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Дорогі учні!
Дев’ятий клас. Отже, були і перший, і другий, і третій. І в кожному класі 

ви щось вивчали, про щось вам розповідали.
У першому класі ви вчилися гарно виводити букви, правильно читати й 

розуміти прочитане. І в наступних ви опановували багатство нашої мови, 
засвоювали нові слова, вирази, знайомилися з деякими її особливостями. 

Систематичний курс рідної мови почався з п’ятого класу. Тут ішлося 
передусім про звуки рідної мови і про те, як їх точно позначати на пись-
мі. У шостому-сьомому класах ви розглядали розподіл слів за частинами 
мови. Адже кожна група слів має своє призначення в мовленні й відповідно 
свої специфічні особливості: одні називають предмети, інші — ознаки, ще 
інші — дії, а ті пов’язують слова між собою; одні змінюються за відмінка-
ми, інші — за часами, ще інші — незмінювані. І все це для того, щоб із слів 
творити речення, а із речень — різні висловлювання.

У восьмому класі ви подалися в синтаксис — алхімію слова. Пам’ятаєте 
з давньої історії: алхіміки поєднували різні елементи, щоб перетворити їх 
на золото. А в мові ми по-різному поєднуємо слова, щоб перетворити їх на 
речення — засіб вираження думок.

Від слова до речення переходимо не відразу. Слова поєднуються спочат-
ку в словосполучення — тут вони набувають свого потрібного для виражен-
ня певної думки значення. Потім зі словосполучень творимо речення.

Прості речення, які розглядали у восьмому класі, бувають розповідні, 
питальні й спонукальні, неокличні й окличні, з підметом та присудком і 
тільки з одним головним членом речення, особові й безособові, поширені й 
непоширені, повні й неповні, з однорідними членами й без них, з відокрем-
леними членами й без них, з внесеннями й без них. І кожне таке речення 
будується по-своєму і має свої виражальні можливості. 

З простих речень творяться складні як виразники складнішої думки. 
Про них піде розмова в дев’ятому класі. Складні речення бувають з рів-
ноправними і нерівноправними частинами. Перші звичайно становлять 
перелік однопланових явищ, однорідних думок. Роль других інша: у них 
залежна, підрядна частина називає те, для чого, як правило, нема окремого 



слова чи словосполучення в мові, щоб виразити думку. Таким чином, під-
рядна частина тут виконує роль якогось члена головного речення, водночас 
увиразнюючи його характеристику. Складні безсполучникові речення, які 
стоять поряд з першими двома, надають мовленню емоційності. Кожному 
своє призначення.

Проте одне речення, навіть складне, далеко не завжди в змозі вичерпно 
передати складну думку. Її уточнюють, конкретизують суміжні речення. 
Таким  чином виникає синтаксична єдність, яка потім разом з іншими та-
кими ж єдностями входить у найвищу структуру мовлення — у текст.

Отже, у дев’ятому класі ви завершуєте усвідомлення мови як логічної 
побудови: звук — морфема — слово — словосполучення — речення — син-
таксична єдність — текст. Творення і сприймання текстів (зв’язних вислов-
лювань) — постійна потреба людини.



ВСТУП

§1. Розвиток української мови
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Вступ

 § 1.	 Розвиток	української	мови

 Розвиток української мови безперервно триває щонайменше три 
тисячоліття, а то й більше. Її діалекти як окремої слов’янської мови ви-
ділилися в VІ столітті, коли частина слов’янських племен, рятуючись 
від навали тюркомовних аварів, подалася на південь і захід з терито-
рії між Карпатами й Дніпром (теперішні південні й західні слов’яни). 
Наші ж предки залишилися на своїй землі і перетривали аварів. 

Українською мовою наші предки складали пісні, колядки, щедрівки, 
гаївки (веснянки), казки, легенди ще в дохристиянські часи. Hею роз-
мовляли Володимир Великий, Ярослав Мудрий, її знали автори «По-
вісті врем’яних літ», «Слова о полку Ігоревім», хоч і писали свої твори 
старослов’янською мовою, тобто староболгарською, якою Кирило й Ме-
фодій переклали богослужбові книги, поширюючи християнство серед  
слов’ян. Володимир Великий з прийняттям християнства запровадив її 
в Русі як літературну. 

Якийсь час (у ХІV–ХVІ століттях) українська мова, точніше говірка 
української волинської шляхти, була літературною в Литовсько-Русь-
кому великому князівстві. Нею укладали закони, вели судові справи, 
писали ділові документи, розмовляли в канцеляріях.

Сучасна розмовна українська мова сформувалася з різних діалектів 
у ХVІ–ХVІІІ століттях серед козаків на Запорозькій Січі, куди тисячами 
сходилися молоді завзяті люди з усіх українських земель, щоб борони-
ти права свого народу. Літературною її зробили Іван Котляревський і  
геніальний Тарас Шевченко та їхні наступники, коли ще її й не вивча-
ли ані в університетах, ані в школі.

Українська мова — одна з найрозвиненіших мов світу. Вона має  
добре опрацьовану систему стилів: розмовний, художній, публіцистич-
ний, науковий, діловий, конфесійний. Hадзвичайно багатий її словни-
ковий склад, розвинена синоніміка: далеко не повний одинадцятитом-
ний «Словник української мови» містить понад 134 тисячі слів (вчені 
вважають, що їх, якби всі зібрати, набереться й 300 тисяч, а може, й 
більше). Її граматична система чітка, логічна. Вона мелодійна, співуча. 
Українською мовою чудово звучать Біблія й Гомерова «Одіссея», «Де-
камерон» Дж. Боккаччо і «Дон-Кіхот» М. Сервантеса, «Євгеній Онє-
гін» О. Пушкіна і «Пан Тадеуш» А. Міцкевича. Hею створено понад  
200 тисяч народних пісень, велика художня література, написано  
тисячі наукових праць. Hема таких високих почуттів і таких глибоких 
думок, щоб їх не можна було висловити нашою мовою. 
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§ 1. Розвиток української мови

Кожна країна, як правило, має свою єдину державну мову. Hапри-
клад, у Франції це французька мова, в Англії — англійська, в Іспанії — 
іспанська, у багатонаціональній Росії — російська. Цією мовою вида-
ються державні закони, постанови, розпорядження, її вживають в усіх 
державних і недержавних установах, в армії, нею ведеться навчання в 
школах і вищих навчальних закладах, пишуть наукові праці, користу-
ються засоби масової інформації тощо. Держава дбає, щоб усі її грома-
дяни добре знали цю мову, щоб нею видавалося якомога більше книг, 
журналів, газет, щоб вона всебічно розвивалася. В Україні, відповідно 
до Конституції України, такою мовою є українська мова. 

1.  Прочитайте міркування Олеся Гончара, висловлені ним під час першого Свята 
української мови в Полтаві 1988 року. Яка основна думка його виступу? Звер-
ніть увагу на виділені слова.

Чуємо деколи, що мова наша не багата нюансами, не така витончена, 
як, скажімо, французька. Але звідки ж тоді в українських піснях оця ес-
тетична чистота, цнотлива краса, рідкісна милозвучність, звідки таке ба-
гатство поетичної символіки і оця мистецька довершеність, музичність 
образів, що приваблювали і Бортнянського, і Бетховена, і Лисенка, і ще 
багатьох композиторів — класиків і сучасних. Кажуть, що твір іноді огруб-
ляється в українських перекладах. Може, трапляється і таке, зрештою, ні-
хто не гарантований від невдач… Але ви прочитайте, скажімо, як Пушкіна 
переклав Рильський, як повноцінно відтворені його шедеври в українсько-
му слові. Прочитайте поеми Гомера, видані українською  мовою, і перед 
вами ці твори постануть аж ніяк не збіднено, відкриваються нам вони з 
їхньою античною пластикою, з божественною розкішшю слова, чуємо їх у 
сонцесяйних ритмах, що їх явив українському читачеві знавець античності 
Борис Тен. У повноцінних перекладах має нині Україна і «Тихий Дон», 
і поему Шота Руставелі, і Шекспіра, і Сервантеса. Безмежні можливості 
нашої мови. Навіть така сувора наука, як кібернетика, — і та знайшла 
в українській мові свою першодомівку, адже маємо факт унікальний —  
енциклопедія кібернетики вперше вийшла в Києві українською мовою.  
І цією  мовою нехтувати? Звичайно, її не сприймеш, якщо знати її лише в 
межах бюрократичних інструкцій, примітивного суржику, в отих диких по-
кручах, що їх іноді «Перець» друкує в рубриці «Страшне перо не в гусака».

2.  Прочитайте міркування Панаса  Мирного про мову. Що ви думаєте з цього при-
воду?

Кажуть, краще б було, якби всі люди говорили однією мовою, не треба 
б було затрачувати часу, щоб вивчитися чужим мовам, а той час краще б 
було затратити на щось корисніше задля людей. Чудні то бажання! Це все 
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однаково, як сказати — як добре було б, якби всі люди їли однакову їжу, 
носили однакову одежу. Чи не завадить шлункові негра той жир, що по-
требляє його який-небудь лапландець? Або буде хороша негрові та тепла 
з линтваря одежа, що носить її і зиму, й літо ескімос? Отже, сього ніхто не 
пожадає, а от однієї мови жадають…

Мені здається, що тим і наш світ красний, що він не однаковий, тим і 
земля наша хороша, що вона покрита то горами високими, то долинами 
глибокими, то рослиною усякою. Зробіть так, щоб усе рівно було, як на до-
лоні, щоб однакова рослина вкрила всю землю — і пропала її краса! Ви за-
нудитесь від тії рівнини та однаковості. Чого ж нам хочеться так однакової 
задля всіх мови? Не тільки одежею, а й окрасою свого тіла одрізняються 
поміж собою люди, а ми хочемо, щоб вони усі балакали однією мовою. Мова 
така ж жива істота, як і народ, що її витворив, і коли він кине свою мову, 
то вже буде смерть задля його душі, смерть задля всього того, чим він від-
різняється від других людей. Він повинний буде згинути — стати іншим 
народом.

3.  Прочитайте висловлювання українських письменників про рідну мову. Що ви 
можете додати до цього?

1. Недавно я поза Уралом блукав і Господа благав, щоб наша правда 
не вмирала, щоб наше слово не пропало (Т. Шевченко). 2. Мово рідна, сло-
во рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько,  тілько камінь має  
(В. Воробкевич). 3. Рідне слово — тая м’ята, материнка, рута. І невже, пахуча  
мово, будеш ти забута? (А. Кримський). 4 . Слово, моя ти єдиная зброє, ми не 
повинні загинуть обоє! (Леся Українка). 5. Вивчайте, любіть свою мову, як 
світлу Вітчизну, любіть (В. Сосюра).

4. Слова запишіть у три колонки: 1) зі вставленою буквою е; 2) зі вставленою 
буквою и; 3) зі вставленою буквою і. 

Гущ..на, ос..редок, близьк..сть, зв..личити, людськ..сть, зб..жжя, ск..
ртувати, тр..валий, ч..льний, кор..невий, пал..во, в’їдл..вий, стр..мкий, 
княж..ч, муляр.. (називний множини), льодох..д, бюл..тень. 

 З других букв прочитаєте вислів Т. Шевченка. 

5.  Використовуючи прочитані висловлювання, напишіть  твір «Спочатку було сло-
во» за планом: 

1. Українська мова давня й могутня.
2. Творці сучасної нашої мови — запорозькі козаки. 
3. Наша мова — найкраща в світі.
4. Рідну мову треба берегти, як зіницю ока, як Вітчизну.
5. Я вважаю, що…

Вступ
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 § 2.	 Будова	речення

 Речення як синтаксична одиниця складається з членів речення, 
внесень та сполучників.

Член речення — це повнозначне слово або словосполучен-
ня, яке становить найкоротшу осмислену відповідь на питан-
ня в реченні.

Прийменники й частки входять до складу членів речення.
Серед членів речення розрізняємо головні та другорядні.
Головні члени — підмет і присудок — становлять синтаксичний 

центр речення, навколо якого об’єднуються другорядні члени — додат-
ки, означення, обставини.

Речення, в якому є або має бути два головні члени, називаємо дво-
складним (Ранок починається); речення, в якому є лише один голов-
ний член речення і другий не потрібний, називаємо односкладним (Сві-
тає. Ранок. Вмиваюся).

Внесення — це звертання, вставні та вставлені слова й речення, 
слова-речення, вигуки. На питання в реченні вони не відповідають.

Сполучники бувають сурядні й підрядні. Членами речення не бу-
вають.

6*1.  Прочитайте подані речення й за допомогою запитань визначте в кожному з них 
кількість членів речення, внесень та сполучників. 

1. Либонь, п’ять метелиць віяло й крутило, а тепер замет осідає, сніг 
став зернистий, з-під нього тече на стежку. 2. Уздовж дороги, що по горбку 
збігає до ставу, линуть струмки. 3. Hад чорною ріллею чи то пара леге-
сенька здіймається, мов-
би кожна грудка, кожна 
борозенка дихають, чи то 
ранковий туманець сте-
леться (З тв. Є. Гуцала).  
4. О весно, весно, де ти 
забарилась? 5. Холодні 
хмари, сонце, ти розбило 
(З тв. В. Самійленка).

1 До вправ, позначених зірочкою, подано відповіді наприкінці підручника.

Повторення

А. Колос. Рання весна. 
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І. Характеристика речення в цілому

Циф-
ровий 

код

За метою  
висловлювання  
та інтонацією

За будовою
Кількість  
простих  
речень

1 2 3

0 — — —

1 розповідне неокличне просте 1

2 питальне неокличне складне [складносурядне] 2

3 спонукальне неокличне [складнопідрядне з одним  
підрядним]

3

4 розповідне окличне [складнопідрядне з двома  
і більше підрядними]

4

5 питальне окличне [складне безсполучникове] 5

6 спонукальне окличне [складна конструкція] 6

II. Характеристика простого речення

Циф-
ровий 

код

Номер 
простого 
речення

За синтаксич-
ною роллю За синтаксичним 

центром

За наявністю 
потрібних і дру-
горядних чле-
нів речення

0 1 2 3
0 — — — —
1 1) незалежне двоскладне повне поширене

2 2) головне односкладне  
означено-особове

повне непоши-
рене

3 3) підрядне  
[підметове]

неозначено-особове неповне поши-
рене

4 4) [підрядне  
присудкове]

узагальнено-особове неповне  
непоширене

5 5) [підрядне  
додаткове]

безособове

6 6) [підрядне  
означальне]

називне

7 7) [підрядне  
обставинне]

§ 2. Будова речення
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III. Характеристика членів речення

Циф-
ровий 

код

Підмет Присудок Додаток Означення Обставина Внесен-
ня

1 2 3 4 5 6

0 немає немає немає немає немає немає

1 простий простий 
дієслівний прямий узгоджене

способу дії, 
міри  

і ступеня
звертання

2 складе-
ний

складений 
дієслівний

непря-
мий

неузго-
джене місця

вставні 
слова і 

речення

3 складений 
іменний

інфіні-
тивний прикладка часу

вставлені 
слова і 

речення

4 подвійний причини слова- 
речення

5 мети вигуки

6 умови

7 допусто- 
вості

Примітка. Речення аналізуємо в такому порядку:
1) визначаємо й підкреслюємо спочатку головні члени речення (під-

мет і присудок), потім другорядні (додаток, означення, обставини);
2) якщо речення складне, нумеруємо його частини (прості речення) 

й креслимо схему;
3) характеризуємо його послідовно, добираючи потрібні характери-

стики з поданих вище таблиць.
Наприклад, записуємо речення, підкреслюємо його члени, нумерує-

мо частини: Того, можливо, не знайду  я  слова (1), щоб наш прекрас-
ний оспівати світ (2)  (М. Рильський).

Насамперед аналізуємо його за таблицею «Характеристика речення 
в цілому»: розповідне неокличне (цифровий код — 1); складнопідрядне 
з одним підрядним (3); складається з двох простих (2).

Повторення
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Після цього за таблицями «Характеристика простого речення» і «Ха-
рактеристика членів речення» підряд характеризуємо спочатку перше, 
а потім друге прості речення: 

1) головне (2); двоскладне (1); повне поширене (1); підмет я — про-
стий (1); присудок не знайду — простий дієслівний (1); додаток сло-
ва — прямий (1); означення того — узгоджене (1); обставин нема (0); 
внесення можливо — вставне слово (2);

2) підрядне означальне (6); безособове (5); повне поширене (1); під-
мета нема (0); присудок оспівати — простий дієслівний (1); додаток 
світ — прямий (1); два означення наш і прекрасний — обидва узгодже-
ні (1+1=2); обставин нема (0); внесень нема (0).

Ця характеристика, записана цифровим кодом, разом зі схемою 
матиме такий вигляд (верхній прямокутник — головне речення; ниж-
ній — підрядне; лінія, опущена вниз, позначає підрядний зв’язок):

1

2

132. 1) 211. 111.102

 2) 651.011.200

7*. Перепишіть і проаналізуйте речення, послідовно користуючись поданими в таб
лицях характеристиками (крім тих, що зазначені в квадратних дужках).

1. Може, струмочок співає? 2. Тут, де зібрались докупи в’язи, мабуть, 
гуртується шпачина колонія. 3. Мелодійний спів пташки був немов наси-
чений світлом, воно пульсувало в її щебетанні, й можна було подумати, що 
то саме світло співає щасливим голосочком синиці (З тв. Є. Гуцала). 

8.		 І. Прочитайте афоризми, знайдіть у них синтаксичні центри і визначте, зі скіль-
кох простих складається кожне складне речення.

1. Людина прагне знати, і, як тільки в ній згасає жага до знань, вона 
перестає бути людиною (Ф. Нансен). 2. Хто ні про що не запитує, той нічого 
не навчиться (Т. Фуллер). 3. Хто думає про науку, той любить її, а хто її лю-
бить, той ніколи не перестає вчитися, хоча б зовні він здавався бездіяльним  
(Г. Сковорода). 4. У книгах закладена особлива чарівність; книги приносять 
нам насолоду; вони розмовляють з нами, дають нам добрі поради, вони ста-
ють живими друзями для нас (Ф. Петрарка). 

	 ІІ.	Поясніть, чому в першому реченні сполучник і опинився між двома комами.

§ 2. Будова речення
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9. Прочитайте прислів’я. Знайдіть у них головні члени, схарактеризуйте їх і визнач
те вид простих речень за синтаксичним центром.

1. Своя солома м’якша від чужої подушки. 2. За рідною землею і в небі 
скучно. 3. Верба що лугова трава: її викосиш, а вона знову виросте. 4. Час 
мов віз: з гори чухрає, його не доженеш. 5. Hа старому вогнищі добре во-
гонь розводити. 6. Де вогню нема, там не куриться. 7. Пізнати дерево по 
його плоду. 8. Hе той урожай, що на полі, а той, що в коморі. 9. Самотнім не 
є той, хто вміє думати. 10. З самого початку думай, яким буде кінець. 

10*. Зробіть повний синтаксичний розбір речень, користуючись таблицями характе-
ристик. Спробуйте характеристики записати цифровими кодами (характеристик, 
що в дужках, не беріть до уваги), у такому разі перевірте себе за відповідями. 

1. Виходжу в сад, він чорний і худий, йому вже ані яблучко не сниться.  
2. У груші був тоненький голосок, вона в дитинство кликала мене. 3. Ста-
ренька груша дихає на пальці, їй, певно, сняться повні жмені груш. 4. Hе 
знаю я, що буде після нас, в які природа убереться шати (З тв. Л. Костенко). 
5. Слухаю, як шепоти зелені просівають сонячне тепло, і здається — зроду 
ще у мене легкості такої не було (І. Гнатюк).

11.		 І. Прочитайте уривок з повісті Богдана Лепкого (1872–1941) «Крутіж». Випишіть 
з тексту по одному реченню з простим дієслівним, складеним дієслівним і скла-
деним іменним присудками.

Босаковський наказував, мовби він тут був 
господарем і отаманом. Всі слухали його. Бачи-
ли, що діло розуміє.

— Двох на горище! До того вікна, що на боко-
ву браму. Як подам знак — паліть! Улас і челядь 
до великої брами. Борис і Уласенки до мене. 
Жінками господиня заправляє!

А жінки, уже озброєні, вибігали з хати з пісто-
лями, з шаблями. Устя лаштувала самопал.

Босаковський по дворі, мов чорт по пеклі, 
скакав.

— Провчимо харцизів! — шипів, додаючи 
собі й іншим відваги. — Горлорізи, викидьки 
пекельні. Гадали, що на гречкосіїв напали, на 
свинопасів і козодоїв. Провчимо ми вас, злодю-
ги погані!

— Ще вовка не вбив, а вже продає шкуру, — 
усміхнувся Улас.

Повторення

«З-під Полтави до Бендер. 
Крутіж», 1991 р.

Ілюстрація І. Пеника.
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У гаю знов пугукнула сова, але вже 
ближче.

Босаковський пальці до вуст приклав, і 
гострий свист побіг по верхах дерев. Ще раз, 
ще раз, ще.

— Панасе! Ти пильнуй псів. Як подам 
знак, то пускай із ланцюгів! — крикнув Бо-
саковський і до землі принишк.

Ворог наближався. Чути було, як стогна-
ла земля і як ліс шумів, ніби хуторянам зна-
ти давав, щоб береглись. Коли б не мла, то 
вже ворога можна би було побачити з вікон, 
а то лиш чулося, що йде. Чимраз ближче і 
ближче. Кроків триста, двісті, сто. І — стали.

— З коней зіскакують, за якусь хвилину 
будуть, — шепнув Босаковський і причаїв-
ся, як до скоку кіт. Шабля у руці. Коло нього Борис і два Уласенки, по дру-
гім боці брами чотирьох... Ні пари з уст.

А ворог підкрадається, як злодій. Він певний, що хутір спить і що чер-
ниця браму відчинила. Тільки йди та души дурних хуторян, як тхір курей.

 II. Поясніть значення слів горище, брама, челядь, самопал, харциз, гречко-
сій, ланцюг, хуторянин, хутір, тхір.

 III. Простежте, якими мовними засобами передано рішучість хуторян захищати-
ся перед небезпекою.

 IV. Випишіть із тексту: 1) складні та складені сполучники; 2) прислівники. Пояс-
ніть їхнє написання.

 V. Приготуйтеся до усного переказу тексту: складіть план і запишіть його, за-
пам’ятайте окремі вислови.

12. Прочитайте речення. Знайдіть у них фразеологізми й поясніть їхнє значення. 
Визначте головні члени кожного речення й схарактеризуйте їх.

1. Не можна затулити уста народові (М. Рильський). 2. Я — українець.  
З молоком своєї матері, з колиски я мову взяв (І. Нехода). 3. Я хочу ди-
витися на світ ясними очима, я хочу бачити все вагомим і змістовним  
(Є. Гуцало). 4. Яблука й груші, справді, були такі манливі, що від них очей 
не можна було відвести (Ю. Збанацький). 5. Дядьки гомоніли собі та ламали 
голови, куди то їм випаде їхати (Г. Тютюнник).

О. Шупляк. Богдан Лепкий 
(Різдво). 1992.

§ 2. Будова речення
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13. Випишіть словосполучення в три колонки залежно від того, як пишуться 
частини, що в дужках: 1) разом; 2) через дефіс; 3) окремо.

Ніби (то) хтось із вас; хоч (би) уві сні; бо (ж) він один; тому (то) й не 
страшний мороз; та (ж) я щаслива; тим (то) й спокій тепер; то (ж) будь 
мудрим; отож (бо) й воно; все (ж) зробиш; якби (то) був хліб; немов (би) змі-
нився світ; дарма (що) темно; то (ж) мій дім; тож (бо) кажи; та (й) по всьому; 
тільки (но) подумав; (не) зважаючи на перешкоди.

 З останніх букв виписаних словосполучень прочитаєте закінчення вислову дав-
ньоримського поета Публілія Сіра: «Чекай від іншого те, що...».

 § 3.	 Розділові	знаки	при	однорідних	
членах	речення

14*. Перепишіть варіанти речення, розставляючи пропущені коми між однорідними 
членами. Коми між двома однорідними членами не ставимо тільки тоді, коли 
вони з’єднані одиничним сполучником і, та (=і), або, чи. Якщо ж сполучник 
повторюваний, то коми ставимо так, ніби сполучників нема.

1. У вирій відлетіли жайворонки солов’ї журавлі лелеки. 2. У вирій від-
летіли і жайворонки і солов’ї і журавлі і лелеки. 3. У вирій відлетіли жайво-
ронки і солов’ї і журавлі і лелеки. 4. У вирій відлетіли жайворонки солов’ї і 
журавлі і лелеки. 5. У вирій відлетіли жайворонки солов’ї журавлі і лелеки. 
6. У вирій відлетіли жайворонки і солов’ї журавлі і лелеки. 7. У вирій від-
летіли не тільки жайворонки й солов’ї а й журавлі та лелеки.

15*. Перепишіть речення, вставляючи потрібні розділові знаки при однорідних чле-
нах. Якщо в реченні є узагальнювальне слово, то перед однорідними ставимо 
двокрапку, а після них — тире.

І. 1. І гомін і весна і промені ясні все в тишу запада повільно-невблаган-
но. 2. Все одійшло і зойк заліза і гуркіт міст і стукіт днів. 3. Все зникло люди 
і облуди і попіл свят і буднів біль. 4. Осінній місяць пряв останні чари літа в 
здичавілім старезнім парку. І вікно здавалось отвором у міжзоряні безкраї, 
звідкіль густим потоком ллялось сяйво холодне міжпланетне ледь зловісне. 
5. І глибиною неба зорить Бог. І бачить все і радість і тривогу і привиди 
минулого і біль. 6. Вітер знайомий, мов зовсім свій рідний херсонський, 
сказати б. І ввижається день степовий сад і Синюха і мати. 7. Багато бачи-
ли. Багато перейшли ми столиць і літ і вулиць і подій (З тв. Є. Маланюка).

Повторення
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II. 1. Найдовше сніг тримається в затінках або в ровах, присипаний лис-
тям чи землею. 2. На вулицях на подвір’ях по садках на городах скрізь 
ізгрібали сміття бур’ян листя згортали все те докупи й підпалювали.  
3. І в ясний синій день злітали ледве видимі полохливі тремтячі язики вог-
ню. 4. Сонце вже скотилось і з-за обрію довгим пучком вогню підмальовує 
крижану хмару над горбом. 5. І все навколо ніби збадьоріло та посвіжішало 
і картопля і молодиці і череда в яру. 6. Отак ідеш і відчуваєш, як від того 
змокрілого пригрітого сонцем снігу підіймається вгору пронизливий холо-
док. 7. Соняшники піднялися над землею і своїм легким полум’ям наче й 
тебе окрилюють підносять (З тв. Є. Гуцала).

16.	 І. Прочитайте уважно, стежачи за тим, як розставлено розділові знаки в тексті.

Хворий Дід лежав на відкритій терасі, і йому видко було весь його сад на 
схилі гори, грядку і зарослий шовковицями, бузиною та осокорами обніжок 
уздовж струмка, що сочився з пагорбів. І він уперше побачив, що на старій 
дуплястій шовковиці живе шпак із шпачихою і горластими шпачатами, а в 
бузкових заростях — соловей, а на груші в кінці саду — сорока, а під виш-
нями та тереном на косогорі цвіте синіми вогниками хрещатий барвінок, і 
білий ряст, і суниці, а ще вище, над садом, цвіте білим глід. Потім соловей 
зі шпаком засвистали дуетом, закувала над рівчаком, зареготіла зозуля, 
іволга — жменька золотистого сонця — перелетіла через грядку, із зелені 
в зелень, по морхлій блідій Дідовій руці поповзло червоно-чорне, свіжих 
святочних кольорів сонечко, яке, певно, щойно об’явилося на світ, воно до-
повзло до краю долоні, розправило крильця і понеслося в яскріюче, синє, 
з вітрильниками пишних кучматих хмар небо. І Дід подумав, що смерті не 
існує, а є щось інше, можливо — сон, перетворення, пробудження з зими у 
весну... (За В. Дроздом).

	 ІІ.	Перелічіть і запишіть усе, що побачив Дід.

17.  Прочитайте уважно текст, звертаючи увагу на деталі. У тексті йдеться про події 
середини ХVІІ століття. Весела чи сумна змальована картина?

Тут саме вони виїхали із-за Гори. Перед ними так і заблищало, так і за-
миготіло, так і замережило церквами, хрестами, горами і будинками. Свя-
тий город сіяв, як той Єрусалим...

Весело й тяжко згадувати нам тебе, старий наш діду Києве! Бо й велика 
слава не раз тебе осіяла, і великії злигодні на тебе з усіх боків збирались... 
Скільки-то князів, лицарства і гетьманів добуло, воюючи за тебе, слави; 
скільки-то на твоїх улицях, на тих старосвітських стогнах1, на валах і цер-

1 С т ó г н и  — майдани.
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ковних цвинтарях пролито крові христи-
янської! Уже про тих Олегів, про тих Свя-
тославів, про тії ясири половецькії нічого й 
згадувати...

Іще ж от і дванадцяти літ не налічив 
Шрам, як у той нещасливий Берестецький 
рік прийшов до Києва Радзівілл із литви-
нами, усе попалив і пограбував, а міщани, 
сівши на байдаки, мусили до Переяслава 
втікати.

Та люта пожежа іще не зовсім заглади-
лась; куди не кинь оком, усюди видний був 
по їй прослідок. На коморах, на стайнях, на 
огорожах поміж свіжим деревом чорніють 
колодки, а інде гарний колись сад стоїть 
пустирем незагороджений; на спустошало-
му дворищі стирчать тільки печі та ворота; 
а де чи діловання, чи щит над ворітьми, чи 

яка хоролина — то все те нове, іще й дерево не посиніло.
Смутно було дивитись Шрамові на тії признаки пожежі. Тільки й краси 

було в Києві, що церкви Божі, та городи з червоними маками, та ще тії гори 
крутоярі, з зеленими покотами (П. Куліш).

18.  Беручи до уваги відомості, наведені в попередньому тексті, та свої знання з 
історії України, напишіть твір на тему «Історична доля мого рідного народу» за 
планом:

1. Київська Русь — перша українська держава.
2. Руйнівна навала татаро-монголів.
3. Панування польських магнатів в Україні.
4. Боротьба козаків за волю України.
5. Українська Народна Республіка.
6. Нищення українців московським режимом.
7. Україна — незалежна держава.

19.		 І. Прочитайте уривок з роману Михайла Стельмаха «Щедрий вечір». Випишіть 
з нього по одному реченню з однорідними членами, з’єднаними одиничним спо-
лучником і, повторюваним сполучником і, сполучником та і сполучником чи. 
Однорідні члени та сполучники, що їх з’єднують, підкресліть. Поясніть вживан-
ня розділових знаків у виписаних реченнях.

Хоч убога-убога наша хатина, та в цей вечір і вона покращала, побагат-
шала. Її бідність скрасили і вишиті рушники, і кетяги калини, і запашне 

Повторення
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сіно на покуті, й свят-вечірній стіл. На 
ньому зараз лежить три хлібини, грудка 
солі, височіє стос гречаних млинців і сто-
ять з різними пісними стравами ті свя-
тешні мальовані полумиски, що бажають 
добрим людям здоров’я, і щастя, і черво-
ного цвіту.

Батько перший заходить за стіл, огля-
дає всі страви, від куті з маком до миски 
з бобом, і поглядом дякує матері за її ста-
рання... А який він поважний стає, навіть 
не посміхнеться, коли виносить корівчині 
покуштувати кожної страви, зготованої 
на Свят-вечір. Ось він і бобу взяв у жменю 
та й з подивом сказав:

— Прямо не біб, а срібні карбованці.
Глянув я на миску, і справді лежав у 

ній біб срібними монетами.
Та найбільш урочиста хвилина при-

йшла тоді, як тато з бичем від ціпа став на 
порозі під гіллям ясенів, на які позліталися зорі. Ось він поглянув у засні-
жену далечінь, що горбилась за селом, і тихо покликав Мороза:

— Морозе, Морозе, іди до нас кутю їсти!
Я застигаю біля тата і не вірю, але трохи й вірю, що на дорозі, висвічу-

ючи туманом бороди, може об’явитися з мішком за плечима Дід Мороз і пі-
дійти до нас. А навколо так тихо, що чути, як у ясеновому гіллі ворушаться 
зорі й обтрушують срібну паморозь.

— Морозе, Морозе, іди до нас кутю їсти! — вже голосніше покликав тато.
Але й після цього ні на вулиці, ні на городах не обізвалися кроки дідуга-

на. Батько ще й втретє покликав його, та він, мабуть, забарився на якійсь 
лісовій чи степовій дорозі. І тоді тато грізно наказав йому:

— А не йдеш, Морозе, то й не йди до нас, і не йди на жито-пшеницю, уся-
ку пашницю; іди краще на круті гори, на моря, на ліси, нам шкоди не роби!

Далі тато кликав сірого вовка. Він теж не поспішав, маючи свій клопіт 
у лісах. Не квапились на кутю і чорні бурі та злі вітри. І тато заклинав їх:

— А не йдете, чорні бурі і злі вітри, на вечерю, то йдіть собі в безвість, 
хліба не здувайте, полукіпків не валяйте, стріх не зривайте!

Потім тато навстіж відчиняє наші скрипливі ворота: а може, приб’ється 
яка добра людина з дороги, то й погріє душу теплою стравою. І тільки після 
цього ми йдемо вечеряти.

§ 3. Розділові знаки при однорідних членах речення
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Тепер за столом я й не писну, прислухаючись до мови-сподівання бать-
ків. Оті великі надії на хліб новий, на рік золотий, на щастя у дворі, на 
рогову й дрібну худобу в оборі сходяться і сходяться в нашій хаті, що й 
справді починаєш вірити: настане той час, коли господар на току буде зорі 
віяти, господиня в хаті золото прясти, а сиві срібнорогі воли потягнуть за 
собою срібні плуги.

Аж ось на вулиці обізвалися колядники...

 II. Поясніть значення слів покуть, Свят-вечір, стос, кутя, бич, ціп, пашни-
ця, безвість, полукіпок, стріха, обора, тік.

 III. Простежте, за допомогою яких мовних засобів тут передано небуденний, 
святковий настрій.

 IV. Випишіть із тексту всі слова з кінцевими буквами і та и після г, к, х поясніть 
їхній правопис.

 V. Розпитайте в старих людей або прочитайте в книжці О. Воропая «Звичаї 
нашого народу» чи в книжці С. Килимника «Український рік у народних звичаях 
в історичному освітленні. Книга І», як відзначають Святвечір (вечір перед Різд-
вом), і напишіть його сценарій: хто що має робити, що казати.

20.  Прочитайте речення. Знайдіть у них фразеологізми й поясніть їхнє значення. 
Визначте однорідні члени речення й поясніть вживання розділових знаків при 
них.

1. Батько — велике слово, велика річ! Він тебе годував, ростив, на добру 
путь напучував. 2. Очі свої він перевів уже в небо і топив свій ясний погляд 
у його непрозорій блакиті (З тв. Панаса Мирного). 3. Осінь виразно конала 
вже, доходила краю, та ще пручалася з останніх сил (О. Левада). 4. Сей змі-
нив на домівку і шану, і владу, щоб знайти біля комина тишу й пораду. 
Він сім’ї своїй серце і душу оддав та й незчувся, як рідне за рідним сховав  
(Я. Щоголів). 5. Андрій стояв ні живий ні мертвий (Ю. Збанацький).

21. Слова запишіть у дві колонки (іменники — в називному відмінку множини): 
1) з кін цевою буквою и; 2) з кінцевою буквою і.

Схопивш.., онуч.., вантаж.., столяр.., по-батьківськ.., взнак.., опівноч.., 
Гельсінк.., шлях.., хрущ.., лемеш.., муляр.., скляр.., тільк.., ошурк.., вірш.., 
по-заяч.., звідк.., трич.. .

 З других від початку букв прочитаєте закінчення вислову І. Муратова: «Тільки 
той прожив не марно, ...».

Повторення


