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Дорогі восьмикласники!

Мова — це не просто звуки, а певним чином організована система 
пов’язаних між собою елементів, кожен з яких має своє призначення, 
діє за певними правилами і тим забезпечує точну передачу потрібної 
інформації. У цьому відношенні мова нагадує кровоносну систему лю-
дини, яка завдяки своїй чіткій організації безпохибно забезпечує обмін 
потрібних речовин в організмі. Щоб розуміти, як мова виконує своє при-
значення, треба докладно знати її будову й закони.

Мова складається з мовних засобів і мовлення. 
Мовні засоби зберігаємо в нашій пам’яті, ніби інструменти на складі. 

І що більше є інструментів, і що краще вони впорядковані, тим краще 
майстрові працювати з ними. Так і з мовою.

До основних мовних засобів входять фонетика (набір звуків), лек-
сика (набір слів) і граматика (набір правил). Користуючись цими набо-
рами мовних засобів, ми й здійснюємо мовлення — розповідаємо про 
щось, запитуємо, спонукаємо до чогось, творимо тексти.

Мовлення теж не хаотичне, воно має свою логічну структуру. Почи-
нається воно з окремих звуків. Звуки повинні бути чіткими й розпізна-
ваними і точно позначатися буквами на письмі, інакше вони не зможуть 
передавати потрібну інформацію або спотворюватимуть її.

Зі звуків творяться морфеми (корені, префікси, суфікси, закінчення) 
з дуже ще загальними значеннями. З морфем складаються слова, які 
мають уже свої власні, більш-менш конкретні значення і свої засоби, 
щоб їх можна було об’єднувати між собою в словосполучення, як усе на 
світі поєднане одне з одним. Це ви вивчали в попередніх класах. Але це 
ще тільки початкові елементи мови.

Слова, щоб надати їм конкретного значення, об’єднуємо в словоспо-
лучення. Слово вишня — це назва ягоди чи дерева? Але в словоспо-
лученні червона вишня — це назва ягоди, а в словосполученні висока 
вишня — назва дерева. 

Проте окреме слово чи навіть словосполучення ще не передають по-
трібної інформації, бо самі по собі не вказують на зв’язки між явищами, 
на їхній перебіг, місце й час тощо. Тому словосполучення за певними 
правилами, однаковими для всіх користувачів мовою, об’єднуємо в ре-
чення.



У реченні називаються діяч і дія або носій ознаки і його набута озна-
ка, а також предмети, які зазнають дії або причетні до названої ознаки, 
і обставини, за яких це відбувається. Речення, отже, передає певну ін-
формацію про те, що цікавить нас. Тому речення й виступає основною 
одиницею мовлення. Про це й піде розмова у восьмому класі.

Але інформація рідко коли вміщається в одне речення. Тому речення 
групують за спільним змістом у синтаксичні єдності, а відтак з єдностей 
творять тексти — повідомлення, розповіді, наукові праці, закони тощо. 
Це ви докладно вивчатимете в наступних класах.

Щоб знання про мову стали надійною основою для мислення та 
сприйняття, формування й передачі потрібної інформації, треба розу-
міти призначення й закони функціонування окремих елементів мови, 
якою користуємося. І ці правила слід сприймати не абстрактно, а в 
конкретному мовленні, на конкретних прикладах. У вашій свідомості 
й підсвідомості повинен існувати спочатку приклад як еталон, а потім 
виведене з нього правило.

Отож, щоб краще, логічніше сприймати зв’язки між явищами дійс-
ності і точніше формулювати свою думку про них, глибше пізнавайте 
будову, закони й можливості рідної української мови — найкращої й 
найбагатшої в світі. 



вступ
§ 1. мова в житті людини
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 § 1.  Мова в житті людини

Ну що б, здавалося, слова…
Слова та голос — більш нічого.
А серце б’ється — ожива,
Як їх почує!..

   Т. Шевченко

Рідна мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання сві-
ту і впливу на людей. Як це розуміти? 

Маля на ліжечку розплющило оченята, глянуло перед себе і 
вперше мовило чітко: «Мама». Засяяли радістю обличчя в мами, 
тата, бабусі, дідуся. Заговорили вони до дитяти, а воно щасливо 
всміхнулося. Людина починається з мови, зі спілкування. 

Без мови нема людини. У 1996 році у Кенії в глухому лісі 
знайшли хлопчика років двох, якого виховували мавпи. Між 
людьми він пожив ще дев’ять років, але так і не навчився ні гово-
рити, ні розуміти людську мову. Тож і про світ він знав тільки те, 
що бачив і до чого торкався.

Наближається початок навчального року. Тато з мамою мір-
кують, що ж треба придбати їхній дитині до школи. І тут обзива-
ється сама дитина: «Купіть мені рюкзак для зошитів і книг, бо з 
портфелем незручно ходити». І батьки, безперечно, послухають, 
щоб дитина не перехняблювалася під вагою портфеля. Отак за 
допомогою мови ми впливаємо на вчинки інших людей.

Улітку ви з татом і мамою задумали трохи помандрувати Укра-
їною, щоб подивитися її визначні місця, завітати до родичів, зна-
йомих. Чи треба вам брати з собою словник або розмовник? Зви-
чайно, ні: скрізь українці й мова українська. Мова, отже, єднає 
нас в одну велику сім’ю.

«Найбільше і найдорожче добро в кожного народу — це його 
мова», — писав Панас Мирний. Саме тому завойовники, окупан-
ти, колонізатори, якщо приходять у чужу країну, намагаються 
місцевим людям накинути свою мову, витіснивши їхню рідну, і 
таким чином отупити їх, принизити і прив’язати до себе, до свого 
панування. 

Вступ
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В Османській імперії колись у підкорених народів забирали 
хлопчиків у метрополію, виховували їх у своєму дусі й привчали 
їх до своєї мови. І ці хлопці ставали яничарами, які жорстоко при-
душували будь-яке невдоволення своїх же батьків, братів, роди-
чів, брали участь у завойовницьких походах на славу імперії. Чужа 
мова тих, хто зрікається своєї, робить відступниками, ворогами.

Відомий учений і педагог Іван Огієнко застерігав: «Хто цура-
ється рідної мови, той у саме серце ранить свій народ. Цілий на-
род повинен пильно дбати, щоб його школи були тільки рідно-
мовні, бо тільки вони виховують свідому націю… Народ, позбав-
лений рідних шкіл, позбавляється тим найсильнішого двигуна 
свого духовного розвитку й засуджується на культурне й націо-
нальне каліцтво».

Учасник Другої світової війни поет Василь Сосюренко з почут-
тям власної людської гідності писав:

Хоч дивно це, але мене питають,
Чому по-нашому завжди я розмовляю.
І всім таким я мусив одвічати,
Що не люблю нічого позичати,
Ні перед ким схилятись не бажаю,
Що мову я свою чудову маю.
І головне — це мова, мислю я,
Моїх батьків, мого народу і моя.

Людина може володіти кількома мовами, але найкраще, най-
досконаліше вона має знати рідну мову — мову свого роду й на-
роду — і постійно користуватися нею, щоб вона не змарніла і щоб 
думки легко складалися в речення.

1. Чи можете ви день перебути мовчки, не мовивши ні слова?
2. Для чого, бува, ви починаєте розмову з кимось?
3. Хто такі колонізатори і що таке метрополія?
4. Хто такі яничари і кого в нас називають яничарами, пе-

ревертнями?
5. Яка мова для людини рідна?
6. Чому треба постійно в житті користуватися рідною мовою?

 § 1. Мова в житті людини
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1.  Прочитайте прислів’я про мову і поясніть значення кожного з них.

1. Птицю пізнати по пір’ю, а людину по мові. 2. Пізнати з мови, хто якої 
голови. 3. Коня керують уздáми, а людину — словами. 4. Говори мало, слу-
хай багато, а думай ще більше. 5. Хто рідної мови цурається, той сам себе 
стидається.

2.  Прочитайте уважно вірш. Яка його основна думка?

       РІДНА МОВА
Спитай себе, дитино, хто ти є,
І в серці обізвéться рідна мова;
І в голосі яснім ім’я́   твоє
Просяє, наче зірка світанкова.

З родинного гнізда, немов пташа,
Ти полетиш, де світу далечизна,
Та в рідній мові буде вся душа
І вся твоя дорóга, вся Вітчизна.

У прóсторах, яким немає меж,
Не згубишся, як на вітрах полова.
Моря перелетиш і не впадеш,
Допоки буде в серці рідна мова.

  Д. Павличко

3.  І. Прочитайте текст зловісного Емського указу 1876 року російського царя Олек-
сандра ІІ (у перекладі українською мовою). Яка була його мета? Чи маємо ми 
право байдуже ставитися до нашої рідної  мови, знаючи її важку долю? Чи може 
народ існувати без мови?

«Государ Імператор 1876 року в 30 день травня 
Височайше повеліти зволив:

1) не допускати ввозу у володіння Імперії без 
особливого на це дозволу Головного Управління в 
справах друку яких би то не було книг і брошур, 
виданих за кордоном малоруським наріччям;

2) друкування й видання в Імперії оригіналь-
них творів і перекладів цим наріччям заборонити, 
за винятком:
а) історичних документів і пам’яток;
б) творів красного письменства, але з тим, щоб при 
друкуванні історичних пам’яток неухильно дотри-
мувався правопис оригіналу; у творах же красного 

Вступ
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письменства не допускалося ніяких відступів від загальноприйнято-
го російського правопису і щоб дозвіл на друкування творів красного 
письменства давався не інакше, як після розгляду рукописів у Голов-
ному Управлінні в справах друку;

3) заборонити також різні сценічні вистави й читання малоруським на-
річчям, а так само й друкування цим наріччям текстів до музичних нот».

 ІІ. Чи можна було ставити п’єси, друкувати пісні українською мовою?

 ІІІ. Чому нас, українців, змушували забути свою українську мову?

4.  Використовуючи подані вислови, підготуйте й запишіть розповідь на тему «Я люб 
лю свою українську мову».

1. Без усякої іншої науки ще можна обійтися; без знання рідної мови 
обійтися не можна (І. Срезневський). 2. Нитками рідної мови ми зв’яза-
ні з усіма іншими (П. Житецький). 3. Тільки рідним словом проговориш 
до серця, тільки рідне слово дає повний політ і простір творчій силі по-
ета (І. Верхрат ський). 4. Українці — стародавній народ, а мова їхня ба-
гатша і всеосяжніша, ніж перська, китайська, монгольська і всілякі інші (Ель-
вія Челебі. 1657 p.). 5. Мова козаків дуже ніжна і сповнена пестливих 
виразів та надзвичайно витончених зворотів (П’єр Шевальє, 1663 p.).  
6. У жодній країні дерево народної поезії не видало таких великих плодів, 
ніде дух народу не виявився в піснях так живо і правдиво, як серед україн-
ців (Фрідріх Боденштедт, 1845 p.). 7. Українська народна поезія найбільш 
захоплююча, найкраща й найбагатша з усіх слов’янських (Ватрослав 
Ягич, 1877 p.).

 § 1. Мова в житті людини
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5. Випишіть слова в чотири колонки за частинами мови: 1) іменники; 2) прик
метники; 3) дієслова; 4) прислівники.

Удосконалюймося, уявлення, велетенський, віч-на-віч, солдат, погон, 
ім’я, незчувся, чимдуж, абияк, хазяїн, акуратний, натщесерце, нашвидку-
руч, імміграція, інколи, аналізувати, вілла, м’який.

 З перших букв виписаних слів прочитаєте побажання.

Вступ
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 § 2.   Лексика. Синоніми

 Усі слова, які вживаються в мові, становлять її лексику. 
Слова в мові — це не хаотичний набір сполучень звуків. Кожне 

слово щось позначає, тобто має своє лексичне значення. Слова 
об’єднуються в певні групи залежно від їхнього значення й вико-
ристання.

Усі слова насамперед поділяються на десять частин мови. 
Коли ми бачимо якийсь предмет, якесь явище, у нас виникає за-
питання що це? хто це? На це відповідає іменник (зорі). Далі нас 
цікавить яке воно? чиє воно? Це позначає прикметник (далекі). 
Нам треба знати й кількість його: скільки? котрий? Для цього 
існують числівники (тисячі, мільйони). Замість іменника, при-
кметника, числівника, щоб зайвий раз не повторювати їх, вжи-
ваємо займенник (вони). Але чи не найважливіше нам знати що 
вони роблять? що з ними діється? І тут у пригоді стає дієслово 
(сяють). Для нас часто важливий також спосіб дії, її місце, час, 
причина, мета, тобто обставини — як? де? коли? чому? навіщо? 
Тож ми не можемо обійтися й без прислівника (яскраво, вгорі, 
взимку).

Слова, щоб вони щось виражали, треба об’єднати між собою в 
речення так само, як поєднані між собою предмети, явища в дійс-
ності — і тут нам допомагають прийменники (сяють у небі) та 
сполучники (зорі і місяць). Частки ж підрихтовують, уточнюють, 
увиразнюють наші висловлювання (тільки зорі і місяць). Окре-
мо стоїть вигук — він може замінити ціле речення (ах!).

У повсякденному мовленні звичайним словам, залежно від по-
треби, ми надаємо певного додаткового значення, яке згодом і за-
кріплюється за ними. Таким чином слова бувають з прямим і пе-
реносним значенням, однозначні слова стають багатозначними 
(люди заходять, сонце заходить, пароплав заходить у гавань).

Слова за тим, як їх уживають — усі чи лише певні категорії 
людей, поділяються на загальновживані й вузьковживані. Такі 
слова, як хліб, повітря, небо, білий, зелений, працювати, думати, 

Повторення
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швидко, пліч-о-пліч і под., — загальновживані, їх знають і вико-
ристовують усі, хто розмовляє українською мовою. А слова селек-
ція, акорд, кептар, відцентровий, вікопомний, демонтувати, 
анфас тощо відомі лише обмеженому колу людей, пов’язаних з 
певними професіями, видами діяльності, місцем проживання. Це 
вузьковживані слова. Різкої межі між тими і тими словами, зви-
чайно, немає.

6. Прочитавши текст, поміркуйте над тим, як і навіщо з’яв-
ляються слова.

Слово народжується в праці, як і пісня. Всі слова 
народжені діянням, трудом. Тому мова є кістю, муску-
лом, нервом, тілом фактів...

Завдяки слову ми розуміємо одне одного, за допо-
могою мови творяться великі дива на землі. Без сло-
ва не було б ні письменності, ні літератури, ані пісні. 
Відберіть у людини мову, і вона здичавіє (В. Сухом-
линський).

7. І. Прочитайте текст і визначте в ньому вузьковживані 
слова. Чи для всіх вас вони будуть однакові?

Георгій Васильович пришпилив кнопками до фа-
нерної дошки аркуш цупкого паперу ватману (я знав, як він називався, бо 
мій тато робив креслення на такому) і почав малювати товстим олівцем. 
Я з захопленням дивився, як на папері з’являється Ромчин портрет. Жи-
вий, кумедний, шаржований…

Я потроху роздивлявся майстерню. На стінах висіли малюнки — і кольо-
рові, і штрихові. А ще були полиці, на яких стояли різні череп’яні баранці, 
якісь химери, полив’яні глечики, горщики. А на одній полиці у безладді 
лежали великі барвисті книжки з мистецтва. На корінцях і обкладинках я 
прочитав назви: «Ієронім Босх», «Валентин Литвиненко», «Георгій Мала-
хов», «Музей українського мистецтва», «Імпресіоністи»... Нарешті Георгій 
Васильович намалював Ромку і жестом запросив на подіум мене. А Ромка 
кинувся роздивлятися свій портрет. І в захопленні вигукнув:

— Супер! Мене ще в житті ніхто не малював. Зробите мені ксерокс? 
(В. Нестайко).

 ІІ. Чи відоме вам значення таких слів, як мольберт, палітра, пензель? З якою 
галуззю діяльності вони пов’язані?

 ІІІ. Які ще значення можуть мати виділені слова поза цим контекстом?

Л. Стебловська. 
Портрет Василя  
Сухомлинського  

(1918-1970), 2008.

 § 2. Лексика. Синоніми
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 Слова в мові утворюють і невеликі групи. Антоніми, слова 
з протилежним значенням, виступають парами: біле — чорне. 
Омоніми, які однаково звучать, але мають зовсім різне значення, 
трапляються рідко: коса (волосся) і коса (знаряддя праці). Близь-
кі до омонімів пароніми: знегоди і незгоди. Найбільш поширені в 
мові групи синонімів — синонімічні ряди.

Українська мова багата на синоніми. Той самий предмет, те 
саме явище ми можемо називати кількома різними словами, які 
мають свої відтінки значень, своє емоційне забарвлення. Ми мо-
жемо відомого птаха назвати не лише лелека, а й чорногуз, бусел, 
бузькó, є ще й діалектні його назви: гайстер, бушель, боцюн. Ми 
можемо не тільки думати, а й міркувати, гадати, мізкувати, 
мислити, метикувати, роздумувати.

Синоніми бувають семантичні та стилістичні. 
Семантичні синоніми різняться відтінками значення (семан-

тика — значення). Наприклад, слова побратим, друг, приятель, 
товариш, колега мають приблизно те саме значення, але вказу-
ють на різні ступені близькості людей.

Стилістичні синоніми мають переважно те саме значення, але 
різняться сферою вживання. Наприклад, слова вільний, вольний, 
свобідний, розкріпачений означають те саме «не поневолений», 
проте друге має урочистий відтінок, третє — архаїзм (застаріле), 
четверте — історизм (стосується певного історичного періоду). 
Так само: зрозуміти — звичайне слово, утямити, уторопа-
ти — розмовні слова, які годиться вживати лише в невимушено-
му спілкуванні.

Синоніми допомагають точніше й доречніше висловити думку, 
уникнути набридливого повторення тих самих слів.

8. До кожного з поданих слів доберіть із довідки синонім і запишіть їх у тому само-
му порядку.

Молодий, дудка, парус, самітний, хазяїн, ізольований, юрба, дослід, ко-
зел, прірва, втіха, любитель, блискучий, прихований, сумний, зміст.

Довідка: аматор, вітрило, господар, експеримент, елегійний, натовп, 
одинокий, окремий, радість, сопілка, сюжет, таємний, урвище, цап, юний, 
яскравий. 

 З перших звуків (не букв) записаних слів прочитаєте закінчення вислову Т. Шев-
ченка: «І чужому научайтесь, …».

Повторення
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9. І. Прочитайте уривок, знайдіть у ньому синоніми й визначте, з якою метою 
їх ужито.

Сива пелена заслала поле, 
й ця пелена схожа на м’якень-
кий, розсіяний у повітрі по-
піл, що тремтить, коливається, 
пере буваючи в постійному не-
збагненному русі…

Річка втратила свою вчо-
рашню голубу барву, що мала 
насиченість і бездонність не-
оглядного неба, й тепер у пла-
ских берегах тече сумовита 
вода. Тече в безпросвітній своїй приреченості, сіра, безбарвна, — де ж її 
недавнє кольорове буйство, гаряча пристрасть голубизни?

І — ліс. Саме в лісі найвиразніше видно всю грізну невідворотність і 
неминучість ворожої навали, пойменованої туманом.  Тут завойоване кож-
не дерево, кожен кущик, кожна бадилинка. Й повсюдно — мовби дим і чад 
недавньої битви, могутньої кривавої чвари. У січі подертий одяг густо за-
стелив землю і поодинокими клаптиками, стьожками, стрічками неквапно 
сіється і сіється. Ці клаптики, стьожки, стрічки — зів’ялі листки, що напов-
нили довколишнє повітря, що творять у його відчутній товщі свій нелегкий 
останній політ (Є. Гуцало).

 ІІ. Виділені слова замініть доречними синонімами.

 ІІІ. За цим зразком складіть і запишіть розповідь про осінній туманний день.

10. Слова запишіть у дві колонки: 1) у які вставлено м’який знак; 2) у які не 
треба вставляти м’якого знака.

Зненац..ка, лар..ок, уйгурс..кий, дз..вякати, знат..ність, звіл..нити,  
лар..ки, (на) стеж..ці, (у) мис..ці, винос..ся (наказовий спосіб), ущіл..нення, 
ус..мішка, камін..чик, Тан..чин, (у) жмен..ці, путивл..ський, уман..ський, 
розріс..ся, вгомониш..ся, їдал..ня, брин..чати, (в) колис..ці, освіт..ній, ве-
летен..ський, різ..бяр, осмілят..ся, ател..є, (багато) облич.., безбат..ченко,  
т..мяний.

 З других букв (слів, що в дужках, не враховувати) прочитаєте вислів Ґалілео 
Ґалілея.

 § 2. Лексика. Синоніми
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 § 3. Омоніми й пароніми 

  омоніми — слова, що звучать однаково, але мають зовсім 
різне значення. Пароніми — слова, дуже подібні за звучанням, 
можуть бути і близькі за значенням, але не тотожні. 

У реченнях На подвір’ї лежала пара волів (А. Шиян). Пара 
клубилась над опуклими ребрами конячини (О. Ільченко) вжито 
ніби те саме слово, насправді ж це два різні слóва: перше означає 
«двоє», друге — «газоподібний стан води». Це омоніми.

У реченнях Я людина бідна… в мене ледве зайва гривня знай-
деться (І. Нечуй-Левицький). Пастух знайшов у приміському 
лісі гривну, яку носив на грудях Мономах (М. Руденко) слова 
гривна і гривня звучать майже однаково, проте мають зовсім різ-
не значення: перше — «грошова одиниця», друге — «нашийна 
прикраса». Це пароніми. Пароніми дуже легко можна сплутати.

11.  Прочитайте речення, знайдіть у них омоніми й поясніть їхнє значення, виходячи 
з контексту.

1. Не співає соловейко, лиш деркач дере, вмерла вже весна весела, жаль 
мене бере (Дніпрова Чайка). 2. Як свіжий, віником він зветься, а як приста-
рів — деркач (Л. Глібов). 3. Біжать отари, коні ржуть, реве тяжкий бугай на 
буйнім пасовищі (М. Рильський). 4. Пір’я болотного бугая кольору очерету. 
5. Швачка встала, випроставши свій зігнутий стан (Леся Українка). 6. Га-
дали ми, що тайно в стан ворожий проникнув ти (І. Кочерга). 7. Криниця 
в балці, журавель при ній (М. Рильський). 8. Стіна тріснула, розійшлася, 
балки підгнили — падали (Панас Мирний).  9. По річці — свіжий санний 
слід (Г. Тютюнник). 10. Вади неробства слід долати працею (Сенека).

12. Спишіть речення, підкресліть пароніми і поясніть відмінність у значенні.

1. Здавалося, що це вплинуло корисно на відносини між братами 
(І. Франко). 2. А я хочу бути дужим у всіх відношеннях (Олесь Гончар).  
3. Кришталем заіскрилася роса по зеленій траві (Панас Мирний). 4. В май-
бутньому кіноплівку, кажуть, замінить кристал (Олесь Гончар). 5. В Насту-
сі уже зарані розвилась уява та мрійність (І. Нечуй-Левицький). 6. Про село 
вона мала досить туманне уявлення (С. Добровольський).

Повторення
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13. Утворіть словосполучення, правильно поєднуючи пароніми зі словами, що в 
дужках, і запишіть їх.

1. Батьківський, батьків (комітет, робота). 2. Пам’ятка, пам’ятник (пое-
тові, старовини). 3. Робочий, робітничий (селище, одяг). 4. Рідкісний, рід-
кий (ліс, краса). 5. Сніговий, сніжний (хмара, зима). 6. Первинна, первісна 
(природа, обробка). 7. Повстати, постати (з руїн, проти ворога). 8. Військо-
вий, воєнний (стан, суд). 9. Виборний, виборчий (орган, закон).

14. Слова запишіть у дві колонки: 1) з апострофом; 2) без апострофа.

Різдв..яний, св..ятковий, острів..янин, сурм..яний, медв..яний, дух - 
м..я ний, зм..яклий, присв..ята, слов..яни, тьм..яний, дзв..якнути, цв..ях, 
пір..я, рут в..яний, знічев..я, ін..єкція, моркв..яний, мавп..ячий, з..ясувати, 
різьб..яр, ім..я.

 З других букв першої колонки прочитаєте слово, яким закінчується вислів Імма-
нуїла Канта: «Закон, що живе в нас, називається…».

 § 4. Фразеологізми

  Стійке неподільне сполучення слів, що виражає цілісне зна-
чення, називають фразеологізмом. Фразеологізмам властива 
образність й емоційне забарвлення.

Наприклад, вислів ворушити мозком має цілісне значення 
«міркувати» й певне іронічне забарвлення, як в уривкові: Що ж, 
потилицю хіба чухати? Треба мозком ворухнути (А. Головко) — 
мовляв, не бідкатися й не скаржитися, а головою працювати. 

Відповідно до того, як їхнє значення залежить від значення 
слів, з яких вони складаються, фразеологізми бувають:

а) такі, значення яких не випливає зі значення окремих слів: 
бути на сьомому небі (бути щасливим), є лій у голові (розумний), 
показати, де раки зимують (провчити), п’ята колона (дивер-
санти);

б) такі, про значення яких можна здогадатися зі значення ок-
ремих слів: біла ворона (незвичайний), дірка з бублика (нема ні-

 § 4. Фразеологізми
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чого), переступати з ноги на ногу (ніяковіти), серце мохом об-
росло (збайдужілий).

Відповідно до того, у ролі якої частини мови вони виступають 
у реченні, фразеологізми бувають:

а) іменникові (хто? що?): білий світ, буря в склянці води, сон 
рябої кобили;

б) прикметникові (який?): не з полохливого десятка, як з 
клоччя батіг, одного поля ягода;

в) числівникові (скільки?): як кіт наплакав, як маку, на за-
ячий скік;

г) дієслівні (що робити? що зробити?): підводити очі, роз-
плутувати вузол, не лазити за словом у кишеню;

ґ) прислівникові (як? де? коли? і под.): з відкритим серцем, 
крок за кроком, до останнього подиху, вздовж і впоперек;

д) вигукові: от тобі й на, тим-то й ба, ні пуху ні пера.
Частина фразеологізмів має форму речень: у чужій хаті й трі-

ска б’є, горобці цвірінькають у голові, свіжим вітром повіяло.
Фразеологізми, як правило, з мови на мову дослівно не пере-

кладаються.
До фразеологізмів відносимо й крилаті слова — влучні вислови 

видатних осіб, вислови з художніх та історичних творів: всякому 
городу нрав і права, славних прадідів великих правнуки погані, 
досвітні вогні, перейти рубікон, ахіллесова п’ята.

15. Доберіть до поданих слів з довідки фразеологізми й запишіть їх у тому самому 
порядку.

Як хочеш, зазнати невдачі, небагатослівний, нерозлучні, допомогти, 
нерозторопний, дуже молодий, без діла, порозумітися, зазнаватися, діяти 
обережно, замріюватися.

Довідка: витати в хмарах, вольному воля, водою не розлити, голова 
половою набита, знайти спільну мову, кирпу гнути, оглядатися на задні 
колеса, молоко на губах, плече підставити, склавши руки, скупий на слова, 
юшки шилом вхопити.

 З других букв перших слів записаних фразеологізмів прочитаєте закінчення ви-
слову Г. Сковороди: «Одне мені тільки близьке, вигукну я:…!»

Повторення
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16. Прочитайте речення, випишіть фразеологізми й поруч запишіть їхнє значення.

І. 1. Диво дивне сталося з Йосипом: то, бувало, нікому на світі не всту-
пить, не послухає нікого, а то хоч у вухо бгай (Панас Мирний). 2. Тепер 
уже всі глянули на Миколу, вишкірили зуби, сміються. Справді ж бо — схо-
жий Микола на вихователя, як батіг на мотовило (Ю. Збанацький). 3. Ні, 
вона мене не проведе, наскрізь її бачу, що воно за цяця (Панас Мирний).  
4. Вона, здається, далі свого носа не бачить. Аби їй було добре та тепло, а 
там хоч потоп (В. Кучер). 5. За одним рипом з Остапом і Мусій вийшов з 
хати (А. Головко).

ІІ. 1. Схопився я, озираюсь по хаті. А надворі вже почало на світ благо-
словлятися (І. Нечуй-Левицький). 2. Його кипуча енергія часом била через 
край, і тоді зупинити її міг тільки широкий батьків, з мідною пряжкою ре-
мінь (В. Козаченко). 3. Він смирний чоловік і багатіє думкою, що такий-то 
вже хороший, такий-то вже молодець (Марко Вовчок). 4. Так же піп не 
в тім’я битий, його не обдуриш (Лесь Мартович). 5. Так нащо ж ви мені 
проти ночі таке говорите? Мене вже з-за плечей бере (Г. Квітка-Основ’я-
ненко).

17. Запишіть слова у дві колонки: 1) з подвоєнням узятих у дужки букв; 2) без 
подвоєння.

Прославле(н)ий, спі(в)ітчизник, розрі(с)я, дерев’я(н)ий, спасé(н)ий, 
здрібне(н)ий, букве(н)ий, верши(н)ий.

 З других букв має скластися слово, яким закінчується вислів О. Довженка: «Все 
найдорожче і найважче…».

18. Що відповів Сашко Щупачок? Пам’ятайте: Сашкові відповіді завжди до-
тепні, але не образливі. Отож подумайте.

Сашко Щупачок зараз у восьмому класі. А це сталося в другому чи тре-
тьому. Якийсь малюк, сердитий на нього, почав прозиватися:

— Саша — кваша, Саша — кваша. 
Сашко йому спокійно відповів:
— Я не Саша, а Сашко.
Тоді хлопчак, не знайшовши нічого кращого, почав вигукувати:
— Щупачок, Щупачок!
А Сашко йому каже: ...

 § 4. Фразеологізми
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Розвиток мовлення

І. Книга — скарбниця знань і мови
19.  І. Прочитайте текст про роль книги в житті видатних людей.

Геніальний Іван Франко, який сам написав по-
над 100 томів книжок, постійно читав. Читання роз-
виває розум людини, розширює межі її знань про 
інших людей і про світ, збагачує її мову. Тож Іван 
Франко мав рацію, коли стверджував:

Книги — морська глибина:
Хто в них пірне аж до дна,
Той, хоч і труду мав досить,
Дивнії перли виносить.

Великий Тарас Шевченко перечитав усе, що 
потрапляло йому під руку — українською, росій-
ською, польською, французькою мовами. Ось, на-
приклад, свідчення панського кухаря про перебу-
вання Тараса Шевченка у Мар’янівці в поміщика 
О.А. Лук’яновича у 1845 році: «У вільний від ма-
лювання портретів час він майже завжди вдень за-
лишався у своїй кімнаті, постійно читав книжки, 
які брав із панської бібліотеки». А бібліотека була 
велика — розміщалася у двох кімнатах просторо-
го панського палацу. 1857 року, готуючись після 

десяти років неволі нарешті покинути місце свого заслання, в «Щоден-
нику» 5 липня він скаржився: «Що ж робити без книжки в такій повіль-
но-спокійній подорожі, як плавання по Волзі від Астрахані до Нижнього?.. 
І справді, що я буду робити цілий місяць без хоч якої-небудь книжки?»  
І вже в Нижньому Новгороді 6 листопада не без задоволення записує: «Піс-
ля десятилітнього посту я враз накинувся на книжки…»

 ІІ. А ви любите читати книжки? Яким книжкам віддаєте перевагу — традиційним 
чи електронним?

20.  Прочитайте уважно текст, визначте його основну думку. Як автор аргументує її?

Книга — то джерело знань. Ще стародавні єгиптяни говорили: «Ти по-
винен звернути своє серце до книг. На світі нічого немає кращого за книги. 
Я хотів би показати твоїм очам їхню красу...». А великий римський трибун 
Цицерон сказав: «Дім, у якому немає книг, подібний до тіла без душі».

Іван Франко

Тарас Шевченко

Повторення
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Можна багато навести мудрих слів, сказаних великими людьми. Так, 
приміром, Декарт писав: «Читання книги — це ніби розмова з найкращими 
людьми минулих віків». Тарас Шевченко говорив: «Книги мені потрібні, як 
хліб насущний».

Книга таїть у собі мудрість для багатьох. Найкращі книги стали без-
смертними, вони увійшли в скарбницю світової культури, у них мудрість і 
краса, глибина людських переживань і поклик до щастя (І. Цюпа).

21.  І. Прочитайте уривок з книжки «Мій Дагестан» дагестанського письменника Ра-
сула Гамзатова (1923–2003).

Коли біля аулу Кумух після жорстокої битви з ордами Тимура горці 
збирали трофеї, в кишені одного вбитого знайшли книжку. Гортали її сто-
рінки, схилялися над літерами. Але жодного не знайшлося серед них, хто 
міг би читати. Хотіли були горці спалити книжку, подерти її й пустити за 
вітром, та вперед вийшла розумна, хоробра Парту-Патімат. Вона сказала:

— Бережіть її разом зі зброєю, що дісталася вам від ворога.
— Навіщо вона потрібна? Все одно ніхто з нас не вміє її читати!
— Якщо ми не зуміємо прочитати цю книжку, прочитають наші діти, 

онуки. Адже невідомо, що в ній є. Можливо, в ній наша доля.
Під час битви Сураката Тінусинського з арабами один полонений араб 

віддав горцям коня, зброю, щит. Але книжку, сховану на грудях, не хотів 
віддати. Суракат повернув полоненому зброю й коня, а книжку наказав 
забрати. Він сказав:

— Коней і шабель у нас самих досить, а книжки немає жодної...
Здивувалися воїни й спитали свого полководця:

 § 4. Фразеологізми
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— Навіщо нам книжка? Ми не тільки читати не вміємо, ми навіть не 
знаємо, як її правильно тримати. Хіба розумно брати її замість коня й зброї?

— Настане час, і її прочитають. Настане час, вона замінить горцям і 
черкеску, і папаху, і коня, і кинджал.

Коли справи іранського шаха, який напав на Дагестан, стали кепськи-
ми, він закопав у землю дорогоцінності, що їх завжди возив із собою. Свід-
ків шах повбивав. Проте Муртазалі-Хан знайшов цю яму й виявив скри-
ні з золотом, сріблом, коштовним камінням — усе, що встиг награбувати 
іранський шах. На двадцятьох мулах повезли шахове добро. Серед інших 
скарбів трапилося кілька перських книжок. Оглянувши увесь скарб, батько 
Муртазалі-Хана, безрукий Сурхат сказав:

— Сину мій, великий скарб знайшов ти. Роздай його воїнам. А схочеш — 
продай. Він все одно вичерпається. Але й через сто років горці знайдуть 
перла, сховані в оцих книжках. Не віддавай їх. Вони дорожчі за всі дорого-
цінності (З аварської переклав Д. Бобир).

 ІІ. Поясніть значення слів аул, орда, горець, трофей, черкеска, папаха, кин-
джал, кепський, дорогоцінності, скарб, перла.

 ІII. Що ви можете сказати про книжки, про закладену в них мудрість, про їхню 
цінність, про потребу читати їх? Свої міркування запишіть.

Повторення
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 § 5. Роль синтаксису й пунктуації в мові

  Граматика як сукупність мовних правил складається з мор-
фології та синтаксису.

Морфологія встановлює граматичні властивості певних розря-
дів слів. Наприклад, іменники відповідно до потреби змінюють-
ся за відмінками (думка, думки, думці, думкою і т. д.) та числами 
(думка, думки); дієслова — за часами (думав, думаю, подумаю), 
особами (думаю, думаєш, думає), числами (думає, думають) тощо.

А синтаксис визначає, як ці граматичні властивості (відмінки, 
числа, часи, особи тощо) треба використовувати, щоб з окремих 
слів утворити речення.

Наприклад, маємо набір повнозначних слів: чорний, земля, 
білий, хліб, родити. Щоб утворити з них речення, згруповуємо 
їх у словосполучення: хліб родить, хліб білий, родить на зем-
лі, на землі чорній. Потім ці словосполучення за певною схемою 
об’єднуємо в речення: На чорній землі білий хліб родить (Нар. 
твор чість).

Як видно з цього прикладу, синтаксис складається з двох ча-
стин: синтаксис словосполучення і синтаксис речення.

отже, синтаксис — це сукупність правил творення сло-
восполучень і речень.

Синтаксисом називають також науку, яка вивчає ці правила.
Щоб передати на письмі інтонаційні, структурні та інші осо-

бливості речення, нерідко доводиться, крім букв, використову-
вати також розділові знаки: крапку, знак питання, знак оклику, 
кому, крапку з комою, тире, двокрапку, дужки тощо.

Сукупність правил вживання розділових знаків у ре-
ченні й тексті називається пунктуацією.

22.  Складіть речення з поданими групами слів так, щоб вийшов текст (використо-
вуйте, крім цього, службові частини мови).

1. Блиснути, сонце, хмара, мій, вікно. 2. Кімната, зробитися, затишно, 
світло. 3. Стеля, застрибати, сонячний, зайчик, дощовий, калюжа. 4. Відра-
зу, я, розвіятися, настрій, марудний.

Синтаксис і пунктуація 
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23.  За допомогою розділових знаків змініть зміст поданих речень.

1. Так ніхто не втомився. 2. Пташка здається поранена. 3. Річка влітку 
звичайно висихає. 4. Допомогти не можна відмовити. 5. Косити не будемо 
спати ходімо на луг.

24. І. Прочитайте вголос, звертаючи увагу на розділові знаки, текст про Кон-
ституцію України. Порівняйте речення за будовою. Чи багато речень побудо-
вано однаково? Знайдіть їх.

Уранці 28 червня 1996 року, коли сонце піднімалося на безхмарне бла-
китне небо, а комбайни виходили на стиглі пшеничні лани, у Києві було 
прийнято Конституцію незалежної України.

Шлях до неї був дуже довгий і нелегкий. Після того як монгольські орди 
зруйнували давню українську державу — Київську Русь, українці сімсот 
п’ятдесят років вели вперту, важку боротьбу за свою незалежність. Не ти-
сячі — мільйони їх наклали життям у боях із різними загарбниками, зігни-
ли у тюрмах, на каторгах, в Сибіру, були знищені голодоморами. Тільки за 
те, що були українцями й хотіли волі.

Мов короткочасні просвітки, на тому тернистому шляху зблиснули укра-
їнська козацька держава, Українська Народна Республіка. І погасли, за-
литі кров’ю. Але боротьба за незалежність ні на хвилину не припинялася. 
Вона була то відкритішою, то прихованішою. І закінчилася перемогою.

24 серпня 1991 року, як наслідок цієї багатосотрічної наполегливої бо-
ротьби, було проголошено відновлення самостійної української держави — 
України. І це зафіксовано в першій статті нашої Конституції: «Україна є 
суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава».

У Конституції закріплено право української нації на вільний розвиток, 
на розбудову її культури, на примноження духовних багатств. Таку можли-
вість відкриває стаття десята, у якій сказано: «Державною мовою в Україні 
є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонуван-
ня української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території 
Украї ни». Адже мова — це душа народу. І цю душу раніше всіляко вбивали.

Конституція водночас гарантує право всіх національних меншин в 
Україні користуватися своїми національними мовами, розвивати свої на-
ціональні культури.

Держава, за Конституцією України, бере на себе обов’язок дбати про 
забезпечення прав і свобод як усього народу, так і кожної людини зокрема. 
У статті третій говориться: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цін-
ністю». Нічого ціннішого за людину в нашій державі немає. І всі люди є 
рівними у своїй гідності й правах.

 § 5. Роль синтаксису й пуктуації в мові
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Громадяни України, зі свого боку, повинні неухильно дотримувати-
ся Конституції України та її законів, шанувати права й свободи, честь і 
гідність інших осіб. Їхній обов’язок — захищати цілісність і незалежність 
України, дбати про її добробут. Добробут України — це добробут кожного 
з нас.

«Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо 
при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки 
перед суспільством, у якому забезпечується вільний і всебічний розвиток 
її особистості», — сказано в двадцять третій статті Конституції України. 
Права й обов’язки взаємопов’язані: без обов’язків немає прав, а права на-
кладають певні обов’язки (І. Ющук).

 ІІ. Поясніть значення слів незалежність, каторга, просвіток, суверенний, 
демократичний, соціальний, правовий, функціонування, сфера, гаранту-
вати, честь, гідність, недоторкáнність, добробут.

 III. Яка відмінність у значенні слів недоторкáнний і недотóрканий? Як вони 
вимовляються?

 IV. Випишіть слова з апострофом, крім тих, що повторюються. Написання їх 
поясніть.

 V. Розкажіть про шлях України до незалежності та власної Конституції. Легкий 
чи важкий він був? Запишіть план своєї розповіді.

25. Прочитайте речення, знайдіть фразеологізми, випишіть і поясніть їхнє значен-
ня. Пояснення запишіть.

1. Побував-таки в бувальцях, бачив білий світ. Атож! Довелось ковтнути 
і солоного, і гіркого (С. Журахович). 2. Катруся зросла білоручкою, мати не 
дозволяла їй і за холодну воду братись (Ю. Збанацький). 3. Я зосталась при 
панії, як і була. Ще гірш надо мною коверзує вона, ще гірш варить з мене 
воду (Марко Вовчок). 4. Еге, вже сонечко високо підбилося, а в мене ще й 
ріски в роті не було (М. Кропивницький). 5. Не годиться старій людині бути 
на побігеньках у молодих (З. Тулуб).

26. Запишіть слова в дві колонки: 1) з апострофом; 2) без апострофа.

Здр..япати, вовн..яний, арф..яр, обмір..яти пам..ять, об..їзд, присв..я та, 
моркв..яний, цв..ях, остров..янин, різдв..яний, стрем..янка, плісн..ява,  
тьм..яний, зв..язок, подвір..я, знехот..я, сер..йозно.

 З других букв виписаних слів прочитаєте закінчення вислову давньоримського 
філософа Сенеки Молодшого: «Нема рабства ганебнішого, ніж…».

Синтаксис і пунктуація 



словосполучення
§ 6. Лексичні й синтаксичні     
       словосполучення
§ 7. Сурядні словосполучення
§ 8. Підрядні словосполучення
§ 9. види підрядного зв’язку між словами  
       у словосполученнях
§ 10. Складні випадки керування 
§ 11. Синоніміка словосполучень і слів



28

 § 6. Лексичні й синтаксичні 
словосполучення

27.  Спробуйте поєднати між собою кожне слово першої групи із кожним словом 
другої групи: 1) стояти перед, заплющити; 2) очі, двері. Чи завжди це мож-
ливо? А якщо можливо, то що треба зробити зі словами, щоб приєднати їх одне 
до одного? Що ви можете сказати про значення словосполучень, які вдалося 
утворити?

 Повнозначні слова об’єднуються парами не будь-як, а за пев-
ними правилами.

По-перше, вони мають підходити одне до одного своїм значен-
ням. Наприклад, можна об’єднати слова вродлива і дівчина, кри-
чати і голосно, але не поєднуються між собою слова вродлива і 
хустка, кричати і яскраво.

По-друге, ці слова повинні граматично пристосовуватися одне 
до одного. Наприклад, щоб об’єднати прикметник високий з 
іменником сосна, треба в прикметнику змінити рід: висока сосна.

Словосполучення можуть творити лише повнозначні слова. 
Поєднання повнозначного слова зі службовим (біля хати, щоб 
зрозуміти, майже година) не є словосполученням.

Смислове й граматичне поєднання двох або більше 
повнозначних слів називається словосполученням.

Словосполучення бувають лексичні (стійкі) та синтаксичні 
(вільні).

1. Лексичні словосполучення існують у мові в готовому вигля-
ді і завжди називають одне поняття: на носі зарубати (запам’я-
тати), з доброго дива (безпричинно), море по коліна (байдуже),  
і вдень і вночі (постійно), куряча сліпота (хвороба очей), коефі-
цієнт корисної дії (термін з фізики), Чорне море, Біла Церква 
(географічні назви).

У реченнях лексичні словосполучення завжди виступають як 
один член: 1. Од страху (що зробив?) з плигу збився. 2. Турна 
розбишаки, вам більше (чого не робити?) рясту не топта-
ти (І. Котляревський).

Словосполучення
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2. Синтаксичні словосполучення утворюються у процесі мов-
лення, і кожне слово в них зберігає своє лексичне значення: іти 
дорогою, іти з братом, літній ранок, батько і мати.

Якщо у словосполучення об’єднуються слова з віддаленим лек-
сичним значенням, може виникнути метафора: ключі від щастя, 
крилата думка, свічки каштанів, сонце сміється.

3. Від речення словосполучення відрізняється тим, що воно:
а) не є одиницею спілкування (само по собі не передає ніякої 

думки);
б) не має інтонації, властивої реченню;
в) є лише будівельним матеріалом для речення.
4. Синтаксичні словосполучення, утворені з двох повнозначних 

слів, називаються простими: осінній день, розмова з товаришем, 
брат і сестра.

Синтаксичні словосполучення, утворені з трьох і більше пов-
нозначних слів, називаються складними: холодний осінній день; 
сердечна розмова з товаришем; мама, брат і сестра. Складні 
словосполучення можна розкласти на прості.

5. Багатозначні слова свого конкретного значення набувають у 
словосполученні. Слово груша може означати і «дерево», і «плід». 
Але в словосполученні яблуня і груша — це «дерево», а в сло-
восполученні яблуко і груша — це «плід». Так само слово жито 
може означати і «рослина», і «зерно». Але у словосполученні зеле-
ніє жито — це «рослина», мелють жито — це «зерно».

6. Слова у словосполучення об’єднуються або як рівноправні 
(весна і літо), або як нерівноправні (рання весна). Відповідно до 
цього словосполучення бувають сурядні та підрядні.

28.  З поданими словами утворіть прості словосполучення, добираючи до них від-
повідні слова з дужок.

1. (Книжковий, книжний) шафа. 2. (Книжковий, книжний) стиль. 3. Ве-
села (кампанія, компанія). 4. Посівна (кампанія, компанія). 5. (Ефектний, 
ефективний) метод. 6. (Ефектний, ефективний) трюк. 7. Передплата, під-
писка) на газети. 8. (Табун, отара) коней. 9. (Табун, отара) овець.

 § 6. Лексичні й синтаксичні словосполучення
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29.  Випишіть лише лексичні (стійкі) словосполучення. З трьома з них складіть ре-
чення.

За тридев’ять земель, у далекій країні, кинути лихом об землю, як у рот 
води набрати, нічим не журитися, прикусити язика, потрапити в халепу, 
статися несподівано, як сніг на голову, ні за цапову душу, пропасти марно, 
п’ятами накивати, ні в тин ні в ворота, страх проймає, боїться всього.

30.  Спишіть, виділені слова замініть лексичними (стійкими) словосполученнями, 
поданими в довідці.

1. Я ж тебе люблю й ладен за тебе вмерти. 2. Оце мені, дочко, за тобою 
добре, хоч нічого не роби. 3. Кума десь пропала безслідно. 4. Онися вибігла 
на город і стала кричати. 5. Вона була цікава, розумна й дотепна. 6. Не 
люблю я покорятись та принижуватись перед будь-ким. 7. Не вірить вра-
жий пан (З тв. І. Нечуя-Левицького).

Довідка: неначе крізь землю провалилась; як у Бога за дверима; підня-
ла ґвалт; душу оддати; гостра на язик; гнути перед усяким дідьком спину; 
сядь та й руки згорни; не йме віри.

31.  І. Прочитайте текст. Випишіть лексичні словосполучення. Поясніть, чому ви 
вважаєте, що це лексичні, а не синтаксичні словосполучення.

Хо сидить посеред галяви, а навкруги його панує мертва, прикра тиша. 
Все живе, затаївши духа, не співає, не кричить, не ворушиться, не жиє. Від 
ведмедя до мурашки — все спаралізоване страхом. Рослини бояться навіть 
тягти сік із землі, пити холодну росу, виправити зібгані листочки, розгор-
нути звинені на ніч квітки...

Хо сидить на росяній траві, а стара пам’ять його 
підсовує йому образи, де свіжими яскравими фарба-
ми малюються події духу людського. Ось і ті високо-
сті, на які здійнятись може вільний дух людський, а 
ось і ті провалля, де на дні самому, скутий, як невіль-
ник, плазує він у поросі й темряві... Ось, волочучи 
кайдани, покволом, віками цілими, проходять люди, 
забиті, залякані люди, і не насмілюються звести очі 
на Хо, глянути страхові в вічі... Хо знає, що тільки 
одиниці зважуються на се, а зважившись, знахо-
дять силу розбити кайдани... Ой, коли б хоч одиниць 
тих було більше, може, не довелося б старому мор-
дуватись отак, блукаючи по світах, може б, зложив 
він свої кістки в домовину, бо вже ті кістки давно 
просяться на спочинок... Ех, коли б... А тим часом 
страх владно панує на землі, змагається з приязню, 

Словосполучення
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з чесними пориваннями, з обов’язком, ламле життя, безсилими чинить не 
то поодиноких людей, ба й цілі народи... Страх! Прищеплений дитині, ви-
плеканий анормальними умовами суспільними, він стає чіпкою пошестю, 
робиться потугою, що тамує вічний поступ усього живучого... Страх!.. Хо — 
страх! А який з його страх, коли він виразно почуває себе порохном, неміч-
ною руїною, яку тільки полохливість людська жене з кінця в кінець світу, 
наперекір волі Хо робить його злим генієм людськості... Ех доле, доле щер-
бата! Товчись, мов Марко по пеклі... От і тепер: гарно навкруги, спочити б, 
а пора на роботу... на роботу! Хе-хе! Ну, уставай, діду, пора!.. 

(М. Коцюбинський. «Хо»).

 II. Поясніть значення слів спаралізований, зібганий, покволом, мордувати-
ся, поривання, анормальний, чіпкий, пошесть, потуга, тамувати, по-
ступ, геній.

 III. Яке значення в тексті має слово забиті?

 IV. Випишіть пасивні дієприкметники, поясніть правопис суфіксів у них.

 V. Від якої неозначеної форми дієслова — волокти чи волочити — утворено 
дієприслівник волочучи? Поясніть.

 VI. Двічі в тексті вжито діалектну форму займенника його замість нього. Знай-
діть ці речення.

32.  Прочитайте речення, знайдіть фразеологізми, випишіть їх і поясніть їхнє зна-
чення. Пояснення запишіть.

1. Соломія не тратила надії й навіть не дуже журилась. Молодість брала 
своє. 2. Андрія взяло за живе. Він теж хотів, щоб його слухали, почули все 
його життя. 3. Засмутився Карпо, не їсть, не п’є, як ніч ходить. Глузують 
наші, на сміх його беруть. 4. Мати стогне, а Харитю живий жаль бере за 
серце. 5. Утома була така сильна, що брала верх над усім: вони просто впа-
ли (З тв. М. Коцюбинського).

33. Від поданих дієслів утворіть пасивні дієприкметники і запишіть у дві ко-
лонки: 1) з суфіксом -ен-; 2) з суфіксом -ан-. Дієприкметники з буквосполу-
ченнями дж та ждж підкресліть.

Спорудити, прикрасити, відремонтувати, устаткувати, заїздити, ство-
рювати, огородити, знести, пустити, висипати, знервувати, вишукати, 
стригти, визволити.

 З других букв прочитаєте закінчення вислову давньогрецького філософа Пла-
тона: «Усіма силами душі треба…».
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