенню ґрунту й ґрунтових вод і підтверджують мудрість природи. 

Не шкодьте їм і не розпорошуйте пестициди.  
Обійміть їх і нехай вони лікують ґрунт! (Є. Парфенюк). 
 

ПУНКТУАЦІЙНА ПОМИЛКА. 
І. Вправи та завдання 
© Спростуйте або підтвердьте подані речення. 
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1. Утримання декоративної собачки обійдеться значно дешевше, ніж 
собаки великої породи. 2. Щоб визначити, що собака захворів, потрібно 
знати, який вигляд має здоровий собака. 

© Прочитайте речення, правильно інтонуючи їх. Запишіть, 
розставляючи розділові знаки. Поясніть усно. 

1. Бостон-тер’єру майже не потрібен догляд за шерстю але він дуже 
любить фізичні вправи 2. Шерсть у басенджі* коротка й густа за нею дуже 
легко доглядати (П. Ларкін) 3.  Домашні улюбленці це не лише турботи а й 
незабутні щасливі моменти життя хороший настрій і навички спілкування 
4. Ти повинен знати що з собаками треба правильно поводитися. Коли собака 
сидить поблизу спокійно проходь поруч тоді вона тебе не зачепить сказав 
дідусь (З інтернету). 

 
УЗАГАЛЬНЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ІЗ СИНТАКСИСУ Й ПУНКТУАЦІЇ 

І. Вправи та завдання 
© Прочитайте й запишіть текст, у якому письменник переконує 

читача, наскільки важлива література. Позначте цифрами 1 — просте 
речення; 2 — складне речення; 3 — речення з однорідними членами. А які 
можливості, на вашу думку, ще має література? Підготуйте відповідь 
(усно).  

Література вам може показати інший світ. Вона може взяти вас туди, де 
ви ніколи не були. Одного разу відвідавши інші світи, ви ніколи не зможете 
бути цілком задоволені світом, у якому виросли. Незадоволення — це 
хороша річ. Невдоволені люди можуть змінювати й поліпшувати свої світи, 
робити їх кращими, робити їх іншими (Н. Гейман). 

© Прочитайте фрагмент інтерв’ю з письменником М. Дочинцем. Які 
речення він використовує? Чому? Які з улюблених запахів письменника вам 
невідомі? Дайте власні відповіді на ці ж запитання. У яких випадках 
надаємо перевагу складному реченню, а в якому — простому з однорідними 
членами? 

1. Ваш улюблений колір, запах, продукт, напій? 
Колір сірий, бо він складається з двох головних — білого і чорного. 

Запахів улюблених багато — весняної грози, стиглої айви, свіжонарубаних 
дров, розімлілого липневого лугу, осінніх вогнищ, доброго вина… 
Продукт — риба у всіх виглядах. Напій — імбирний квас за кельтським 
рецептом. 

2. Чим для вас пахне дитинство? 
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Тисою, її намулистими берегами, насонценим камінням, верболозами, 
рибою на кукані*, печеним салом і салоном горбатого «Запорожця». Батько 
був затятим рибалкою і всюди брав нас, дітей, із собою. 

*Кукан — у рибалок — тонка мотузка, на яку нанизують спійману 
рибу; низка. 

© І. Прочитайте текст. Що повчального в ньому? Як ви ставитеся до 
проблеми вивчення історії свого роду? Про скільки поколінь вашої родини 
вам відомо? Як звати ваших прапрадідусів і бабусь? 

…Проте це далеко не кінець Кирилової історії. Наш Кирило, ще коли 
вчився в першому класі, також їздив із Кирилом Опанасовичем, тобто своїм 
дідусем, до Батурина. Дідусь помер, коли Кирилові було вісім років, але 
залишив для нього листа, якого треба відкрити, коли Кирилові виповниться 
шістнадцять. 

Наш клас загудів, як бджоли у вулику. Одні казали, що в листі карта, на 
якій указано, де шукати скарб. І що скарб у Батурині. І що його власноруч 
закопав Кирило Розумовський… Інші пропонували відкрити листа вже, не 
чекати шістнадцяти років, бо як можна так довго терпіти? 

Ольга Миколаївна сказала, що історія просто дивовижна й авантюрна. 
— І знаєш, Кириле, найбільше мене вразило те, що ти знаєш історію 

своїх предків аж до вісімнадцятого століття. Мало хто цим може 
похвалитися. 

— Мій дідусь вивчав наш родовід, тато також. І мені це 
цікаво… (За Дз. Матіяш) 

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на запитання: Чому дідусь заповідав 
онукові прочитати листа, коли тому виповниться шістнадцять років? Які 
речення для цього ви використали? Чому? 

© І. Прочитайте вірш. Які речення тут переважають?   
 

Мов небажаний гість наповратився* дощ. 
Він іде і не зна, що йому вже не раді. 

Посіріли обличчя у вулиць і площ 
І каштани свої погасили лампади. 

Не до кожної з них долетіла бджола, 
Став неспитий нектар бурштиновим намистом. 

А веселка в надії погоди й тепла 
Два намоклих крила розіпнула над містом. 

А дощі найнялись! Ллють і ллють, як з відра! 
У холодній зажурі природа і люди. 
У житті і для радості й смутку пора. 
Так було, і так є, і повіки так буде. 

Т. Іванчук 
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ІІ. Запитання та завдання. 
1. Яким із поезії постає дощ? 
2. Чи може дощ бути бажаним? Коли? 
* Наповратитися, -ачуся, -атишся, док., діал. — упертися, наполягти. 

 
ІНФОРМАЦІЯ. ТЕКСТ 
Упродовж дня всі отримують так багато інформації, 

що втрачають здоровий глузд. 
Ґ. Стайн 

І. Методичний коментар 
Ні для кого не секрет, що багато вмінь і здібностей, актуальних не 

лише в минулому столітті — уже вчора — втрачають свою важливість 
сьогодні, а завтра про них уже не згадають. Річ у тім, що багато традиційних 
умінь, які ми формували відповідно до попередніх програм, «найлегше 
оцифрувати, автоматизувати й передати сторонньому виконавцю» [3]. 
А отже, і запиту на них не буде. 

Світ із кожним днем змінюється, стає складнішим. І якщо того не 
враховувати, освіта загалом утратить сенс.  

У наш час важливо бути поінформованими, але не просто носіями 
усякої інформації, а лише тієї, яка актуальна. Високі запити на вміння шукати 
та знаходити саме таку інформацію. Знати джерела інформації, і не просто 
джерела, а надійні, чисті, якісні. Уміти відрізнити факти від фейків, не 
піддаватися на маніпулятивні прийоми інформаторів. Призначення розділу 
«Інформація» полягає саме в цьому. 

Як зауважують дослідники, «протягом мільйонів років люди зберігали 
інформацію в єдиному місці — своїх мізках». Нині ж, на жаль, людський 
мозок «не є добрим пристроєм для зберігання баз даних імперського 
розміру» [2, с. 157]. Потік інформації настільки великий, а темпи зростання її 
настільки шалені, що непідготовлена людина в цьому океані легко потоне, 
розгубиться і втратить усякий інтерес до процесу пізнання.  

Програма визначає такі очікувані результати з розділу «Інформація»: 
– сприймати подану в достатньо вільному 
темпі інформацію відповідного обсягу на 
відому й частково нову тематику; 
– реагувати на почуте, уточнюючи важливі 
для розуміння деталі; 
– формулювати тему й ідею почутого 
повідомлення; 
– розуміти та відтворювати зміст почутого 
повідомлення; 

проста, добре структурована, подана 
повільно та чітко); 
– передавати простими фразами прихова-
ний зміст повідомлення, виражений за 
допомогою типових, зрозумілих для 
сприйняття невербальних засобів; 
– добирати відповідно до поставленого 
завдання або самостійно визначених цілей 
інформацію з одного чи кількох джерел; 
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– унаочнювати й візуалізувати почуте 
повідомлення (самостійно або з допомогою 
інших осіб), використовуючи різні засоби 
(малюнки, схеми, таблиці, комікси тощо) 
для відтворення змісту; 
– структурувати інформацію; 
– знаходити в почутому відповіді на 
поставлені запитання; 
– стисло переказувати фактичний зміст по-
чутого повідомлення (зокрема, невеликого 
художнього тексту, медіатексту або уривка 
з нього на знайому тему, якщо інформація  

– визначати мету повідомлення; 
– розрізняти відому й нову для себе 
інформацію; 
– ефективно використовувати інформаційні 
ресурси (бібліотеки, сайти тощо) для 
задоволення власних читацьких потреб і 
розширення кола читацьких інтересів; 
– записувати від руки або з використанням 
спеціальних (зокрема, цифрових) пристроїв 
власні міркування, інформацію з різних 
джерел [1]. 
 

 
На ці результати орієнтовані завдання тематичних контрольних робіт. 

Тому радимо брати їх до уваги в процесі підготовки до уроку. 
 

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 1–4 КЛАСАХ 
І. Вправи та завдання 
© Прочитайте уривок із тексту. Про що в ньому йдеться? 

Охарактеризуйте інформацію за критеріями доступності й повноти. Чи 
актуальна ця проблема для нашого суспільства? Що про неї думаєте ви? 

Нині ліси вкривають 30 % території суші, але щорічно ця площа 
скорочується. Дерева є природними поглиначами вуглекислого газу, 
утворюють свіжий кисень, а також допомагають регулювати температуру та 
кількість опадів (З інтернету). 

© І. Прочитайте текст. Чи зрозуміли ви головну думку цієї інформації 
й намір авторів? Якщо ні, поставте уточнювальні запитання, щоб 
з’ясувати важливі для розуміння деталі. Передайте своє розуміння і 
сприйняття одним реченням із таким початком: «Мандрівка лісом — це …» 

Мандрівка лісом 
Уяви густий ліс із височенними деревами та розлогим гіллям. Куди не 

кинь оком — усюди висока трава, болото, чагарники та зміїсте коріння. 
Стежки немає, тож тобі доведеться повернутися і знайти інструменти, щоб 
прокласти собі шлях. Чагарники дряпають тобі шкіру, ти спотикаєшся об 
корені й непокоїшся, що заблукаєш. Ти боїшся, що потонеш у болоті. 
Подорож починає видаватися заскладною. Але ти вперто йдеш далі і якоїсь 
миті помічаєш, що насолоджуєшся мандрівкою. Зрештою ти виходиш із лісу 
і, незважаючи втому, відчуваєш щастя. 

Наступного разу, коли ти йдеш лісом, то вже пересуваєшся швидше. 
Ліс усе ще непролазний, але ти напевне знаєш, де розташовується болото, 
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пам’ятаєш, де можна перечепитися об корені, тож завбачливо оминаєш ці 
місця. Ти спітнілий і брудний, але ти вже не боїшся. 

Ти знову й знову проходиш цей шлях, і з кожним разом він тобі 
видається дедалі легшим. Зрештою ти прокладаєш стежку через ліс. 

Саме це відбувається у твоєму мозку, коли ти опановуєш нове 
вміння (Д. Браун, Н. Кей). 

ІІ. Виконайте завдання 
• Випишіть три слова, у яких різна кількість букв і звуків. 
• Випишіть слова-синоніми. 
• Поясніть, як правильно вимовляти слова доведеться, спотикаєшся, насолоджуєшся, 
розташовується, видається, легшим, стежки. 
• Назвіть просте й складне речення з тексту. Обґрунтуйте вибір. 
 

© Прочитайте текст. Яку проблему порушує автор? Чи можна 
вважати цю інформацію цінною для вас, актуальною та доступною? 
Обґрунтуйте відповідь. У якому реченні висловлено основну думку? 
Наскільки вона аргументована? Назвіть аргументи, які автор використовує, 
щоб переконати читачів дбати про океани. Випишіть ключові слова. 

Хоч де б ми жили, океани життєво необхідні для нас. 
Вони регулюють погоду, очищають повітря, дають майже половину 

кисню, яким дихає все живе. Океани поглинають вуглекислий газ, який є 
одним із чинників глобального потепління. 

Океани дають нам їжу. Близько 90 млн т риби виловлюють у них 
щороку.  

Океани — це середовище проживання китів, дельфінів, черепах, видр, 
морських котиків, риби, акул, скатів, планктону, лобстерів, крабів, медуз, 
водоростей, трав — сотень видів живих організмів. 

Океани — це велетенські розважальні й оздоровчі майданчики. Ми 
маємо дбати про них. 

У 2018 році в Індонезії знайшли мертвого кита. У його шлунку було 
більше 1000 шматочків пластику, зокрема: 115 пластикових стаканчиків, 4 
пластикові пляшки, 25 пластикових пакетів, 2 капці, 1 нейлоновий 
мішок (М. Дорі). 

• Яку форму подання інформації тут застосовано? Поміркуйте й 
запишіть кілька речень, у яких висловте пропозиції щодо збереження 
океанів. Перетворіть текстову інформацію на малюнкову чи графічну. 

© Ви одержали завдання підготувати презентацію до ювілейної дати 
заснування вашої школи. Складіть план покрокової роботи над збиранням 
важливої інформації. Поміркуйте над тим, як її можна унаочнити, 
візуалізувати. 
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© І. Прочитайте інформацію. Сформулюйте й запишіть запитання, 
на які вона дає відповіді. Випишіть ключові слова. Визначте головну й 
другорядну інформацію. Візуалізуйте її. 

Вітер виникає через різницю в атмосферному тиску, і що більшою є 
різниця, то сильнішим є вітер.  

А чому ж атмосферний тиск буває різним? Основний чинник цієї зміни 
— температура. Тепліше, легше повітря вимушено піднімається догори й 
утворює зони низького тиску, а важче, холодніше повітря осідає. Виникають 
зони високого тиску. Висота також відіграє свою роль, адже коли атмосфера 
розріджується, тиск, звісно ж, знижується. 

Вітер переміщується поверхнею землі горизонтальним потоком повітря 
від зони високого тиску (слабшає) до зони низького тиску (сильнішає). 

Хоч би як неприємно це було часом, вітер може по-різному впливати 
на людське здоров’я, змінювати об’єкти на поверхні Землі. Він — один із 
чотирьох агентів, що спричиняють ерозію та відклади, тож іноді за його 
допомогою навіть змінюється ландшафт нашої планети (С. Стенб’юрі). 

ІІ. Яка інформація вам відома, а яка — нова? Значення яких слів вам 
потрібно з’ясувати? Випишіть їх і з’ясуйте. Як правильно наголосити 
виділені слова? Поясніть написання й вимову підкреслених слів. 

 
ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ. ТЕКСТОВА ІНФОРМАЦІЯ 

І. Вправи та завдання 
© У вашій родині зростає маленький (-а) чомучка — братик чи 

сестричка. Як ви поясните їй/йому, чому море солоне? Візьміть за основу 
подану нижче інформацію, але перебудуйте її, зробивши більш доступною і 
зрозумілою дошкільнятам. Запропонуйте до розповіді візуалізацію. Як і де 
можна знайти більше інформації? 

Сіль у земних океанах є наслідком мільйонів років вилуговування та 
розчинення мінералів зі складу твердих порід на Землі. Основну їхню частку 
приносять річки. Коли вода проходить річковими потоками, вона захоплює 
невеликі часточки мінеральних солей із гірських порід і ґрунтів, що 
наповнюють річкове ложе. Ця ледь солона вода впадає в океани та моря. 
Інша сіль є результатом розчинення гірських порід та осадових мас під 
океанським дном і виходить через кратери підводних вулканів під час 
виверження. Погода, хоч і меншою мірою, але також відіграє свою роль, коли 
з дощем також в океан потрапляють мінеральні часточки. 

Потім вода дистилюється під впливом сонячного тепла й майже чистою 
випаровується з моря, а солі й мінерали залишаються. Та ж вода, що 
залишається, стає дедалі солонішою (С. Стенб’юрі). 
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© І. Прочитайте текст. Визначте тему. Яка інформація відома 
раніше, а яка – нова? Що тут головне, а що – другорядне? Чи можна 
вважати інформацію вичерпною? Складіть перелік запитань, на які тут 
немає відповіді.  

Четверта середа листопада для американців – найзаклопотаніший день 
року. Питаєте чому? Адже це не Новий рік і не Різдво, не вибори президента 
і не фінал спортивного чемпіонату. Проте це переддень Дня подяки. 

У всіх коледжах, університетах і школах обов’язково настають 
чотириденні канікули. 

Як заведено в американців, підготовка до свята розпочалася задовго до 
нього. Меню Дня подяки традиційне: запечена фарширована індичка, пюре зі 
звичайної та солодкої картоплі, жирна підлива, яблучний соус, варення із 
журавлини, карамельна морква й солодкі зелені боби. Обов’язковий десерт 
— солодкі пироги та гаряча кава з корицею. 

Як відомо, Америка — країна переселенців та іммігрантів. У давні 
часи, коли перші європейці (пілігрими) приїхали обживати землі північної 
Америки, їх зустріли неродючий (глинистий/глиняний) ґрунт і люті вітри з 
Атлантики. Багато переселенців гинули від голоду й холоду, але місцеві 
жителі, індіанці, виявили доброту й гостинність. Червоношкірі навчили білих 
людей Старого Світу вирощувати овочі та полювати на дичину. Зібравши 
свій перший урожай, пілігрими приготували щедру вечерю для індіанців, яка 
складалася з традиційних нині страв, і подякували вчителям за науку та 
порятунок. Відтоді кожний четвертий четвер листопада в Америці — День 
подяки (Ana Shark). 

ІІ. Як правильно наголосити виділене слово? Чому слово обов’язковий 
пишемо з апострофом, а свято, пюре — без? Соус яблучний, а який садок, де 
ростуть яблуні?  Що, крім пирогів і картоплі, буває солодким? Запишіть 
словосполучення, визначте пряме й переносне значення прикметника 
«солодкий». 

© Прочитайте текст. Чи погоджуєтеся ви з таким тлумаченням 
доброти? Якщо ні, розскажіть, що варто додати чи замінити. Випишіть 
ключові слова. Наведіть приклад вчинку, у якому проявляється людська 
доброта. 

На мою думку, бути добрим — значить допомагати іншим, щиро 
захоплюватися тим, що вони роблять, уважно вислуховувати та не ігнорувати 
їх. Доброта також виявляється в добрих учинках чи дружній розмові, коли ти 
зауважуєш щось хороше в співрозмовника (Д. Браун, Н. Кей). 
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© Прочитайте інформацію. Сформулюйте запитання, на які вона дає 
відповідь. Випишіть ключові слова. Випишіть незнайомі слова. До якого 
словника необхідно звернутися, щоб з’ясувати їхнє значення? 

Паводок виникає тоді, коли річка виходить із берегів і вода 
розливається заплавою. Паводки переважно бувають після великих дощів. 
Що швидше дощова вода дістається річкового ложа, то ймовірніше 
виникнення паводка. Та наскільки швидко дощова вода потрапить до ложа 
річки, залежить від ландшафту навколо водойми. 

Виникнення паводків можуть спричинити такі чинники: 
1) ложе з крутими берегами; 
2) брак рослинності або зелених насаджень; 
3) річковий басейн утворюють здебільшого водотривкі гірські 

породи (С. Стенб’юрі). 
 

ГРАФІЧНА ТА ЧИСЛОВА ІНФОРМАЦІЯ 
І. Вправи та завдання 
© І. Прочитайте текст. Висловте припущення, чому графічним 

знаком для розрізнення перекладачів з-поміж інших людей стало 
татуювання із зображенням папуги. Запропонуйте варіант графічної 
позначки перекладача. 

У давньому Карфагені існувала каста перекладачів. Їх можна було 
легко відрізнити від інших людей за татуюванням, що зображувало папугу з 
опущеними крилами (якщо перекладач здійснював переклади лиш з однієї 
мови) або з розкритими крилами (якщо перекладав із кількох мов) 
(З інтернету). 

ІІ. Розкажіть, що вам відомо про фах перекладача. Які, на вашу думку, 
знання і вміння потрібні цим людям найбільше? Чи можна вважати 
перекладача професійним, якщо він добре володіє іноземною мовою, але 
припускається помилок українською? 

© Обговоріть запропоновані ситуації, укажіть, яка інформація в них 
буде доцільніша — текстова чи графічна. 

1. Ви зібралися йти по гриби, однак не маєте досвіду збирання, ніколи 
не бачили місцевих грибів. Звертаєтеся за інструктажем до досвідчених 
грибників. 

2. Ви любите вишивати. Вам сподобалася вишиванка вашої подруги. 
Щоб вишити таку саму, яку інформацію вам необхідно мати? 
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© Прочитайте текст. Що пропонують герої книжки? Який спосіб 
подання інформації, на їхню думку, ефективніший для розв’язання задач? 
Чому? 

До всіх задач малюйте на чернетці схему, смішну та кольорову. На ній 
обов’язково позначте всі дані, указані в завданні. 

Якщо в задачі йдеться про дроби, намалюйте прямокутник або коло, 
поділене на стільки частин, скільки показує знаменник дробу. А потім 
напишіть на всіх частинах значення дробів.  
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Якщо вам трапилася задача на рух, обов’язково намалюйте рисунок: 
позначте на ньому відстань і стрілками зобразіть рух об’єктів. 

Якщо для розв’язання задачі потрібно скласти рівняння, намалюйте 
терези. Права та ліва шальки терезів — це ліва й права частина 
рівняння (Г. Годована, Н. Годована). 

© Користуючись порадами з тексту попередньої вправи, розв’яжіть 
задачу. 

Площа кухні в 3 рази менша від площі кімнати, тому для ремонту 
підлоги кухні використали на 24 квадратних метри лінолеуму менше, ніж для 
ремонту кімнати. Яка площа кухні? (Г. Годована, Н. Годована). 

 

 
 
© Розгляньте графічну інформацію. Для кого вона призначена? 

Перетворіть її на текстову. 
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© Оберіть один із параграфів будь-якого шкільного підручника та 
перетворіть текстову інформацію на графічну. 

 
ЗВУКОВА ТА МУЛЬТИМЕДІЙНА ІНФОРМАЦІЯ 
Вправи та завдання 
© Прочитайте перелік прикладів звукової інформації. Прокоментуйте 

кожну, поясніть її походження та значення (за зразком). 
Зразок. «Кукурікання півня» означає настання світанку, попередження 

супернику; створила природа.  
Потріскування багаття, звуки будильника, рипіння снігу, оголошення 

потягів на вокзалі, шум кавового апарата, тихий шелест листя, дзюркіт 
струмка, свист чайника, пташині голоси, легкий плескіт води, шум прибою, 
стук у двері, кукурікання півня, звук сирени машини швидкої допомоги, звук 
свистка тренера. 

© Прочитайте текст. Чому в слові «вулиця» протяжний саме звук 
[у]? Як уміщену в ньому інформацію можна подати за допомогою 
мультимедіа й пов’язати з вивченням голосних звуків? 

Одного разу ми з донькою гуляли на майданчику, і вона окупувала 
скрипучу гойдалку. Трохи погойдавшись, запитала мене: «Мамо, а ти чуєш, 
як каже гойдалка: “Трава-трава, ву-у-у-у-улиця! Трава-трава, ву-у-у-у-
улиця!ˮ?» І справді, якщо уважно дослухатися, гойдалка вискрипувала саме 
ці слова! (М. Титаренко). 

© Це завдання для тих, хто хоче вивчити голоси птахів, розпізнавати 
їх у природі. Зайдіть за цим покликанням: http://zuotov.blogspot.com/p/blog-
page_58.html і прочитайте інформацію. Підготуйте презентацію 
найцікавіших пташиних голосів. 

© Прочитайте речення. Випишіть слова, що містять звукову 
інформацію. Яку інформацію вони містять? Про що свідчить така 
кількість слів? З’ясуйте значення слів, позначених зірочкою. До слів, 
позначених двома зірочками, доберіть синоніми. 

1. Дріботить у вікно чимдуж* — ранок будить мене грозою (О. Гала). 
2. Тріпоче клен під бурчання старого грому (О. Гала). 3. За вікном 
монотонний дощ шелестить по зів’ялій траві, вітер злий монотонно також 
завиває подібно сові (Р. Боднар). 4. Дощик виводить соло калюжно і 
парасольно. По черепиці зранку краплями тарабанить (Н. Янушевич). 
5. Ранок зарядив, як з кулемета, і січе дощами по дахах. Наче пережована 
касета, на антені тужно квилить** птах. 6. Під шурхіт золотого листопаду, 
між нетрями занедбаного саду кремезний* дуб розкинув, наче млин, свої 
розлогі віти, у дворі. 7. Так віртуозно клавішами стріхи перебігають 
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струмені-нитки, а грім у небі лускає горіхи, від гуркоту здригаються 
листки (Н. Данилюк). 8. Так сіється осіння мряка, аж брижі* озером 
ідуть (Я. Чорногуз). 9. І капіжами* плаче стріха*, і на загатах літо 
спить (Г. Потопляк). 10. Дзвонить дощ у віконні шиби, грає дощ в бубни 
вулиць і площ (В. Бабух). 11. Товче і трусить старі перини та кривить посміхи 
блискавиць, та лупить в шиби, як в тамбурини… І лиш на сонці — лягає 
ниць (Н. Янушевич). 12. Осінній грім… Яка ж то благодать ці теплі краплі у 
раптовій зливі... Так дзвінко по калюжах лопотять, а я їм усміхаюся 
щасливо (Адель Станіславська). 

© Підготуйте мультимедійну презентацію слів іншомовного 
походження. 

© Назвіть звукові сигнали, які ви чули по дорозі до школи та в школі. 
Про що вони нас інформують? 

© Поцікавтеся і знайдіть інформацію про те, які найважливіші 
відкриття пов’язані зі звуковими сигналами. 

 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Словом, якщо не прокачувати навички критичного мислення,  
потрапити до фейкопастки дуже легко. Звісно, крихта критичного 
мислення завадить повірити в реальність фейкових оголошень (За 

М. Кафтан). 
У світі взагалі повно людей — сім мільярдів. І все, що вони можуть 

протиставити фейкам, підробкам, брехні та оборудкам, — це свій мозок і 
здатність мислити самостійно (М. Кафтан). 

І. Вправи та завдання 
© Прочитайте висловлення. Кого, на вашу думку, автор називає 

багатим, а кого — бідним? Як ви розумієте суть словосполучення 
«фільтрування інформації»? Чи важливо це? Чому? 

Зараз існує проблема фільтрування інформації. Світ переповнений 
водночас правдивою і брехливою інформацією; однак багатий (маю на увазі 
людей освічених і не дуже) володіє технікою фільтрування, принаймні в тих 
сферах, де він хоч трохи розбирається. Бідний підхоплює перший уривок 
інформації, що йому трапляється (У. Еко). 

© Прочитайте інформацію. Поставте всі можливі запитання. 
Висловте припущення щодо правдивості. Доберіть факти, що 
підтверджують неправдивість. Проаналізуйте, назвіть логічні хиби чи 
неточності. Зробіть висновки. 

1. «Я не стверджую, що то правда, але чув, що колись через цей ліс до 
сусіднього села вела стежка», — не дуже зважав на них Юра. 2. «Я десь 
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читав, що тут водяться привиди!» — понизивши голос, чи не вперше за весь 
вечір озвався Юра (А. Шавлач). 

© Прочитайте текст. Яка інформація, на вашу думку, правдива, а 
яка — ні. Чому? Як до риболовлі ставитеся ви? Наведіть аргументи на 
користь цього заняття. 

Данило ніколи не любив ловити рибу. От не подобалося йому це 
заняття, та й усе. Куди краще м’яча ганяти. А тут закинеш, буває, вудку — і 
чекаєш, нудишся. Ще комарі гризуть, немає коли за поплавцем дивитися — 
ганяй комашню та чухайся. 

І жаби замість риб гачок смикають. Витягнеш жабу — і самому 
смішно. 

Зате Богдан усю дорогу лише про рибу йому й торочив. Заодно про те, 
як він колись в одного свого приятеля на Десні раків ловив. Один його за 
палець клешнями схопив, другий за хвіст першому вчепився. Слово за слово, 
витягнув Бодя тоді на одному пальці сім штук раків, здоровенних таких, 
кожен, наче кулак Василя Вірастюка (А. Кокотюха). 

• Пригадайте й запишіть фразеологізми, у складі яких є слова «риба», 
«рак». Назвіть слова з тексту, до яких можна дібрати синоніми. 

 
ДОБІР І ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ 

І. Вправи та завдання 
© Об’єднайтеся в пари. Знайдіть інформацію про рейтинг шкіл 

вашого міста. Назвіть ключові слова пошуку. Яку позицію посідає в 
рейтингу ваша школа? Чому? Спільно розробіть план щодо покращення 
(збереження) позиції вашого закладу. 

© Прочитайте текст. Проаналізуйте й оцініть уміння дівчинки 
працювати з інформацією. Обґрунтуйте свої висновки. 

Я активно вивчаю все, що можу знайти про святу Варвару. Вона мене 
заінтригувала. 

Тут на мене чекало багато дивного й незрозумілого. Ну от, наприклад, 
чому її вважали в Україні (і не тільки) покровителькою жінок? Чому саме 
вона? І кому першому спало таке на думку? Точніше, першій — бо це явно 
була жінка з дуже багатою фантазією. Може, саме вона придумала, що 
Варвара була талановитою вишивальницею і вишивала ризи самому Ісусові? 
Як вона могла вишивати, якщо народилася 273 року? Бо ж Ісус жив за два 
століття до її народження. Чи це в переносному значенні? Або в містичному? 
Але в біографії святої Варвари нічого про вишивання не згадано. 
Дивина (Дз. Матіяш).  
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© Прочитайте текст. Про що в ньому йдеться? Які емоції переживає 
героїня в процесі пошуку інформації? Чи знайомі вам ці відчуття? 
Поділіться досвідом. Що означає «читати між словами» й «над ряками»? 

Мої пошуки захоплюють мене дедалі сильніше… ось зараз навіть не 
можу згадати, як саме я знайшла свою Варвару. Усе було так швидко й не те 
що нелогічно — просто дивно. Заходиш на один сайт, читаєш там щось про 
когось, переходиш на наступний сайт, довідуєшся щось нове про рідне місто 
і людей, що жили в ньому сто років тому. І раптом чомусь від усього, що 
читаєш, перехоплює подих. І ніби починаєш читати між словами й над 
рядками — не знаю, чи ви розумієте, що я маю на увазі. Коли читаєш над 
рядками, відчуваєш, що зір став гостріший. Бачиш значно більше деталей 
навколо. І деталі розсипаного пазла починають складатися в яскраву 
картину… (Дз. Матіяш). 

© У вас є можливість вибрати три книжки в подарунок з поданого 
переліку. 

1. Пелагейченко В., Пелагейченко М. Математика — це круто. 
2. Глодзь Г., Старанчук О. Залюднена планета. Як нас стало сім мільярдів. 
3. Клейборн А., Кір К. Я можу бути математиком. 4. Канаван Т. Я можу бути 
програмістом. 5. Кафтан М. Історія брехні. Як ми обманюємося. 6. Кумбс Ш. 
Ти зможеш. 7. Соха П. Бджоли. 8. Кокс Л. Життя без турбот. 9. Журба А. 
Таємне життя комах. 10. Біденко С. Книга юного підприємця. 11. Л. Ніцой. 
Дві бабуськи в незвичайній школі, або Скарб у візку. 

• Як скористатися пошуком інформації, щоб зробити правильний 
вибір? 

© Прочитайте текст. Яку проблему покладено в його основу? Де 
знайти інформацію, щоб пояснити Гансові те, що його здивувало? Чи відомо 
вам щось про місто Убуд? Яку інформацію дізнаємося з тексту? Знайдіть 
більше відомостей про це місто й розкажіть. 

— Ти зібрався в галереї? — поцікавився Ганс. 
Убуд — місто митців, тому там багато мистецьких галерей.  
— Ні, я маю зустріч із… як би це сказати… таким собі духовним 

наставником. 
— Он як, а для чого? 
Я знав, що Ганс питав цілком щиро. Він був із тих, що дивуються, 

навіщо ви йдете в кіно, церкву чи на цвинтар, чому більше не носите давно 
не модних штанів, що дуже в хорошому стані… 

— Він допомагає мені осмислити деякі речі та й певною мірою знайти 
самого себе. Якось так. 
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— Знайти самого себе? — Він запитав це водночас і глузливим, і 
спантеличеним тоном. 

— Так, щось таке. 
— Але якщо ти загубив себе, звідки тобі знати, що ти знайдеш себе 

саме в Убуді, а не в Нью-Йорку чи Амстердамі? 
Це ж треба! Існують люди, геть не сприйнятливі до духовної частини 

життя. 
— Я не загубив себе. Якщо зазирнеш у словник, побачиш, що дієслово 

«знаходити» має багато значень… (Л. Гунель). 
© Доберіть найважливішу, на ваш погляд, інформацію про 

необхідність вакцинування проти коронавірусної хвороби. Усно розкажіть, 
як здійснювали пошук і добір інформації. 

© На день вашого народження рідні пообіцяли вам поїздку до 
омріяного міста за умови, що ви складете план майбутньої мандрівки. 
Підготуйте його так, щоб кожен пункт означав культурно-історичний 
об’єкт, який ви хотіли б відвідати. 

 
 

ТЕКСТ 
І. Методичний коментар 
Навчання української мови в сучасній школі зазнає докорінних змін, 

що зумовлено модернізацією змісту, оптимізацією технологій, 
переосмисленням результату навчання. У цьому контексті набуває особливої 
актуальності застосування текстового матеріалу — засобу навчання, що має 
значний виховний та дидактично-розвивальний потенціал. Саме на рівні 
тексту відбувається з’ясування семантики слова, його поняттєвих зв’язків, 
усвідомлення функцій мовних одиниць, стилістичної диференціації 
моделювання зв’язного висловлення.  

Місце текстів різної жанрово-стильової належності в системі навчання 
української мови науково обґрунтоване сучасними лінгводидактиками. 

Для вчителя текст — це засіб формування ціннісних орієнтацій, 
предметної і ключових компетентностей учнів, для учнів — джерело 
інформації, об’єкт розуміння й вивчення. Однак поза увагою нерідко 
перебувають такі можливості тексту, як естетика мови, визначення головної і 
другорядної інформації, фіксування інформації різними способами, 
виконання логічних дій (аналіз, синтез, порівняння, класифікування, 
узагальнення, виявлення тези й доказів; добір власних аргументів; 
формулювання висновків), «переведення» тексту з одного стилю в інший; 
переведення тексту в інший формат: таблицю, схему, малюнок та ін. 
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Текст — настільки універсальний засіб, що може бути застосований на 
різних уроках, сприяти реалізації багатьох методів навчання, усіх 
поставлених цілей на уроці. Для роботи на уроках рекомендуємо 
застосовувати різні форми подання текстів: тексти-взірці, деформовані 
тексти, одиничні тексти, множинні тексти, первинні тексти, вторинні тексти. 

У лінгвістиці текст визначено як категорію, що показує «мову в дії». 
Саме ця якість тексту й дозволяє зробити мовленнєве середовище не 
штучним, а природним. З огляду на це має змінитися функція застосування 
тексту на уроці української мови з інформаційно-репрезентаційної на 
когнітивно-спонукальну, оскільки знання вже є не самоціллю, а засобом 
досягнення певної мети — формування компетентного мовця.  

Текст є важливим засобом формування предметної і ключових 
компетентностей учнів на уроках української мови. 

Прагнення вчителя до того, щоб на уроках української мови звучало 
зразкове мовлення, виражається в ретельному доборі дидактичного 
матеріалу, що, як свідчить практика, найчастіше є текстами різної жанрово-
стильової належності. 

 
ТЕКСТ. ТЕМА, ПІДТЕМА (МІКРОТЕМА) ТЕКСТУ 
І. Вправи та завдання 
© Складіть речення так, щоб утворився текст (пронумеруйте їх). 

Розкажіть, чим ви керувалися, виконуючи це завдання. Визначте тему 
тексту. Сформулюйте основну думку. Проаналізуйте запропоновані 
заголовки до тексту. Оберіть найбільш вдалий або запропонуйте власний 
заголовок. Чи завжди потрібно домагатися, щоб кожен вимовлений чи 
написаний текст відповідав конкретній темі? Чому? 

⃞ Людина стає «гравцем» життя, де втрачає реальність буття, що 
пов’язано з віртуальною реальністю. 

⃞ У суспільстві панують соціальні мережі, інтернет.  
⃞ Сучасне суспільство — це період інтенсивного розвитку 

інформаційного простору. 
⃞ Однак можна також і побачити негативні їхні наслідки — 

перетворення життя на гру. 
⃞ Однак цей процес має нерівномірний характер.  
⃞ Вони, з одного боку, які позитивно впливають на людину, 

збагачують її інформацією.  
Заголовки: 1. Інформація. 2. Роль інтернету в сучасному суспільстві. 

3. Обережно: інтернет! 
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© Прочитайте  текст. Визначте його тему, основну думку, 
мікротеми тексту. Придумайте заголовок до тексту. Як ви розумієте 
вислів «інформаційні системи»? Що, на вашу думку, означає зберігати, 
передавати й обробляти інформацію? Розкажіть про те, як ви 
використовуєте способи поширення інформації.  

Після виникнення книгодрукування значні обсяги інформації зберігали 
книжки, а місцем збереження їх стають бібліотеки. Упродовж довгого часу 
люди приходили до бібліотек, щоб знайти потрібну інформацію.  

Останнім часом інформації стало  настільки багато, що  для її 
збереження та поширення використовують потужні інформаційні системи. 
Нині комп’ютери допомагають людям зберігати, передавати й обробляти 
інформацію. 

Для зручності користування комп’ютери в одному приміщенні 
об’єднують у локальні мережі (Із журналу).  
 

© Прочитайте  текст. Визначте його тему, основну думку, мікротеми 
тексту. У якій ситуації може бути використаний цей текст? Розкажіть 
про події, оспівані в народних піснях. Чи помітили ви, як події сьогодення 
вплинули на появу нових пісень? Якщо так, поділіться своїми міркуваннями. 

Наш народ оспівував усе, що бачив, чув, відчував. Створено багато 
пісень про вишитий рушник оберіг, сонце, зорі, квіти, тварин, мальви. 
Війни проти ворогів, хвилювання наречених перед весіллям, жнива, 
кріпацькі поневіряння… Кожна життєва подія кожна описана по-своєму, 
унікально. Хоча нерідко трапляються подібні мотиви. 

Як виникає справжня народна українська пісня? Спочатку слова й 
музика ллються із серця одного автора, потім їх підхоплюють десятки, 
сотні вуст. Мелодія змінюється, слова варіюються, а першоджерела 
творів про маму, кохання, біль, героїчні подвиги губляться в далекому 
історичному минулому. Залишається тільки весела або сумна мелодія, 
щира, правдива, красива (З інтернету). 

 
КЛЮЧОВІ СЛОВА 

І. Вправи та завдання 
© Об’єднайтеся в групи. Запишіть слова та словосполучення, які 

допоможуть вам знайти у відкритих джерелах відомості про: 
І група: мовленнєвий етикет; 
ІІ група: невербальні засоби спілкування.  
Розкажіть, у яких ситуаціях використовують ключові слова. Що таке 

хештеґ?  
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© Прочитайте анотації. Підкресліть ключові слова й словосполучення. 
Визначте назви творів за їхнім змістом.  

1. На вас чекає знайомство з кумедною дівчинкою, на ім’я Джуді Муді, 
у якої частенько змінюється настрій. Він буває хороший, поганий, 
передшкільний, шкільний — який завгодно. А ще в неї є молодший братик 
Стінк, найкращий друг Рокі та «заклятий» друг Френк Перл. Вони 
потрапляють у різноманітні пригоди, вчаться тішитися маленькими і 
великими радощами. А головне — вони неодмінно подарують усім читачам 
усмішку! 

2. Шестеро маленьких кошенят опинилися на зимовій вулиці, де їм 
холодно й голодно... Але вони не з тих, хто скиглить і впадає в розпач. 
Натомість кошенята гуртуються і перетворюють зиму на веселу забаву: 
бавляться в піжмурки, прокладають лабіринт у снігу, уявляючи себе 
археологами, будують дуже затишну снігову котохатку. А тоді знаходять, 
чим її прикрасити. Герої-кошенята захоплять малюків своєю жвавістю та 
багатою уявою і підкажуть чимало ідей для зимових ігор. 

Довідка: Меґан МакДоналд «Джуді Муді», Г. Вдовиченко «Котохатка»,   
© Визначте за ключовими словами, про що йдеться в статтях. 
1. Мова, функції мови, спілкування. 
2. Мовна норма, лексична помилка, суржик, тлумачний словник, 

словник паронімів. 
3. Речення, підмет, присудок, додаток, означення, обставина. 
© Прочитайте тексти. Що їх об’єднує? Визначте основну думку 

текстів. Випишіть ключові слова. Розкажіть, яку роль відіграє читання у 
вашому житті. Поясніть, як ви розумієте вислів «активний читач». Чи 
вважаєте себе таким/такою? Чому?  

І. Досі думаєте, що читати мають лише учні та студенти? Це зовсім не 
так! 

Читати необхідно в будь-якому віці. Чи знаєте ви, як впливає на вас 
читання книжок? І яку роль вони відіграють у житті людей? 

Книжки не тільки допомагають нам дізнатися про щось нове. 
А навіть тривалість життя залежатиме від того, скільки часу людина 

приділяє книжкам. Доведено, що читання здатне запобігти такому 
захворюванню, як старече недоумство. 

Для багатьох людей читання — це найкращий вид відпочинку. 
Читання розвиває уяву та фантазію. 
У людей, які багато читають, великий словниковий запас. Вони легко 

висловлюють свою думку та правильно говорять. 
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Читання підвищує грамотність. Читаючи текст, ми запам’ятовуємо, як 
писати слова, і не помиляємося. 

Також книжки часто відповідають на запитання, що нас хвилюють. 
Вони допомагають розібратися в собі, зрозуміти багатогранність і 
неповторність власного «Я». 

Людині, яка багато й часто читає, навчитися будь-чого набагато легше, 
ніж тій, яка нечасто бере в руки книжку. 

Завдяки книжці ми можемо навіть подорожувати: у будь-яку точку 
світу, у минуле або навіть майбутнє. До того ж у компанії літературних 
героїв ви ніколи не відчуєте себе самотніми (https://bastion.tv/navisho-lyudini-
kniga_n36471). 

 
ІІ. Хто такий активний читач? Це той, хто читає, ставить собі 

запитання, обговорює з друзями, доручає книжку іншим, уміє заіскрити 
уяву співрозмовника. Активний читач читає одну високоякісну українську 
книжку щомісяця і через кілька місяців майже фізично відчуває, як дротики 
в мозку переплітаються інакше, відчуває, як відбудовується, навіть у добу 
інтернету, тривалість уваги. Що за могутня перевага в добі скороченої 
уваги! Активний читач ходить до книгарні й купує українські книжки… 
(А. Сливоцький). 

 
ПЕРВИННІ І ВТОРИННІ ТЕКСТИ 

І. Вправи та завдання 
© Прочитайте текст. Перекажіть його. Визначте основну думку. 

Запропонуйте назву. До якого виду текстів — первинного чи вторинного — 
належить переказ? Які з наведених у тексті звичок ви маєте? Доповніть 
перелік хороших звичок. Які звички хотіли б сформувати в себе? Що для 
цього необхідно зробити? 

Звичка — це те, що ми робимо знову та знову. Але переважно ми навіть 
не усвідомлюємо, що маємо звичку, діємо «на автоматі» й край. 

Деякі звички — хороші: 
• регулярно тренуватися, відвідувати спортивні секції; 
• планувати наперед; 
• ставитися до інших із повагою. 

Деякі — погані: 
• налаштовуватися на негатив; 
• відчувати меншовартість; 
• перекладати вину на інших. 

А деякі — нейтральні: 
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• приймати душ увечері, а не вранці; 
• присмачувати собі страви гірчицею; 
• робити вправи під музику. 

Залежно від того, які наші звички, вони нас будують або руйнують. Ми 
стаємо тим, що постійно робимо (Ш. Кові). 

 
© Ознайомтеся з текстом анотації. Висловте припущення, як 

називається книжка, до якої її складено. До якого типу текстів — первинних 
чи вторинних — належить анотація? Чому? Чи доводилося вам читати 
подібні книжки? Розкажіть про це. Складіть усну анотацію. Для чого 
складають анотації на книжок? Якими вони мають бути за обсягом, 
змістом? 

Запропонована книжка запрошує читача в неймовірний і чарівний світ 
мовознавства. У ній ви дізнаєтеся, що таке мова, скільки мов на світі, якими 
можуть бути мови цивілізацій інших планет, які розшифровували єгипетські 
ієрогліфи та багато іншого. Значну увагу приділено українській мові — 
нашому з вами духовному багатству. Крім української, згадано десятки 
інших мов, наведено багатий ілюстративний матеріал, у тому числі 
призабуту українську лексику, приклади з фольклору та художньої 
літератури. 

Видання адресоване учням, батькам, учителям, викладачам, усім, хто 
цікавиться мовними питаннями.  

Довідка: Булаховський Кирило. Цікаве мовознавство. — 2-ге вид., 
переробл. і розшир. Львів: Апріорі. 2019. 

 
РОЗПОВІДЬ. ПОБУДОВА РОЗПОВІДІ 
І. Вправи та завдання: 
© Визначте основну думку тексту. Поділіть його на абзаци. Визначте 

тип мовлення і час дієслів, використаних у тексті. Як це пов’язано з типом 
мовлення? Перекажіть текст. Зіставте обидва тексти. У чому полягає 
різниця між первинним і вторинним текстами?  

Давним-давно жив на світі юнак, який шукав істину. Хтось підказав 
йому, що високо в горах є печера, а в ній — глибокий колодязь. У колодязя 
треба запитати, у чому істина. Хлопець знайшов колодязь і поставив своє 
запитання. Відповідь була такою: «Іди на площу у своєму селищі. Там 
знайдеш те, що шукаєш». Юнак, сповнений надій, пішов на площу й побачив 
там три маленькі крамниці. В одній продавали бруски металу, у другій —
дерева, у третій — дріт. Хлопець не зрозумів, як це пов’язане з розкриттям 
істини. Розчарований, він повернувся до колодязя, але звідти доносилася 
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тільки луна. Згодом юнак забув спогади про поради колодязя, однак 
продовжував шукати істину. Одного разу він почув чудову музику. Хтось 
натхненно грав на гітарі. Хлопець підійшов до виконавця поближче, щоб 
подивитися, як виникають ці прекрасні звуки. Юнак уважно розглядав 
пальці, що танцювали на струнах, а потім став уважно дивитися на гітару. 
І його несподівано осяяло відкриття: інструмент був виготовлений із тонких 
дротиків — струн, металу й дерева. Такі самі він бачив у крамницях, але не 
надав їм ніякого значення. Тепер він зрозумів послання колодязя: нам уже 
дано все, що потрібно. Завдання лише в тому, щоб зібрати все докупи й 
використовувати за призначенням. Багато речей не мають значення, поки ми 
розглядаємо їх окремі фрагменти. Коли вони з’єднуються, виникає нове 
цілісне розуміння (З кн. «Тренінг емоційної компетентності»). 

 

 
© Прочитайте текст. Визначте тип мовлення. Яку життєву 

ситуацію описано? Змоделюйте розмову з хворим однокласником. Про що 
варто й про що не варто говорити в цій ситуації? Як потрібно поводитися? 

Скінчилися раз уроки, а вчителька наша й каже: 
— Сашко Лісовий захворів. Хто піде його провідати? 
— Я! Я! Я! — посхоплювались усі. 
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— Якщо ви й у нього так кричати будете, — говорить учителька, — то 
краще нікому не йти. Хворому потрібен спокій. 

Ми запевнили її, що галасувати не будемо, а вчителька відповіла, що 
ми молодці, але все одно сьогодні хай підуть кілька осіб, а завтра ще кілька й 
післязавтра теж. 

— І пам’ятайте, — закінчила вона, — хворому потрібен спокій. 
Дивіться, щоб він не вставав із ліжка, розважте його, як зумієте. Може, і 
нагодувати доведеться (Я. Стельмах). 

© І. Визначте тип мовлення тексту. Запропонуйте назву для казки. 
Обґрунтуйте вживання великої букви в тексті. Поясніть уживання 
розділових знаків в останньому реченні. Знайдіть слова, ужиті в прямому й 
переносному значеннях. Доберіть синоніми до слова «яскравий». Відтворіть 
словами «осінню палітру»: золотий, червоний... Випишіть прикметники, що 
позначають весняні барви, продовжте їх власними прикладами.  

Було в Сонця три дочки: старша — Осінь, середня — Літо, молодша — 
Весна. Добре їм жилося в батьківському домі, але настав час відпустити їх на 
землю. Порами року стали діти Сонця. 

Першою полетіла Весна. Вона була дуже гарна, і Сонце подарувало їй 
вічну молодість. Перші ніжні квіти, голубі й білі проліски, буйно-зелене 
вбрання землі, блакитне небо принесла вона людям.  

Через три місяці виряджало Сонце другу дочку — Літо. «Ти в мене 
красуня, і в придане я дам тобі вічну красу». І нагородило Сонце дочку 
яскравими соковитими барвами. 

Нарешті батьківський дім залишила й Осінь. «Забирай усе моє 
багатство, — сказало Сонце. — Віддаю тобі все золото. Будь щедрою, Не 
скупися, і люди тебе полюблять». 

На другому кінці світу збиралася в дорогу єдина дочка Мороза — Зима. 
Росла вона в холоді, злиднях і не мала розкішного вбрання. Мороз зібрав усе 
своє багатство — і вийшла лиш жменя срібла. Засмутилася Зима. Як їй 
сподобатися людям? Почала виробляти зірочки — з різними візеруночками, 
тоненькі, легенькі. І стали вони сніжинками. Підкинула їх Зима до неба — 
закружляли вони в легкому танку (Із журналу). 

ІІ. Пригадайте три–чотири прислів’я про пори року. Розкажіть, чому 
в народі говорять: «Бджоли раді цвіту — люди літу». Чому осінь називають 
щедрою? Чи можна назвати барви зими холодними?  

 
ОПИС 

І. Вправи та завдання 
© Прочитайте тексти. Чи можна вважати, що вони належать до 

одного типу мовлення? Обґрунтуйте відповідь. Що можна «побачити», 
«почути» з текстів? Із чим порівнює автор сніжинки? А із чим порівняли б 
сніжинки ви? У які кольори «розмальовує» автор дерева? Спробуйте й ви 
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«розмалювати» бузок, конвалію, яблуні у цвіту, орхідею. Уявіть собі таку 
картину: зимовий вечір, іде тихий сніг, за яким ви спостерігаєте.  Складіть 
опис сніжинок у світлі ліхтаря. 

І. Сніжинки не падають — вони опускаються плавно, з розкішною 
граційністю, мов білі балеринки, якщо дивитися на сцену в перевернутий 
бінокль. Засніжені дуби стоять урочисто, гордовито, упевнені у своїй красі й 
непохитній могутності. Алеї поміж лавами розчищені, а новий сніг покірно 
розступається під мікропористими підошвами. 

Летять і летять над ними, кружляють у повітряному танку невагомі 
снігові балеринки, відгородивши їх од метушливого світу, створивши ілюзію 
цілковитої безлюдності (М. Руденко). 

ІІ. Червоно-мідяне сонце викотилося на зелену гребінку пралісу так 
швидко, мовби чиїсь руки, прилаштувавши його на пружній дубовій гілці, 
пригнули ту гілку до самої землі й раптом відпустили. Білопері хмарки 
поодиноко прогулювалися в неосяжній височині, боячись присмалити 
лебединий пух своїх розчесаних вітром боків об мідну розпечену кулю. 

Терен заховав під білими квітами свої гострі колючки. І кожний кущ, 
кожне деревце має власний колір. Сосни — темно-зелені, молоді явірці й 
осокори прикрашені такою світлою зеленню, мовби листя їхнє вимите в 
розчині з небесної бірюзи й сонячних променів. А листя молодих кленів — 
червоне, ніби захлюпане соком ранкової зорі (За М. Руденком). 

 
© Прочитайте текст. З'ясуйте за словником значення нових для вас 

слів. Як, на вашу думку, автор ставиться до персонажа? Що на це вказує? 
Знайдіть опис. Визначте його вид. Як у тексті передано деталі (які частини 
мови використано)? У яких життєвих ситуаціях використовують опис 
людини? Яку інформацію можна здобути з виділеного речення?  

У селі нас зустрічала батькова тітка баба Настася. Тяжкі роки згорбили 
цю невисоку, колись зграбну жінку. На голові в неї завжди був синенької 
барви очіпок або хустка, туго зав’язана під бороду. Пожовкле лице видавало 
вік, а кругленькі брунатні пігментні плямки на ньому робили бабу схожою на 
якусь казкову істоту. Важкі, добре помітні мішки під очима свідчили про те, 
що на долю жінки випало чимало прикрощів і лиха, та все ж вона вижила 
наперекір власній долі… Її дебелі руки, жилаві й сильні, розповідали іншу 
історію — про те, що вона звикла до будь-якої роботи. 

Ми частенько навідувалися до баби на свята, і вона неодмінно 
вбиралася в український одяг, з керсеткою, святковою полтавською вишитою 
сорочкою, намистом із коралів у три разки й незмінним дукачем (За 
М. Бутченком). 
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© Ознайомтеся з порадами письменників. Що нового ви дізналися? 
Спробуйте, використовуючи поради, описати пейзажі. 

1. Використовуйте деталі, які задіюють усі органи чуття.  
2. Описи повинні бути оригінальними. Потренуйтеся в такий спосіб: 

спробуйте записати всі думки, що виникають у вас у голові впродовж 
10 хвилин. У цей час відкиньте думки про граматику й стиль, зосередьтеся на 
думках. Не бійтеся уявляти, розкажіть про свої відчуття. 

3. Не забувайте вписувати конкретні важливі деталі, які зроблять опис 
чіткішим та інформативнішим для читача. 

4. Перевіряйте інформацію, завжди думайте про достовірність. Якщо це 
історичний факт, звірте з довідником, нове для вас слово — перевірте 
значення та правильність написання. 

5. Засоби художньої образності (у міру й у правильному місці збагатять 
кожен опис). Не варто нехтувати переносними значеннями слів та іншим 
(З кн. «Пиши сильно»). 

  
Літо в Карпатах      річка Прут (фото А. Семаки) 

 
РОЗПОВІДЬ ПРО СЕБЕ 

І. Вправи та завдання 
© Пригадайте, у яких життєвих ситуаціях нам доводиться 

розповідати про себе. Розкажіть про це. Можливо, ви потрапляли в такі 
ситуації. Поділіться досвідом. Підготуйте розповідь про себе для спільного 
проєкту «Колись у дитинстві».  

© Об’єднайтеся у дві групи: 1 — діти, які перебувають на відпочинку; 
2 — спостерігачі. Уявіть собі ситуацію: ви приїхали в табір відпочинку й 
знайомитеся з іншими дівчатками й хлопчиками. Стисло розкажіть про 
себе. Спостерігачі уважно спостерігають, аналізують усі розповіді й 
визначають три найкращих, відзначивши самобутні ознаки.  

© Прочитайте текст. Чи можна його вважати розповіддю про себе? 
Яким ви собі уявили Барабашка? 
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Я живу у вашій шафі. На другій полиці знизу. У смугастій шкарпетці. 
Я рипаю-скрипаю дверима вночі. А ще тишком-нишком бавлюся вашими 
дрібничками. Я ховаюся від кота в складках штор. А потім тихо чмихаю в 
кулачок десь на антресолі. Тихенько так, аби ви не чули, і хитрий кіт теж. 
Удень я гойдаюся на люстрі. Читаю газети. Підмітаю хлібні крихти. І вже на 
вас чекаю. Коли вас довго немає, сумую. Сиджу на підвіконні й виглядаю вас 
у вікно. Я міг би вам показатися, але боюся … злякати вас. Бу-у-у! Я — 
Барабашко. Живу у вашій шафі. У найдальшому куточку. Я — хороший 
(Слава Світова). 
 

ОПИС ТВАРИНИ 
І. Вправи та завдання 
© Поділіться на групи. Перекладіть текст українською мовою. 

Визначте тип мовлення. Склади опис тварини за світлиною (на вибір). 
Елементи якого типу мовлення є в текстах? 

І група 
I have a cat. Her name is Matilda. She is 7 years old. She is grey with a few 

dark spots. Matilda has green eyes. She is quite fluffy and big. 
Matilda is a very smart pet. She is a bit shy and always hides somewhere 

when we have guests. She is very independent and likes solitude. When Matilda 
was a little kitten she loved to play with different toys, balls and strings. Now most 
of the time she spends lying on the sofa or the armchair (https://www.interactive-
english.ru/topiki/626-my-cat/). 

 
ІІ група 
I have a dog. His name is Max. He is still a puppy. He is only 5 months old. 

Max is a German shepherd. Max has typical markings for his breed. He is 
tan/black.  

Despite still being a puppy, Max is quite intelligent. He is very affectionate 
and friendly. He loves when somebody plays with him. He likes when I throw a 
stick so he can run to fetch it. This is his favourite game. I have already taught him 
a few commands. For example, he knows “Sit!”, “Bark!” and “Down!” 
(https://www.interactive-english.ru/topiki/627-my-dog/). 
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РОЗДУМ. ПОБУДОВА РОЗДУМУ 
І. Вправи та завдання 
© Прочитайте уважно текст. Назвіть  слова, за допомогою яких 

зв’язані теза та аргументи. Допишіть висновок. За допомогою яких фактів 
розкрито основну думку?   

Значення Арістотеля для європейської культури полягає в тому, що він 
створив фахову термінологію, якою ще й досі послуговуються в різних 
галузях знань. Він був великим систематиком, котрий підсумував усе, що 
сказали до нього. Арістотель заклав і впорядкував науки, зокрема логіку (З 
кн. Ю. Ґордера «Світ Софії»). 

 
© Розберіть роздум за такою схемою. Назвіть у ньому тезу, аргументи, 

висновок. 
Теза — чому?-----Аргументи ---Що з цього випливає? — Висновок 
 тому що    тому 

Навіщо я потрібен світові? Це запитання хвилює багатьох із нас. 
Озирнися довкола: усе, чим ми користуємося, усе, що робить наше 

життя зручнішим і цікавішим, — безпечніший автомобіль, інтернет, 
комфортне житло, смачні продукти й чимало чого іншого, — колись 
створила людина чи команда людей. 

І всі ці люди були колись дітьми, які теж розмірковували про свій 
шлях. Хоч яким би не був твій шлях, пам’ятай: ти абсолютно унікальний, 
таких, як ти, більше немає! (За кн. «Чого не вчать у школі»). 

 
© І. Прочитайте тексти. Що їх об’єднує? Яку проблему порушують 

автори? Визначте тип мовлення кожного тексту. Яка роль книжки в 
житті сучасної людини? Назвіть свої улюблені книжки. Які відчуття 
викликало у вас читання їх?  

І. Чи замислювалися ви колись, для чого ми читаємо книжки?.. 
Звичайно, для того, щоб про щось дізнатися, долучитися до того, чого ніколи 
не бачили й не чули. Отже, забезпечувати процес людського пізнання, 
надання інформації — це основна функція книжок. За своїм призначенням і 
формою вони є різними. Серед усього їхнього розмаїття важливе місце 
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посідають художні книжки, які створені письменниками й стали явищами 
мистецтва. 

Як і живопис, скульптура, музика й кіно, література — один із видів 
мистецтва. Відмінність літератури від інших видів мистецтва полягає в тому, 
що вона є мистецтвом словесним, тобто слово є основною цеглинкою 
художньої літератури. 

Мова художньої літератури відрізняється від звичайного мовлення. 
Вона виконує не тільки інформаційну роль, не лише дає нам певні знання, а й 
учить мислити, змушує уявляти небачене, а ще впливає на наші емоції та 
почуття. Тобто художнє слово наділене набагато більшою силою, аніж 
звичайне слово (З підручн. «Зарубіжна література»). 

ІІ. За цими полицями ретельно стежать, щодня їх протирають від пилу, 
а раз на тиждень у всьому приміщенні проводять генеральне прибирання. 
Мабуть, це все, що відбувається в сучасних бібліотеках. Книжки вже забули 
про дотик рук читачів, між рядків нудьгують лицарі й принцеси, від досади 
ревуть дракони, адже їм більше нікому розповісти свої історії. Книга — це не 
просто стос надрукованих сторінок, а цілий Всесвіт, який хоче, щоб про неї 
дізналися. 

Відомий англійський письменник Ніл Гейман одного разу відповідав на 
запитання, яке значення має книга. Він говорив, що читання художньої 
літератури — це найважливіша річ у житті, яка виконує дві важливі функції. 

По-перше, вона викликає сприятливу залежність. Дізнатися, що 
станеться далі, необхідність перегорнути сторінку, бажання прочитати все до 
кінця. Спити історію до останньої краплі, останнього слова. Навіть якщо й 
буде важко, жага знань буде наполегливо зудіти, поки не вдасться її 
вгамувати. Завдяки цій залежності людина дізнається багато нових слів, 
починає по-іншому дивитися на світ і навіть думає трохи інакше. 

По-друге, читання породжує емпатію. Коли людина дивиться телевізор, 
вона просто спостерігає за героями з боку, але коли вона читає, то може 
побувати «в шкурі» головного героя, прожити його історію, побачити світ 
його очима, зрозуміти, що він відчуває. 

У цьому й проявляється значення сучасної книжки — можливість 
розширити свій горизонт і стати трішки кращими 
(https://presa.com.ua/aktualne/kniga-tse-znachushcha-rich-u-zhitti-lyudini.html). 

ІІ. Напишіть твір-роздум на одну з тем: «Література – це совість 
людства (письменник і філософ Ф. Геббель)», «Читання книжок відкриває 
нам самих себе і світ (філософ і письменник Й. В. Ґете)», «Книжки — це 
маяки в океані часу (філософ А. Шопенгауер)». 
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РОЗДУМ НА ТЕМУ ЕКОЛОГІЇ 
І. Вправи та завдання 
© І. Прочитайте текст. Визначте його основну думку. Випишіть із 

тексту ключові слова. Перекажіть своїми словами. Продовжте текст 
власними роздумами. 

На планеті залишається дедалі менше чистого повітря і води, на 
забруднених ґрунтах виростають рослини, які містять небезпечні для 
здоров’я людини речовини. Усе це разом призводить до погіршення здоров’я 
людини, шкодить усьому живому. Різко знижується чисельність рослин і 
тварин, окремі види зникають узагалі. Може так статися, що негативний 
вплив людини на навколишнє середовище згодом обернеться непоправними 
збитками для природи й для самої людини. 

Екологічні проблеми не можуть не турбувати людей. Тому нині вчені 
та свідомі громадяни прагнуть не дати екологічним проблемам здобути верх 
над розумом і безпекою людей  (З підручн. «Природознавство»).  

ІІ. Які екологічні проблеми стоять сьогодні перед нами? Що ви робите 
для розв’язання цих проблем? Що можете зробити ще? 

 
© Прочитайте виразно вірш. Поясніть, як ви розумієте його назву. 

Яку проблему порушує авторка? Які відомості з вірша можуть бути 
аргументами для роздуму на тему екології? Що таке «сьомий материк»? У 
яких словах виражено заклик до людства? Складіть роздум «Рятуймо 
світ!». 

ЗМІНИВСЯ СВІТ... 
Змінився світ, змінились ми і звички, 

Нам все замало, все нам подавай. 
Купуємо непотріб і дрібнички 

Щодня все більше й більше, через край. 
 

Куди нам стільки, нам того не треба, 
А люд, як навіжений, все гребе. 

Лежить роками мотлох без потреби, 
Кого ми, люди, дуримо? Себе! 

 
Коли є попит…  Дякуємо долі, 
Тепер не здивувати нас нічим. 

І хліба вдосталь й одягу доволі, 
Ось тільки розум нині ніпочім. 

 
Продукти й речі… Все у целофані. 
Куди відходи? Звісно, на смітник. 
Дрейфує пластик в Тихім океані. 

Сміттєвий острів.  Сьомий материк. 
 

Надіємось, що завтра якось буде. 
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Не тліє пластик… Нам до того що… 
Не будь байдужим! Ще не пізно, люди! 

Робімо щось! Бо зійде на ніщо!  
Н. Карпенко 

 
ЧИТАННЯ. ВИДИ ЧИТАННЯ. МЕТА ЧИТАННЯ 

І. Вправи та завдання 
© Прочитайте текст. Визначте ключові слова. Придумайте заголовок 

до тексту. Визначте його тему й основну думку. 
«Хто з українців не чув про нього? Його ім’я щодня було на вустах у 

тисячі людей, то тут, то там, скрізь в Україні, бо в яку тільки сферу 
українознавства не заглянеш, зустрінеш Грінченка», — такі щирі слова в 
1910 році про письменника сказав Іван Липа. 

Талановитий педагог, видатний письменник і публіцист, історик, 
етнограф і фольклорист, критик і мовознавець, видавець і громадський 
діяч — Борис Дмитрович Грінченко був насамперед носієм української ідеї 
та великим працелюбом. 

Це про нього сучасники говорили, що він «більше працював, ніж жив» 
(Ю. Єненко). 

© Словник синонімів української мови подає до слова «сфера» такі 
синоніми: «середовище», «оточення», «коло», «світ». Чи можна замінити 
слово в тексті синонімом? 

© З’ясуйте значення слів «українознавство», «фольклорист», 
«етнограф». Зразок: Етнографія — галузь історичної науки, що вивчає 
культуру й побут народів світу, їх походження, розселення та культурно-
побутові взаємозв’язки. 

© Пригадайте, які назви творів Б. Грінченка вам відомі, назвіть їх. 
© Знайдіть у відкритих джерелах інформацію про Бориса Грінченка. 

Підготуйте стисле повідомлення для однокласників  Яким видом читання ви  
плануєте скористатися?  

© Допишіть словосполучення, уставляючи пропущені слова. Як 
називають наведені слова? Якими джерелами варто скористатися в процесі 
читання, коли трапляються подібні слова? 

Духовний …, душевний …; … етикет, … етикетка; ефектний …, 
ефективний …; жорсткий …, жорстокий …; … завдання, ... задача. 

 
ЧИТАННЯ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ. КРИТИЧНЕ 

ЧИТАННЯ 
І. Вправи та завдання 
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© Прочитайте текст. Запропонуйте назву тексту. Визначте ключові 
слова. Заповніть за його змістом таблицю. 

Емоції допомагають нам розуміти, що з нами відбувається. Не буває 
поганих і хороших емоцій, але є неприємні та приємні. Неприємні емоції — 
знак того, що щось не так, або навіть попередження про небезпеку. Зазвичай 
такі емоції спонукають нас діяти відповідним чином і захищати себе. 

У емоції, як і в кожної речі, є своя назва й ознаки. Ми краще розуміємо, 
що з нами, і краще керуємо емоціями, коли даємо їм назви. 

Страх допомагає нам уникати небезпечних ситуацій, при цьому ми 
стаємо більш зосередженими, настороженими та здатними захистити себе. 

Гнів допомагає нам захистити себе. 
Смуток змушує нас на деякий час гальмувати та «відступати», щоб 

мати час обміркувати певну ситуацію. 
Огида допомагає нам дотримуватися гігієни та чистоти. 
Радість говорить нам про те, що в нас усе гаразд. 
Один із найпотужніших способів керувати емоціями — глибоко 

дихати. Сильне глибоке дихання розслабляє мозок, заспокоює наші сильні 
почуття та допомагає приймати розумні рішення. Хоча є невелика 
проблема — занадто складно робити щось нове, коли ти дуже засмучений, 
тому ліпше починати тренуватися вже зараз, коли ти спокійний. Що більше 
ти практикуєш глибоке дихання, коли перебуваєш у стані спокою, то легше 
тобі буде робити це, коли ти будеш засмученим чи засмученою. 

Ось кумедний спосіб попрактикуватися. Ти можеш робити цю вправу 
де завгодно — у машині, у ванній, на вулиці. 

«Гаряче какао» 
Уяви, що ти тримаєш у руках чашку з гарячим какао. Зроби вдих через 

ніс протягом трьох секунд, ніби відчуваєш приємний шоколадний аромат. 
Потім видихни через рот упродовж трьох секунд, ніби хочеш остудити це 
какао. Повтори чотири-п’ять разів, поки не почнеш відчувати себе 
розслабленим (https://bokmal.com.ua/life/znay-rozriznyay-radu-davay-10-porad-
dityam-yak-opanovuvati-emotsiyi/). 

Знаю Хочу дізнатися Дізнався / дізналася 
   

 
© Прочитайте текст. Проаналізуйте його зміст за такими 

параметрами: я знаю і розумію; я знаю, але не дуже розумію (цей матеріал є 
складним для мене), я не знаю (цей матеріал є новим для мене). Знайдіть у 
тексті слова, ужиті в переносному значенні. 
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Почуття можуть бути маленькими або великими. Отже, ми можемо їх 
вимірювати та створювати власну шкалу для них, наприклад, від 1 до 5. Як я 
почуваюся, коли маю гнів на 5 балів за емоційним термометром? Як 
почуваюся, коли гнів на 2 бали? Чи є якісь відмінності? 

Подумай і вигадай разом із дорослим, що саме тобі може допомогти чи 
що саме ти можеш робити, щоб впоратися із цими емоціями, коли вони 
сягають кожного з рівнів за шкалою твого емоційного термометра. 

Наприклад: 
– злюся на 3 бали — розповісти дорослим, що саме я почуваю і чого 

потребую; 
– гніваюся на 5 балів — роблю фізичні вправи, не пов’язані із 

ситуацією гніву (стрибки, біг). 
Коли ми гніваємося, можемо відчувати, як тіло напружується, 

стискаються кулаки, ми червоніємо. Коли боїмося, то можемо відчувати 
нудоту, біль у животі, нам може здаватися, що не вистачає повітря, може 
паморочитись у голові. Це нормальні відчуття, нічого поганого від них не 
станеться. Ці відчуття допомагають нашому тілу діяти. Вони минуть тоді, 
коли стихне наша емоція. 

Емоції чимось нагадують морські хвилі на узбережжі: вони можуть 
бути менші, більші, можуть бути величезними, але всі ці хвилі поступово 
зникають біля берега. Тож, яка би не була емоція, важливо пам’ятати, що 
вона розсіється, як і хвиля. Ми можемо дати собі час спостерігати за хвилею, 
дати час їй пройти, але не чіплятися за неї і не намагатися позбутися (З 
інтернету. 

 
ЧИТАННЯ З МЕТОЮ НАБУТТЯ ЧУТТЄВОГО Й ЕСТЕТИЧНОГО 

ДОСВІДУ 
І. Вправи та завдання 
© І. Прочитайте текст. Які відчуття він у вас викликав? Що ви 

«побачили» й «почули» в процесі читання тексту? До якого стилю мовлення 
належить текст? Визначте його тему, основну думку.  

Степ дивиться в зоряне небо. Синє липневе небо тисячами вогнистих 
очей озирає степ. Чебрець, плазуючи понад ярами своїми зеленими 
дерев’янистими стебельцями, зацвітає крихітними рожевими квіточками та 
знов одцвітає. Невеликі, відтиснуті до ярів і перелісків білі озерця ковили 
тихо плещуться, згадуючи ті далекі часи, коли вони були не озерцями, а 
сріблястими, розкішними морями. 

А степ і небо, зачаровані одне одним, перемовляються літніми 
ночами... Чумацький Шлях лежить над степом і, мабуть, не знає, що давно 
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вже він перестав бути чумацьким, що не скриплять попід ним лозяні мажі, 
наповнені сиваською сіллю, не розвіває вітер чуби-оселедці запорозьких 
вершників, що сама назва й лишилася в нього чумацька (За М. Руденком). 

Мажа — чумацький віз. 
ІІ. Назвіть засоби зв’язку речень у тексті. Поясніть лексичне значення 

слів «дерев’янистий», «сріблястий». Назвіть антоніми в тексті. Опишіть 
зоряне небо, чумаків, запорожців, донецький степ. 

 
© Прочитайте текст. Які відчуття він у вас викликав? Чому, на вашу 

думку, автори називають варення кулінарним світом? У які кольори 
«розфарбовують» варення автори? Назвіть слова, ужиті в переносному 
значенні. З якою метою використано вислів «для форсу нафаршированих 
мигдалем»? 

Наші південні варення — це цілий кулінарний світ, який не може бути 
повторений у жодному іншому регіоні України. Чорне й цукристе зі 
зморщених, зірваних зеленими, а тому ще без твердої шкаралупи волоських 
горіхів, бурштинове з троянди звичайної, чайної, яку на кучку продавали на 
нашому базарі; з райських яблучок — обов’язково з хвостиками, щоб за них 
виловлювати яблучка з вази; з абрикос, для форсу нафаршированих мигдалем 
(роль мигдалю найчастіше виконували серцевинки абрикосових же кісток); з 
кизилу, винограду, аґрусу… (Брати Капранови). 

 
ЖАНР МОВЛЕННЯ. РОЛЬ ЖАНРІВ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ 
І. Методичний коментар 
Процес навчання української мови в новій українській школі не 

повинен дублювати методики традиційного підходу, адже визначено інший 
курс, поставлено нові завдання й передбачено відповідні їм результати. Тому 
всі зусилля спрямовуємо на формування життєво важливих умінь і навичок, 
набуття досвіду, на який є запит у суспільстві, який полегшує процес 
соціалізації молодої людини, облаштування її особистого й професійного 
життя. 

Кожний розділ мовознавства (наприклад, фонетика, лексикологія, 
словотвір чи синтаксис) має свої одиниці (звук, слово, префікс або речення), 
так само й у сфері комунікації виокремлюють одиниці — мовленнєві жанри 
(далі — МЖ), що полегшують процес навчання спілкуватися, підготовку до 
нього, сприяють гармонійності й забезпечують бажаний результат. 

Будь-яка фонетична чи лексична одиниця, граматичне правило, що не 
підкріплені мотивацією і не спроєктовані на реальні ситуації застосування їх, 
стають тягарем і втрачають цінність. Учні мають усвідомлювати, що весь 
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теоретичний мовний масив є матеріалом, за допомогою якого можна 
вибудовувати будь-яку конструкцію, доцільну для презентування, ефективну 
для захисту, комфортного співіснування з іншими людьми, облаштування 
гармонійного середовища. Такими конструкціями є МЖ. 

З огляду на те, що будь-яке людське спілкування здійснюється 
засобами МЖ, вивчати їх у школі необхідно. Відповідно до модельної 
програми уроки української мови мають бути спрямовані на формування 
компетентного мовця, національно мовної, духовно багатої особистості, на 
забезпечення повноцінної комунікативної активності мовців. 

Щоб успішно інтегруватися в соціум, людині, крім володіння мовою, 
необхідні знання загальноприйнятих у цьому соціумі правил мовленнєвої 
поведінки. Компетентному мовцеві потрібно знати набір формул, за 
допомогою яких він зможе розпочати й підтримувати світську бесіду, 
звернутися з проханням до незнайомої людини, пояснити свою поразку, 
відреагувати на пропозицію, написати подячного листа чи висловити 
підтримку й співчуття близькій людині. Послуг пошукових програм тут 
недостатньо, потрібна систематична робота над засвоєнням теоретичних 
положень, формуванням життєво важливих умінь, набуттям досвіду 
застосування їх у різноманітних життєвих ситуаціях.  

Жанрове оформлення мовлення входить до переліку компонентів 
комунікативної норми. На одну позицію із жанрами вчені-лінгвісти ставлять 
доречність/недоречність, комунікативну мету, орієнтування на адресата, 
вибір стратегій і тактик, співвідношення фактичного й інформаційного, 
суб’єктно-модального й предметно-змістового планів, тональність 
спілкування, вербальних і невербальних засобів, етикетні межі тощо. 

Отже, мовленнєвий жанр — це мовно-композиційне оформлення 
типових ситуацій соціальної взаємодії людей. З поняттям МЖ тісно 
пов’язане уявлення про мовленнєву роль — нормативну, схвалену 
суспільством манеру мовної поведінки, що відповідає статусові мовної 
особистості.  

Що ж таке статус? Статус — це формально встановлене й визнане 
місце індивіда в соціальній системі. Або ж сходинка, на якій перебуває 
людина на шляху до власного становлення та зростання її як особистості. 
Жанр конденсує норми комунікативної взаємодії для певної ситуації. Кожне 
жанрове дійство унікальне за своїми властивостями. Його неповторність 
пов’язана з неповторністю комбінацій складників комунікативної ситуації 
соціальної взаємодії. Ця особливість дає мовцеві значну свободу вибору 
манери мовної поведінки всередині жанрового спектаклю. Безмежний 
комунікативний простір сучасного соціуму передбачає застосування 
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численних жанрів, що відображають стереотипи соціальної взаємодії, у 
процесі розв’язання багатьох суспільних та особистих проблем. 

Кожний жанр має специфічну композицію та мовно-тематичне 
оформлення, сутність його визначають такі складники: ціль, характер 
комунікації (офіційна/неофіційна), вид комунікації (публічна/особиста), 
кількість учасників, умови спілкування.  

Чому доцільно вивчати в школі мовленнєві жанри? Відповідь на це 
запитання чітко дають мовознавці у своїх працях.  

1. Теорія МЖ пропонує універсальний підхід до мовленнєвої поведінки 
людини, механізмів породження й інтерпретації текстів.  

2. МЖ — стереотип мовної поведінки, що має свою композицію і 
стилістичні ознаки. 

3. Знання теорії жанрів дає змогу людині почуватися впевнено в 
багатьох життєвих ситуаціях, повніше та яскравіше розкривати свою 
індивідуальність, гнучкіше й тонше відображати неповторну ситуацію 
спілкування, досконало здійснювати вільний мовленнєвий задум.  

4. Знання жанрових канонів сприяє розпізнаванню жанру, тобто 
орієнтуванню в мовній події, у якій учасники спілкування беруть участь, 
відтворенню та застосуванню відповідного сценарію, що зберігається в 
тривалій пам’яті, налаштуванню на потрібну хвилю, залученню відповідної 
настанови, перцептивної діяльнісної, і, в результаті, здатності прогнозувати 
подальші мовні дії партнера, подальше розгортання сценарію спілкування й 
адекватне реагування на нього.  

5. МЖ організують наше мовлення майже так само, як його 
організують граматичні форми. Навчаючись «відливати» власне мовлення в 
жанрові форми, людина вже з перших слів угадує його жанр, обсяг, певну 
композиційну побудову, передбачає кінець, тобто від початку має враження 
мовленнєвого цілого, котре потім диференціюють у процесі мовлення. 

ІІ. Вправи та завдання 
© Прочитайте речення. Визначте комунікативний намір мовців. Які 

мовленнєві жанри реалізують ці наміри? Наскільки вони важливі в нашому 
житті? 

1. А можна дивитися, як ти малюєш? Я не буду тобі заважати. 
2. «Вибач, старий, зараз ніяк, — відказав Руслан, — є важливі справи. Коли 
що, увечері побачимось». 3. «Знаєш, Павчику, ти справжній друг, — мовила 
Віта. — Чуєш? Справжній…» (О. Сайко). 4. Дай мені кілька днів, аби я могла 
виправитися! Будь ласка! Ну вибач! (Й. Ягелло). 5.  «З Різдвом, дідусю!» — 
прошепотів я (О. Войтенко). 6. Хлопчик помовчав і запропонував: «Може, 
приходь до нас на вечерю? У нас буде весело (Б. Матіяш). 6. Доню, як же 
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швидко ти ростеш! Не сердься на мене, що я буваю з тобою менше, ніж ти 
цього потребуєш. Не сердься, прошу — ні тепер, ні коли 
виростеш (Б. Матіяш). 

© Прочитайте текст. Який мовленнєвий жанр покладено в його 
основу? Яким жанром на нього можна відреагувати? Висловте припущення 
щодо різних жанрів у відповідь. 

Хтось подзвонив у двері. Я побачила у вічко, що то пані Віра, й одразу 
відчинила. Вона була стурбована. На руках у неї сидів Марсель, жалібно 
попискуючи. 

— Дитинко, я маю до тебе прохання! Мушу бігти до ветеринара — 
Марсель загнав собі в лапку гачок від ялинкової кульки. Боже, навіщо тільки 
я витягнула ті кульки!? 

— Бідолашка… — я погладила Марселя по вушку. 
— Але річ у тім, що скоро має прийти Даніель. Я б скасувала урок, але 

в нього телефон поза зоною досяжності. Почекаєш його в мене? (М. Савка). 
© Прочитайте текст. Дайте відповіді на запитання та виконайте 

завдання. 
— А тепер ми підійшли й до третього пункту, — мовив пан 

Ґольдштерн, добродушно всміхаючись. — Ніколи не паплюж словами інших! 
— Щоб вони мене не почули? 
— Я не це мав на увазі. Я вважаю, що недобре лихословити про інших. 
Кіра отетеріла. 
— Але так весело іноді попліткувати про когось! 

— Жаль, якщо ти потішаєшся з людей, — не погодився з дівчинкою старий 
фінансист. — Ти зосереджуєшся на помилках і недоліках інших, замість того 
щоб звернути увагу на їхні позитивні риси. Світ стане кращим для тебе, якщо 
звертатимеш увагу на все гарне. Якщо ж ні, то невдовзі люди почуватимуться 
незатишно у твоїй присутності. Кожний думатиме: якщо вона так недобре 
відгукується про відсутніх, то, мабуть, так само пліткує і про присутніх, 
щойно вони вийдуть за двері (Б. Шефер). 

Запитання та завдання 
1. Яку проблему порушує автор? 
2. Прочитайте поради, які дає пан 
Ґольдштерн Кірі.  
3. Як дівчинка ставиться до лихослів’я?  
4. Як ви розумієте значення слів 
лихословити, лихослів’я? 
5. Чи згодні ви з дівчинкою, що «так весело 
інколи попліткувати про когось»? 

6. Знайдіть у тексті припущення, яке 
висловив чоловік. Чи поділяєте ви його? 
7. Які фрази з тексту сприяють 
гармонійному спілкуванню, а які — 
розбрату? 
8. Яку роль у нашому житті відіграє 
мовленнєвий жанр «порада»? 
9. Чи можна вважати поради фінансиста 
корисними для дівчинки? 
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© Прочитайте тексти та поясніть, які мовленнєві жанри взято за 
їхню основу. Які слова є бар’єром у спілкуванні героїв? Чому? Запропонуйте 
свій варіант заміни таких лексичних одиниць. Яке значення для спілкування 
має правильний добір слова? Наведіть приклади. 

І. — Годі! Дістали своїми повчаннями! Та ну вас усіх… 
Й одним рухом закинув до рота порічки, задерши голову, мов лелека, 

що впіймав жабу… 
Ярину це розвеселило. Артем не зрозумів, чому вона засміялася, але й 

собі посміхнувся — не бути ж йому заодно із Сашком! 
А той прожував ягоди, ковтнув і, змірявши друзів осудливим поглядом, 

рушив до хвіртки. 
– Зажди, Сашку! Ти куди? 
– Та смійтеся собі на здоров’я! Мені з вами нічого робити! З кого вам 

ще зуби скалити, як не з мене! Знайшли клоуна. 
— Зовсім ні, — запевнила його Ярина. — Ми ж не насміхаємося — 

просто сміємося, бо ти смішний, коли гніваєшся… 
— А я що кажу? Знайшли клоуна й розважаєтеся! 
— Та охолонь, — підійшов до нього Артем і легенько поплескав по 

плечі. — Вередуєш, як дівчисько. 
— Та ну тебе! — Сашко смикнув плече, проте вже без о́брази в 

голосі. — Старий пресує мене, ви регочете… 
— Припини! Здійняв бучу на рівному місці, — не відступав Артем. 
— Не глузували ми з тебе, а просто сміялися, — додала Яринка. — Це 

не одне й те ж. 
— Цікаво — чому не одне й те ж? — буркнув Сашко. 
— Глузування пекуче, а сміх теплий, — мовила дівчина 

(О. Радушинська). 
ІІ. Цього разу Бет гучно зітхнула й поглянула на свої грубі руки. 
— Я не вірю, що хтось із вас страждає так сильно, як я, — вигукнула 

Емі. — Вам хоча б не треба ходити до школи, де зухвалі дівчата знущаються 
з тебе, якщо ти припустилася якоїсь помилки, а то й сміються над твоїми 
сукнями й образливо висловлюються про батька тільки через те, що він 
бідний. Вони навіть знущаються з тебе, якщо твій ніс видається їм 
несимпатичним. 

— Якщо ти маєш на увазі наклепи чи о́брази, тоді краще говорити не 
«сміються», а «насміхаються», — намагалася пояснити Джо. 

— Я знаю, що маю на увазі, не треба мене повчати й іронізувати. Нові 
слова вдосконалюють словниковий запас, — з гідністю відбивалася Емі 
(Л. Олкотт). 
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ІІІ. А ще Ірина була дуже стильна. У неї все було якимось унікальним. 
Є ще слово таке спеціальне. Ну, типу, «щось особливе»… О, ексклюзивним! 
Навіть звичайна сорочка, така ж, як у мене… Ми якось на розпродажу 
зустрілися, — а вона на комірці зробила вишивку, і все! І ні в кого більше 
такої немає! І прикраси handmade. Вона мені валяного Тоторо подарувала. Це 
був такий подарунок, як привіт із дитинства. Не знаєте Тоторо? Це з 
мультика Міядзакі, дух лісу. 

Шкода, що Ірина кинула нас посеред року. Я на неї образилася дуже! 
Ледь Тоторо не викинула. Ну це ж зрада! Узяти й кинути тридцятьох двох 
учнів, отак просто! Вона ж нас не попередила, лише за тиждень сказала, що 
йде! Я ляпнула тоді: «Ну й валіть! Ви нас дістали!» А потім якось 
попустилася, заспокоїлася тобто. Усе ж Ірина була хороша. Ну, пішла на 
краще місце, директоркою якогось ліцею…(В. Захабура). 

© Об’єднайтеся в пари. Прочитайте текст. Дайте відповіді на 
запитання та виконайте завдання.  

Почистивши зуби, Марк пройшов до кухні. Тоскно зиркнув на 
вівсянку, перевів очі на тарілку з нарізаними фруктами, подумав, що не хоче 
навіть їх. 

— Доброго ранку! — Мама поставила перед хлопцем чашку з гарячим 
чаєм… 

Усі вдавали, що це звичайний ранок, наче є невидимі нитки, що 
тягнуться в минуле, і їх можна просто так узяти й обрубати. 

— О котрій учора почалися уроки? 
Запитання прозвучало неприродно. Мама добре знала, коли в сина 

починаються заняття. 
— О восьмій тридцять. — Хлопець сидів, понуро втупившись у 

тарілку. 
— Марку, можеш мені пояснити… — у грудях раптом закінчився 

кисень, однак жінка швидко опанувала себе, — я би дуже хотіла, щоб ти 
пояснив, що робив біля того будинку о восьмій ранку.  

Марк, не підводячи голови й не рухаючись, почав повільно набирати в 
легені повітря. 

— Я заходив до…, — тихо почав та аж зубами клацнув із розпачу. 
— До кого?  
Марк звів очі. Мамин погляд тиснув, як приставлений до лоба палець. 
— Ні до кого! — несподівано для себе він гаркнув так голосно, що Яна 

відсахнулася. 
— Марку? — брови здибилися дугами. 
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— Відчепися від мене! — закричав хлопець. — Чого ти причепилася?! 
Я ні до кого не ходив! (За М. Кідруком). 

Запитання та завдання. 
1. Яку проблему порушено у творі?  
2. Визначте емоційний стан мовців.  
3. Чому автор обрав слово «здибилися», а 
не «здійнялися»? 
4. Що в тексті, на вашу думку, означають 
три крапки?  
5. Висловте припущення, чим закінчилася  

розмова. 
6. Поділіть між собою ролі. Уявіть себе на 
місці учасників цієї ситуації спілкування. 
Як ви почуваєте себе? Змоделюйте 
ситуацію так, щоб у ній було всім 
комфортно. Які жанри мовлення в цьому 
вам допоможуть? 

 
КОМПЛІМЕНТ, ЛЕСТОЩІ, ПОХВАЛА 
І. Вправи та завдання 
© Об’єднайтеся в пари. Укладіть список того, що може бути 

підставою для компліментів. 
© Уявіть себе в колі своєї родини. Запишіть компліменти, з якими ви 

звернетеся до кожного члена родини.  
© Обміняйтеся в класі компліментами зі своїми однокласниками й 

однокласницями (ланцюжком у порядку розташування парт, за списком у 
журналі тощо). Зробіть це традицією вашого колективу. 

© Поміркуйте й виберіть людину, якій би ви хотіли зробити 
комплімент за її професійну майстерність, за ставлення до своїх 
професійних обов’язків. Це може бути лікар (-ка), диктор (-ка), учитель (-
ка), військовослужбовець (-иця), актор (-ка), продавчиня/продавець, 
письменник(-иця) тощо.  

 

 
© Уявіть, що у вашу школу прийшли захисники й захисниці, вояки ЗСУ 

поділитися своїми спогадами, враженнями та почуттями, пов’язаними з 
буремними подіями війни України з росією. Запишіть компліменти, з якими 
ви б звернулися до них у відповідь. 
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© Запишіть комплімент одному/одній зі своїх однокласників/ 
однокласниць, за яким інші могли б розпізнати адресата/адресатку.  

© Розгляньте таблицю. Складіть і запишіть діалог, у якому будуть 
репліки-компліменти та репліки-реакції на комплімент. 

ІІ. Матеріал для творчих ідей учителя 
І. Комплімент — це добро, яке несуть слова. це один із найдоступніших 

і цілком нефінансових способів порадувати когось. Комплімент не лише 
дарує радість, а й додає сил і впевненості. 

Чим відрізняється комплімент від схвалення й лестощів? 
Схвалення — це відвертий добрий відгук, визнання хорошого, 

правильного, прийнятного в людині. 
Лестощі — лицемірство, нещире вихваляння. Лестощі бувають грубі й 

тонкі, непомітні. Принципова різниця між компліментом і лестощами 
полягає в тому, щ комплімент відображає доброзичливість до людини, 
підвищує кількість добра у світі, а до лестощів удаються з метою задобрити, 
обманути, чогось домогтися від людини. 

Навіщо говорити компліменти? У компліменту десятки функцій. 
1. Збільшити кількість щасливих моментів у житті людини. 
2. Підняти настрій, зробити добро людині. 
3. Вивести людину зі стану пригнічення. 
4. За допомогою компліментів можна засобом навіювання змусити 

людину повірити в себе, свої сили (Ти сильна, розумна людина, я впевнена, у 
тебе все вийде!) 

5. Як елемент спілкування, комплімент допоможе здобути 
прихильність іншої людини до себе.  

6. Комплімент спроможний налагодити мікроклімат у колективі. Якщо 
в колективі прийнято говорити компліменти, то в ньому прекрасна 
атмосфера, а отже — й значно більша результативність роботи. 

7. Комплімент допоможе визначити смак людини, її спостережливість. 
Адже кожний хвалить те, що бачить в іншому. 

8. Комплімент допоможе вам отримати від іншої людини усмішку (За 
Ю. Тамберґом).  

ІІ. Для того щоб похвала була ефективною, вона має бути щирою. 
Люди можуть ставитися до похвали з підозрою і боятися якоїсь прихованої 
маніпуляції. 

Поза всяким сумнівом, з погляду міжособистісних стосунків шукати 
варті похвали дії і хвалити за них на роботі та в особистому житті корисно 
для стосунків. Часто люди запам’ятовують вас за тим, як ви прокоментували 
їхні дії, слова чи вигляд. 
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Для того щоб ваша похвала була ефективною і щоб люди повірили в її 
щирість, краще хвалити щось конкретне. Порівняйте подані речення і зважте, 
яке з них переконливіше. 

«Твоя вчорашня лекція була чудова». Або: «Дуже цікаво було слухати 
твою вчорашню лекцію — особливо поради щодо слухання були справжнім 
одкровенням. Я вже практикуюся». 

«Який чудовий обід» Або: «Обід нам дуже сподобався: обидві страви 
були смачні, і їх подали саме вчасно — не уявляю, як вам це вдається». 

Сенс конкретної похвали в тому, що слухач вірить у її щирість. Ваші 
слова звучать переконливо, і той, кого ви хвалите, відчуває, що ви дійсно 
його цінуєте (Дж. Борґ). 

ІІІ. Будьте обережні, коли хвалите когось у присутності інших людей. 
Я спостерігав за ситуаціями, коли одній людині роблять комплімент, а решта 
через це думають: «Що не так із моєю сукнею/краваткою/презентацією/ 
собакою/окулярами/черевиками/пирогом, що їх не похвалили?» Це 
спричиняє неприємне відчуття, якого можна було уникнути. 

Результат: людина, яку похвалили, відчуває, що краще б обійшлася без 
компліменту, щоб їй не було прикро за інших присутніх (Дж. Борґ).  

ІV. Що стосується вміння приймати похвалу, то багато людей не 
почуваються комфортно, коли хтось робить їм комплімент, і їм важко 
дібрати слова для відповіді. Їм здається, що єдиний спосіб відповісти на 
схвальну заувагу — це заперечити її. 

Психолінгвісти виокремлюють три основні реакції на комплімент: 
1) прийняття; 
2) уникання; 
3) заперечення. 
У другому випадку замість прийняти похвалу чи відкинути її повністю 

людина знецінює добрі слова на свою адресу: 
— Ой, та це насправді стара сукня — накинула перше, що потрапило на 

очі. 
— Навіть не знаю. Це просто один із 15-хвилинних рецептів 

Дж. Олівера. Тісто вийшло твердувате. 
— Дякую, але, здається, я задовго розповідав у презентації… Це 

занудно… 
Якщо ви добре подумаєте про те, як почувається людина, яка вас 

хвалить, коли ви відкидаєте її слова, то зрозумієте, що це немов відбиваєте її 
ж пас назад. Ви ставите під сумнів її здатність судити про предмет 
обговорення і незаслужено ображаєте її та змушуєте почуватися 
непотрібною. 
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Ще гірше, коли того, хто хвалить, перебивають посеред речення. Він 
навіть не має можливості завершити комплімент, перш ніж із ним починають 
сперечатися! 

Є дуже простий спосіб відреагувати на комплімент. Прийміть його! І 
додайте щось приємне для співрозмовника. Наприклад: 

«Це дуже мило з вашого боку!». 
«Приємно, що ви це помітили». 
«Дякую, мені ваша презентація теж сподобалася». 
«Це моя перша робота, і я радий, що вам сподобалася». 
«Дякую. Дуже приємно це чути» (Дж. Борґ). 
V. Лестощі — найбільш розповсюджений спосіб соціального впливу. 

Підлесник хоче сподобатися, справити враження доброзичливого однодумця. 
Привабивши іншу людину, він, по суті, завойовує її, отримує над нею владу. 
Лестощі бувають прямі (грубі) і завуальовані (тонкі). У будь-якому випадку 
лестощі діють безвідмовно. Причина такої дії в тому, що лестощі впливають 
на самооцінку й самосвідомість того, кому вони призначені.  

Дослідники зробили цікаві висновки: 
1) по-перше, найбільше учасникам проведеного експерименту 

сподобалися ті люди, які їх хвалили; 
2) по-друге, симпатія до цих людей виникла незважаючи на те, що 

учасники експерименту чудово розуміли, що підлесники прагнули мати 
користь із їхньої прихильності; 

3) люди схильні автоматично реагувати на лестощі, саме тому ми 
можемо стати жертвами будь-кого, хто вдається до них, щоб досягти нашої 
прихильності (В. Москаленко). 

VІ. — Аліно, ти невиправна! — сказала Інна. — Але, знаєш, тобі пасує 
образ Мавки. Я думала, ти переграватимеш… На репетиціях не завжди 
вдавалося… Та ти й по життю часто граєш… Але ти змогла! На якусь мить я 
забула, що ти на сцені… 

— Ну, дякую за комплімент. Від тебе це особливо цінно. — Аліна 
багатозначно звела брови. — Але й ти, подружко, — вона спеціально зробила 
наголос на останньому слові, — була неперевершена ведуча. Можливо, у 
цьому твоє майбутнє. Подумай. Ну все! Цьомки-бацьомки! Біжу… 
(Н. Ясіновська). 

VІІ. Вимоги до компліментів: 
1. Компліменти мають бути яскравими, грамотно скомпонованими, 

обов’язково доброзичливим, різноманітними, інакше втратять свою привабу. 
2. Подбайте про лаконічність і стислість. 
3. Винятковість за змістом, формою і виконанням. 
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4. Комплімент має враховувати індивідуальність адресата. 
5. Найважливіше — щирість! (За Ю. Тамберґом).  
VІІІ. Класифікація компліментів: 
1. Пряме звернення: «Ви сьогодні прекрасні!» 
2. Звернення від третьої особи: «Він завжди це робить краще за мене!» 
3. Окличне речення: «О-оо, яка ж ти красива!» 
4. Звертанням: «Маріє Іванівно! Я знаю вас багато років і не перестаю 

захоплюватися вами! Упевнений, що так буде завжди!» 
5. Комплімент-порівняння: «Ви чудові, як ранкова троянда!», 

«Спитайте цього енциклопедиста, він усе знає!» 
6. Питальне речення: «І звідки ти все знаєш?», «І як тобі це вдається?». 
7. Непряма мова: «Усі лише й говорять про твою чудову зачіску 

«Колосок»! Справді, не зачіска, а витвір мистецтва!» 
Кому й коли говорити компліменти? 
Компліменти можна говорити всім гарним людям і завжди, якщо це не 

виходить за межі пристойності, якщо це не завдає прикрощів іншим людям і 
якщо людина готова вислухати й порадіти компліментові. 

Якщо ви до людини погано ставитеся, не спілкуєтеся з нею, то й 
компліменти робити не варто.  

Знання душевного стану людини допоможе визначити вам, чи доречно 
їй зараз робити комплімент. Це називається емпатія. 

Емпатія — здатність однієї людини емоційно відгукнутися на 
переживання іншої людини. Дуже важливо вміти зрозуміти людину, яка 
страждає, щоб допомогти, розділити її почуття (За Ю. Тамберґом). 

 
ПРОХАННЯ, УМОВЛЯННЯ, БЛАГАННЯ, КЛЯНЧЕННЯ, 

ПРОПОЗИЦІЯ 
І. Вправи та завдання 
©. Прочитайте речення, проаналізуйте, чи дотримано в них порад 

щодо формулювання прохання. Висловте свої зауваги. 
1. Даю вам слово, що коли ви виконаєте моє прохання, я особисто 

зроблю все, щоб вас підвищили за вашою церковною ієрархією 
(І. Тихоненко). 2. У мене до вас прохання, дорогий друже. Не ображайтеся, 
звичайно, що я так вас називаю. Ви для мене зараз найдорожча людина 
(І. Кравченко). 3. «Донечко, я ж не прошу тебе її любити, — сказала Кіра. — 
Я прошу тебе відвідувати її уроки й здобути знання для себе, для того, щоб 
хоч до технікуму вступити» (С. Талан). 4. Зараз маю до тебе велике прохання. 
До нас прийшло багато нової підмоги, бо розширюємося ми швидко. Тож 
думаю собі, а чи могла б ти допомогти мені з новачками? (Д. Еґґерс). 
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5. О царю над царями, я справді прийшла до тебе з проханням. Та перш ніж 
осмілюся його вимовити, прошу тебе не карати мене, почувши це, бо воно 
може неабияк тебе здивувати й навіть розгнівати (Вс. Нестайко). 

©. Прочитайте діалог. Охарактеризуйте мовців. Як би ви відреагували 
на прохання дівчинки з вадами зору? Які жанри використали 
співрозмовники? Висловте припущення, за якої умови Артемові не довелося б 
просити вибачення. Перебудуйте діалог так, ніби ви — один/одна з його 
учасників/учасниць.  

— Така тепла весна. А як воно навколо? — спитала вона. 
— Як це? — не зрозумів Артем. 
— Розкажи, як воно тут, коли весна. Я ще не зовсім знаю цей двір. 
— Та як, як… Хіба сама не бачиш? — знову буркнув. 
— Не бачу… — промовила, винувато всміхнувшись і дивлячись кудись 

повз нього. 
— Вибач, — сказав ледь чутно. 
— Нічого… ти ж не знав, — відказала просто й знову всміхнулася 

(О. Сайко). 
© Прочитайте речення. Визначте комунікативний намір і жанр 

мовлення. Обґрунтуйте відповідь. 
1. Будь ласка, дозвольте мені підвезти вас додому. Тим паче, що на 

вулиці, здається, пішов дощ. 2. Дівчата, дівчата, тихенько! Мені потрібна 
хвилинка спокою. Я маю встигнути до ранкової пошти, щоб відправити 
листа, а ви дуже відволікаєте мене. 3. Будь ласка, зіграйте щось зараз! Ну 
будь ласка… Я хочу почути вашу гру. 4. Може, хтось із дівчаток приходив би 
і грав, аби рояль тримав лад? Ви не проти? Тож передайте, будь ласка, юним 
леді, що я буду радий, якщо вони погодяться (За Л. Олкотт).  

 
ЗАПРОШЕННЯ 

Слова запросити, просити та прохання мають однаковий корінь. Це дає 
підстави вважати запрошення різновидом прохання. 

І. Вправи та завдання 
© Прочитайте тексти. Чи правильно сформульовано запрошення? 

Чому на день народження потрібно запрошувати заздалегідь? Як, на вашу 
думку, потрібно відреагувати? Назвіть усі можливі варіанти. Поділіться 
власним досвідом підготовки до святкування дня народження друга/подруги. 

І. Подруга зателефонувала мені, щоб запитати, чи не хочу я прийти до 
неї на вечерю в день народження. День народження? Та я ж тільки за!  

— Звичайно! З радістю! А хто ще буде? — запитала я. 
— Та лише кілька людей. По-домашньому... — відповіла вона.  
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— А я їх знаю?  
— Ну ти ж знаєш мене. І ти всім сподобаєшся.  
— Що ж, гаразд. До вечора (К. де Вітте). 
ІІ. Пролунав дзвінок, який сповістив про завершення останнього уроку. 

В класі почав здійматися звичний галас. Учителька попрощалася, зібрала свої 
речі й за мить залишила приміщення. Учні також складали речі, щоб іти 
додому. Поволі почав збиратися й Паша. Саме в цю мить до дошки підійшла 
Віка й дуже голосно сказала, щоб почули всі: «Люди! У мене завтра день 
народження. Я запрошую всіх вас, увесь клас, до себе на 17.00. Ви всі знаєте, 
де я живу. Можна приходити без подарунка» (Є. Луняк). 

© Прочитайте тексти. Про що в них ідеться? Оберіть будь-кого з 
однокласників, кому, на вашу думку, буде цікава одна з виставок, і запросіть 
разом відвідати її. Напишіть текст запрошення. 

І. У Музеї українського живопису в місті Дніпро відкрили виставку 
старовинних жіночих прикрас із приватної колекції «Дукачі та прикраси: 
Схід». Тут представлено понад 350 експонатів із приватної колекції Віктора 
Векленка. На виставці можна побачити прикраси, які носили українські 
жінки з простих сімей на свята або до церкви (В. Рижков). 

ІІ. У Києві відкрився традиційний фестиваль ретро-техніки. Триватиме 
він до 19 вересня. Відвідувачі зможуть помилуватися унікальними 
старовинними автомобілями, зібраними з усієї України. Тут можна буде 
побачити моделі, яким понад 80 років, старі велосипеди, мопеди, 
моторолери, мотоцикли. На фестивалі будуть машини, з яких починався 
автопром нашої країни, моделі, що стали «народними» та знаковими (Київ. 
MEDIA). 

© Підготуйте мультимедійне запрошення гостей на свято 
першого/останнього дзвінка. 

© Поставте в кличному відмінку подані нижче іменники. Уживайте 
правильно їх у запрошенні. 

Наталія Михайлівна, Сергій Юрійович, Назар Олексійович, Олена 
Вікторівна, Поліна Сергіївна, Марта Ігорівна, Тетянка, Захар, Дмитрик, 
Іринка, Олеся, Северин, Вероніка, бабуся Алла, дідусь Артем, Борис 
Арсенович, Діана Павлівна. 

© Підготуйте яскраве запрошення на родинне свято. Власноруч 
зробіть красиву листівку, підготуйте текст. Складіть список запрошених і 
запишіть у кличному відмінку їхні імена. 
 

ЗГОДА. ВІДМОВА 
І. Вправи та завдання 
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© Прочитайте речення. На які пропозиції ви  відповіли б згодою, а на 
які — відмовою? Чому? 

1. Допоможи мені розібратися з останньою темою з математики. 
Я пропустив/пропустила кілька уроків, а ти математикою на «ти»! 2. Не 
спілкуйся з нашою новенькою, я з нею посварилася і пропоную оголосити їй 
бойкот! 3. Порадь мені, який подарунок підготувати молодшому 
братикові/молодшій сестричці на день народження. 4. Я розумію, 
синку/доню, що ви завтра організовуєте поїздку на природу, але бабуся 
занедужала й потребує нашої допомоги. Яким буде твоє рішення? 
5. Я розумію, що ти домашнє завдання зробив/зробила, але нам не було часу. 
Підтримай нас, скажи, що вчителька не давала домашнього завдання, забула. 
6. Дай мені на вихідні свій ноутбук, тільки батькам своїм не кажи. Просто 
мені дуже потрібно поспілкуватися з друзями, що живуть в Америці. 

© Прочитайте діалог. Які мовленнєві жанри тут застосовано? 
Відредагуйте діалог так, щоб уникнути конфлікту. 

— Розкажи якусь історію! — зненацька повернув його до реальності 
вимогливий голос Павла Віталійовича. — Я заснути не можу! 

— Давай завтра! Сьогодні в мене вже мізки не варять! — відмовив 
Сашко, якому зараз зовсім не хотілося говорити. 

— Ех ти! А ще брат називається! — скрушно прошепотів Павлусь. — 
Пів року не бачилися, а він навіть розповісти нічого не хоче (С. Гридін). 

© Розподіліть подані слова на дві колонки, до першої запишіть ті, що 
вказують на згоду, до другої — ті, що вказують на відмову.  

Звісно, так, гаразд, безумовно, можна спробувати, спробую,  
домовилися,  авжеж, добре, чудово, прекрасно; жахливо, неможливо. 

© Прочитайте варіанти відмови. Назвіть ті, якими ви найчастіше 
послуговуєтеся. Які варіанти, на вашу думку, пом’якшують відмову? У яких 
ситуаціях їх можна використати? Які варіанти ви вважаєте 
неприпустимими? Чому?   

1. Я розумію, як це важливо для тебе, але, на жаль, не можу тобі 
допомогти. 2. Я знаю, як ти втомився/втомилася, але в цій ситуації я не 
зможу тобі допомогти. 3. Я не зможу тобі відповісти зараз, бо повинна 
порадитися з батьками. 4. Можна відповісти трохи  пізніше. Мені треба 
подумати. 5. Мені потрібен час, щоб зважити свої можливості. 
Я зателефоную тобі пізніше. Домовилися? 6. Ні, я не можу цього зробити.  
7. Ні, це неможливо. 8. Ні, я не хочу. 9. Не буду. 

©  Який фразеологізм використано для позначення відмови? Що вам 
відомо про цей звичай? 

Гарна була дівчина на все село. Сватало її багато парубків, так вона всім 
гарбуза давала (Укр. казка).  
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ВИБАЧЕННЯ 
І. Вправи та завдання 
© Прочитайте речення. Проаналізуйте, чи дотримано послідовності у 

вибаченнях. 
1. «Мені шкода, що я тебе образив, — так само пошепки сказав 

хлопчик. — Ти не з тих дурних жінок, а… а… — він добирав відповідного 
слова, — а справжня героїня!» (Б. Шефер). 2. Дідусю, ми не знали, що сюди 
не можна. Ми навіть татові з мамою нічого не сказали. Будь ласка, пробачте 
нам. Ми підемо геть і більше ніколи сюди не повернемося! Чесно-чесно! 
(А. Бачинський). 3. Пробач мені, мамо, інакше не можу. Пробач, що так серце 
ночами тривожить… (О. Дриль). 

© Прочитайте діалог. Визначте комунікативні наміри мовців. Які 
репліки спрямовані на добро, а які — на конфронтацію. Перебудуйте діалог 
так, щоб зробити його гармонійним. 

— Ти не зателефонуєш Джейкобу? — запитав Чарлі. Він обперся об 
стіну у вітальні й спостерігав, як я піднімаю сумки. 

— Ні. 
Я пішла сходами нагору.  
— Так негарно поводитися, Белло, — сказав він. — Помилятися — це 

людське, прощати — божественне. 
— Не пхайся в чужі справи — промовила я собі під носа, щоб він не 

почув (С. Маєр). 
© Прочитайте діалог. Охарактеризуйте ситуацію спілкування, який 

жанр.  
— Пробач мені, будь ласка, Джо. Мені дуже-дуже шкода, що я так 

учинила. 
— Ніколи не пробачу! — похмуро буркнула сестра. 
До Джо ніхто не звертався. Усі знали, що коли вона сердиться, 

говорити з нею про щось марно, і залишається лише терпляче чекати, поки 
вона сама заспокоїться. 

Цілуючи Джо перед сном, пані Марч прошепотіла: 
— Мила, дозволь променям сонця пробитися крізь хмари твого гніву. 

Помирися з Емі. Допоможіть одна одній. 
Джо раптом захотілося кинутися до матері й виплакати своє горе. Але 

вона вважала, що сльози викрили б її слабкість, і, відчуваючи себе дуже 
ображеною, придушила в собі цей порив. Крім того, її все ще душив гнів і 
вона не могла пробачити сестру. Тому, суворо струснувши головою, голосно 
проказала, щоб Емі почула кожне слово: 

— Ні, цього не можна пробачити! (Л. Олкотт).  



129 
 

© Об’єднайтеся в пари. Змоделюйте й опишіть ситуацію (місце, час, 
учасники спілкування, дія, вчинок або проблема), у якій є потреба у вибаченні. 

 
ПОДЯКА 

Вдячність — це могутній вітамін росту нації.  
Л. Івшина 

Подяка, якщо тільки ти здатний відчути її, зігріває душу. 
Е.-М. Ремарк 

І. Вправи та завдання 
© Прочитайте афоризми. Оберіть той, що найбільше вас вразив, і 

прокоментуйте його. 
1. Вдячність відкриває повноту життя. Вона перетворює те, що ми 

маємо, на достатньо та багато іншого. Вона перетворює заперечення на 
прийняття, хаос на порядок, плутанину на ясність. Вона може перетворити 
їжу на свято, будинок на дім, чужий — друг. Вдячність дає сенс нашому 
минулому, приносить мир сьогодні та створює бачення завтрашнього 
дня (М. Бітті). 2. Вдячність — ознака благородства душі (Езоп). 3. Нехай 
мовчить той, хто дав; нехай говорить той, хто отримав (М. Сервантес). 
4. Вдячність — одна з найбільших чеснот. Але ще велика чеснота — почуття 
міри в претензії на подяку (К. Геббель). 5. Найкращі дні виростають із ранків, 
коли моя вдячність світові перевищує мої очікування (Р. В. Хаббард). 

© Об’єднайтеся в пари. Складіть і запишіть перелік того, за що 
треба бути вдячними. Чи завжди вам це вдається? 

© Прочитайте текст. Перекажіть його, додавши свої висновки. 
Важливо знаходити час для вдячності. Легко думати про речі, які не 

вдалися або могли вийти краще, але нам потрібно трохи більше зусиль, аби 
думати про те, що ми вдячні. 

Для розвитку почуття вдячності потрібні час і сумління, так само, як і 
для навчання гри на музичному інструменті або для серйозних занять 
спортом. Вдячність допомагає нам пам’ятати всіх хороших людей і всі гарні 
речі, а також свої зусилля, щоб бути добрими, уважними й легко йти на 
співпрацю. Також вона спонукає нас продовжувати робити хороші вчинки, 
бо ми розуміємо, як добре їх сприймають (С. Сновден). 

Дайте відповіді на запитання. 
1. Чи знаходите ви час для вдячності?  
2. Коли ви востаннє дякували комусь?  
3. За що ви вдячні своїй родині? Як віддячуєте їй за це?  
4. Які почуття вас переповнюють, коли ви дякуєте? 
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5.  Складіть продовження тексту, в основі якого має бути подяка (усно). 
Чому так важливо бути вдячною людиною? 

© Об’єднайтеся в групи. Прочитайте текст. Розподіліть ролі (1 — 
автор, 2 — дідусь, 3 — онук). Перекажіть текст у ролях. 

Густим лісом ішли двоє подорожніх — дідусь та онук. Було спекотно. 
Подорожнім захотілося пити. Нарешті вони натрапили на струмок. Тихо 
жебоніла холодна вода. Подорожні нахилилися, напилися. Дідусь сказав:  

— Спасибі тобі, струмочку. 
Онук усміхнувся:  
— Чому ти усміхаєшся? — запитав дідусь. 
— Навіщо ви, дідусю, сказали струмкові спасибі? Адже він нежива 

істота, а тому не почує ваших слів, не знатиме про вашу подяку? 
Дідусь замислився, а згодом сказав: 
— Це так. Струмок нічого не почує. Якби води напився вовк, він міг би 

й не подякувати. А ми не вовки, ми люди, не забувай цього, внучку! Знаєш, 
кого це слово підносить?  

Онук замислився. Він ще ніколи не думав над цим. 
— Людину, — сказав дідусь. — Ми говоримо спасибі для того, щоб не 

стати вовком, щоб бути Людиною! (За В. Сухомлинським).  
© Прочитайте вірші. До якої проблеми привертає нашу увагу автор? 

Які помилки тут допущено? А якими словами послуговуєтеся ви? 
«Спасіба, спасіба, спасіба…» 
Сказав би хоч раз, як треба, 

То я не хотів би і хліба, 
Радів би, стрибав до неба. 

 
«Спасіба, спасіба…» Ой леле! 

Подякуй хоч раз як слід. 
Ходитиму три дні веселий, 

Тебе запрошу на обід. 
 

А хто все ж дякує, за звичаєм, 
Тому здоров’я й щастя зичу я! 

 В. Маснюк 
 

 
 

Не дякуй мене ти, а дякуй мені. 
Приязно й гарно: я дякую вам! 

У будні й на свята, у будь-які дні 
Пильнуй найрідніші у світі слова. 

 
І ще раз прошу я: подякуй мені 
Щиро і просто — я дякую вам! 

«Дякую вас» хай не сниться й у сні, 
Ми ж добираймо уважно слова. 

В. Маснюк 

© Прочитайте етикетні фрази подяки. Складіть діалог, у якому один 
зі співрозмовників дякує, а інший — приймає подяку й реагує. Використайте 
кілька фраз, поданих нижче. 

1. Спасибі тобі за те, що не залишив (-ла) мене в тривожну та складну 
хвилину. 2. Я ніколи не забуду того, що для мене зробив (-ла). 3. Важко 
виразити словами мою вдячність. 4. Прийми мої щирі слова подяки. Без твоєї 



131 
 

допомоги ніколи б так усе не склалося добре. 5. Наш світ тримається на таких 
людях, як ти. Спасибі за чуйність і доброту. 6. Є люди, які роблять цей світ 
добрішим. Ти належиш саме до таких. Як же добре, що ти є! Ця думка 
зігріває мене у важкі хвилини й у хвилини щастя. Завжди згадую і думаю про 
тебе з удячністю. 7. Дякую від щирого серця за розуміння, за 
добросердечність, чуйність, щирість, підтримку! Приємно знати, що такі 
люди є поруч. Я такою намагаюся таким (-ою) бути. 

 
ПРИВІТАННЯ 

І. Вправи та завдання 
© Запишіть перелік державних і родинних свят, з якими прийнято 

вітати. Зазначте, кого ви вітаєте із цими святами (усно). 
 
© Прочитайте текст. Позначте в ньому нове й відоме. Пригадайте 

тексти давніх колядок, що містять побажання. Прокоментуйте. 
Підготуйте й запишіть привітання з Різдвом. Які ознаки адресата варто 
взяти до уваги? 

Кожне свято супроводжували слова віншувань (віншування — «те 
саме, що поздоровлення; вітання»); віншувати — «українське слово, через 
польське посередництво запозичене з верхньонімецької мови. 

Особливо багато різних побажань було на Коляду, на Різдво, на Новий 
рік. «Будьмо здорові з Колядою, з ясним красним Сонцем, з медовою кутею, 
з живлющою водою! Хай вони додають нам здоров’я і сили в Новому Літі!» 
— звертався батько, узявши ложку куті, здоровлячи всіх, а потім 
припрошував: «Сонце красне, і ви, зірки ясні, і ти, морозе, ідіть до нас кутю 
їсти та давайте землі врожаю, а дітям — зросту!» 

Занісши до хати дідуха, господар вітався з родиною і промовляв: 
«Віншую вас із щастям, здоров’ям, із цим Святвечором, щоб ви у щасті і 
здоров’ї ці свята провели та інших дочекалися — від ста літ до ста літ, поки 
Пан Біг назначить вік!» «На щастя, на здоров’я, зі Святвечором!» — 
здоровили господарів, що запрошували колядників до хати. 

Тих віншувань колядники й щедрувальники знали силу-силенну. Для 
кожного окремо: для парубка та дівчини, для статечного ґазди й не зовсім, 
для поважної і шанованої ґаздині й для ледачкуватої, для вдови й навіть для 
маленької дитини. Красній панні, наприклад, зичили здоров’я, гарного 
парубка та вінця (весілля). Господареві, господині — щастя-здоров’я, 
достатку «і в коморі, і в оборі» (С. Богдан). 
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© Особливе місце серед привітань належить новорічному привітанню 
Президента України. У його тексті виокремлено такі компоненти: 
звертання  
до аудиторії; власне привітання; перелік досягнень минулого року; 
планування та надії прийдешнього року; побажання. А як би ви привітали 
громадян своєї країни, якби були її президентом? 

© Прочитайте афоризми. Оберіть один із них за основу для тексту 
привітання близької людини з важливою подією. 

1. Щастя приходить і відходить, як сонячна година. А радість — її 
добувати треба. Вона як насінина, яку належить зрощувати, поливати, 
полоти, леліяти. Се — безнастанна робота на Ниві душі… Головна наша 
земна праця. 2. Коли Бог створював час, Він створив його багато, щоб ти все 
встиг. Коли Бог створював простір, Він створив його принадним, щоб тобі 
хотілося його побачити. Коли Бог створював землю, Він створив її круглою, 
щоб ти завжди повертався туди, звідки прийшов. Коли Бог створював твоє 
серце, Він творив його найдовше, щоб ти знав: ніколи не розіб’є серце Той, 
хто його створив (М. Дочинець). 3. У людині я люблю світло. Товщина свічки 
мене не хвилює. Полум’я скаже мені, чи хороша свічка (А. де Сент-
Екзюпері). 4. Ніколи не припиняй усміхатися, навіть коли тобі сумно: хтось 
може закохатися у твою посмішку. 5. Можливо, у цьому світі ти лише 
людина, але для когось ти — цілий світ. 6. Завжди знайдуться люди, які 
завдадуть тобі болю. Варто продовжувати вірити людям, просто бути трохи 
обережнішими (Г. Маркес). 

 
СМС-ПОВІДОМЛЕННЯ 

І. Вправи та завдання 
© Дайте розгорнуті відповіді на запитання. 
1. Як відправити смс? 
(Зайдіть до меню вашого телефону (розділ «Повідомлення»), оберіть 

«Створити нове повідомлення». Наберіть бажаний текст повідомлення, 
введіть номер одержувача та натисніть «Відправити»). 

2. Яка довжина одного смс? (70 знаків кирилицею (українська мова) 
або 160 знаків латиницею (англійська мова). 

3. Що відбувається із смс, якщо телефон адресата вимкнено? (Якщо 
телефон було вимкнено, повідомлення зберігаються протягом 3 діб). 

4. Що зручніше — писати смс чи записку? 
© Складіть і запишіть текст смс-діалогу, у якому один зі 

співрозмовників запрошує, а інший — реагує на запрошення. 
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© Об’єднайтеся в пари. Підготуйте перелік аргументів на користь 
смс-спілкування. 

© Прочитайте поради. Які з них відомі, а які — нові? Про що вам 
хотілося б іще дізнатися? Поясніть суть шостої поради. Поділіться 
досвідом, яких порад необхідно обов’язково дотримуватися. 

 

 
Матеріал для творчих ідей учителя 
І. «Виражати почуття словами — це те саме, що загальмувати на жовте 

світло: здається, ви вповільнюєте свої емоційні реакції. Опис емоцій за 
допомогою слів дає нам змогу відновитися. Якщо друзі сумують і вам 
вдається розговорити їх, імовірно, вони почуватимуться краще. Коли ми 
даємо волю емоціям, то вони можуть вийти з-під контролю. Продуктивніший 
і здоровіший спосіб подолати емоції — писати чи говорити про 
них (М. Ліберман). 

ІІ. «Говоріть словами» — слушна порада для нас усіх, коли ми 
засмучені й пережили один із тих поганих днів, тижнів або семестрів, які 
випадають кожному. Випустити пару за допомогою крику, галасу чи кидання 
речей нібито заманливо, але така поведінка лише посилює негатив. Якщо 
взяти ручку й аркуш паперу чи обговорити все з надійним другом, це 
допоможе осмислити пережитий досвід, залишити його позаду та рухатися 
далі. Для нашого самопочуття це значно корисніше, аніж вбиратися в захисне 
спорядження і трощити старі телевізори й офісні меблі (Т. Боно). 

ІІІ.  У текстах, які представлено в електронному вигляді, може бути 
використано не лише лінгвістичні, а й паралінгвістичні засоби, наприклад 
малюнок, фотографія, а також застосовано різні шрифти, кольори, графічні 
символи тощо. Передання емоцій та інших невербальних засобів за 
допомогою «смайликів». Ця комп’ютерна комунікація може бути досить 
емоційною, чому сприяють не лише вербальні, а й невербальні засоби, 
зокрема такі, що передають емоції, міміку за допомогою «смайликів», є 
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поєднаними в певному порядку знаками пунктуації. Якщо їх розглядати під 
кутом 90 градусів, «смайлики» стають подібними до «личок», що 
відображають ті чи інші емоції (За О. Христенко). 

 
СПІЛКУВАННЯ 

Українська мова як урок і суспільне явище — це саме ті крила, що 
роблять нас людьми. 

Цей розділ, як і попередній, дає змогу показати учням, навіщо вони 
вивчали теорію мови. На уроках спілкування ми маємо змогу занурити учнів 
у штучно змодельовані ситуації, переконати їх, що немає кращого способу 
порозумітися, ніж спілкування. Саме спілкування дає змогу відчути, чому ж 
Екзюпері назвав його великою розкішшю. Спілкуватися навчали й раніше. 
Але нині багато чого змінилося. З’явилися нові види, умови й ризики. Наше 
завдання — привернути увагу до цих ризиків, виробити імунітет проти них, 
навчити різного спілкування: реального й віртуального. Маємо навчити, як 
уберегти себе від численних маніпуляцій і конфліктних пасток.  

Відомий у світі американський промисловець і підприємець у галузі 
машинобудування, президент Ford Motor Company й голова правління 
корпорації «Крайслер» Лі Якокка у своїй книжці «Кар’єра менеджера» 
написав: «Найголовніше, чого я навчився в школі, — це вміння спілкуватися 
з людьми й висловлювати свої думки». 

Цій людині належать і подані слова. 
1. «У вас можуть бути блискучі думки, але якщо ви не вмієте донести 

їх до тих, хто вас оточує, то навіть найкращі мізки вам не допоможуть».  
2. «Я вирішив, що на голову вищий за своїх приятелів, і задер носа. 

Тоді я ще не знав того, що знаю зараз: найголовніше — це спілкування з 
людьми». 

3. «І все ж мені дуже хотілося б знайти такий інститут, де людей учили 
б слухати». 

4. «Якщо ви хочете досягти успіхів у бізнесі, необхідно пройнятися 
духом командної роботи...» 

Цитовані рядки підкреслюють значущість спілкування для людини, 
особливо тієї, що ставить перед собою високі цілі. 

За словами Ейнштейна, освіта — це те, що залишається після того, як 
забувається все вивчене в школі. Уміння спілкуватися — нині одне з 
найбільш затребуваних у всьому світі. 

Під час уроків цього розділу є можливість показати, де доречна та чи 
інша мовна теорія, активізувати в мовленні учнів «слова дня», збагатити 
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їхній словник новими лексичними та фразеологічними одиницями, 
синтаксичними конструкціями.  

 
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 1–4 КЛАСАХ 

Спілкування — це взаємодія між людьми чи групами людей, за 
допомогою якої учасники краще пізнають один одного, обмінюються 
інформацією, думками, почуттями, досягненнями тощо, досягають 
взаєморозуміння. 

Отже, спілкування — це коли є взаємодія і взаєморозуміння. 
І. Вправи та завдання 
© Прочитайте слова. Що в них спільного? Що означає кожне з них? 
Спільний, спільно, спільник, спілкуватися, спільнота, спілка.  
© Розгляньте малюнки. Чи скрізь зображено спілкування? 

Обґрунтуйте відповідь.  

 
© Прочитайте текст. Хто є учасниками спілкування? Чи можна таке 

спілкування назвати гармонійним? Чому? Чим збагатила синів розмова з 
батьком? Уявіть аромати та звуки лісу. Поділіться уявленнями. Що вас 
здивувало? 

Машина зупинилася на самому осередку тихого лісу. 
— Ану, хлопці, угамуйтеся*! 
Усі троє вилізли з машини й, прихопивши відра, зійшли з глухого 

розгрузлого путівця* у вологий дух, що залишився після недавнього дощу. 
— Шукайте бджіл, — сказав батько. — Бджоли завжди в’ються коло 

ягід, як хлопчиська біля кухні. 
— Гаразд, тату. 
— Онде, бачите, — показав рукою батько, ген там оселя* великих і 

лагідних літніх вітрів. Вони гуляють по тих зелених глибинах, невидимі, мов 
примарні кити. 

— Осьде папороть, що зветься венерині коси. — Батько простував* 
далі. — А оце відчуваєте? Ця листяна подушка накопичувалася з мільйон 
років. 

— Ох ти ж, я ступаю, наче індіанець. — озвався Том. — Ані шелесне. 
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— А ось найкраще у світі мереживо, — тихо мовив батько. І показав 
рукою нагору, де крони дерев перепліталися з небом…(За Р. Бредбері). 

•  Доберіть синоніми до слів, позначених зірочками. Знайдіть у тексті 
два складних речення. Обґрунтуйте вибір. Поясніть написання виділеного 
слова. 

© Прочитайте фразеологізми. Що вони означають? Знайдіть 
фразеологізми-синоніми. Що добре для спілкування, а що — ні? 

1. Точиться розмова. 2. Ні пари з уст. 3. Не подати голосу. 4. Слова не 
йдуть на язик. 5. Утрачати мову. 6. Держати слово. 7. Сипати словами, як 
горохом. 8. Решетом воду міряти. 9. Переливати з пустого в порожнє. 10. 
Губити думки. 11. Язик підвішений. 12. Чесати язика. 13. Говорити щиро. 

© Осмислення теми. Поміркуйте, чи можна хоч один день обійтися 
без спілкування. Чому А. де Сент-Екзюпері назвав спілкування розкішшю? 

© Об’єднайтеся в пари. Розгляньте малюнки. Якою темою вони 
об’єднані? Оберіть один із них, розподіліть між собою ролі й складіть 
текст розмови дітей. 

 
© Поміркуйте, чи взаємопов’язані слова «спілкування» й «успіх». Яке 

спілкування ви вважаєте успішним? Які емоції та настрій у співрозмовників 
після такого спілкування? Чи сприяє досягненню успіхів уміння 
спілкуватися? 

© Складіть і запишіть фрагмент спілкування з приємною для вас 
людиною. 

© Прочитайте фразеологізми. З’ясуйте, що вони означають. Доберіть 
ситуації, у яких доцільно вживати їх. 

1. Біль мовчанки не знає. 2. Удвох і плакати легше. 3. Гнів — сліпий 
порадник. 4. І малі камінці роблять синці. 5. З усіма радься, а розум свій май. 
6. Каже дитина, що бита, та не каже, за що. 7. Кожна лисиця свій хвостик 
хвалить. 8. Не вір воді — не втопишся. 

 
ЦІЛІ Й ЗАВДАННЯ СПІЛКУВАННЯ 

 
І. Вправи та завдання 
© Розгляньте таблицю. Доберіть до неї власні приклади. 
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© Прочитайте текст. Який настрій передає письменниця? Які емоції 

викликав у вас зміст прочитаного? Складіть і запишіть уявну розмову з 
дідусем. Визначте мету й очікування мовців. 

Сьогодні знову хлющ. Несподівано, зненацька. Прогнози віщували 
сонце, а тут — він. Прямолінійно — з неба. Ніхто не чекав. Ніхто не бажав. 
А він прийшов. Потоки прозорої небесної води вмивали вулиці й дороги. На 
лаві біля фонтану непомітно сидів дідусь під старенькою парасолею. 
Усміхнений… (С. Світова). 

• Як орієнтири можете використати подані запитання. Що, на вашу 
думку, означає «спілкування з природою»? На що спрямоване таке 
спілкування? Які очікування від нього? Чи вдається вам спілкуватися з 
природою? Як ви це робите? Що відчуваєте? 

© Прочитайте тексти. Визначте мету спілкування. 
І. — Тату… Чуєш, мені треба кілька днів помовчати. Як ти думаєш, 

вийде? 
— Кілька днів… Кілька днів… 
— Помовчати, кажу, мені треба кілька днів. Як тобі здається, вийде в 

мене чи ні? 
— Якщо дуже захочеш, то вийде… Чекай! Як помовчати? 
— Ну просто помовчати. Не озиватися ні до кого. Розумієш, ми з 

Іванюком побилися об заклад, хто довше помовчить… 
— На уроках? 
— Ні, уроків це не стосується. 
— Усе одно безглузді у вас забави (І. Андрусяк). 
ІІ. Злата вся напружилася. Куди це мама хилить? Не треба мати 

суперсилу, щоб здогадатися! Мама хотіла ялинку!  
— Ма, знаєш, скільки треба тій бідолашній ялині часу, щоб вирости? — 

гарячково спитала Злата. — Три роки, щоб стати куцопердиком, як наш 
Лесик, і десять, щоб як я! А її зрубають, щоб потішити нас тиждень, а потім 
викинути на смітник! Це варварство, ма!  

— Але ж ми купили б із документами — зі спеціальної ділянки, а не 
браконьєрську з лісу. Ні? Ну то, може, штучну? — не вгавала мама.  

ОЧІКУВАННЯ   
Того, хто говорить   Із чим пов’язане   Того, хто слухає    

Поділюся, розкажу, поінформую.   Інформація   факти, події   
Вплину на дії, вчинки, поясню,  
застережу, пораджу, убережу…   

Поведінка   думки, приклади   

Поділюся почуттями, враженнями,  
переживаннями…   

Емоції   почуття, враження, настрій   

  



138 
 

— А штучні — узагалі отрута для довкілля, — кипіла Злата. — Знаєш, 
скільки той пластик у землі лежатиме, як ти його викинеш? Я передачу 
дивилася. Так-от: цілу вічність! 

— Злато… То, може, бодай із гілочок? Прикрасили б горішками у 
фользі та цукерками… Лесик зрадіє!  

— Уся Земля обертається навколо Лесикових бажань? А мої думки до 
уваги не треба брату? Робіть, що хочете! Я в тому участі не братиму. — 
ображено крикнула Злата й притьмом вилетіла з кімнати (За 
Т. Стрижевською). 

© Об’єднайтеся в пари. Витягніть із кулі аркушик паперу, на якому 
написано одне слово. Це назва предмета (явища, події). Вам потрібно цей 
предмет (явище, подію) зробити ключовим у спілкуванні. Поміркуйте, якими 
можуть бути цілі спілкування про обраний предмет. Підготуйте зразок 
такої розмови. 

 
ЖИВЕ Й ВІРТУАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ 

І. Вправи та завдання 
© Розгляньте схему. Яку інформацію вона містить? Підготуйте 

запитання для бесіди. 

 
© Прочитайте текст. Який вид спілкування в ньому представлено? 

Обґрунтуйте відповідь. Як репліки Даніеля характеризують його? Що 
означає фразеологізм «обпік поглядом»?  

— А ти не хотів би туди поїхати? 
Даніель довго мовчав. Його великі чорні очі волого блищали. 
— Може… Коли виросту, стану знаменитим піаністом і поїду в 

навколосвітню подорож, то потраплю і в Африку. Хоча… не знаю. Головне, 
щоб мама і тато були не проти. 

— Зрозуміло. Та я б обов’язково поїхала, хоча б подивитися на таку 
екзотичну країну. Може, ти захотів би там жити? 

— Даніель обпік мене поглядом. 
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— Мій дім тут. Я українець. Хіба не ясно? (М. Савка). 
© Об’єднайтеся в пари. Прочитайте інформацію про однолітків, з 

якими вам доведеться познайомитися і поспілкуватися. Розподіліть між 
собою ролі й розіграйте спілкування, під час якого ви намагатиметеся 
більше дізнатися одне про одного. 

І. Добре знається на математиці. Скільки себе пам’ятає, завжди 
подобалися цифри, вважає їх змістовними. Старанно вчить математику, 
заввиграшки виконує домашнє завдання. Відвідує математичний гурток, 
її/його мрія здійснилася — віч-на-віч із задачками! Учиться плавати, ходить у 
басейн. 

ІІ. Любить малювати. Ніде не почувається так комфортно, як у класі 
для малювання, стоячи біля мольберта. Малює безглузді картини на полях 
будь-якого аркуша паперу, обмальовує все непотрібне. Робить пречудові 
замальовки, комікси, проте затишно почувається, коли усамітнюється зі 
своїми фарбами в мистецькій зоні. 

© Прочитайте текст. Охарактеризуйте ситуацію спілкування, 
учасників, їхні наміри, атмосферу. 

— Доню, уже грудень, і зимові свята на носі. Чого б тобі хотілося на 
Новий рік під ялинку від Діда Мороза? — запитала мама. 

— Мамо, Дід Мороз — то ж для дітей, ага? А я не дитина — я підліток! 
Я вірю в силу позитивних афірмацій, списки зі ста бажань і цілі за 
методикою «SMART». 

— Гаразд, у тебе є вже список зі ста бажань? — поцікавилася мама. 
— Поки немає, — відказала Леся. — Але є перший пункт. 
— Який же? — запитала мама. 
— Собака, — стиха відповіла Леся (За С. Світовою). 
© Прочитайте речення. Яку думку утверджує автор? Висловте своє 

ставлення до неї. 
Електричні дроти ніколи не замінять обличчя того, хто самою своєю 

душею заохочує інших людей бути сміливими та вірними (Ч. Дікенс). 
Довідка. Це пророчі слова Ч. Дікенса, які він написав понад 150 років 

тому, коли ще не було винайдено навіть телефон. Вустами одного зі своїх 
персонажів Ч. Дікенс говорив про спілкування телеграфом на кораблі під час 
небезпеки. Із цитати видно, що письменник ставився до цього скептично та 
вважав, що важливі речі передбачають особисте спілкування (За 
Дж. Борґом).  

© Прочитайте текст. До чого привертає вашу увагу автор? Вимовте 
слово «здрастуй», адресуючи конкретній людині. Прокоментуйте, як на 
вашу думку, «правильно сказати». 
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Як ви говорите «здрастуйте»? У цьому запитанні полягає секрет 
багатьох релігій (християнства, іудаїзму, буддизму та ін.). Але насамперед у 
ньому міститься один із принципів гуманізму. Правильно сказати 
«здрастуйте» — це означає побачити іншу людину, відчути її як явище, 
сприйняти її і бути готовим до того, що в неї буде адекватна реакція (Е. Берн, 
психолог). 

© Для виконання цього завдання вам потрібно визначитися з 
улюбленим літературним героєм та уявити ваше спілкування в чаті. 
Запишіть репліки уявної розмови. 

© Чи задоволені ви спілкуванням у чаті з однокласниками? Чи всім 
комфортно там? Що саме хотіли б змінити? Укладіть свій перелік правил 
«нашокласного спілкування». Домовтеся апробувати їх упродовж тижня, а 
потім — обговорити.  

© Пригадайте улюблений мультфільм. Запишіть фрагмент живого 
діалогу його героїв. Спробуйте переформатувати його у віртуальний. Чим 
вони відрізняються?  

 
БЕЗПЕКА ВІРТУАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ 

І. Методичний коментар 
Соціальні мережі, де кожен із дітей буває щодня, часом можуть 

завдавати шкоди їхньому психічному здоров’ю. Можна в це вірити й не 
вірити. Та учнів варто переконати, що жодної шкоди не буде, якщо вони 
дослухатимуться до порад і будуть обережнішими, обачнішими. Адже нікому 
не хочеться поповнити ряди жертв віртуального простору. 

Головне, що варто усвідомити, так це порада ніколи не намагатися 
самостійно виборсатися з проблемної ситуації, у яку потрапили. Обов’язково 
необхідно порадитися з людиною, якій вони довіряють. А ще важливо 
запам’ятати, що не можна звертатися з таким проханням до незнайомих 
людей, тому що це небезпечно. 

ІІ. Вправи та завдання 
© Прочитайте текст. Що авторка називає «мережаним царством 

масок»? Чому? Які приховані застереження містить текст? 
У мережанім царстві масок, примружених очей, несправжніх імен. Там 

усе має свою назву — чужу, коротку, красиву, незрозумілу — нік, лінк, логін, 
браузер, акаунт, байт, піксель, йоксель-моксель… Там усе не наше, усе 
молоде, як, власне, і саме мереживо. 

Туди залітають випадково, а затримуються надовго. Що тримає? Ким 
почуваєшся тут, у просторі етеру, якого начебто й немає, та він цілком 
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реальний, який не можна помацати, та він є, який всюди — і ніде. Ким 
почуваєшся? Мухою? Павуком? (Л. Романчук). 

© Прочитайте текст. Яку проблему порушено в ньому? Сформулюйте 
її. Розкодуйте зміст таких слів у тексті: «павуки», «інші мухи», «переплітає 
павутиння», «смикає за ниточки», «винищити власну особистість».  

Я почувалася більше мухою. Зовсім маленькою. Дрозофілою. 
Відчувала, що потрапила кудись не туди. Боялася ворухнути лапкою, щоб не 
привернути до себе увагу… не павука, павуки в неті добрі, їм важливо, щоб у 
сітці борсалося якомога більше мух. Павуки підтримують та заохочують. 
Якщо хтось і небезпечний, то це хіба інші мухи та всіляка членистонога 
чисть і нечисть, що борсається, чигає, плете, виплітає чи переплітає своє 
власне, а чи й чуже павутиння, смикає за ниточки, турбуючи й ваблячи, 
шукає пари чи самотніх розваг, намагається дошкулити ближньому та 
винищити власну особистість, демонструючи її непересічність, водночас 
унікчемлюючи членистоногих іншої породи, виду, статі, віку, уподобань аж 
до політичних включно (Л. Романчук). 

© Напишіть перелік соціальних мереж, у яких ви зареєстровані. 
Визначте мету вашого відвідування цих сайтів. З якими ризиками вам 
доводилося стикатися? Якою була ваша реакція? 

© Прочитайте поради, як уберегти себе від неприємностей у 
віртуальному просторі. Якими з них ви скористалися? Що б ви порадили 
додати з власного досвіду? 

1. Захистіть свій комп’ютер (завжди оновлюйте операційну систему; 
вчасно ставте антивірусну програму; використовуйте брандмауер; робіть 
резервні копії важливих файлів; будьте обережними, завантажуючи файли). 

2. Захистіть себе в онлайні (мінімум особистої інформації; 
вимогливість до «співрозмовників»; бути щирим, відвертим з усіма — 
небезпечно; в інтернеті не все надійне й не всі чесні). 

3. Дотримуйтесь усіх відомих вам правил (усі закони діють в 
інтернеті, а тому не варто ризикувати й порушувати; в інтернеті 
ставтеся до інших так само, як ви хотіли б, щоб ставилися до вас). 

© Створіть візуалізацію безпекових правил, яких ви обов’язково 
дотримуєтеся, і презентуйте її однокласникам та однокласницям. 

© Об’єднайтеся в пари. Складіть діалог із незнайомою людиною, в 
основі якого має бути кілька реплік із поданих нижче та репліки у відповідь. 
Як потрібно реагувати на такі пропозиції? Висловте припущення щодо 
наслідків позитивного сприйняття їх. 

1. У тебе є кишенькові гроші? Яка сума? 2. Ти можеш тайкома взяти в 
батьків для мене певну суму, а я завтра поверну. Повір, друже, дуже 
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потрібно! 3. Учора був день народження твоєї мами? А які подарунки їй 
зробив тато, друзі? Це так цікаво! 4. Ти сам/сама вдома чи під наглядом 
дорослих? 5. Ти посварився/-лася з батьками? Пропоную їх провчити! Чекаю 
тебе у скверику, щось придумаємо… 6. У тебе є скейтборд? Розумієш, друже, 
я свій не вберіг — розтрощила машина, а в мене завтра змагання, мені не 
можна їх пропустити. Ти міг би /могла б мені винести, я під’їду до твого 
під’їзду, скажи куди й о котрій. Після змагань поверну відразу ж. 

 
СИТУАЦІЯ СПІЛКУВАННЯ 

І. Вправи та завдання 

 
 
© Уявіть ситуацію: ви на відпочинку. Поруч у готельному номері 

відпочиває родина колеги вашої мами/тата. Батьки домовилися зустрітися, 
познайомити дітей та поспілкуватися. Отже, вам належить налагодити 
контакт і поспілкуватися з незнайомими однолітками. Поділіть між собою 
ролі. Підготуйте й розіграйте в ролях фрагмент спілкування. Що саме вам 
потрібно врахувати? Використайте подану схему. 

1. Хто? — Я. 2. Де? — На відпочинку. 3. З ким? — З однолітками. 
4. Що я скажу? — Привіт, мене звати … . 5. Навіщо? — Щоб налагодити 
контакт. 6. Про що запитаю? 

© Прочитайте репліки. У яких ситуаціях спілкування їх доцільно 
використати?  

1. Зичу швидкого одужання! 2. Дозвольте мені пояснити … . 
3. Пробачте, я неправильно зрозумів/зрозуміла. 4. Шановний добродію, вам 
потрібно пересісти в інший автобус … . 5. Чим я можу тобі допомогти? 
6. Мене звати … , а як тебе? 7. Не смій до мене звертатися з такими 
пропозиціями!  
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© Прочитайте тексти. Проаналізуйте, що визначає особливості 
описаної ситуації. Хто є учасниками? Які події взято за основу? Чи можна 
вважати гармонійним таке спілкування в родині, у колективі? Що не 
врахували мовці? Як би ви поводилися в цій ситуації? Про що забули учасники 
спілкування? Чому це важливо? 

І. — Уставай, синочку! До школи пора, маленький мій! — схилилася 
над Денисом мама і ласкаво поцілувала в маківку. 

— Скільки можна просити? Не називай мене маленьким! Який я тобі 
маленький? — сонним голосом пробурчав хлопець. 

– Хеппі бьоздей ту ю! З днем народження, синку! — привітав його 
батько, сіпнувши за вухо. 

«Хай йому грець! Дежавю* якесь! — подумав Денис. — Кожного року 
одне й те саме! Невже не можна щось інше придумати? Ще б кульок 
понадували та порозвішували…» (С. Гридін). 

ІІ. — Агов! Ти що — образилася? 
Голос Теї розітнув тишу в класі. 
Я низько схилилася над партою. Очі за скельцями окулярів дуже пекли. 
— Сорі, недотепо! — крикнула Тея. — Якщо правда вуха ріже, то це 

твої проблеми, не наші! 
Роня і Ширін зайшлися глузливим реготом, я навіть очі не встигла 

зажмурити. 
Отакі вони завжди. Гигочуть і потішаються, що б не сказала Тея. 
Ненавиджу оте гиготіння. Воно — як зашморг на шиї. 
— Не зважай на них, — сказав Нільс. — Те, що Тея так тебе називає, 

зовсім не означає, що ти такою є (А. Сульберг). 
© Розгляньте таблицю. Про що в ній ідеться? Доберіть до ситуацій 

свої приклади. 

 
 

УЧАСНИКИ СПІЛКУВАННЯ. НАМІРИ СПІВРОЗМОВНИКІВ 

Конкретна ситуація   Мета запитання   Формулювання   
Мовець ужив незнайоме  
слово чи поняття.   

З’ясувати значення  
слова чи суть поняття.    

Уточніть, будь ласка, який смисл  
ви вкладаєте в поняття  
«відповідальність»?   

Мовець ухиляється від теми  
і не говорить того, що ви  
хотіли б почути.   

Спонукати його  
говорити про те, що вас  
цікавить.   

Адже ж ви хотіли розповісти про  
справжні причини конфлікту? 
  

  

Мовець не погоджується з  
вашими доказами.   

З’ясувати причину  
неприйняття.   

Чи не могли б ви уточнити, щодо  
яких позиціях ми можемо  
продовжувати обговорення і на  
чому базуються ваші сумніви?   
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І. Вправи та завдання 
© Розгляньте схему. Передайте її зміст так, як ви його розумієте. 

Відповіді на які запитання вона дає? 

 
© Прочитайте речення. Визначте намір мовця в кожному реченні. 

Складіть і запишіть три речення, у яких має бути такий же намір. 
1. Ах ця тривожна й надійна краса на зморшкуватих долонях вересня! 

Як уточити твого багатства у свіже слово, як, не розхлюпнувши його, 
донести до людей, донести й до тебе (М. Стельмах). 2. Ех, і добре ж устати 
вдосвіта, узяти вудки й повитою туманом доріжкою вийти до паруючої 
річки! Дивитися, як піднімається сонце, слухати плюскіт риби та 
насолоджуватися повітрям, яке так і хочеться намазати, наче масло, на 
скибку білого свіжоспеченого хліба…(С. Гридін). 3. Неймовірно! Нове 
летовище* вражає уяву! Будівля захоплює своєю красою! (Дара Корній). 

© Прочитайте текст. Назвіть учасників спілкування, 
охарактеризуйте їх і визначте їхні наміри. Чиї наміри мають творчий 
характер, а чиї — руйнівний? Як ви ставитеся до ідеї вчителя повторити 
вивчений матеріал серед природи? Що ви довідалися з тексту нового? Чи 
погоджуєтеся з реплікою одного з учнів: «Яка нудота!»?  

Щоб не гаяти дорогоцінного часу, Роман Денисович вирішив перший 
виїзний урок фізики провести відразу в дорозі. 

— Отже, ми виїжджаємо в цікаву й вельми корисну подорож, упродовж 
якої повторимо весь пройдений матеріал. Фізика — це наука про природу. Та 
де ж, як не на природі краще її вивчати? Сподіваюся, ви пам’ятаєте, що 
однією з перших тем із фізики в сьомому класі був Рух. Рух — це основа 
всього. Усі речовини, з яких сформований Усесвіт, складаються з молекул, 
молекули — з атомів, атоми — ще з дрібніших частин. І всі вони постійно 
рухаються і взаємодіють між собою. Електрони рухаються навколо ядра 
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атома, планети — навколо Сонця, супутники — навколо планет і так далі. 
Навіть ми з вами рухаємося, і не тільки в поїзді по залізничній колії, а й 
разом із Землею у просторі й навколо її осі. І весь цей рух описують певні 
фізичні закони. 

— Яка нудота! — озвався здоровань, що напередодні виступав проти 
походу. — Їдемо собі та їдемо, сонце за вікном. Що ще треба? Навіщо нам ті 
закони, Романе Денисовичу? Невже сонце перестане світити чи потяг 
зупиниться, якщо ми не вивчимо їх?  

— Маєш рацію, Олеже, — погодився вчитель, — потяг не зупиниться. 
А знаєш, чому? Бо люди, які сконструювали локомотив, і машиніст, котрий 
керує ним, на відміну від тебе, учили фізику. 

— От нехай вони і вчать, ботани-очкарики, які ні на що не здатні, хіба 
над книжками пріти. А мені воно нащо? Я буду професійним футболістом, а 
не машиністом чи конструктором.  

— Тобто в спорті фізика не потрібна? — Роман Денисович удав, що не 
почув кпинів Олега. 

— Звичайно, там голи потрібні, а не ваша теорія. 
— Воно, може, і так, але будь-які практичні досягнення починаються з 

теоретичних методик, що базуються на фізичних законах. А у футболі й 
поготів. 

Олег махнув рукою, мовляв, сперечатися зі старим упертим учителем 
безнадійно… (А. Бачинський). 

 
ОЗНАКИ Й ПЕРЕВАГИ ГАРМОНІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 
І. Вправи та завдання 
© У тлумаченні значення слова «гармонія» використовують такі 

слова: співзвуччя, злагодженість, взаємна відповідність якостей. У музиці 
гармонія — це приємна для слуху злагодженість звуків, милозвучність. А що, 
на вашу думку, означає гармонія в стосунках, спілкуванні? Назвіть дії, 
вчинки, які свідчать про гармонію в стосунках людей. 

© Прочитайте й запишіть речення. Про що в них ідеться? Чи може 
вплинути слово на атмосферу спілкування? Як саме? Наведіть приклади. 

1. Слово може зцілити. 2. Слова є стимулами — вони викликають 
реакцію чи відповідь. 3. На вибір слів впливають думки, які ми хочемо 
передати. 4. Слова мають величезну силу, і неприємні фрази, сказані іншій 
людині, можуть залишити слід на все життя. 5. Одна необережна фраза може 
зруйнувати добрі стосунки. 6. Перш ніж дозволити словам минути зуби, 
випробуйте їх на смак (За Дж. Борґом). 
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© Поясніть значення фразеологізмів. Що їх об’єднує? Визначте, які з 
них позитивно оцінюють мовця, а які — негативно. Доповніть перелік 
фразеологізмів власними прикладами. 

Давати волю язикові, різкий на язик, язик кілком, язик без кісток, язик 
підвішений, цікавий на язик, сипатися з язика, чесати язика, теліпати язиком, 
прикусити язика, тримати язик за зубами, довгий язик. 

 
ПРАВИЛА ХОРОШОГО СПІВРОЗМОВНИКА / ХОРОШОЇ 

СПІВРОЗМОВНИЦІ 
Секрет успішної розмови складається з трьох компонентів:  

що ви говорите, як ви говорите й наскільки добре співрозмовник  
чує те, що ви говорите (Д. Карнегі). 

Люди, які вміють думати, є найцікавішими  
співрозмовниками (К. Флемінґ) 

 
І. Вправи та завдання 
© Прочитайте прислів’я. Які поради в них народ дає кожній людині? 

Поясніть, що вони означають. Чи важливо їх дотримуватися? 
1. Від красних слів язик не відсохне. 2. Гостре словечко коле сердечко. 

3. Красне* слово — золотий ключ. 4. Не кидай слова на вітер. 5. Слово 
вилетить горобцем, а вернеться волом. 6. Не завжди говори, що знаєш, але 
завжди знай, що говориш. 7. Кажи не кажи, а своє слово держи. 8. Слухай 
кожного, але не з кожним говори. 9. Або розумне казати, або зовсім мовчати. 
10. Не кажи «зроблю», а кажи «зробив»! 

© Прочитайте речення, узяті з діалогів. У яких із них мовці 
дотримуються правил гарного співрозмовника, а в яких — ні? Обґрунтуйте 
відповіді.  

1. «Зірко, — це ж я вперше в житті звернувся до неї на ім’я, — а тебе 
немає в інстаграмі?» (І. Андрусяк). 2. «Як тобі не соромно! — Злата не 
помітила, коли в кімнаті з’явився вітчим. — Май хоч трохи гідності 
визнавати свої помилки» (Н. Біла). 3. «О, Марку! Ти знаєш, ми тебе 
чекали, — ласкаво промовила мама» (М. Ліпша). 4. «А людоньки, то ти ще й 
друга свого у це втягнула!» — неввічливо перебила Лесю мама, підняла 
стільця і схвильовано сіла на нього (С. Світова). 5. «А шо це ти 
притарабанила? — запитала Роксолана й зазирнула в коробку. — О-о-о-о! 
Мафіни! Я таке люблю!» (Н. Ясіновська). 

© Прочитайте текст. Чи погоджуєтеся ви з думкою авторки? 
Висловте свої міркування, обґрунтувавши їх. 
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Щоб брати активну участь у бесіді, необхідно мати хоча б одне (але в 
ідеалі все) з такого: 

- інформацію про тему розмови; 
- власну думку щодо неї та бажання запропонувати її на розгляд 

співрозмовників; 
- свій досвід, яким ви готові поділитися; 
- життя та захоплення, про які ви хотіли б розповісти 

іншим (К. Флемінґ).  
© Прочитайте текст. Дайте відповіді на запитання, які ставить 

автор. Які думки автора ви поділяєте, а які — ні? Чому? 
Чи не спостерігали ви за тим, що від якості запитань залежить якість 

самого життя людини, яка ставить їх? Хто ставить «довкільні» запитання, 
того й життя водитиме манівцями; хто ставить запитання навпростець, тобто 
саме про те, що хоче знати, має можливість насолоджуватися кожною миттю. 
Хіба ні? 

Але ж, можливо, є запитання, які не варто ставити? Або запитання, які 
мають смішний, безглуздий чи божевільний вигляд в очах інших людей? Чи 
могла б дитина навчитися чого-небудь, якби вона не ставила запитань? На які 
запитання варто шукати відповіді щодня? (За Р. Кушніром). 

 
© Прочитайте текст. Як можна ще відповісти на запитання 

хлопчика? Чому дідусь обрав саме такі варіанти відповіді? 
Якось увечері, коли Чарлі зайшов до дідусів із бабусями, він запитав:  
— Чи справді шоколадна фабрика «Вонка» найбільша у світі? 
— Чи справді?! — здивувалися водночас усі четверо. — Аякже! Святий 

боже, невже ти не знаєш? Та вона в п’ятдесят разів більша за будь-яку іншу 
фабрику!  

— А чи справді містер Віллі Вонка — найуміліший на світі виробник 
шоколаду?  

— Любий хлопчику, — сказав дідунь Джо, умощуючись на подушці 
вище, — та світ не бачив такого дивовижного, фантастичного, неймовірного 
виробника шоколаду, як містер Віллі Вонка! Я думав, що всі це знають 
(Р. Дал). 

 
ВИДИ СЛУХАННЯ 

Хто говорить — той сіє; хто слухає, той жнивує  
П. Буаст 

ІІ. Вправи та завдання 
© Прочитайте прислів’я. Поясніть, що вони означають.  



148 
 

1. Слово — срібло, мовчання — золото. 2. Говори мало, слухай багато, 
а думай ще більше. 3. Довго думав, так добре сказав. 4. Не квапся 
розповідати, поспішай слухати. 5. Бог дав два вуха, а один язик. 6. Добре того 
вчить, хто слухає (Нар. творчсть).  

ІІІ. Матеріал для творчих ідей учителя 
І. У світі немає жодної людини, з якою не траплялося б такого, що вона 

сказала щось одне, а потім дізналася, що слухач зрозумів її геть 
неправильно — чи що він не почув того, що було сказано. 

У нашій комунікації з людьми є два полюси: адресант і адресат. 
Адресант (чи мовець) повинен «закодувати» повідомлення 

правильними словами, сказаними з правильною інтонацією так, щоб 
значення стало зрозумілим. 

Адресат (чи слухач) теж має докласти чималих зусиль. Його справа — 
«розкодувати» повідомлення. Добре спілкування починається з доброго 
слухання. Тож насамперед, щоб бодай отримати інформацію від адресанта, 
він мусить уважно слухати (Дж. Борґ). 

ІІ. Думаю, що чудовим способом відрізнити вартісне від другорядного 
є уважне слухання. Уважне слухання завжди є критичним. Коли ми слухаємо 
й аналізуємо, а не лише «розвішуємо вуха», нас складно надурити, збити зі 
шляху. Тут мова не лише про порятунок від авантюрних пропозицій, тут 
ідеться і про те, що, слухаючи уважно, людина може почути себе й 
відповісти на запитання: «Чого саме я хочу? Що справді є необхідним?» 

Переконаний, що справді великі люди вміли слухати. А відтак — 
прислухатися. Цього часто бракує сьогоднішнім українським політикам. 
Розвиваючи власні проєкти, пишучи закони й працюючи «на камери», вони 
забувають уважно слухати тих, кого представляють, кому, власне, і служать. 
Лідером є не той, хто наказує. Насамперед лідером є той, хто провадить, бо 
чує своїх підопічних. Однак не лише там, нагорі, уміння слухати допомагає. 
У нашому повсякденному житті теж дуже важливо чути. Чи чуємо ми наше 
втомлене тіло, коли на годину довше засиджуємося вночі на новинних сайтах 
і в соціальних мережах? Я сам себе часто на цьому «ловлю» — коли 
неможливо відірватися від монітора, бо важко не знати, що відбувається в 
Україні. Однак над цим треба працювати, контролювати себе. Буде дуже 
неправильно, якщо ми будемо постійно втомленими. Не варто щоразу 
думати: «Якщо я цього не зроблю, ніхто не зробить. Якщо я дам слабинку, 
світ завалиться» (Б. Ґудзяк). 

ІІІ. Як навчитися активно слухати? 
1. Не поспішай висловитися, утримайся від оцінювання. 
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2. Поважай міркування іншої людини, навіть якщо вони не збігаються з 
твоїми. 

3. Уважно слухай, що каже співрозмовник. 
4. Керуй розмовою, запитуючи. 
5. Демонструй емпатію. Підтримуй співрозмовника, відкрито 

співпереживай йому. 
 

СУПЕРЕЧКА ТА СВАРКА 
Суперечку цінували ще в Стародавній Греції, вважали її донькою 

демократії. Адже суперечка — це вдало побудоване спілкування, в основі 
якого — певна проблема. Учасники суперечки можуть мати різні погляди на 
неї, але, спілкуючись, вони не шукають конфронтації, а мають на меті дійти 
згоди, спільно знайти способи розв’язання проблеми. У процесі суперечки 
учасники вислуховують кожну думку, не переходять на образи, ставляться з 
повагою одне до одного. Суперечка корисна, бо, як казали давні греки, у 
процесі сперечання породжується істина. Під час суперечки переважає 
логічне й критичне мислення, учасники використовують факти, аргументи. 

Сварка — це передусім конфронтація, протистояння, небажання 
поступитися одне одному, визнати хибною свою думку, поведінку, навіть 
якщо це очевидно. У процесі сварки вирують пристрасті, беруть гору 
негативні емоції. Для сварки властиві слова-конфліктогени (образливі слова, 
лайлива лексика), вигуки. Учасники сварки перебивають одне одного, 
переходять межу дозволеного. Таке спілкування неприємне для очевидців і 
шкідливе для учасників, бо в результаті — учасники ніколи не доходять 
згоди, стають ворогами, шкодять своєму іміджу. Якщо про людину кажуть 
«сварлива/сварливий», «конфліктна/конфліктний», згодом це стає перепоною 
для реалізації багатьох її планів, можливостей. Бо хто ж захоче дружити зі 
скандалістом/скандалісткою чи конфліктною людиною? Хто захоче у своєму 
колективі мати такого/таку колегу? 

Невміння сварку перетворити на суперечку призводить до того, що 
новини рясніють заголовками «Троє дівчат посварилися та побилися», «Між 
фанатами зчинилася бійка», «Неповнолітня дівчина посварилася з бабусею і 
пішла з дому», «Хлопці посварилися та опинилися у відділку поліції». 

Отже, дуже важливо вміти в будь-якій ситуації порозумітися. 
Суперечка часто неминуча, оскільки на багато проблем і явищ у людей є 
протилежні погляди й думки. Та в процесі правильно побудованої суперечки 
народжується істина, триває пошук компромісу, зберігаються добрі стосунки 
між учасниками. 
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Треба вчитися не перетворювати суперечку на сварку. Є багато 
варіантів угамувати пристрасті, емоції, не дати їм узяти гору. І від того всім 
буде краще.  

 
Вправи та завдання 
© Прочитайте текст. Це мовлення має ознаки гармонійного чи 

конфліктного? Обґрунтуйте відповідь. Хто з учасників провокує конфлікт? 
Назвіть конфліктні дії. 

— Петре, — знову звернувся Вітько до приятеля, — він думає, що 
налякав нас! Нічого, що Едик у табір поїхав, ми й без нього наваляємо тобі! 

Наталка не витримала: 
— Що тобі від нього потрібно? Що він тобі зробив? 
— Петре, — задерикувато спитав Вітько, чийсь голос, здається, чую. 

Хто це?  
— Ніби не знаєш! — усміхнувся Петро. 
— Та ось тобі хрест — не знаю! 
— Сестра його, Наталка. 
— А хто вона? 
— Хто! Дівчина! 
— Ах дівчина… Ну ти передай їй, що я з дівчатами не розмовляю! Я їх 

не бачу! Принципово! (За В. Добряковим). 
© Прочитайте текст. Визначте наміри співрозмовників. Чи є в мовців 

прояви конфліктної поведінки? Як удалося уникнути конфлікту? 
— Хто вам дозволив відпускати собаку без повідця й намордника? Хіба 

ви не знаєте, що це порушення закону? 
— Так, я знаю, — примирливо погодився я, — але я впевнений, що 

собака тут не завдасть нікому шкоди. 
— Ви вважали! Ви вважали!!! Законові абсолютно плювати, що ви 

думаєте! Собака може загризти білку чи вкусити дитину! 
Я покірно пообіцяв дотримуватися правил і закону… (За Д. Карнегі). 
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© Об’єднайтеся в пари. Оберіть одне з тверджень, поданих нижче, а 
саме те, на яке ви маєте різні погляди. Використовуючи запропонований 
алгоритм, підготуйте діалог, в основі якого — суперечка. 

1. Комп’ютерні ігри — хобі чи марнування часу? 
2. Жаргонні слова в мовленні людини — це добре чи погано? 
3. Чи обов’язково мені писати й говорити без помилок? 
4. Можна запізнюватися на уроки? 
А л г о р и т м : 1. Сформулюйте власну думку (ставлення). 

2. Дізнайтеся думку співрозмовника/співрозмовниці. 3. Доберіть аргументи. 
4. Спростуйте аргументи співрозмовника/співрозмовниці. 5. Переконайте у 
своїй правоті. 

© Про користь суперечки свідчить багато прикладів, зокрема такий. 
Якось засперечалися поміж себе Казкар і Пісняр про те, що краще — казка 
чи пісня? А в підсумку вийшла весела театральна історія з піснями й 
танцями, у котрій відобразилися сюжети двох білоруських казок «Пиріжок» 
і «Кози». Розіграйте діалог, у якому посперечалися між собою Літо й Зима, 
Троянда та Ромашка, День і Ніч.  

 
 

МАНІПУЛЯЦІЇ В СПІЛКУВАННІ 
Маніпуляції в спілкуванні — це спосіб управління, здійснення контролю 

над поведінкою і почуттями людини. 
І. Вправи та завдання 
© Розгляньте таблицю. Чи стикалися ви або ваші знайомі із чимось 

подібним? Наведіть приклади. Чи маєте власний досвід протистояння 
маніпуляціям? Якщо так — поділіться. 

Види маніпуляцій 
 

№ 
п/п 

Назва 
маніпуляції 

Суть маніпуляції Приклад 

1 Залякування Маніпулятори розповідають 
страшні історії, щоб 
домогтися бажаних дій, 
вчинків, поведінки. 

Якщо ти не принесеш гроші — у 
тебе заберуть телефон. Якщо 
будуть погані оцінки — не 
купимо велосипед. 

2 Використання 
невпевненості 

Невпевнена людина — легка 
здобич маніпулятора. 

Що тут роздумувати? Треба 
діяти, і негайно! 
98% покупців цим товаром 
задоволені! 

3 Перекладання 
вини 

 

Намагання нарощувати 
почуття вини, перекладаючи 
вину за чужі помилки, 

Через тебе вже й так зазнали 
втрат інші.  
Твого рішення чекають, від тебе 



152 
 

змушують щось зробити, 
щоб зменшити провину, 
накопичують невдоволення 
собою, роздратування й 
агресію. 

залежить… 

4 Стимулювання 
марнославства 

 

Підштовхують людей на 
різні вчинки, звинувачуючи 
їх у боягузтві; у результаті 
люди ризикують життям, 
щоб довести хоробрість, 
надійність тощо. 

Тобі що слабо? Он у нашому 
дворі вже всі це робили!  
Ти ж козак/козачка, треба 
підтвердити це!  
Я впевнений, ти це зможеш! 

5 Тиск на жалість Викликати до себе почуття 
жалості, щоб підштовхнути 
людину до потрібних дій. 

Ситуація безвихідна, уся надія 
на тебе! 
Невже тобі байдуже, як …? 

 
© Прочитайте діалог. Визначте назву маніпуляції. У чому полягає її 

суть? Висловте припущення щодо подій у разі згоди. 
— Ходімо, Артеме! Маєш піти з нами! Батьки дозволили мені 

привести, кого захочу. Після цього ми гуртом проведемо тебе додому. Буде 
весело! 

— Ні. Я не ходжу на вечірки. Не склалося якось у мене з ними. 
— Та почни ти нове життя! Ти що, досі питаєш дозволу? Пора 

дорослішати! У нас учися! Ти ж не хочеш бути білою вороною? 
© Об’єднайтеся в пари. Складіть діалог, під час якого один зі 

співрозмовників удається до маніпуляції, а другий — не піддається. 
 

ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ (мовні й позамовні) 
Чи можна обійматися словами? Якщо так, то якими з 

них обійматися душевніше?(А. Левкова). 
І. Вправи та завдання 
© Прочитайте текст. Яку проблему в ньому порушено? Чи має 

значення добір слів для гармонійного спілкування? Обґрунтуйте. Які слова 
жахливими вважаєте ви? Назвіть слова, які можна назвати гарними, 
сильними. Чому? 

— До побачення, Мармі. Ми сьогодні поводилися погано, але додому 
повернемося, як і зазвичай, — ангелами! 

— Якби Мармі замість поцілунку вимахувала б нам кулаком, це 
послужило б уроком, який ми заслужили. Ми поводилися, як тварюки! — 
вигукнула Джо. 

— Не використовуй такі жахливі слова, — долинув голос Мег із 
глибини шалі. 
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— Мені подобаються гарні, сильні слова, які щось означають, — 
відповіла Джо. 

— Називай себе будь-якими іменами, які тобі подобаються, але я не 
тварюка, не мерзотниця й не негідниця. І не хочу, щоб мене так 
називали (За Л. М. Олкотт). 

© Розкажіть, чи можна за голосом дізнатися про емоційний стан 
людини, її ставлення до співрозмовника, а також про її характер, звички. 
Про людей якої професії кажуть «золотий голос»? Чому?  

© Прочитайте текст. Хто з вас може сказати про себе: «Моєю 
великою любов’ю є пісні»? Які саме? Чи звертаєте ви увагу на слова в 
тексті пісень? Чому в колискових піснях багато пестливих слів? Які слова 
переважають у козацьких піснях? Назвіть ключові слова гімну України. 

Окрім кіно, яким я захоплювався ще в юності, моєю великою любов’ю 
завжди були пісні. Мене привабили до них слова. Я завжди усвідомлював, 
що тексти деяких пісень мають величезну силу. Одна-єдина фраза з пісні 
може вплинути на життя людини більше, ніж те, що вона говорить собі сама, 
чи поради інших. Пам’ятаю, як лауреат «Оскара», автор пісень Дон Блек 
сказав в інтерв’ю: «Пісня може зробити те, чого не можуть зробити 
слова» (Дж. Борґ). 
 

ЕТИКЕТНІ НОРМИ СПІЛКУВАННЯ 

 
 
І. Вправи та завдання 
© Прочитайте слова. Що вони означають? На позначення чого ми 

вживаємо їх у своєму мовленні? Кому з ваших однокласників вони пасують? 
Чи пов’язані ці характеристики людини з її мовленням?  

Ввічливий, галантний, ґречний, чемний, делікатний, коректний, 
поштивий, привітний, шляхетний, шанобливий, люб’язний, тактовний. 

© Прочитайте текст. Визначте його головну думку. Запропонуйте 
заголовок до тексту. Що, на вашу думку, треба зробити, щоб спілкування 
було приємним і ефективним?  
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Людей, з якими ми спілкуємося, аж ніяк не можна назвати щодо нас 
нейтральними. Щодня ми постійно зустрічаємося з ними — у колі сім’ї, у 
школі, на роботі, в автобусі чи трамваї, у спортклубі, на відпочинку тощо. 
Одні з них ставляться до нас з більшою або меншою прихильністю, інші — 
неприязно. І кожен з нас, неначе радарна установка, на кожну зустріч із тією 
чи тією людиною реагує по-різному. Цих реакцій величезна кількість, і 
охоплюють вони широкий діапазон — від надзвичайно позитивних до вкрай 
негативних. 

Пообіцяймо собі, що зробимо все, аби наше ставлення до людей було 
якнайкращим. Коли в нас будуть друзі та знайомі, з якими ми 
перебуватимемо в добрих стосунках, яких любитимемо та які любитимуть 
нас, це стане джерелом нашого внутрішнього задоволення, а також 
сприятиме створенню нормальної атмосфери й товариських 
взаємин (І. Томан). 

© Прочитайте вірш. До якої етикетної норми привертає увагу автор? 
Чому це важливо? 

Дивися — в кличнім простім відмінку: 
«Ой не стелися, зелен барвінку…» 

Одвертий кличний — немов дитинний, 
Музичний, зичний та ще й гостинний. 

Вживеш ти усно чи на папері —  
Мов у світлицю відчиниш двері. 

Звертання щире, душевне, щедре —  
Василю, Павле, Іване, Петре. 

І так сердечно і так ласкаво —  
Наталю, Лесю, а чи Любаво! 

До зборів, сходки відкрито й радо — 
Чи товариство, а чи громадо. 

А найсвятіше душі приємле —  
Моя Вкраїно, кохана земле, 

Ти, сивий Дніпре, і ти, Дунаю, —  
Миліших серцю звертань не знаю. 

Д. Білоус 
© Прочитайте висловлення. Поясніть, як ви розумієте їхній зміст. 
1. Увічливість знезброює. 2. Вимовляйте слово «ви» голосно, а слово 

«я» — пошепки. 3. У товаристві не намагайтеся переговорити всіх. 4. Хто 
любить людей, того й люди люблять.  

 
ВИМОВА Й ІНТОНАЦІЯ 

 
І. Вправи та завдання 
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© Прочитайте текст. Чи поділяєте ви думки авторки? Складіть 
поради для тренування й збереження голосу, уживаючи дієслова. 

Людський голос — явище унікальне. Це безцінний дар, завдяки якому 
людина отримує можливість висловлювати свої думки, спілкуватися з 
людьми, які її оточують, домагатися визнання в суспільстві, робити кар’єру. 
Але звукова енергія голосу невелика. Якщо людина безперервно говоритиме, 
вона лише за 100 років виробить кількість теплової енергії, необхідної для 
того, аби зварити чашку кави. Органи дихання є енергетичним відділом 
голосового апарату, резонаторна система — це верхні та нижні резонатори. 
За рахунок верхніх резонаторів (рот, глотка, ніс, додаткові пазухи носа — 
гайморові, лобові) голос стає дзвінким, легким, «польотним» і поширюється 
на велику відстань. За рахунок нижніх резонаторів (трахея, бронхи, легені, 
діафрагма) голос набуває сили, потужності та, як кажуть вокалісти, «металу».  

Якщо ви довго говорили, упродовж двох-трьох годин уникайте 
тривалих розмов. У холодну пору року не треба відразу виходити на вулицю. 
Після голосового навантаження необхідно залишатися в приміщенні 15–20 
хвилин (За О. Миколюк). 

© Прочитайте речення. Поясніть, як ви розумієте його зміст. Для 
яких професій роль інтонації дуже важлива? Чому? Як діють різні за 
тембром, гучністю голоси на вас? Чи можна інтонацією образити? 

Навіть звичними, буденними словами за допомогою виразного 
інтонування можна передати широку палітру думок і почуттів. Інтонація 
може надавати словесно однаковій фразі різного значення: розповідного, 
питального; спонукання до дії, емоційного вигуку. 

В. Немирович-Данченко зазначав: «Фраза неодмінно має легко пройти 
в зал до глядача, щоб усі інтонації, кожний звук лягли у вухо і потрапили в 
свідомість і в душу» («Перлина театральна»). 

 
ПЕРЕКОНЛИВІСТЬ ТА АРГУМЕНТОВАНІСТЬ 

Важливими характеристиками мовлення є переконливість та 
аргументованість. Вони дають підстави довіряти мовцеві. А довіра — 
необхідна річ для кожної людини. Намагання обґрунтовувати все сказане — 
добра звичка, завдяки їй кожна людина може стати бажаним і цікавим 
співрозмовником. Ця звичка не допустить, щоб ви поширювали неправдиву 
інформацію чи приймали неправильні рішення. 

Вправи та завдання 
© Об’єднайтеся в групи. Кожна група добирає аргументи на 

підтримку судження. Усі групи слідкують, оцінюючи кожен аргумент. Якщо 
аргументи не приймають, група має швидко знайти інший.  
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Тези: 
1. Молодші друзі в будинку (квартирі) — це велика радість. 
2. Найзручніше читати паперову книжку. 
3. Найкраще читати електронну книжку. 

© Переконайте однокласників, що читання позитивно впливає на 
розвиток людини. Аргументуйте свою думку. 

© Досі точаться дискусії щодо того, чи потрібна шкільна форма. А ви 
як вважаєте? Аргументуйте свою думку. 

© Ознайомтеся з твердженнями викладача математики. Доберіть 
аргументи для їх підтвердження або спростування. 

1. Ваші оцінки — це не ви: ви кращі. 2. Погані оцінки аж ніяк не 
свідчать, що ви погана людина. 3. Ключем до успіху є праця. 4. Визубрити й 
здати — це не шлях до успіху. 5. Ми всі неминуче робимо помилки. І ви теж 
помиляєтеся. Проте контролюйте свої помилки. Саме тому ми й робимо 
домашні завдання — щоб вичерпати відсоток помилок. 6. Відкладання на 
потім — убивця успіху. 7. Головне — зосередитися на невеликих, осяжних 
кроках у перед, а також правильно розподіляти час (О. Сосідо). 
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