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 Передмова

Сучасні тенденції в розвитку освіти, інтеграція до європейської системи навчання зумов-
люють зростання вимог до рівня підготовки випускників загальноосвітніх навчальних закладів. 
Ускладнення програм та збільшення кількості дисциплін вимагають інтенсифікації навчального 
процесу, що спонукає учнів творчо мислити і застосовувати набуті знання та вміння на практиці, 
проявляти самостійність на шляху до удосконалення знань.

Завдання, вміщені у пропонованому навчальному посібнику, допоможуть абітурієнтам 
підвищити рівень знань з української мови та літератури і підготуватися до зовнішнього неза-
лежного оцінювання (ЗНО).

Програму ЗНО з української мови і літератури розроблено з урахуванням чинних програм 
з української мови та літератури для 5–11 класів.

Пропонований посібник складається з декількох частин.
Частина 1 містить короткий виклад курсу української мови, який вивчається у загальноос-

вітній школі. Окрім теоретичних питань, у посібнику подано зразки фонетичного, лексичного, 
морфологічного, морфемного та синтаксичного розборів.

Кожна тема курсу містить тренувальні вправи і тестові завдання, що дає змогу формувати 
навички самостійної роботи старшокласників, а також поєднувати теоретичні знання з прак-
тичним володінням мови.

Частина 2 посібника містить тестові завдання з української літератури.
Тестові завдання вміщують матеріал, який охоплює розвиток української літератури від 

найдавніших часів і до сучасності.
Короткі відомості з теорії літератури, подані у посібнику, сприятимуть розв’язанню більш 

складних завдань: визначати віршовий розмір, види римування, розрізняти поняття «тропа», 
«стопа», «строфа» тощо.

Демонстраційні зошити допоможуть учневі підготуватися до участі у ЗНО з української мови 
і літератури та успішно подолати труднощі на шляху до успіху.

Наприкінці посібника вміщено ключі-відповіді до тестових завдань, за допомогою яких учні 
самостійно зможуть визначити рівень опанування програмового матеріалу з української мови та 
літератури.
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Звукè мовè
Мова людського суспільства — це звукова мова. Для передачі своїх думок співбесідникові людина 

користується звуками, що характери зуються членороздільністю. Звук — це явище, насамперед, фізичне, 
тобто це — коливальний рух різноманітних тіл і повітря з наступним по ширенням цих коливальних рухів 
у навколишньому середовищі. Дже релом звуків є коливання, що утворюються мовленнєвим апаратом. Він 
складається з дихального апарата, гортані і трьох надгортанних порож нин. Поняття «звук» є широким і 
використовується як у фізиці (на по значення коливальних рухів повітря), так і в лінгвістиці (на позначення 
найменшої неподільної одиниці мови).

Усі звуки, які існують у природі (грім, шум вітру, гарчання звіра)

Звуки, які творяться мовленнєвим апаратом людини (кашель, 
шипіння, гудіння і т. ін.)

Ôонеми — найменші неподільні одиниці мови (а, о, к, п, с...)

Найменші неподільні одиниці звукової системи мови, здатні роз різняти слова і їх форми, називаються 
ôонемамè. 

У сучасній українській мові виділяють 6 голосних і 32 приголоснi фонеми.

Кількість звуків у мовленні величезна, практично безмежна. На приклад, [е] під наголосом звучить не 
так, як у ненаголошеній позиції: [ñåèëî′], [ñå′ëà] і т. д. Звуки можуть відрізнятися висотою тону, три ва лістю, 
силою, тембром.

Ãолосні української мовè
Однією з основних ознак поділу звуків на голосні й приголосні є ха рактеристика джерела звука. Якщо 

в основі голосних лежить голосо ве джерело (тобто гармонійні коливання, які створюють музикаль ний 
тон), то в основі приголосних — шумове або одночасно шумове та звукове дже рело.

У сучасній українській літературній мові 6 голосних фонем: [а], [е], [è], [і], [о], [у].
Голосні, утворені за участю губ, поділяються на дві групи: лабіалі зовані (огублені): [о], [у] і нелабіалізовані 

(неогублені): [а], [е], [è], [і].
Рух язика в горизонтальному напрямі визначає місце творення 

го лосних фонем, які за цією ознакою поділяються на голосні 
переднього: [і], [è], [е] і заднього ряду: [а], [о], [у].

Рухом спинки язика у вертикальному напрямі визначається 
спосіб творення голосних фонем. Відповідно розрізняють підняття 
високе: [і], [у], середнє: [е], [о], високо-середнє: [è], низьке: [а].

Для передачі голосних звуків на письмі існує 9 літер: а, о, у, е, 
и, і, я, þ, є.

Наприклад: сад — сядь, злука — злþка, несу — синє. 

n Ëітера ¿ завжди передає два звуки — [³] та [é]: ¿äó, ç’¿çä, ¿æàê.
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Ïрèãолосні української мовè
У сучасній українській літературній мові налічується 32 приголосні фонеми. ¯х характеризують:

 � за участю голосу й шуму;
 � за місцем творення;
 � за способом творення;
 � за твердістю і м’якістю.

За у÷астю ãолосу é шуму розрізняють øóìí³ приголосні, в яких шум переважає голос (дзвінкі приголосні) 
або які утворені зовсім без участі голосу (глухі приголосні), і ñîíîðí³, в яких голос переважає шум.

Дзвінкі й глухі приголосні складають пари: [á] — [ï], [ä] — [т], [з] — [с] та iн.
Приголосні фонеми протиставляються за наявністю чи відсутністю 

м’якшення. Власне м’якою є лише фонема [é]. В українській мові 9 пар 
приголосних протиставляються за твердістю-м’якістю:

Ëише твердими бувають губні [á], [ï], [â], [ì], [ô], шиплячі 
[æ], [÷], [ø], [äæ], задньоязикові [ґ], [ê], [õ] і фарингальний [ã].

Класèôікація ïрèãолоснèõ

×ерãування ãолоснèõ української мовè

Ïозèціéні Залежать від позиції звука у слові та є звуковими варіантами того ж слова: [ве′сни] — 
[веисна′], [ро′зум] — [роузу′мний].

²сторè÷ні — 
чергу вання, 
які не 
можуть бути 
пояснені 
фонетичними 
закономір-
ностями, 
властивими 
сучасній мові

Íàéäàâí³ø³: виникли ще в дослов’янський період, є наслідком тих фонетичних змін, що 
відбулися в мові давно, зустрічають ся у багатьох слов’янських мовах:
1) [î] — [à]: скочити — скакати, гонити — ганяти;
2) [å] — [³]: пекти — випікати, наректи — нарікати;
3) [å] — [è] — нуль звука: беру — вибираþ — брати;
4) [³] — [à]: лізти — лазити;
5) [å] — [о]: везу — возити.

Äàâí³: відбулися в українській мові (починаючи з VI ст.), при чини їх може пояснити 
історична фонетика:
1) чергування фонем [î] та [å] з нулем звука, яке відбувається в ко ренях слів та в афіксах: 
сон — сну, пень — пня, день — дня, вітер — вітру;
2) після шиплячих [æ], [÷], [ø], [äæ] та після [é] голосні [î] та [å] можуть чергуватися: 
женити — жонатиé, четвертиé — чотири, øести — øостиé, лієчка — ліéок;

Зву÷ність 
 
 

øóìí³

ñîíîðí³

Ñïосіá 
творення 

ïðîðèâí³
(ç³ìêíåí³)
ù³ëèíí³

àôðèêàòè

ç³ìêíåíî-
ïðîõ³äí³
ù³ëèíí³

äðèæ÷à÷i

У÷асть 
ãолосу 

äçâ³íê³
ãëóõ³

äçâ³íê³
ãëóõ³

äçâ³íê³
ãëóõ³
íîñîâ³
ïëàâí³

Ìісце творення
ãóáí³ 

б
п

ô

м 

в

ñåðåäíüî-
ÿçèêîâ³

 
é

ãëîò-
êîâ³

г

çàäíüî-
ÿçèêîâ³

´
к

х

ïåðåäíüî-
ÿçèêîâ³

 д  д′
 т  т′
 з ж з′
 с ø с′
 дз дж дз′
 ц ч ц′
 н  н′
 л  л′ 

 р  р′

— свистячi
— шиплячi  
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3) давні голосні (які були у давньоруській мові) [î] та [å], що стоять у відкритому складі, 
чергуються з [³] у закритому складі: коня — кінь, вола — віл, Êиєва — Êи¿в, нога — ніжка. 
У цьому правилі є ряд винятків: 

 � не чергуються в закритому складі з [і]: 
а) так звані випадні [î] та [å] (див. пункт 1): день, сон, свекор;
б) [î] та [е] у звукосполученнях -îð-, -åð-, -îâ- та -îðî-,-îëî-,  
-åëå-, -åðå-: гордиé, торг, ворог, серце, порох, молот, øерех, øелест;
в) [î] та [е], що входять до складу суфіксів -î÷ê-, -å÷ê-, -îíüê-,  
-åíê-, -åíüê-, -åñåíüê-: гілочка, колечко, голубонька;
г) у запозичених і книжних словах: балон, готель, закон.

Від цього чергування є ще ряд відхилень, зумовлених аналогією. ×ергування [î] та [å] з 
[³] — специфічне для української мови: воно не властиве жодній іншій слов’янській мові.

×ерãування ïрèãолоснèõ української мовè
1) ×ергування [ã], [ê], [õ] з [æ], [÷], [ø] відбувається при слово творенні і словозміні: друг — друже, 

вухо — вуøко, рука — ручниé; в ро сійській мові це чергування розвинене значно менше. Воно виникло на 
спільнослов’янському мовному ґрунті перед голосними переднього ря ду й отримало назву перøо¿ перехідно¿ 
палаталізаці¿.

2) ×ергування фонем [ã], [ê], [õ] з [ç], [ö], [ñ] відбувається перед за кін ченням -³: нога — нозі, рука — руці, 
вухо — у вусі в давальному й місцевому відмінках однини іменників чоловічого, жіночого і серед нього роду 
та в слові друзі. Öе чергування називають другоþ перехідноþ палаталізацієþ.

Îсновні ÷ерãування ïрèãолоснèõ  
ïрè творенні слів

n Âèняткè: Äамаск — дамаськиé, Ìекка — меккськиé, тþрки — тþр ксь киé, баски — баскськиé,  
         казах — казахськиé, Ïеремиøль — пере миøльськиé.

²нші приголосні перед суфіксами -ñüê-, -ñòâ- на письмі збері гаються: багатиé — багатство, студент — 
студентство, агент — агент ство.

×ерãування ïрèãолоснèõ ïрè творенні вèùоãо стуïеня ïорівняння ïрèкметнèків  
та ïрèслівнèків

[ã] — [æ] — [ç]

ноãа — ніæенька — ноçі

криãа — криæинка — криçі

[ê] — [÷] — [ö]

руêа — ру÷ка — руöі

біê — бі÷ниé — на боöі

[õ] — [ø] — [ñ]

вуõа — вуøка — у вуñі

муõа — муøка — муñi

[К]
[Ö]+-ñüê-, -ñòâ- = -öüê-,
[×] -öòâ-
козаê — козаöüêиé — козаöòâо
тка÷ — ткаöüêиé — ткаöòâо
Ñуеö — суеöüêиé

[Ã]
[Æ]+-ñüê-, -ñòâ- = - çüê-,
[З]  -çòâ-
убоãиé — убоçòâо
Ïариæ — париçüêиé
боягуç — боягуçòâо

[Õ]
[Ø]+-ñüê-, -ñòâ- = -ñüê-,
[Ñ]  -còâ-
чеõ — чеñüêиé
чуваø — чуваñüêиé
Одеñа — одеñüêиé

[Ã] 
[З] + суф. -ø- = æ÷
[Æ]

дороãиé — дороæ÷иé — дороæ÷е
блиçькиé — блиæ÷иé — блиæ÷е
ваæкиé — ваæ÷иé — ваæ÷е
Àле: легкиé — легøиé.

[Ñ] 
 + суф. -ø- = ø÷ (ù)
[ÑÒ]

виñокиé — виùиé — виùе 
товñòиé — товùиé — товùе
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×ерãування ïрèãолоснèõ  
ïрè творенні іменнèків на -èí(à)

×ерãування ïрèãолоснèõ ïрè äієвіäмінюванні

[ã] — [æ] стереãти — стереæу [çä] — [æäæ] ¿çäити — ¿æäæу

[õ]— [ø] проõати — проøу [ï] — [ïë] тоïити — тоïëþ

[ñ] — [ø] ноñити — ноøу [â] — [âë] лоâити — лоâëþ

[ò] — [÷] круòити — кру÷у [á] — [áë] лþáити — лþáëþ

[ñò] — [ù] чиñòити — чиùу [ô] — [ôë] граôити — граôëþ

[ê] — [÷] пеêти — пе÷у [ì] — [ìë] лоìити — лоìëþ (але ламаþ)

Ïоäвоєння і ïоäовження ïрèãолоснèõ
Виділяють такі типи подовження приголосних:
1. ²сторично подовжені приголосні [ä′:], [ò′:], [ç′:], [ñ′:], [ö′:], [ë′:], [í′:], [æ′:], [÷′:], [ø′:]:

 � в іменниках середнього роду II відміни перед кінцевим [à]: життя, знання, зілля: [жиет′:а′], [знан′:а′], 
[з′iл′:а];

 � в орудному відмінку іменників жіночого роду однини ²²² відміни перед закінченням -þ: молоддþ, 
маззþ, віссþ, міццþ: [мо′лод′:у], [ма′з′:у], [в’iс′:у], [м’iц′:у];

 � в окремих іменниках чоловічого і жіночого роду ² відміни: стат тя, рілля, суддя, ²лля;
 � у деяких прислівниках: зрання, спросоння, навмання.

2. Подовжені приголосні, що виникають внаслідок регресивної аси міляції: безжалісно [беиж:а′л′існо], 
принісøи [приен′iø:и], ворітця [вор′iц′:а].

Слід розрізняти ïîäîâæåííÿ (наслідок тривалих фонетичних змін) і ïîäâîºííÿ, яке відбувається внаслідок 
збігу однакових приголосних на межі:

 � префікса та кореня: віддати, роззбро¿ти, піддуваéло;
 � кореня та суфікса: законниé, настінниé, кіннота, невпинно;
 � постфікса та кореня: піднісся, розрісся;
 � на межі двох основ: міськком, віéськкомат, þннат;
 � у прикметникових суфіксах -åíí(èé), -àíí(èé), зазвичай наголо шених: здоровенниé, невблаганниé. 

Подвоєння приголосних трапляється в частині іншомовних слів: ан нали, бон на, бiлль, брутто, булла, 
ванна, вiлла, дурра (рослина роду злакових), мадонна, манна, мiрра (ароматна смола), мотто, мулла, нетто, 
панно, пеннi, тонна та в деяких власних назвах: Øиллер, Ãол ландія, Íіцца.

Âèìîâà ïîäâîºíèõ ³ ïîäîâæåíèõ ïðèãîëîñíèõ. ²снують подовжені при голосні, що виникають у сучасному 
українському мовленні внас лідок асиміляції (уподібнення) при словотворенні та словозміні: бе[ж:]алісно, 
прині[ø:]и, б’є[с′:]я, сміþ[ц′:]я.

Відхиленням від норм літературної вимови буде штучне копіюван ня написання слів: б’є[øс′]я, 
змагаþ[т′с′] я, замість правильної вимови б’є[с′:]я, змагаþ[ц′:]я.

Âèмова ïрèãолоснèõ
Звуки [äç], [äæ]. В українській мові вживають дві букви, які передають один звук, що вимовляється злито.
Звук [äæ] в українській мові є:

 � при словозміні: ходити — хоäæу, сидіти — сиäæу, ¿здити — ¿жäæу;
 � при словотворенні: садити — саäæанець, народити — нароäæен ня;
 � як природний звук: бäæола, äæміль.

У російських відповідниках до наведених слів звука [äæ] немає.

-ñüê-, -ñê- + суф. -èí- = -ø÷- (ù)

ки¿вñüêиé — Êи¿вùина
черкаñüêиé — Черкаùина
піñоê — піùаниé, віñê — воùаниé
Àле: Ïараска — Ïарасчин, Ониська 
— Онисьчин, Ìелаøка — Ìелаùин, 
казаøка — казаøчин.

 -öüê- + суф. -èí- = -÷÷-

німеöüêиé — Íіме÷÷ина
вояöüêиé — воя÷÷ина
вінниöüêиé — Âінни÷÷ина
Àле: Ãаличина, бо Ãалич + ин.
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Звук [äç] природний для української мови. Він зустрічається у бага тьох словах: äçвінкиé, кукуруäçа, 
´уäçик, äçеркало. В аналогічних словах російської мови тут виступає фонема [ç].

Сполучення [äæ] в іншомовних словах вимовляється як один звук: [джа′з], [дже′м].

Âèмова ãруï ïрèãолоснèõ (уïоäіáнення, сïроùення)
У мовному потоці деякі фонеми часто набувають ознак фонем, біля яких вони розташовані. Таке явище 

називається асèміляцією (упо дібненням).
Асиміляція буває ïîâíîþ: зсипати [с:и′пати], зсадити [с:ади′ти]; ÷àñòêîâîþ: зцідити [с′ц′іди′ти], вокзал 

[во´за′л]. 
За ãëóõ³ñòþ: [беèс]кіне′чниé, [рос]повi′сти, нігті [н′і′хт′і], легко [ле′хко], вогко [во′хко], дьогтþ [д′о′хт′у].
(На письмі ця асиміляція передається у випадках написання пре фікса ñ: ñкинути, ñхитрувати.)
За äçâ³íê³ñòþ: боротьба [бород′ба′], просьба [про′з′ба], анекдот [анеè´до′т]. 
За ì’ÿê³ñòþ: пізніé [п’iз′н′іj], цвях [ц′в’а′х], радості [ра′дос′т′і]. 
За ì³ñöåì ³ ñïîñîáîì òâîðåííÿ: смієøся [см’іjeс′:а], у тачці  [у та′ц′:і], книжці [книз′ц′і], коритце [кори′ц:е].
 Збереження дзвінкості приголосних у кінці слова, а також у се редині властиве лише українській 

мові: ніæ, хліá, клаäка, голуáка.
 Українській мові невластивий збіг кількох приголосних, тому у ви  мові, а часом і на письмі, 

виникає ñïðîùåííÿ: тиждень — тижня, ви¿здити — ви¿зниé, честь — чесниé, серденько — серце, студент — 
[студен′с′киé], але на письмі — студентськиé, як і в решти іншомовних слів: агентство [аге′нство], 
контрастниé [контра′сниé] і т. д.

Спрощення не відбувається у словах: кістлявиé, хвастливиé, пестливиé, випускниé і т. д. Слід пам’ятати 
правопис таких слів: øіст надцять [ø’існа′ц′:ат′], øістсот [ø’іс:о′т], øістдесят [ø’іздеèс′а′т].

Âèмова м’якèõ ïрèãолоснèõ
1. Приголосні [ä], [ò], [ç], [ñ], [ö], [ë], [í] (äе òи ç’¿си öі ëиíи) між голосними в іменниках середнього 

роду ²² відміни, в орудному відмін ку іменників жіночого роду ²²² відміни, у деяких іменниках ² від міни та 
в діє слові лляти (ллþ, ллєø, ллєте...) вимовляються як один по довжений пом’якшений звук: [знар′aд′:а], 
[жиåт′:а′], [м′iц′:у], [²л′:а′], [л′:у′].

Приголосні [æ], [÷], [ø] в аналогічних позиціях вимовляються як подов жені напівпом’якшені 
приголосні: [узб’іч’:а], [запор′iж’:а], [ту′ø’:у].

2. У прикметниках на -ñüêèé, -çüêèé, -öüêèé завжди вимовляються по м’як шені приголосні 
[ñ′], [ç′], [ö′]: ки¿вськиé, запорізькиé, донецькиé.

3. Сполучення -øñÿ у дієсловах 2-ї особи однини теперішнього часу вимовляється як [с′:а]: [нап’jе′с′:а], 
[см’іjе′с′:а].

4. У дієсловах 2-ї особи наказового способу сполучення æñÿ і ÷ñÿ вимовляється як [з′с′а], [ц′с′а]: 
[нама′з′с′а], [му′ц′с′а].

5. У дієсловах сполучення òüñÿ вимовляється як [ц′:а]: [уч’i′ц′:а] [гоéда′jеèц′:а].

n Слід пам’ятати, що приголосні [æ], [÷], [ø] в українській мові майже ніколи не пом’якшуються (на 
відміну від російської мови, де ці приголосні можуть бути м’якими, а звук [÷] завжди вимовляється 
м’яко).

Ïравèла вèмовè слів з аïостроôом
Апостроф — це знак, який сигналізує, що попередній приголосний твердий, а наступні літери ÿ, þ, º, ¿ 

позначають по два звуки (фонеми) — [jà], [jó], [jå], [j³].

Ñïроùення віäáувається
 ëèøå ó âèìîâ³ ó âèìîâ³ é íà ïèñüì³

ñòö, ñò÷

ñòñüê,  
íòñüê,  
íòñòâ

невістці — невістчин
неві[с′ц′]і — неві[øч]ин
туристськиé, 
диригентськиé, 
агентство

ñòë — ñë
ñòí — ñí
æäí — æí
çäí — çí
ñêí — ñí
çêí — çí

ùастя — ùасливиé
перстень — персня
тиждень — тижневиé
ви¿зд — ви¿зниé
тиск — тиснути
брязк — брязнути



10 УКРАЇНСЬКА МОВА

Апостроф вказує на роздільну вимову, що виникає у результаті спо лучення завжди твердих приголосних 
[á], [ï], [â], [ì], [ô], [ê] та [ð] (який може пом’якшуватись) з é [j+à], [j+ó], [j+å], [j+³], що позначаються 
буквами ÿ, þ, º, ¿. У тих випадках, коли ÿ, þ, º позначають пом’якше нiсть або м’якість по  переднього 
приголосного, апостроф не ставиться: Âязь ма, Âятка, Ïя сецькиé, рясно.

Ðèтміко-інтонаціéне ÷ленування мовè
Будь-яке мовлення має свій ритм та інтонацію. У процесі мовлення мовний потік розпадається на 

відрізки більшої чи меншої довжини. Най більшим відрізком і одночасно найбільшою мовною одиницею є 
ре  ÷ення, що розпадається на сèнтаãмè (словосполучення); із синтагм виділяються слова, а в них — найменші 
вимовні одиниці — склаäè.

Ðèтм мовлення визначається чергуванням наголошених і нена голошених, довгих і коротких складів.
²нтонацією називають сукупність кількох фонетичних засобів (ком понентів): наголосу, мелодики, пауз, 

тембру і темпу. Усі ці засоби пов’язані між собою, але їх співвідношення може змінюватися залежно від 
змісту, мети, ситуації висловлювання.

Ôразовèé наãолос — наголошення неоднакової сили, яке отриму ють слова та мовні відрізки в межах 
фрази. Залежно від такого наголосу іноді змінюється і зміст повідомлення. Наприклад, у реченні Ìи 
сьогодні підемо в кіно наголос можна поставити на будь-яке повнозначне слово. Відповідно мінятиметься 
зміст речення.

Ïаузою називається більш або менш тривала зупинка у мовному потоці. Найбільші паузи виступають 
у кінці речень різного типу (у транскрипції позначаються знаком [//]). Менш виразні паузи виступа ють, 
зазвичай, у кінці частин складного речення, а також усередині речення між групою слів чи окремими 
словами (знак [/]). Паузи не завжди збігаються з розділовими знаками. На місці розділового знака паузи 
може й не бути, або ж навпаки. Наприклад: немає паузи перед звер танням, коли воно стоїть у кінці 
речення, хоча кома перед ним обо в’яз кова. ²ноді від місця паузи залежить зміст речення: Âона / підіéøла 
до будинку //; Âона підіéøла / до будинку //.

Ìелоäèка — підвищення та зниження основного тону голосу, що служить засобом оформлення думок 
і почуттів. Виконує комунікативну та емоційну функції. Комунікативна функція мелодики виявляється в 
то му, що за її допомогою:

 � розрізняються речення за метою висловлювання (розповідні, пи тальні та спонукальні);
 � оформляються безсполучникові речення;
 � виділяються вставні слова та речення, звертання, відокремлені чле ни речення;
 � оформляється однорідність у реченні тощо.

Åмоційна функція мелодики в тому, що вона передає стан мовця (схви льований, спокійний, веселий), 
а також ставлення мовця до пові дом люваного. 

ª багато типів мелодики. Основні — три:
 � мелодика завершеності (характерна для розповідного речення);
 � незавершеності (для некінцевих сполучень слів);
 � питальна (у питальних реченнях).

Òемáр мовлення — звукові модуляції, які надають мовленню тих чи інших емоційно-експресивних 
відтінків (тембр лагідний, веселий, сварливий, загрозливий і т. д.).

Òемï мовлення — швидкість або повільність протікання мовлення в часі і тривалість пауз між мовними 
відрізками.

Ñклаä
Ñклаä — це частина слова, в якій поєднується більш гучний звук з менш гучним. Найгучнішими в 

українській мові є голосні, тому саме вони виступають як складотворчі. Усі інші звуки — нескладотворчі. 
Ме жа між складами проходить у місці найбільшого спаду гучності. Прак  тично у слові буває стільки складів, 
скільки в ньому голосних зву ків.

Розрізняють склади відкриті й закриті, наголошені та ненаголо шені.
Â³äêðèòèì називається склад, що закінчується на голосний (се-ло, мо-ло-ко).
Çàêðèòèì називається склад, що закінчується на приголосний (віл, бен-зин).
Íàãîëîøåíèé — склад, на який падає наголос: ро-áî′-та, га-ðà′æ.
Íåíàãîëîøåíèé — склад, на який не падає наголос: çà-во′д, де′-ðå-âî.
²ноді у слові може бути два наголошених склади: баãà′тоòè′сячниé.

n Не слід плутати поділ на склади і технічний перенос слів: [заé-ме′-н:ик] — за-éмен-ник,  
[о-б’éе-дна′-н′:а] — об’-єд-нан-ня.
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Ïозна÷ення звуків мовлення на ïèсьмі
Усне мовлення відбувається за допомогою звуків і передбачає сприй няття цих звуків органами слуху. 

Писемна форма мовлення — це мовлення, яке здійснюється за допомогою умовних, але загально обо в’яз-
кових і загальноприйнятих у даній мові графічних символів.

Українське письмо, яке користується кирилицею і тисячолітньою традицією, базується на тому, що 
окремі фонологічні одиниці переда ють ся окремими графічними символами і майже всі ôонемè мають 
від повідні знаки — ãраôемè. Систему умовних знаків для передачі звуків на письмі вивчає ãðàô³êà (від 
грец. graphike — писати).

Àлôавіт
Умовні графічні знаки для передачі звуків мови на письмі нази ваються літерамè (áуквамè). Повний перелік 

літер у загальноприй ня тому порядку називається алôавітом, або азáукою, чи аáеткою. У сві ті немає ідеального 
алфавіту, в якому б усім звукам мови відповідали б певні літери: такий алфавіт практично неможливий, 
тому що звуки у мов ному потоці зазнають позиційних чергувань, врахувати окремі з яких важко.

В українському алфавіті 33 літери, які служать для позначення на письмі 38 фонем; з них 32 літери 
позначають мовні звуки, а одна — ü — служить для позначення м’якої вимови попередніх приголосних. 
Кожна літера функціонує у 4-х різновидах: друкованому, писаному, велика і мала: Ж, ж, Ж, ж.

Ñïіввіäношення звуків і áукв
Буквè ÿ, þ, º, ¿, ù та їõ звукове зна÷ення. Ïозна÷ення м’якості на ïèсьмі

1. Більшість літер української мови позначають по одній фонемі (27 літер): а, о, у, е, б, в, г...
2. Ëітери ¿ та ù завжди позначають по дві фонеми: ¿ — [j]+[³], ù — [ø]+ [÷].
3. Одна фонема може позначатись двома літерами: [äæ] — äæ, [äç] — äç, [ë′] — ëü.
4. Та сама фонема може позначатися різними літерами: [é] може по значатись відповідною літерою 

алфавіту — é, коли вона стоїть перед î, або у кінці складу після голосного та перед приголосним: Éосип, 
éого, міé, éти, зéомка. А коли стоїть перед голосним, то разом з ним позначається однією літерою — ÿ, 
þ, º, ¿.

Ëітери ÿ, þ, º в українській мові двозначні: вони можуть позначати або голосні [à], [ó], [å] і м’якість 
попереднього приголосного ([л′а′пати], [л′:у′т′], [оста′н′:е]), або голосні [à], [ó], [å] у сполученні з попереднім 
приголосним [é]: [в’jа′з], [jу′рта], [jе′геир].

5. М’якість приголосних позначається двома способами: 
 � вживанням м’якого знака — ü: сіль, мідь, радість;
 � вживанням літер ÿ, þ, º або літери ³: [с′н′iг], [ку′л′а], [си′н′е].
У багатьох випадках між звуками і буквами у слові взагалі може не бути ніякої відповідності: відбувається 

[в’ідбувa′jеèц′:а], невістці [неèв’іс′ц′:і].
До нелітерних засобів писемного мовлення належать апостроф, знак наго лосу, дефіс, іноді лапки, 

розділові знаки, проміжки між сло вами, абзац та ін.

Буквè ã і ґ та їõ звукове зна÷ення

Ëітера ã передає на письмі гортанний щілинний приголосний як в укр а їнських словах: гадка, гаé, 
могутніé, плуг, так і в іншомовних: газета, генерал, Ãомер, Àнглія, а також у недавніх запозиченнях, особ-
ливо у звукосполученнях: ãåî-, -ëîã-, -ãðàì, -ãàç-: агітація, агресія, горизонт, магазин, геологія.

Ëітера ґ передає на письмі задньоязиковий зімкнений приголосний як в українських словах, так і в 
давньозапозичених і зукраїнізованих: а´рус, ´ава, ´азда, ´андж, ´анок, ´атунок, ´валт, ´валтувати, ´е´ати, 
´едзь, ´ел´отати, ´ер´отіти, ´и´нути, ´ирли´а, ´леé, ´ніт (у лампі), ´о´ель-мо´ель, ´расувати, ´рати (іменник), 
´ратчастиé, ´речниé, ´ринджоли, ´рунт, ´удзик, ´уля, джи´ун, дзи´а, дзи´лик та похідних від них, а також у 
прізвищах ¥ала´ан, ¥удзь і под.

У власних назвах іншомовного походження правильною є вимова Ãданськ і ¥данськ, Ãренландія і 
¥ренландія, Ãете і ¥ете. У цих словах етимологічний [g] вимовляється як [ã] і як [ґ].
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Знакè, якi вèкорèстовують у ôонетè÷ніé транскрèïції

[ ] — частина тексту, слово, частина слова або окрема фонема беруться у квадратні дужки: [а], [в’іс′т′];
[o′] — риска, поставлена вгорі над голосним звуком, позначає наголос;
[н′] — скісна рисочка, поставлена вгорі з правого боку букви, по значає м’якість приголосного: [дo′н′ка];
[ï’] — знак, схожий на кому, поставлений вгорі з правого боку букви, позначає пом’якшеність 

приголосного; пом’якшуються лише тверді приголосні á, ï, â, ì, ô, ã, ê, õ, ґ, æ, ÷, ø, äæ, якщо вони 
стоять перед é, або ³, або перед м’яким приголосним: [п’jaт′];

[л:] — двокрапка з правого боку позначає подовжений звук: [л′:е];
[еè], [èе], [оу] — маленька буква, що позначає призвук, до якого наближається основне звучання, ставиться 

угорі справа від основної букви: [веèснa′], [сиåнu′], [гоóлy′би];
[¢] — нескладотворчий голосний [¢] відрізняється від приголосного [â]: [ставo′к] — [ста¢кŠ];
[ĭ] — нескладотворчий голосний [i] відрізняється від приголосного [j]: [гаjo′к] — [гаĭкŠ];
[äж], [äз] — знаки для передачі африкат, тобто звуків, злитих iз двох звукових елементів;
/ — скісна риска позначає невелику паузу в реченні;
// — дві скісні риски ставляться в кінці речення або на місці три валішої паузи (на межі двох простих 

речень у складному).
Наголос позначається в усіх словах, що складаються з двох і більше скла дів, велика літера не пишеться, 

апостроф у транскрипції не фіксу єть ся.

Ôонетè÷нèé розáір
1. Записати слово транскрипцією.
2. Кількість складів, відкриті та закриті склади, наголошений склад.
3. Визначення кількості букв і звуків у слові.
4. Õарактеристика голосних (наголошені, ненаголошені).
5. Õарактеристика приголосних:

 � за активним мовним органом: губні, язикові, глотковий;
 � за участю голосу й шуму (сонорні, шумні — дзвінкі чи глухі);
 � за твердістю і м’якістю (тверді, м’які, пом’якшені);
 � якщо подовжений, вказати.

Зразок ôонетè÷ноãо розáору слова

Á’ється [б’je′ц′:а] — 6 букв, 5 звуків, [б’je′-ц′:а] — 2 склади, обидва відкриті, перший наголошений.
Голосні звуки: [е] — наголошений, [а] — ненаголошений.
Приголосні: [б’] — губний, шумний (дзвінкий), пом’якшений; [j] — язиковий, сонорний, м’який; 

[ц′:] — язиковий, шумний (глухий), м’який, подовжений.
Ïоріжеøся [пор′iжеèс′:а] — 9 букв, 8 звуків, [по-р′i-жеè-с′:а] — 4 склади, всі відкриті, другий наголошений.
Голосні звуки: [о] — ненаголошений, [і] — наголошений, [еè] — ненаголошений, [а] — ненаголошений.
Приголосні: [п] — губний, шумний (глухий), твердий;  [р′] — язиковий, сонорний, м’який; [ж] — 

язиковий, шумний (дзвінкий), твердий;  [с′:] — язиковий, шумний (глухий), м’який, подовжений.

ÒÐЕНУÂÀЛЬН² ÂÏÐÀÂИ

1. Заïèшіть слова у äві колонкè.
Злетяться, весілля, узорчастий, зроблений, вгадаю, колобок, зшивання, збутися, шерсть, тихо, опеньок, 
втеплювач, мріяти, щасливий, диктофон, асортимент, квітень, чаклунка, питання, вміститися, улещувати, 
досвіток, льотчик, омоніми, знання, лущення, повінню.

Кількість звуків і áукв не сïівïаäає Кількість звуків і áукв сïівïаäає

		Ïіäкресліть äруãу віä ïо÷атку áукву у вïèсанèõ словаõ і ïро÷èтаєте ïо÷аток вèслову амерèканськоãо ïоета 
Ã. Лонãôелло: «... í³æ ïîÿñíèòè, â ÷îìó ïîìèëêè ³íøîãî».

2. Заïèшіть ôонетè÷ною транскрèïцією слова: 
дев’ятнадцять, сміється, боротьба, шістнадцятьох, збираєшся, привокзальний

3. Знаéäіть і вèïравте ïомèлкè у затранскрèáованèõ словаõ:
[см’іéет′с’а], [змеèн’øиний], [підрум’анитис], [аникдот], [піддаø:а], [роспиåтатися].

4. Âкажіть ïравèльне тверäження:
1) в українській мові 33 приголосних звуки;
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2) в українській мові 11 глухих звуків;
3) в українській мові 11 дзвінких звуків;
4) в українській мові 5 голосних звуків.

5. Заïовніть таáлè÷кè літерамè та звукамè.

ÒЕÑÒÎÂ² ЗÀÂДÀННЯ

I. Завäання 1—20 мають ïо ÷отèрè варіантè віäïовіäеé, із якèõ лèше оäна ïравèльна. Âèáеріть 
ïравèльну віäïовіäь.

1. Укажіть ряäок, у якому всі слова мають м’які ïрèãолосні:
 А) дерево, день, гай, плуг;
 Б) земля, доля, рай, життя;
 В) груша, свято, ллє, п’є;
 Г) синенький, горіх, дощ, поле.

2. Âèäіліть ряäок, у якому всі слова мають лèше äзвінкі ïрèãолосні:
 А) серпень, квітує, польовий, степ;
 Б) газета, детально, кров, чоло;
 В) піт, солодощі, любов, весна;
 Г) рудий, дерево, журнал, день.

3. Укажіть ряäок, у якому в усіõ словаõ áуквосïолу÷ення äæ, äç озна÷ають оäèн звук:
 А) джміль, бджола, ґринджоли, ґедзь;
 Б) джиґіт, підживити, дзеркало, дзюрчання;
 В) віддзеркалення, віджилий, піджимати, дзбан;
 Г) джиґун, бджоляр, віджирувати,ґудзик.

4. Âèäіліть ряäок слів, у якому всі ïрèãолосні тверäі:
 А) синій, море, сонце, поле;
 Б) клен, ясен, тополя, осика;
 В) дорога, пригода, борода, мости;
 Г) безсмертя, чоловік, гребля, весело.

5. Âèäіліть ряäок, у якому всі слова мають таку саму кількість звуків, як і áукв:
 А) сонце, дощ, Юпітер, місяць;
 Б) конферансьє, ательє, альянс, сон;
 В) узгір’я, підніжжя, левада, совість;
 Г) кривавий, під’їзд, знання, морський.

6. Укажіть ряäок, у якому літера Я у всіõ словаõ ïозна÷ає äва звукè:
 А) ялинка, яма, ящірка, пів’яблука;
 Б) ясно, м’який, підгір’я, лялька;
 В) священний, цвях, ярмо, ящик;
 Г) цвях, різьбяр, ядро, різдвяний.

7. Укажіть ряäок, у якому всі слова мають áільшу кількість звуків, ніж áукв:
 А) бджолиний, ясла, підживляти, рясно;
 Б) щиро, їжак, приємний, Україна;
 В) київський, піддашшя, знання, кінь;
 Г) синя, юннат, Юрій, читання.

8. Ïозна÷те ряäок, у якому áуквè Я, Ю, Є ïозна÷ають оäèн звук:
 А) краля, пюре, ллються, медвяний;
 Б) пів’юрти, пів-Японії, Ëук’ян, сміється;
 В) Мар’яна, перед’ювілейний, Гюґо, ллє;
 Г) змагається, життя, В’ячеслав, браконьєр.
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9. Ïозна÷те ряäок, у якому всі слова мають áільшу кількість áукв, ніж звуків:
 А) підживити, надзвуковий, джміль, ґудзик;
 Б) від’їхати, щастя, день, район;
 В) ясність, здоров’я, комп’ютер, сльози;
 Г) саджанець, бджола, сільський, збуджений.

10. Ïозна÷те ряäок, слова у якому розташовані за алôавітнèм ïоряäком:
 А) хазяїн, Õарків, фосфор, цар, чаєня;
 Б) убогий, увага, увечері, убік, удача;
 В) туман, тисячний, ячмінь, щороку, тип;
 Г) м’ята, навесні, надія, немовля, острів.

11. Âèäіліть ряäок, у якому всі словаõ мають сумнівні ненаãолошені ãолосні:
 А) травень, восени, лебединий, вітер;
 Б) весни, легінь, шир, мирний;
 В) озера, клен, клин, степ;
 Г) гриб, сила, вид, кишеня.

12. Ïозна÷те ряäок, у якому ïравèльно ïереäано ÷ерãування ó з â:
 А) зустріч у школі, працював у полі, світять у віках;
 Б) приїхала у Одесу, проживала у Ужгороді, жив у Україні;
 В) одягнений у форму, виглянув у вікно, попливла у океан;
 Г) сніг узимку, приїдуть удвох, відлетіли у ірій.

13. Âèäіліть ряäок, у якому всі слова ïоäано з наãолосом лèше на äруãому склаäі:
 А) завдання, проект, школяр, халва;
 Б) одинадцять, шосе, філе, фірма;
 В) хазяїн, прірва, ренет, пророк;
 Г) район, ремонт, прізвисько, причинний.

14. Ïозна÷те ряäок, у якому всі слова містять ïрèãолоснèé, ùо уïоäіáнюється:
 А) зшити, сніг, дуб, молотити;
 Б)  тхір, двір, мороз, просьба;
 В) кігтики, вогко, газ, легкий;
 Г) зцідити, зсипати, боротьба, вокзал.

15. Âèäіліть ряäок, у якому у всіõ словаõ сïроùення в ãруïаõ ïрèãолоснèõ ïозна÷ено на ïèсьмі:
 А) шіс...надцять, тиж...невий, проїз...ний, піз...ній;
 Б) радіс...ний, щас...ливий, чес...ний, виїз...ний;
 В) пес...ливий, хвас...нути, звіс...но, зліс...ний;
 Г) контрас...ний, очис...ний, безсовіс...ний, капос...ний.

16. Ïозна÷те ряäок, у якому ïравèльно ïоäано в транскрèïції слова:
 А) [зшšти], [зŠрево], [воґзал′], [проз′′ба];
 Б) [с′т′інŠ], [жиет′:Š], [н′¼хт′і], [лŒхко];
 В) [cчšстиети], [соп′іл′ц′і], [л′он], [дошч];
 Г) [й′ама], [з¼л′:а], [ден′], [знанн′а].

17. Укажіть ряäок, у якому можлèве ÷ерãування ïрèãолоснèõ звуків:
 А) збудити, допомогти, кликати, Запоріжжя;
 Б) шестеро, бойовий, чотири, музика;
 В) убогий, любити, людина, риба;
 Г) студент, друг, турист, чекати.

18. Укажіть ряäок, у якому у всіõ словаõ ïрè зміні їõ ôормè та äоáорі сïоріäненèõ віäáувається ÷ерãування 
ãолоснèõ звуків:
 А) вишня, сонце, січень, віз;
 Б) півень, літо, петля, чесати;
 В) ніс, зорі, радість, Київ;
 Г) торг, день, бетон, шофер.

19. У котрому ряäку ïрè зміні ôормè та äоáорі сïоріäненèõ слів може віäáуватèся ÷ерãування ïрèãолоснèõ [ã], 
[к], [õ] з іншèмè ïрèãолоснèмè?
 А) служити, вечеря, небесний, ріг;
 Б) ніс, гора, котики, увага;
 В) вовк, колос, шовк, хатина;
 Г) нога, рука, вухо, птах.
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20. У котрому ряäку у всіõ словаõ є ïрèãолоснèé звук [é]?
 А) м’ята, мільйон, пів-ªвропи, юнак;
 Б) серйозно, йод, рюкзак, порядок;
 В) рясно, люди, Марія, пюре;
 Г) сибіряк, зап’ястя, літаючи, вчорашнє.

II. Завäання 21–31 мають ïо ï’ять варіантів віäïовіäеé, із якèõ лèше оäна ïравèльна. Âèáеріть 
ïравèльну віäïовіäь.

21. Âèзна÷те ряäок, у якому всі слова мають лèше ãлуõі ïрèãолосні:
 А) пух, кіт, степ, каса;
 Б) порох, дупло, дерево, книга;
 В) тихо, птах, сир, масло;
 Г) дощовий, кафе, сердитий, цікаво;
 Ґ) озеро, орач, людина, сон.

22. Âèäіліть ïару слів, у якої є оäнакові ïрèãолосні звукè:
 А) син – ялина;
 Б) серце – тополя;
 В) пора – доба;
 Г) сад – квітень;
 Ґ) край – полон.

23. Укажіть ряäок, у всіõ словаõ якоãо є звук [èе]:
 А) демократ, диригент, лимон, дим;
 Б) гриб, вершина, вишневий, збирати;
 В) трильйон, дитина, мирний, числа;
 Г) перина, зарево, пенал, шир;
 Ґ) крижина, бриньчати, меливо, кишеня;

24. Âкажіть ряäок, у всіõ словаõ якоãо віäáулося уïоäіáнення ïрèãолоснèõ звуків за тверäістю-м’якістю:
 А) пісня, свято, щастя, радість;
 Б) дні, кузня, двір, український;
 В) цвіт, підхопити, кігті, твір;
 Г) сніг, повість, рибалці, підібрати;
 Ґ) дзвін, життя, підписати, підбір.

25. Ïозна÷те ряäок, слова якоãо розташовані в алôавітному ïоряäку:
 А) комізм, компрес, кольоровий, консервант;
 Б) композитор, композиція, компонент, компостер;
 В) несуміжний, нечисленний, гніздо, промокнути;
 Г) конспект, накип, вогнецвіт, накликати;
 Ґ) промова, техперсонал, техпроцес, брязкіт.

26. У котрому ряäку у всіõ словаõ є ãолоснèé звук [оу]?
 А) словник, недоля, око, овес;
 Б) сполучення, город, вогонь, космос;
 В) подушка, барлога, продавець, турок;
 Г) голова, голка, двори, свято;
 Ґ) котушка, кожух, голуб, могутній.

27. Ïозна÷те ряäок, у всіõ словаõ якоãо є ãуáні ïрèãолосні:
 А) ворог, булка, мільярд, газета;
 Б) овес, місто, фіалка, бібліотека;
 В) книга, білка, журнал, пюпітр;
 Г) золото, бачити, спати, сніг;
 Ґ) повість, цвіт, легко, ранок.

28. Âкажіть ряäок, у всіõ словаõ якоãо віäáулося сïроùення ïрèãолоснèõ:
 А) власний, форпостний, якісний, хвастливий;
 Б) заздрісний, ненависний, пестливий, усний;
 В) чесний, улесливий, тижневий, доблесний;
 Г) компромісний, контрастний, очисний, злісний;
 Ґ) хворостняк, радісний, швидкісний, буревісник.
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29. Ïозна÷те ряäок, у всіõ словаõ якоãо є літера Ґ:
 А) г(ґ)ава, г(ґ)азда, г(ґ)анок, г(ґ)рунт;
 Б) г(ґ)лянцювання, г(ґ)авеня, г(ґ)гноєсховище, г(ґ)одівля;
 В) г(ґ)олодний, г(ґ)умовий, г(ґ)удзичок, г(ґ)гоєння;
 Г) г(ґ)голодомор, г(ґ)олова, г(ґ)одинникар, г(ґ)ідувати;
 Ґ) г(ґ)гіпербола, г(ґ)ґринджоли, г(ґ)ранчастий, г(ґ)гідрошахта.

30. Âèзна÷те ряäок, у кожному слові якоãо кількість áукв віäïовіäає кількості звуків:
 А) юнак, сонячний, радість, ясно;
 Б) джура, ягода, спальня, лялька;
 В) юність, ясельний, щирість, вазон;
 Г) долонька, лісництво, земляний, дзеркало;
 Ґ) дупло, вітер, п’ять, здоров’я.

31. Укажіть ряäок слів, у якому всі ïрèãолосні äзвінкі:
 А) береза, дорога, морозиво, ваза;
 Б) місток, черевик, циган, юнь;
 В) шелест, різкий, клуб, лава;
 Г) персик, лимон, десять, галявина;
 Ґ) гріх, солодкий, нива, край.

III. Завäання 32–36 має на меті встановлення віäïовіäності. 
32. До кожноãо ряäка, ïозна÷еноãо цèôрою, äоáеріть віäïовіäнèк, ïозна÷енèé áуквою, і вïèшіть éоãо в таáлèцю:

1.  [й], [д], [р], [в];   А) глухі приголосні звуки;            
2.  [х], [с], [ч], [ш];   Б) дзвінкі приголосні звуки;
3.  [а], [о], [и], [і];   В) голосні звуки;
4.  [й], [д′], [л′], [с′];   Г) м’які приголосні звуки;
5.  [р], [ф], [т], [х].   Ґ) тверді приголосні звуки.

33. Установіть віäïовіäність між звукамè та їõ õарактерèстèкою:
1.  [н′], [с′], [л′], [т′];   А) м’які приголосні звуки;                      
2.  [б], [п], [в], [м], [ф];   Б) тверді приголосні звуки;
3.  [р], [д], [к], [х], [г];   В) губні приголосні звуки;
4.  [г′], [ш′], [ж′], [х′], [ч′];   Г) пом’якшені звуки;
5.  [о], [у], [і], [е].   Ґ) голосні звуки.

34. Âкажіть віäïовіäність між кількістю звуків і áукв у словаõ:                  
1.  гай, диня, лісок, журі;  А) звуків більше, ніж букв;
2.  дещо, їжак, явір, юрта;  Б) більше букв, ніж звуків;
3.  бджола, ґудзик, пень, кінь;  В) на 1 звук більше, ніж букв;
4.  щастя, Юля, солов’ї, Ялта;  Г) на 1 букву більше, ніж звуків;
5.  льон, тінь, мільйон, дзбан.  Ґ) однакова кількість звуків і букв.

35. Âстановіть віäïовіäність між заïèсанèмè вèзна÷еннямè:
1.  чай, ніч, сіль, хліб;   А) слова, які не можна переносити з рядка в рядок;
2.  леміш, цибуля, левада,   Б) слова, у яких чергування відбувається в корені;
    кишеня;  
3.  бік, віл, слово, річ;   В) слова, у яких сумнівні ненаголошені голосні
4.  осінь, рік, семи, нести;          не можна перевірити наголосом;
5.  абзац, акт, батько, блуза.   Г) слова, у яких [о], [е] 
                                                     може чергуватися з [і];
   Ґ) слова, розташовані за алфавітом.    

36. Діáратè віäïовіäнèк і заïèсатè éоãо в таáлèцю:
1.  лялька, синій, ясний, тюль;  А) слова, у яких є приголосний звук [й];
2.  м’яч, серйозно, їсти, геній;  Б) слова, у яких по 2 м’яких звуки;
3.  боротьба, нігті, молотьба,   В) слова, у яких відбулося уподібнення 
    могти;            приголосних за дзвінкістю – глухістю;
4.  дуб, вогонь, воля, яр;  Г) слова, у яких всі приголосні звуки – дзвінкі;
5.  круча, тиша, поля, риба.  Ґ) рядок, у всіх словах якого є голосний звук [а].

À Б Â Ã Ґ
1
2
3
4
5

À Б Â Ã Ґ
1
2
3
4
5

À Б Â Ã Ґ
1
2
3
4
5

À Б Â Ã Ґ
1
2
3
4
5

À Б Â Ã Ґ
1
2
3
4
5
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IV. Ïро÷èтаéте ре÷ення, вèконаéте ïісля ньоãо завäання 46–49, які ïереäáа÷ають вèáір ре÷ення, 
ùо містèть ïевне мовне явèùе. Âèáеріть ïравèльні віäïовіäі (оäну ÷è äекілька) і ïозна÷те їõ у 
таáлèці õрестèком (õ).

1. Жив у Києві, в неволі, ханський син (малий хлопчина)...  (М.Вороний)
2. Отакий-то Перебендя, старий та химерний.  (Т.Шевченко)
3. Ëеліє даль волога і блакитна.  (М.Бажан)
4. А пісня – це найдобірніша, найвиразніша мова.  (П.Тичина)

37. Ïозна÷те ре÷ення, ùо містять слова, у якèõ немає віäïовіäності між áуквамè і звукамè:

1 2 3 4

38. Ïозна÷те ре÷ення, у словаõ якоãо є ïрèãолоснèé (завжäè м’якèé):

1 2 3 4

39. Âкажіть ре÷ення, у якèõ є слово з літерою ÿ, ùо вжèвається äля ïом’якшення ïоïереäньоãо ïрèãолосноãо:

1 2 3 4

40. Укажіть ре÷ення, у словаõ якоãо може віäáуватèся ÷ерãування ãолоснèõ:

1 2 3 4
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Ïравоïèс ненаãолошенèõ ãолоснèõ [å], [è], [î]
Ненаголошені голосні в українській мові загалом зберігають свою чіткість і виразність. Ëише голосні 

[å], [è], [î] зазнають змін. Так, нена голошений [å] наближаеться до [è]: ведіть [веèд′iт′], ненаголошений [è] 
наближається у ви мові до [å]: øирокиé [øиåрo′киj]. Ненаголошений [î] набуває відтінку [ó]: кожух [коóжy′х], 
тому [тоóмy′] — перед складом з наголошеним [ó].

Öі сумнівні голосні перевіряємо наголосом: криве — крu′во, кле котіти — клe′кіт, розумниé — рo′зум.
У деяких словах перед постійно наголошеним à(ÿ) у вимові та на письмі зберігається à: багатиé, 

багряниé, кажан, хазя¿н.
 Íåíàãîëîøåí³ ãîëîñí³, ùî íå ïåðåâ³ðÿþòüñÿ íàãîëîñîì, пишуть ся за традицією. Таких слів є небагато, 

і їх правопис слід запам’ятати. Перевіряються ці слова за допомогою орфографічного словника: левада, 
киøеня, лопух, лопа та, собака, сокира.

E çàâæäè ïèøåòüñÿ:
 � в групах -åð-, -åë-: бåðег, дåðево, зåëень, ожåëедиця;
 � у суфіксах -åí(ÿ), -åí-, -åíê(î), -åíüê-, -åð(о), -åñåíüê-, -å÷ê-, -òåëü: козåíя, Þхимåíêо, ручåíüêа, семåðо;
 � коли å при зміні слова випадає: березåнь — березня, вітåр — вітру. 

È ïèøåòüñÿ:
 � в ряді слів у групах -ðè-, -ëè- між приголосними у відкритих скла дах: бðèніти, гðèміти, кðèвиé, 
кðèниця, тðèвога, гëèтати; 

 � інколи ненаголошений è в групах -ðè-, -ëè- перевіряється наго лосом: криøити — крu′хта, блиùати — 
блšск.

Ñïолу÷ення éî, üî
éî позначає звукосполучення [é]+[î]:

 � на початку слова й після голосного: éîго, éîму, завоéîваниé, раéîн, чиéîго;
 � після приголосного, переважно на початку складу: батальéîн, буль éîн, вéîкати, Âоробéîв, курéîз, 
мільéîн.

üî пишеться після приголосного для позначення його м’якості: всüîме, Êовалüîв, лüîн, сüîгодні, трüîх.

Ïравèла вжèвання м’якоãо знака

¹ Ì’якèé знак ïèшеться Ïрèклаäè

1 Після букв ä, ò, ç, ñ, ö, ë, ð, í,
які позначають м’які приголос ні: 

 � в кінці слова;
 � у середині слів перед буквами, що позначають 
тверді приголосні

честь, вісь, ціль, тінь, міць;
близьêо, спільíиé, синьêа

М’який знак зберігається і перед буквами, що 
позначають м’які проголосні:

 � при зміні цього ж слова;
 � при утворенні нових слів

спільні [сп’іл′н′і],  
синьці [син′ц′і]
близькість, спільність.
Àле: міць — міцниé,  
øість — øістсот,  
Óмань — уманськиé,  
камінь — камінниé

2 У дієслівних закінченнях третьої особи однини та 
множини теперішнього часу дійсного способу і в 
дієсловах наказового способу

дізнається, візьмуться, станьте, сядьмо, 
носять

3 Після м’якого приголосного перед î в середині 
складу

льон, дзьоб, вчотирьох, але батальéон, 
павільéон

4 У буквосполученнях ëüö, ëü÷, íü÷, ñü÷, ñüö донька — доньці — доньчин, 
нянька — няньці — няньчин,
Àле: жінці — жінчин, 
сопілка — сопілчин

5 У суфіксах -ñüê-, -öüê-, -çüê- ки¿вськиé, половецькиé, волзькиé
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Íå ïèøåòüñÿ ì’ÿêèé çíàê:
1. Між двома буквами, що позначають м’які приголосні: пісня [п’iс′н′а], честþ [чeс′т′у], кутніé [кyт′н′іé], 

крім ë: стільці, уральськиé, а також тьмяниé, різьбяр.
2. Між двома однаковими м’якими: [знан′:a], [с′iл′:у], [ос′iн′:ié].
3. Після губних [á], [ï], [â], [ì], [ô], шиплячих [æ],[÷],[ø], [äæ] та [ð]: степ, просиø, лþбов, гiркиé, 

але Ãорькиé.

Ïравèла вжèвання аïостроôа
Àïостроô ставèться ïереä áуквамè ÿ, þ, º, ¿:

 � після губних [á],[ï], [â], [ì], [ô]: б’ється, п’ята, м’якиé, тор ô’я ниé;
 � після префіксів, що закінчуються на приголосний: роз’¿зд, об’єд нання;
 � після [ð] у кінці складу: надвечір’я, матір’þ;
 � у слові Ëук’ян та похідних від нього: Ëук’янівка, Ëук’яненко;
 � на межі частин складних слів: двох’ярусниé, пів’яблука, пів’þр ти;
 � в іншомовних словах: п’єса, п’єдестал, Ìонтеск’є, ін’єкція, О’Êеéсі.

Àïîñòðîô íå ñòàâèòüñÿ:
 � коли перед [á], [ï], [â], [ì], [ô] є інша літера, яка належить до ко реня: свято, цвях, дзвякати, тьмяніти, 
але: верб’я, черв’як;

 � після м’якого ð: рядок, буряк, Ðязань;
 � у власних назвах: Âятка, Âяльцев;
 � після губних перед éî: Âоробéов, Ìуравéов, серéозність;
 � в іншомовних словах: бþлетень, бþджет, пþре.

Ïравоïèс власнèõ та заãальнèõ назв
Власні іменники вживаються переважно в однині, не змінюються за числами (Êрим, Ðим, Íаталка, 

Чумацькиé Øлях (Ãалактика)), хоча й можливі форми множини (родина Ñадовських, тріо Ìареничів, три 
Ольги); деякі власні іменники відомі тільки у формі множини (Черкаси, Êарпати, Ðомни). 

Українські та інші слов’янські прізвища, що мають закінчення імен ників ² та ²² відмін, відмінюються як 
відповідні іменники ² та ²² від мін: Ãмиря, Ãмирі, Ãмиреþ і т. д.; Ãнатþк, Ãнатþка, Ãнатþкові (Ãнатþку) і т. д.

Прізвища прикметникового типу на -èé, -³é відмінюються як від повідні прикметники: Àндрієвськиé — 
Àндрієвського, Êобилянська — Êобилянсько¿.

Жіночі прізвища на приголосний та î не відмінюються: Ìарія Ñе ме нþк — Ìарі¿ Ñеменþк, Íіна Áоéко — 
Íіни Áоéко.

Українські географічні назви з іменниковими закінченнями, а також іншомовні відмінюються як звичайні 
іменники ², ²², ²²² відмін: Àôрика — Àôрики, в Àôриці; Áуг — Áугу, на Áузі; Об — Обі, Об’þ, на Обі.

Решту випадків правопису власних назв дивіться: Український правопис. — К.: Наук. думка,  
2002. — 240 с.

Наïèсання велèкої áуквè
Велика буква вживається з розрізнювальною метою.
1. З великої букви пишеться перше слово у реченні.
2. З великої букви пишуться всі слова (крім загальних назв типу письменник, князь, село, область, море, 

планета і под.):
 � в іменах, прізвищах, прізвиськах, псевдонімах;
 � у власних назвах міфологічних істот, персонажів, кличках тва рин: Ïерун, Äажбог, Àнтеé, Äід Ìороз, 
кінь Орлик, собака Ðябко;

 � у власних астрономічних, географічних назвах, назвах держав, республік, населених пунктів, споруд, 
урочищ тощо: Чумацькиé Øлях (Ãалактика), сузір’я Âеликиé Âіз, Ïолярна зірка, планета Çемля, ªвропа, 
Êарпатські гори;

 � у назвах найвищих установ та організацій: Âерховна Ðада Óкра ¿ни, Організація Об’єднаних Íаціé;
 � у назвах найвищих посад, почесних звань, орденів і медалей: Ïре зи дент Óкра¿ни, орден Äружби Íародів.

3. З великої літери пишеться тільки перше слово: 
 � у назвах різних установ, організацій і партій: Àкадемія наук Óкра ¿ни, Ìіністерство зв’язку Óкра¿ни, 
Ëьвівськиé університет, Âін ницька øкола ¹36;

 � у назвах свят, знаменних подій: Ùедриé вечір, Âеликдень, Âосьме березня;
 � в усіх назвах, що беруться в лапки: видавництво «Ïерøе ве ресня», вірø «Ðозмова з другом».
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4. Якщо власну назву вжито в загальному значенні, але в підкрес ле но позитивному плані, то вона 
пишеться з великої літери, в інших ви пад ках — з малої: нові Öіолковські (винахідники), чергові наполеони 
(завойовники).

5. Утворені від власних назв присвійні прикметники на -³â- (-îâ-, -åâ-) та -èí- пишуться з великої 
букви, відносні прикметники на-ñüê(èé) — з малої: Øевченкова дума, øевченківська поезія, Ñосþрина лірика, 
ки¿вські вулиці.

6. З великої букви пишуться слова, вжиті в шанобливому чи підне сено-переносному значенні: звертаþся 
до Âас, наøа Áатьківùина, Çброé ні Ñили, Âисокі Äоговірні Ñторони.

Наïèсання слів іншомовноãо ïоõоäження
Ïравоïèс è, ³, ¿. У загальних назвах після ä, ò, ç, ñ, ö, ÷, ø, æ, ð (Äе òи ç’¿ñи öþ ÷аøу æиðу) — «правило 

дев’ятки» (дев’ять приго лосних) — в основах слів пишеться è: дилема, музика, цистерна, інсти тут, режим, 
джип, а перед буквами, що позначають голосні та é, пи шеться ³: діалектика, піала, авіація, поліція, агресія.

В інших випадках пишемо згідно з вимовою: віраж — вимпел, лінія — лимон, хімія — химера.
Ïравоïèс å, º: 

 � після букв, що позначають приголосні, пишеться å (приголосні ви мов ляються твердо): декада, пленум, 
лекція, симетрія;

 � після à, î, ó пишеться å: поет, дует, Ðаôаель, але траєкторія;
 � в інших випадках пишемо залежно від вимови: єôреéтор, еôедрин, єретик, прем’єра, ôоéє, ôеєрія.

Ïравоïèс ïрèãолоснèõ. У загальних назвах букви, які позначають приголосні звуки, як пра вило, не 
подвоюються: кореспондент, метал, група, клас, øасі, те раса, бравісимо, інтермецо, піцикато, ôін, лібрето; 
подвоєння í, ë збе рігається тільки в таких загальних назвах: бонна, брутто, ванна (ван ниé), мадонна, манна 
(манниé), мотто, нетто, пан на, пенні, тонна, білль, булла, вілла, мулла, подвоєння ð у назві рослини дурра, 
а також у назві ароматичної смоли мірра.

При збігу однакових приголосних префікса й кореня: імміграція (мiграцiя), ір реальниé (реальниé), 
контрреволþція (револþція), сþр реалізм (ре алізм).

Подвоєні приголосні зберігаються в географічних, особових та ін ших власних назвах і в усіх похідних 
від них словах: Àндорра (андор рськиé), Ãаронна, Ãолландія, Êалькутта, Ìарокко, Ìіссурі, Íіцца, Ðенн, ßôôа, 
Áетті, Äжонні, Ìþллер, Ðуссо, Òоррічеллі, Ôламмаріон, Øиллер.

Ì’якèé знак:
 � пишеться після ä, ò, ç, ñ, ë, í перед ÿ, þ, º, ¿, éî: адьє, конôерансьє, ательє, мільярд, бульéон, Íьþ-
Éорк, ¥отьє, Ëавуазьє, Ìольєр, Íьþ тон (якщо чується роздільна вимова), але мадяр, малярія, дþна, 
ілþзія, нþанс, тþбик, тþль, Àляска, Äþма (немає роздільної вимови);

 � відповідно до вимови ü після ë може писатися: альбатрос, ôільм, Íельсон, магістраль, Ðаôаель, а 
може не писатися: залп, катаôалк, бал, метал, рулон та ін.

Àïостроô:
 � ставиться після букв, що позначають губні приголосні (á, ï, â, ì, ô), шиплячі (æ, ÷, ø), ã, ê, õ та ð 
перед ÿ, þ, º, ¿: б’єô, комп’þтер, п’єдестал, інтерв’þ, прем’єр, торô’яниé, к’янті, миø’як, кар’єра, 
Ï’є монт, Женев’єва, Ìонтеск’є, Ðуж’є, Ôур’є;

 � після префіксів, що закінчуються на твердий приголосний, перед ÿ, þ, º: дез’þнкція, ін’єкція, об’єкт;
У словах гравþра, бþро, бязь, гяур, Ìþнхен роздільної вимови немає.

Îсновні ïравèла ïереносу
×астини слів з одного рядка в наступний слід переносити за скла дами: чаé-ка, книж-ка, зо-øит.
При цьому:

 � не можна розривати сполучення літер äæ, äç, які позначають один звук: ´у-дзик, хо-джу. Якщо äæ, 
äç не становлять одного звука (коли ä належить до префікса, а æ або ç до кореня), то їх слід роз-
ривати: над-звичаéниé, під-живляти;

 � апостроф і м’який знак при переносі не відокремлюються від по передньої літери: бур’-ян, кіль-це;
 � одна літера не залишається у попередньому рядку й не перено ситься в наступний;
 � при переносі складних слів не можна залишати у кінці рядка почат кову букву другої основи: багато-
ступеневиé, а не багатос-тупеневиé;

 � не можна розривати абревіатури: Ç²Ë-111, ÌÀÓÏ, Ì²ËÏ, ËÀÇ-105;
 � не можна відривати від префікса останню букву перед приголосним кореня чи залишати при префіксі 
букви кореня, що не становлять складу: роз-мір, ви-éøов, але роз-орати і розо-рати;

 � буква é не відривається від попередньої букви, що позначає голос ний звук: баé-ка, свіé-ськиé;
 � не розриваються ініціали і прізвища, цифри й скорочені назви мір: Ñавельєв О.Ì., 28 кг, 5 га, 1998 р.;
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 � не переносяться в наступний рядок розділові знаки, дужка або лап ки, що закривають попередній 
рядок, а також не залишаються в по передньому рядку відкрита дужка або лапки.

Слід розрізняти:

Технічні правила переносу відрізняються від складоподілу (визна чення межі складу та кількості складів 
у слові). ²снують такі правила склаäоïоäілу:

1. Один приголосний між двома голосними завжди утворює склад з наступним голосним: о-зе-ро, 
о-лень, со-ро-ка.

2. Сонорний приголосний, а також [ó], [i] перед іншим приго лосним належать до попереднього голосного, 
закриваючи склад: кім-на-та, маé-ка, гир-ло, гол-ка (але ма-éор, піво-стрів).

3. Подовжені і подвоєні приголосні об’єднуються в склад iз наступ ним голос ним: гі-лля, за-ня-ття, 
пі-дда-øøя, кі-нно-та.

4. Два приголосних — шумний і сонорний — належать до одного складу: му-дрець, мі-тла.
5. Два сонорні розподіляються між складами: силь-ниé, зим-но, вір-ність.
6. У групі з 2-х і більше приголосних, перший з яких сонорний, а інші — шумні, у положенні між 

голосними поділ проходить між сонор ним та рештою приголосних: пан-ство, поль-ськиé, мар-øрут, 
ін-три-ган.

7. Сполучення приголосних ñòð, çäð, ñêë, ñòâ, ñòê, öòâ, øê, æä, ñê, ñò, як правило, належать до 
наступного складу: ка-та-стро-ôа, за-здрі-сниé, на-стріé, по-скла-дав, кі-øка.

8. Префікси і прийменники можуть розподілятися між складами: бе-зі-менниé, уль-во-ві (у Ëьвові).

ÒÐЕНУÂÀЛЬН² ÂÏÐÀÂИ

1. До ïоäанèõ слів äоäаéте ïреôікс ç- (ñ-) і заïèшіть утворені слова у äві колонкè.
...сохну, ...øитиé, ...творення, ...чесаного, ...міøаниé, ...хвалені, ...тискачем, ...пинити, ...баéдужіти, 
...øиточок, ...дертого, ...човгаþ, ...тратоþ, ...ôабрикувати, ...клеєні, ...цідженого.

З префіксом ç З префіксом ñ

	Ïіäкресліть третю з кінця áукву і ïро÷èтаєте закін÷ення вèслову ôран цузь коãо ôілосоôа Дені Діäро: «Í³ 
ïðî ùî íå äóìàº ëèøå òîé...».

2. Заïèшіть слова у äві колонкè.
Âист...гати, дот...рати, р...путація, вир...вати, квітн...кар, вел...чезниé, осуø...ниé, вдумл...виé, посел...ниé, 
п...карня, опал...ння, об’þø...ниé, потроù...ниé, трьохпов...рховиé, вин...ùення, електр...ôікація.

Пропущено è Пропущено å

	Ïіäкресліть третю віä ïо÷атку áукву в кожному слові та ïро÷èтаєте за кін÷ення яïонської нароäної ïрèказкè: 
«Â óñì³õíåíå ëèöå...».

3. Ïрèãаäаéте ïравèло, за якèм ïèшуться ïоäані слова, і вèзна÷те сереä нèõ вèняткè з цьоãо ïравèла.
Ïро¿зниé, випускниé, месник, хвастливиé, улесливиé, тижня, пестливиé, ùасливиé, вісник, øістнадцять, 
бризнути, брязнути, контрастниé, якісниé, агентство, ремісник, випускник, чесниé, кістлявиé, умисниé, 
вискнути.

Ïоäіл  
на склаäè

при-клад,
за-хід,
ви-мір,
ви-ступ

[заj-ме′-н:ик],
[на′¢-чеи-ниj],
[пом-ча′¢],
[о-бjе′-дна-н′:а],
[ро-з′і′ -рвеи-ц′:а]

Ïоäіл  
на морôемè

при/клад,
за/хід,
ви/мір,
ви/ступ,

за/éм/ен/ник,
на/вч/ен/иé,
по/мч/ав,
об’/єдн/анн/я,
розі/рв/еть/ся

Îрôоãраôі÷нèé  
ïеренос

при-клад,
за-хід,
ви-мір,
ви-ступ,

за-éме-нник (за-éмен-ник),
на-вче-ниé,
по-мчав,
об’-єд-на-ння 
(об’-єд-нан-ня),
ро-зі-рве-ться 
(ро-зі-рветь-ся)
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4. До ïоäанèõ слів äоäаéте ïреôіксè ïðå- аáо ïðè-.
...гарниé, ...кріпити, ...живлениé, ...орати, ...добриé, ...високиé, ...жмурениé, ...кидати, ...солодкиé, 
...мудрість, ...голубити, ...кислиé, ...старкуватиé, ...значити, ...везениé, ...красно, ...злиé, ...гнути, ...лþто, 
...тяжкого, ...гнати, ...дорогиé, ...тягну, ...тримати, ...чорниé.
		Ïіäкресліть у словаõ з ïреôіксом ïðè- ÷етверту з кінця áукву і ïро÷èтаєте закін÷ення вèслову Â. Øексïіра: 

«Æàðò ³íîä³ áóâàº...».

5. Âставте, äе ïотріáно, м’якèé знак у ïоäані слова.
Êавказ...киé, ріж...те, тон...øиé, с...огодні, кіл...це, т...охкати, кін...чик, ін...øиé, дяд...ко, річ..., верô..., 
Ãриц...ко, памороз..., близ...ко, мен...øиé, вір...те, Ìурманс...к, нагинаєт...ся, перевір...те, дон...чин, ¿дал...
ня, батен...ко, відріж..., рибал...чин, жін...чин, по-þнац...ки, соколон...ко.
		У словаõ із вставленèм м’якèм знаком ïіäкресліть третю віä ïо÷атку áукву і ïро÷èтаєте ім’я та ïрізвèùе 

віäомоãо українськоãо етноãраôа.

6. Âставте, äе ïотріáно, ïроïуùені áуквè.
Âі...діл, ро...зява, зако...ність, смер...тþ, ні...чþ, жит...ям, ку...тя, збі...жя, гі...ля, безви...ність, 
одухотворе...ність, тума...ність, тін...þ, розкі...øþ, кров’...þ, зна...ня, попа...дя, псар...ня, чита...ня, су...
деþ, моло...дþ, ста...теé, ві...дача, ві...дзнака, ві...дзеркале...ня.
	  Ïіäкресліть у словаõ áез вставленèõ áукв äруãу віä ïо÷атку літеру і ïро÷èтаєте закін÷ення вèслову ÷еськоãо 

ïèсьменнèка Я. Коменськоãо: «Êíèãè — öå ³íñòðóìåíò íàñàäæóâàííÿ...».

ÒЕÑÒÎÂ² ЗÀÂДÀННЯ

I. Òестові завäання 1–20 з вèáором оäнієї ïравèльної віäïовіäі.
1. Âкажіть розäіл мовознав÷ої наукè, ùо вèв÷ає ïравèльне наïèсання слів:

 А) орфографія;
 Б) орфоепія;
 В) лексикологія;
 Г) синтаксис.

2. Знаéäіть ряäок, у всіõ словаõ якоãо треáа ïèсатè літеру è:
 А) ц...стерна, ч...кати, зд...рати, ц...буля;
 Б) м...нулий, к...шеня, п...ріг, д...ректор;
 В) ч...сати, ш...рокий, в...сняний, ст...рати;
 Г) мат...матика, к..сіль, ц...ферблат, к...рувати.

3. Âкажіть ряäок, у словаõ якоãо треáа ïèсатè орôоãраму å:
 А) р...мінь, р...шето, с...метрія, ф...номен;
 Б) м...талургія, ц...мент, с...редина, пр...дмет;
 В) од...надцять, д...р...гент, р...ч...татив, м...даль;
 Г) ш...нель, д...мократ, д...таль, б...нзин.

4. У котрому ряäку äоïуùено орôоãраôі÷ну ïомèлку?
 А) кифір, празький, студентський, берегти;
 Б) Німеччина, молотьба, піщаний, кочерга;
 В) шепотіти, черпак, письменник, ніженька;
 Г) вечеря, осені, ранній, іменник.

5. У котрому ряäку всі слова заïèсано ïравèльно?
 А) журі, рученька, корінчик, духмяний;
 Б) альянс, Натальчин, верба, Галичччина;
 В) скляний, Надністрянщина, Горкий, проміньчик;
 Г) Õарьків, свято, буряк, шістсот.

6. Âкажіть ряäок, у словаõ якоãо å вèïаäне:
 А) береза, шелест, зелений, вишень;
 Б) вітерець, хлопець, палець, січень;
 В) день, дерево, берег, приберегти;
 Г) вересень, квітень, серпанок, левада.
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7. Знаéäіть ряäок, у словаõ якоãо треáа ïèсатè м’якèé знак:
 А) ал...янс, біл...ярд, оболон...ський, мад...яр;
 Б) Уман...щина, рез...юме, ател...є, і...люзія;
 В) барел..єф, медал...йон, жен...шень, він...єтка;
 Г) ін...ший, домен...щик, порт...єра, філ...м.

8. У всіõ словаõ якоãо ряäка треáа ïèсатè аïостроô?
 А) тьм...яний, різьб...яр, верф...ю, миш...як;
 Б) комп...ютер, пів...ями, В...ячеслав, ін...єкція;
 В) п...юпітр, духм...яний, медв...яний, м...яч;
 Г) в...юн, в...ялий, цв...ях, св...ященний.

9. Âкажіть ряäок, всі слова якоãо треáа ïèсатè з велèкої літерè:
 А) (×,ч)орне (М,м)оре, (М,м)арс, (×,ч)умацький (Ш,ш)лях;
 Б) (В,в)ерховна (Р,р)ада України, (Ю,ю)пітер, (Н,н)овий (Р,р)ік;
 В) (Ж,ж)уль (В,в)ерн, (М,м)ати (Б,б)ожа, (З,з)евс;
 Г) (С,с)узір’я (В,в)елика (В,в)едмедиця, (Б,б)ог, (Р,р)іздво.

10. Знаéäіть ряäок, усі слова якоãо заïèсані ïравèльно:
 А) орден Пошани, медаль «За відвагу», «виноград «Ëідія»;
 Б) тюльпан «×орний Принц», поема «Åнеїда», Біблія;
 В) журнал «Сучасник», поїзд «Верховина», Кобзар, медінститут;
 Г) аґрус «Слава», Великдень, роман «Тигролови», Спаса.

11. Âкажіть ряäок, у якому ïорушено ïравèла ïереносу слів:
 А) ба-ро-ко, місь-кком, перей-шов, і-дея;
 Б) жит-тя, спросо-ння, уя-ва, ака-де-мія;
 В) на-ука, при-слі-в’я, від-жити, під-земний;
 Г) бур’-ян, низь-ко, медаль-йон, бай-ка.

12. Знаéäіть ряäок, у якому всі слова ïеренесено ïравèльно:
 А) коза-цтво, україн-ський, на-рвати, су-дження;
 Б) О-ОН, під-живляти, пі-дземний, край-ній;
 В) суд-ження, акаде-мія, стань-те, дво-складовий;
 Г) грай-ся, ар-хітектура, ком-позитор, под-зьобаний.

13. Ñлова якоãо ряäка сліä ïèсатè ÷ерез äеôіс?
 А) лже...патріот, пів...озера, унтер...офіцер, чар...зілля;
 Б) щастя...доля, екс...чемпіон, міні...футбол, альфа...промені;
 В) купівля...продаж, зоо...парк, біо...ритм, людино...день;
 Г) мати...й...мачуха, метео...служба, ікс..проміння, авіа...конструктор.

14. Ïрèкметнèкè якоãо ряäка сліä ïèсатè ÷ерез äеôіс?
 А) суспільно...корисний, кисло...солодкий, західно...український, жовто...зелений;
 Б) сліпо...глухо...німий, жовто...гарячий, біло...голубий;
 В) північно...східний, військово...морський, сніжно...білий, народно...визвольний;
 Г) червоно...гарячий, біло...чорний, євро...азіатський, воєнно...стратегічний.

15. У котрому ряäку всі слова наïèсано ïравèльно?
 А) військовополонений, п’ятимільярдний, білосніжний, новогрецький;
 Б) суспільно-необхідний, чорноземний, лісостеповий, південно-західний;
 В) північно-африканський, вічно-юний, абсолютно сухий, глухонімий;
 Г) радіофізичний, західно-український, семи-мільйонний, східноєвропейський.

16. У котрому ряäку äоïуùено орôоãрôі÷ну ïомèлку?
 А) левеня, бовваніти, Ганна, лляний;
 Б) ссати, благословенний, законно, старанно;
 В) спеццех, юннати, довгожданний, бажаний;
 Г) пореформений, гречаний, скляний, шалений.

17. У словаõ котроãо ряäка ïрè зміні наãолосу може віäáутèся ïоäвоєння  ïрèãолоснèõ?
 А) незрівняний, незлічений, нездійснений, неподоланий;
 Б) дерев’яний, скляний, бажаний, жаданий;
 В) несказаний, недоторканий, священик, зроблений;
 Г) написаний, бджолиний, зміїний, прочитаний.
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18. Знаéäіть ряäок, у якому слова áез íå не вжèваються:
 А) немічний, неволя, невіглас, недоля;
 Б) недобачати, ненависний, незчутися, немудрий;
 В) недочувати, непритомніти, нещастя;
 Г) негода, недоріка, ненависть, неук.

19. Як ïèшуться слова з ï³â?
 А) разом;
 Б) через дефіс;
 В) завжди з апострофом;
 Г) через дефіс лише перед власними назвами, а у всіх інших випадках разом.

20. У котрому ряäку äоïуùено орôоãраôі÷ну ïомèлку?
 А) нажаль, на-гора, на диво, на щастя;
 Б) без упину, безупинно, по-моєму, де-не-де;
 В) щоденно, страшенно, законно, сумно;
 Г) з ранку до вечора, зранку, втрьох, по-перше.

II Завäання 21–31. З ï’ятè ïоäанèõ варіантів вèáеріть оäну ïравèльну віäïовіäь.
21. Знаéäіть слово, в якому орôоãраму è треáа ïеревірятè за словнèком:

 А) кипарис;
 Б) кислота;
 В) життя;
 Г) криворізький;
 Ґ) прилуцький.

22. Знаéäіть слово, в якому орôоãраму å сліä ïеревірятè за словнèком:
 А) прекрасно;
 Б) престиж;
 В) перевезти;
 Г) хлопець;
 Ґ) селянський.

23. У котрому ряäку äоïуùено орôоãраôі÷ні ïомèлкè?
 А) гулубка, дарма що, покищо, піді мною;
 Б) Туреччина, з-під землі, на-гора, молодіжно;
 В) беззубий, сказано, дисплей, циклон;
 Г) збіжжя, немовбито, неначебто, спідлоба;
 Ґ) Нью-Йорк, рибалці, уральський, сплющити.

24. У котрому ряäку äоïуùено орôоãраôі÷ну ïомèлку?
 А) натщесерце, як-небудь, ні з ким, взимку;
 Б) вцілому, удруге, по-третє, пліч-о-пліч;
 В) синьоокий, унтер-офіцер, радіозв’язок, пів’ящика;
 Г) не пам’ятав, недочувати, не допомагати, не думати;
 Ґ) недов’язаний шарф, ледь-ледь, неначе, на здоров’я.

25. У котрому слові äоïуùено орôоãраôі÷ну ïомèлку?
 А) суддя;
 Б) гусеня;
 В) стаття;
 Г) повістей;
 Ґ) статтей.

26. У котрому ряäку всі слова наïèсано ïравèльно?
 А) морозиво, мариво, печиво, плетиво;
 Б) круживо, місиво, зарево, вариво;
 В) зігнути, счистити, схибити, скубти;
 Г) будь-кого, казна з ким, хто-небуть, будь-що;
 Ґ) кошичок, аудиторія, совістний, кріпацтво.

27. У котрому ряäку всі слова треáа ïèсатè ÷ерез äеôіс?
 А) всього (на всього), біло(біло), червоно (гарячий);
 Б) історико(філософський), всесвітньо(відомий), сніжно(білий);
 В) гіркувато (солоний), спортивно(оздоровчий), фінансово(економічний);
 Г) військово(зобов’язаний), блідо(бузковий), що(небудь), хто(сь);
 Ґ) культурно(освітній), північно(кримський), східно(слов’янський).
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28. Âкажіть ряäок, äе ïоäано ïрèклаäè неáуквенèõ орôоãрам:
 А) велика чи мала літера, ненаголошені å, è в корені слова;
 Б) перенос слова, апостроф, дефіс;
 В) подовження та подвоєння приголосних;
 Г) написання сумнівного приголосного, відсутність літери;
 Ґ) написання слів разом, вживання м’якого знака.

29. Âкажіть основні ïоняття орôоãраôії як розäілу мовознавства:
 А) пунктограми, орфографічні правила, правопис;
 Б) орфограма, означення, види присудків;
 В) пунктуація, правопис, перенос слів;
 Г) подовження приголосних, тире, двокрапка;
 Ґ) орфограма, орфографічне правило, принципи орфографії.

30. Знаéäіть слово, в якому неáуквена орôоãрама:
 А) сузір’я;
 Б) земля;
 В) знання;
 Г) просьба;
 Ґ) легкий.

31. Âкажіть слово, äе неïравèльно ïозна÷ено ïеренос слова:
 А) мі-сто;
 Б) ход-жу;
 В) ро-ди-на;
 Г) три-ста;
 Ґ) міс-то.

III. Завäання 32–36 на встановлення віäïовіäності.
32.   1.  футбол, баскетбол, аналіз;  А) треба писати закінчення ó 

2.  Амстердам, Ëондон, Миргород;       в. Р. в. одн.;
3.  акт, камінь, листопад;  Б) закінчення à в Р. в. одн.;
4.  мідь, галузь, акварель.  В) можливе закінчення ó
        або à залежно від значення слова в Р. в. одн.;
   Г) в О. в. однини можливе подовження приголосних;
   В) в О. в. однини всі слова пишуться з апострофом.

33.   1.  по селам, по полям, по дорогам; А) у написанні всіх слів допущені помилки;
 2.  ніби-то, тай, передімною;  Б) неправильно утворені форми слова;

3.  пір’я, по-вашому, м’яч;  В) у всіх словах вжито
4.  лимонний, весна, Юпітер.               небуквені орфограми;
  Г) у всіх словах вжито
              буквені орфограми;
  Ґ) спрощення приголосних у словах.

34.   1.  пір’їна, узгір’я, бур’ян;    А) ненаголошене е перевівіряється наголосом;
2.  озеро, веселий, вершина;     Б) å випадне; 
3.  травень, праведний, вітер;    В) апостроф ставиться після
4.  віньєтка, барельєф, браконьєр.       твердого ð в кінці складу;
    Г) м’який знак у словах 
        іншомовного походження;
    Ґ) написання слів через дефіс.       

  
35.    1.  демократ, чемпіон, левада; А) å в буквосполученнях åðå, åëå;

2.  черешня, джерело, мережа; Б) чергування приголосних
3.  запорізький, козацький,     при творенні прикметників;
    товариський;  В) слова-винятки;
4.  казахський, тюркський,   Г) чергування î з à;
    цюріхський. Ґ) написання слів з ненаголошеним å пере-
         віряється за словником.

À Б Â Ã Ґ
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36.   1.  що-небудь, хтозна-кого; А) допущено орфографічну помилку;   
2.  будь-ласка, до побачення, Б) завжди пишуться через дефіс;

           на добраніч;    
3.  в лісі, на парті, у книзі; В) завжди пишуться оремо;
4.  недописаний, недолюблю- Г) префікс íåäî- вказує на
    вати, недочувати.         неповноту дії, ознаки;         
 Ґ) íå з дієсловами.

IV. Завäання 37–41. Âèáеріть ïравèльні віäïовіäі та ïозна÷те їõ õрестèком у таáлèці.
1. Українська жінка у часи козаччини була вірним і надійним спільником свого чоловіка в боротьбі 

за соціальне і національне визволення народу. 
2. Але найбільший внесок вона зробила для козаччини, виконуючи роль берегині сімейної оселі. 
3. Спливло з тих часів більш як два століття. 
4. За цей час доля української жінки пройшла чимало випробувань: кріпацтво, війни, голод, репре-

сії...  (Н. тв.).
37. Ïозна÷те ре÷ення, у якому є слова, в якèõ віäáулося ÷ерãування ïрèãолоснèõ ïрè творенні слів:

1 2 3 4

38. Знаéäіть ре÷ення, у якèõ є слова з орôоãрамою «Наïèсання м’якоãо знака у суôіксаõ»:

1 2 3 4

39. Âкажіть ре÷ення, äе є слова, в якèõ віäáувається уïоäіáнення ïрèãолоснèõ:

1 2 3 4

40. Âкажіть ре÷ення, у якèõ є слова з ïоäовженèмè ïрèãолоснèмè в іменнèкаõ сереäньоãо роäу на ÿ:

1 2 3 4

41. Âкажіть ре÷ення, в якèõ є слова, äе ненаãолошені å ïеревірені наãолосом:

1 2 3 4

À Б Â Ã Ґ
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Лексèколоãія як наука ïро слово
Лексèколоãія (від грец. lexicos — словниковий і logos — вчення) — розділ науки про мову, в якому 

вивчається лексика (від грец. lexis — сло во) мови, тобто її словниковий склад.
Терміном «лексика» прийнято позначати всю сукупність слів у мові і всю сукупність значень, які 

закріпилися за словами у процесі багато ві кового всенародного користування мовою.
Ëексикологія вивчає словниковий склад мови з різних точок зору:

 � досліджує внутрішнє чергування словника мови, виявляючи лекси ку споконвічну і запозичену, 
інтернаціональну й національну, нейт раль ну й емоційно забарвлену, активну й пасивну, нову й 
застарілу;

 � вивчає однозначні й багатозначні слова, омоніми, синоніми, паро ні ми, антоніми та інші групи слів.
 � Ëексикологія поділяється на:
 � семасіологіþ — вчення про семантику (лексичне значення) слів;
 � етимологіþ — вчення про походження мовних одиниць, переважно слів;
 � ономастику — вчення про власні назви людей (імена, прізвища), географічні назви (назви країн, 
міст, сіл, озер, рік, морів, океанів);

 � термінологіþ — вчення про терміни.
Завданням лексикології є також встановлення загальної кількості слів у мові. В 11-томному словникові 

української мови подається 136 тис. слів, а взагалі в сучасній українській літературній мові (СУËМ) ра зом 
із термінами їх більше мільйона.

Îзнакè слова як мовної оäèнèці
Ñлово — найменша самостійна одиниця мови, що складається з гра  матично оформленого комплексу 

фонем (іноді з однієї фонеми), з яким по в’язане певне значення і якому властива відтворюваність у процесі 
мов  лення. 

Öе — основна одиниця мови, бо всі інші (фонетичні, морфемні, гра матичні) так чи інакше пов’язані 
з ним і функціонують у мові через нього.

Слово — це єдність звукової форми і значення. Слово складається з мор фем. Але, наприклад, слово 
земля може самостійно називати від по від ний об’єкт, а морфема земл- такої якості не має.

Слово земля, на відміну від речення «Çемля.», не становить пові дом лення. Головна функція слова — 
íîì³íàòèâíà (íàçèâíà). Проте здат  ність до номінації властива лише повнозначним частинам мови і не 
влас тива неповнозначним (у, з, або, хоча, таки, аж, ох).

Лексè÷не зна÷ення слова
Зна÷ення слова — це уявлення, закріплене за словом суспільною прак тикою про певний предмет, явище, 

якість, стан, дію.
Семантика (значення) слова складається з лексичного та граматич но го значень.
Лексè÷не зна÷ення відображає певний конкретний клас пред ме тів, явищ, процесів чи ознак і є 

індивідуальним у кожного слова. Ëексич не значення мають лише повнозначні частини мови.
Ãраматè÷не зна÷ення — категоріальне. Воно встановлює належ ність слова до тієї чи іншої частини мови; 

визначає ті загальні ознаки, які харак теризують українську мову (рід, число, вид, час і т. д.). Ëексичне 
значення передається основою слова, а граматичне, як правило, — афік сами. Так, у слові зупинка основа 
називає процес припинення руху, а закінчення -а визначає слово як іменник жін. роду ² відміни. У деяких 
випадках граматичне значення злите з лексичним, тобто афіксами не пе ре дається. Напр., жити (неперех. 
дієсл.) — жати (перех.), засипaти (засинати) (неперех.) — засuпати (закопувати) (перех.).

У лексичному значенні розрізняють власне лексичне й стилістичне значення. Так, слово скалитися має 
те саме лексичне значення, що й сло во усміхатися, але відрізняється згрубіло-зневажливим стилістич ним 
відтінком. 

Одне слово може мати кілька лексичних значень. У такому разі розріз няються ïðÿìå та ïåðåíîñíå çíà÷åííÿ 
слова, ïåðâèííå та âòî ðèííå çíà÷åííÿ.
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Ïряме і ïереносне зна÷ення слів
Крім однозначних слів (це, як правило, терміни), у мові є слова бага то значні (полісемічні). Так, «Словник 

української мови» фіксує 30 зна чень слова іти (éти), 9 значень іменника голова:
1) частина тіла людини або тва ри  ни;
2) одиниця ліку худоби (50 го лів);
3) велика квітка чи плід на кінці сте б ла рослини;
4) мозок;
5) керівник установи, об’єд нан ня;
6) розум, свідомість;
7) щось головне, основне;
8) передня частина групи, заго ну;
9) продукт харчування (голова цук ру).
Конкретне значення багатозначного слова виявляється у контексті. Одне із значень багатозначного 

слова є ïðÿìèì, а всі інші — ïåðåíîñ íèìè. Пряме значення для слова первинне, з цим значенням слово 
вперше з’явилось у мові. Переносні значення для слова — вторинні.

Âèäè ïереноснèõ зна÷ень
Багатозначність слів можлива тому, що між предметами, явищами є чимало спільного, одне явище 

певними своїми ознаками подібне до ін ших. Тому одним і тим самим словом можуть називатися схожі 
між со бою предмети. На цій підставі виділяють 3 основні типи переносного значення слів — метаôори, 
метонімі¿, синекдохи.

Ìетаôора — перенесення назви одного предмета на інший на основі їх подібності. В основі метафори 
лежить порівняння: Âін хитриé як лис — він — лис.

Подібність може бути:
 � за формою: гірськиé хребет, кільце ковбаси;
 � за розміщенням у просторі: хвіст комети;
 � за кольором: золоте листя, лисички (гриби);
 � за розміром, кількістю: море радості, купа гостеé;
 � за міцністю: залізне здоров’я, сталеві м’язи;
 � за звучанням: буря реве, вітер виє;
 � за функцією: час біжить, супутник Çемлі;
 � за враженням: крижаниé погляд, м’яка усміøка.

За стилістичним забарвленням розрізняють:
 � сухі метафори: рік проéøов, ручка двереé;
 � образні загальномовні: час плине, летить; орел, гадþка, баран;
 � образні індивідуально-авторські: Âже гасли пальці, билася дорога (Вінграновський).

Ìетонімія — перенесення на основі суміжності. Суміжність може бути:
 � просторовою: весь Êи¿в гуляє, чаéник закипів, випив цілу чаøку;
 � часовою: це — вчораøніé день, éде 74-é рік;
 � матеріалу й виробу з нього: атлет взяв золото (медаль), лþбити акварель (картини);
 � імені автора та його твору: читати Ñосþру, купити Ñтінга;
 � дії та її результату: обід на столі, станьте через дві зупинки, нарада нудна;
 � ознаки та її носія: голота радіє.

Ñèнeкäоõа — перенесення за кількісним співвідношенням. ²ноді синекдоху вважають різновидом 
метонімії. Розрізняють два види:

 � замість назви цілого предмета вживається назва його частини: Ïовз нас іøли підняті коміри, капелþхи, 
кепки é окуляри;

 � вживання однини замість множини і навпаки: копіéка лþбить облік, наø лþд має ùе сили.
Еïітет — художнє означення, що виділяє та образно змальовує якусь характерну рису чи ознаку людини, 

предмета, явища. Найчастіше вира жається прикметником: зелені сади, синєє море; іменником: хлопці-молодці, 
дівчата-красуні; прислівником: говорив урочисто; дієприкмет ником: захриплиé голос; дієприслівником: 
жити розкоøуþчи.

Åпітети бувають:
 � стійкі, або постійні (часто вживані) — кінь вороненькиé, вітер буé не сенькиé, зеленеє жито;
 � індивідуальні: море потемніле, сердите, зеленкувате, брудне, темне тоùо.
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Ñèнонімè, їõ вèäè і роль у мові 
Ñèнонімè (грец. sinonymos — однойменний) — слова, що мають близь ке чи однакове лексичне значення 

та різний звуковий склад. Напри клад: сміливиé, хоробриé, відважниé, безстраøниé, доблесниé, геро¿ч ниé — усі 
ці слова різні за звучанням, проте об’єднані спільним значен ням — «небоязкиé, здатниé здіéснити сміливиé 
вчинок, подвиг». Разом з тим, кожен з цих прикметників має свій відтінок у значенні.

Синоніми бувають лексичні та ôразеологічні.
Ëåêñè÷í³ поділяються на такі групи:

 � безвідносні (абсолþтні) — однакові за лексичним значенням, різняться лише стилістично — одні 
вживаються частіше, інші — рід  ше; одні характерні для одного стилю, інші — для іншого: øлях — путь 
— дорога, вивіз — експорт, біограôія — життєпис;

 � відносні — різняться смисловими відтінками. У мові їх найбільше: мир — спокіé — тиøа — згода — 
злагода; дружниé — дружелþб ниé — сердечниé — теплиé;

 � синтаксичні — близькі за змістом синтаксичні конструкції — сло восполучення і речення: зоøит 
учня — учнівськиé зоøит, високо росла лþдина — лþдина високого зросту, я не сплþ — мені не спиться;

 � контекстуальні — в мові мають одні лексичні значення, а в пев ному тексті вживаються з іншим 
лексичним значенням. Наприклад: молоти, товкти, плести у прямому значенні не мають нічого 
спіль но го зі словом говорити, а в тексті стають синонімами.

Ôðàçåîëîã³÷í³: плескати язиком, правити теревені, чухати язика... Наявність багатої системи синонімів 
створює значні можливості для їх вибору у мовленні. Стилістично доцільне використання синонімів до-
по магає висловлюватись образно, а в багатьох випадках наповнює дум ки потрібними емоціями.

Àнтонімè, їõ ãраматè÷ні ознакè і роль у мові
Àнтонімè — це слова з протилежним лексичним значенням. Най біль  ше антонімів серед іменників: 

темрява — світло, схід — захід, початок — кінець; прикметників: гостриé — тупиé, гіркиé — солодкиé, 
веселиé — сумниé; дієслів: нагрівати — охолоджувати, радіти — сумувати; прислівників: високо — низько, 
øвидко — повільно.

Мало антонімів серед займенників: усі — ніхто, усякиé — ніякиé  і прийменників: від — до, під — над.
Антоніми бувають ð³çíîêîðåíåâèìè (рідкиé — густиé, зустріч — роз лука, знизу — зверху) й îäíîêîðåíåâèìè 

(надія — безнадія, демо кратичниé — антидемократичниé).
Антонімів не мають:

 � власні іменники: ²ван, Ëьвів;
 � іменники, що позначають суто конкретні речі: стіл, вікно, нога;
 � усі числівники, більшість займенників;
 � галузеві вузькоспеціальні терміни: суфікс, наголос.

Êîíòåêñòóàëüí³ антоніми існують лише в реченнях: Ó мужички руки чорні, в пані — рученьки тендітні.
Антоніми допомагають висловити думку точніше й дохідливіше, яскравіше й образно; вони лежать в 

основі антèтезè (мовного звороту, в яко му різко протиставляються протилежні думки, явища, риси харак-
теру).

Îмонімè та їõ вèäè
Îмонімè — це слова, які мають однаковий звуковий склад, але різне лексичне значення.
Ïîâí³ омоніми — слова, що збігаються в усіх граматичних формах (коса — коси — косі — косу — косоþ 

і т. д.). Найбільше їх серед імен ників та дієслів (лавка, доривати, деркач).
Íåïîâí³ — збігаються в якійсь одній граматичній формі. Серед них виділяють:

 � омоôони — звучать однаково, але пишуться по-різному: вжиті — в житі, сонце — сон це, Ðоман — 
роман;

 � омограôи — пишуться однаково, але розрізняються наголосом: за′мок — замо′к, мука′ — му′ка, ма′ла — 
мала′, о′бiд — обi′д, біли′зна — білизна′;

 � омоôорми — збігаються в окремих граматичних формах: три (числ.) — три (дієсл.), мати (ім.) — 
мати (дієсл.). Крім цього, відомі також між мовні омоніми. Наприклад: укр. луна (відлун ня) — рос. 
луна (місяць), укр. рожа (мальва) — рос. рожа (пика).

Ïаронімè
²снує вузьке й широке розуміння терміна ïаронім. У вузькому ро зумінні — це схожі за формою 

однокореневі слова, що на рівні своєї внут рішньої форми мають спільні елементи значення: абонемент 
(до кумент на право користування книгами у бібліотеці, телефоном, міс цем у театрі) — абонент (той, хто 
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користується абонементом); болотниé (той, що знаходиться у болоті) — болотистиé (ґрунт); бавовняниé 
(зроблений з бавовни) — бавовниковиé (що стосується бавовнику — рослини, з якої збирають бавовну); 
білити (покривати білим) — біліти (виглядати, виднітися білим). 

У широкому розумінні пароніми — це будь-які схожі за формою сло   ва: компанія — кампанія, варта — 
вахта, розбеùениé — розпеùениé, промінь — пломінь.

Пароніми часто використовуються в художній літературі для створен ня каламбурів: ідоли та ідеали; 
храм і хрін; рак і рука.

Лексèка української мовè за ïоõоäженням
Слова, якими ми користуємося, говорячи (пишучи) українською мовою, неоднакові за часом виникнення 

і за походженням. Українська лексика формувалася упродовж багатьох століть, причому не ізольовано від 
інших мов, а в певних зв’язках з ними. Тому з огляду на походження у складі лексики сучасної української 
літературної мови природно скла лися 2 основні групи слів: 

 � власне українські слова;
 � запозичені з інших мов.

Ñïоконві÷на українська лексèка — лексика, створена укра їнською мо вою після її відокремлення від 
споріднених мов, а також успадкована нею з попередніх етапів свого розвитку — індоєвро пейського, 
прасло в’янсь кого, спільносхіднослов’янського (давньорусь кого). Споконвічна лексика української мови 
складає близько 90% від її словникового запасу.

До найдавнішого — ³íäîºâðîïåéñüêîãî — лексичного фонду нале жать деякі основні назви: мати, син, 
брат, сестра, жона, ніс, око, вухо, дуб, вовк, вівця, миøа, зерно, день, ніч, зима, сніг, ¿сти, лежати, пити, 
стояти, жити.

Ïðàñëîâ’ÿíñüêà ëåêñèêà незначна за обсягами (близько 2 тис. слів) і об’єднує:
 � назви знарядь та продуктів праці: борона, вила, ніж, невід, весло, молот, пиво;
 � абстрактні поняття: блуд, диво, добро, горе, гнів, сором, гріх, дуøа.

Äàâíüîðóñüêà ëåêñèêà є спільною для української, білоруської та ро сійської мов: смерд, тулуб, ùока, 
селянин, білка, урожаé, міøок.

Âëàñíå óêðà¿íñüêà ëåêñèêà виникла в давньоруських діалектах, що лягли в основу української мови, 
і невідома в інших слов’янських мовах: батьківùина, громадянин, володар, урядовець, струмінь, взуття, 
сило міць, вдруге, либонь.

Лексè÷ні заïозè÷ення з іншèõ мов
Народи, особливо сусідні, завжди підтримували між собою еконо мічні, політичні, культурні зв’язки, 

бо жоден народ не живе відокрем лено від інших. Залежно від історичних обставин вплив інших мов на 
українську був різним. Кожна нова епоха виводила на арену нові держа ви, нові народи, що відображалося 
в мові. Римська імперія поширила по няття і терміни, які з’явились за її часів. Візантія, з якою по-різному 
складались стосунки Київської Русі, залишила нам чимало слів грець кого походження. Татаро-монгольське 
панування на території України упродовж двох століть теж не пройшло непоміченим — багато слів (кавун, 
казан, чарка) сьогодні сприймаються як власне українські. Зго дом історико-культурне життя України 
пов’язується з розвитком Речі Пос  по литої, Швеції, Росії, Німеччини, Ôранції... ×им довшими і тісні шими 
були контакти з іншими народами, тим більше чужої лексики про никало в мову. У деяких випадках це 
навіть загрожувало існуванню мови (поява «сур жику», а згодом і витіснення української мови з ба гатьох 
сфер жит тя).

У давньоруську, а згодом і українську, потрапляли слова з багатьох мов:
 � до ãðåöüêèõ слів належать назви деяких побутових предметів, тва рин, рослин, релігійних понять, 
термінів, власних імен: парус, баня, миска, крокодил, кедр, ангел, демон, ікона, монах, ладан, панахида, 
піп, бібліотека, граматика, ôілосоôія, театр, драма, хор, сцена, Ïетро, Àндріé, Âасиль;

 � ëàòèíñüêîãî походження здебільшого терміни: клас, диктатура, республіка, ôормула, ангіна, реакція, 
преôікс, меридіан, адвокат, нотаріус, þстиція, прокуратура, ампутація, лекція, туберкульоз, студент, 
екзамен, інститут, гумор, цирк; власні імена: Âіктор, Ïавло, Þлія;

 � з òþðêñüêèõ мов (половці, печеніги, турки, татари) — назви груп населення: аксакал, беé, хан, 
отаман, гаéдамака, балда; предметів харчування: кавун, гарбуз, ізþм, халва, øаøлик, кумис; одягу, 
по суду: баøлик, тулуп, таз, казан, чарка; назви, пов’язані з тва ринництвом: баран, бугаé, батіг, 
чабан, табун, отара та ін.;

 � з í³ìåöüêî¿ мови запозичено назви осіб за професією: маéстер, øту катур, гросмеéстер; знарядь 
засобів праці, ремесел: верстат, кран, цех, кнопка, клеéстер; предметів побуту: ôартух, мундøтук; 
терміни торгівлі: вексель, касир; адміністративні назви: øтат, øтраô; військові терміни: øтаб, 
ôланг, єôреéтор, øтурм, солдат;
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 � з ôðàíöóçüêî¿ мови запозичувалися, здебільшого, назви суспільно-політичних понять, одягу, 
приміщень, речей побуту, парфумерії: парламент, політика, комþніке, дебати, бþрократ, режим, 
бу ôет, трþмо, абажур, пудра, одеколон, вазелін;

 � лексичні запозичення з àíãë³éñüêî¿ мови (переважно в Õ²Õ ст.) — це, головним чином, назви 
предметів одягу, їжі, напоїв, суспільно-політичні, технічні, спортивні терміни: макінтоø, піжама, 
светр, біôøтекс, ром, клуб, лідер, боéкот, трамваé, танк, комбаéн, ôутбол, ôініø, а у кiнцi ÕÕ — на 
початку ÕÕI ст. — це термiни, пов’язанi з науково-технiчним прогресом, зокрема комп’ютериза цiєю: 
вiнчестер, Iнтернет, сканер, принтер, тþнер, картридж.

Ступінь засвоєння іншомовних слів неоднаковий, тому деякі лінг вісти (О. Тараненко) розрізняють 
заïозè÷ення — дуже давні слова, які цілком засвоїлися нашою мовою (виøня, огірок, мак, левада, кавун), 
та іншомовні слова, які не втратили своїх чужорідних фонетичних  і мор фологічних особливостей (блþмінг, 
тролеéбус,...).

Õарактерèстèка лексèкè української мовè за вжèванням
Слова розрізняються не тільки лексичним значенням і гра матич ними ознаками, а й стилістично, 

тобто сферою і частотністю вживання, сво єю належністю до певного стилю (стилів) мови, 
емоційним забарв лен ням чи його відсутністю. Наприклад: слово плуг сприймається як звичайне, 
загальновживане, тоді як слово соха сприймається як давнє, є істориз мом; слова друг, героé, красуня 
викликають позитивні почуття, а нероба, хуліган — негативні; постійно вживаються слова земля, сад  
(в усіх стилях мови) і дуже рідко, переважно у мовленні столярів, — ôуганок, øерхебель.

Стилістично лексика мови поділяється на декілька груп: загально вживану, суспільно-політичну, виробничо-
проôесіéну, оôіціéно-ділову, науково-термінологічну, побутову, емоціéну, просторічну.

Між стилістичними шарами лексики немає чіткої межі, бо те саме слово може вживатися у різних 
стилях мови.

Заãальновжèвані слова — це слова, якими користуються всі, хто володіє певною мовою. Вони пов’язані 
з повсякденним життям, озна чають життєво необхідні поняття, а тому зрозумілі кожному. Öе — назви 
речей, рослин, тварин, явищ природи і суспільного життя, ознак, кіль кос тей, якостей, людських почувань 
тощо: хата, стіл, вікно, батько, син, мати, голова, рука, корова, дуб, яблуня, жито, сніг, доù, вода, вареники, 
змагання, читання, боротьба, зелениé, золотиé, говорити, летіти, спати, тут, там, високо, сьогодні та ін. 
До них належить пере важна більшість числівників, займенників, сполучників, прийменників, вигуків.

Загальновживану лексику називають також міжстильовоþ — вона властива усім стилям літературної 
мови в їх писемній та усній формах.

У зв’язку з розвитком науки, техніки і культури загальновживана лексика постійно збагачується. Так, 
слова радіо, лекція, ракета, атомна енергія, сканер, принтер та ін. свого часу належали тільки до спеціальної 
професійної лексики. Тепер вони — загальновживані.

Ïроôесіéна лексèка охоплює кількісно велику групу слів, що вжи ваються на позначення знарядь і 
матеріалів праці, процесів вироб ництва, характерних для різних професій і спеціальностей, наприклад: 
боронування, обмолот, косовиця; домна, мартен, вагранка; øтрек, вуглекомбаéн; бетон, риøтування, рубильник, 
дуга та ін.

На відміну від термінів, професіоналізми не мають строгого науко вого визначення, можуть мати 
експресивне забарвлення. Терміни — це здебiльшого абстрактні поняття (категорія, алгоритм, асиміляція, 
мор ôема), а про фесіоналізми — це конкретні поняття (дно, вінця, пелþстка, плечі...).

Діалектèзмè — слова або словосполучення, характерні лише для певних територій, на яких функціонує 
загальнонародна мова.

В українській мові виділяються південно-східні, південно-західні та північні говори.
Діалектизми можуть бути фонетичними, граматичними та лексич ними:

 � ôîíåòè÷í³: кирниця — криниця, зора — зоря, діед — дід, куонь — кінь;
 � ãðàìàòè÷í³: співаєть — співає, буду ходив — буду ходити, я му ходити — ходитиму, ¿сиø — ¿си, 
руков — рукоþ;

 � ëåêñè÷í³: вуéко — дядько, киря — сокира, маржина — худоба, пироги — вареники, чариця — сковорідка.
Ðозмовна лексèка — слова, які вживаються в невимушеному ус ному спілкуванні. Вони не можуть 

використовуватись у діловому й на уковому стилях, лекціях, доповідях, виступах. 
Порівняно з нейтральною розмовна лексика має відтінок неофіцій ності, інколи зниженості: øвидко — 

хутко, говорити — балакати, кри чати — репетувати, іти — плентатися, øкандибати, бити — лупцþвати, 
неùасниé — бідолаха. ×асто розмовні слова є замінниками лексикалізованих словосполучень, термінів: 
залікова книжка — заліков ка, електропо¿зд — електричка, стінна газета — стіннівка, «Ëітера тур на газета» — 
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літературка, народниé депутат — нардеп.
Ñусïільно-ïолітè÷на лексèка охоплює слова і лексичні сполу чення слів, пов’язані із соціально-політичним 

життям, яке постійно змі ню ється, оновлюється. Найважливіші суспільно-політичні слова нале жать водночас 
до загальновживаних: народ, партія, інтелігенція, капі та лізм, соціалізм, політика, економіка, світогляд, 
зброéні сили, Âер ховна Ðада, народниé депутат, кандидат у президенти, при ватизація, демокра тизація.

Îôіціéно-äілову лексèку становлять слова, що використовуються в ділових паперах і в різних видах усного 
ділового мовлення (в уста новах та організаціях, у публічних виступах тощо): автобіограôія, акт, угода, 
доповідна записка, доручення, закон, квитанція, рецензія, вжити заходів, продукти харчування, поставити 
до відома, транспортні за соби та ін. Завдання офіційно-ділового стилю — однозначно й уніфіко ва но 
передавати інформацію. 

Õуäожня лексèка. Словосполучення «художня лексика» досить від носне. Будь-яке слово, навіть емоційно 
нейтральне (поле, вікно, зелениé), може стати у відповідному реченні емоційним, сповненим почуття. Пев-
ною мірою це залежить від суб’єктивного (індивідуаль ного) настрою, вра  ження, з яким кожен мовець 
вживає це слово. ²снують дві основні умо ви для виокремлення художньої лексики:

 � здатність самого слова виражати художній зміст;
 � необхідність відповідного контексту.

Відповідно до першої умови виділяють:
 � слова з позитивним або негативним забарвленням у своєму лексич ному значенні: кохання, здоров’я, 
ùастя, милиé, лþбиé, радісно, весело; ненависть, ворог, бандит, жахливиé;

 � слова з відповідними афіксами (суфіксами, префіксами): земелька, землиця, чорненькиé, добрісінькиé, 
хлопчиùе, дівчисько;

 � слова дитячого мовлення: цяця, спатуськи, ¿стоньки;
 � органічно поетичні слова: звитяга, витязь, линути, мовити; кедр, кипарис, тополя (як символи).

Відповідно до другої умови емоційно нейтральні слова в конкрет ному контексті можуть набувати навіть 
протилежного звучання:

Отам-то, ìèëîñòèâ³¿, ми ненагодовану і голу застукали сердеøну волþ та é цькуємо (Шевченко).
Òермінè — спеціальні слова або словосполучення, що вживаються для точного вираження поняття з 

якої-небудь галузі знань — науки, техніки, політики, мистецтва.
Термін повинен точно і вичерпно визначати поняття; не мати сино німів; не бути багатозначним. Якщо 

ж одне поняття і називається кіль кома різними термінами, то вони є абсолютними синонімами: мово-
знавство — лінгвістика, гiпотеза — припуùення.

Терміни позбавлені будь-якої образності, емоційно-експресивного забарвлення; можуть бути 
загальнонауковими (аналіз, синтез, ôункція, ка тегорія, метод) і вузькоспеціальними (гіпотенуза, алго ритм, 
зна менник, морôема).

Терміни позначають як абстрактні поняття (модуляція, мутація, асиміляція), так і конкретні предмети 
(реле, мотор, гормон, проте¿н, кислота).

Лексèка української мовè з оãляäу на актèвність і ïасèвність вжèвання
До актèвної лексèкè належать слова, які широко вживаються у пов сякденному житті. Вони становлять 

ядро словникового складу мови. Активна лексика охоплює:
 � споконвічно українські слова: хліб, вода, зелениé, я, такиé, один;
 � численні групи іншомовних слів, спеціальні терміни, що вживають ся постійно. Наприклад: øприц, 
ін’єкція, переливання, розтин — у мові лікарів.

До ïасèвної лексèкè відносимо слова, які не належать до повсяк денного мовного вжитку. Öе — застарілі 
слова, що вийшли або виходять з активного вжитку (трисвічник, волосниé, князь). До пасивної лексики 
належать також нові слова, недавно створені або запозичені з інших мов, які ще не стали загальновживаними.

²сторèзмè — слова, що означають предмети, які вийшли з ужитку, поняття, які стали неактуальними: 
дружинник, кріпак, муøкет, довбня, кун туø, парторг, комсомол. До історизмів належать також імена відо-
мих історичних осіб: Þліé Öезар, Ñимон Ïетлþра, Ëенін, Ãітлер, Ãорбачов. 

Можливий процес повернення історизмів до активного словнико   вого складу: віче, гривня, вул. Ïрорізна 
замість вул. Ñвердлова (у м. Ки єві).

Àрõаїзмè — застарілі, давні назви сучасних речей, явищ, ознак, дій. Серед архаїзмів чимало 
старослов’янізмів. Поряд з архаїзмом існує (як синонім) звичайне сучасне слово: ланіти — ùоки, чоло — лоб, 
уста — губи, øуéця — ліва рука, десниця — права рука, перст — палець, пі¿т — поет, спудеé — студент, 
возатаé — візник, глаголити — говорити, злато — золото, зело — дуже.
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Неолоãізмè — нові слова, які ще не встигли стати звичними для мов ців. Загальномовні неологізми 
створюються для позначення нового предмета чи поняття. Якщо предмет чи поняття закріплюються в 
житті суспільства, то їх назва з часом перестає сприйматися як нова і перехо дить до активної лексики 
або ж до історизмів. Слова держприéмання, гекачепіст, демплатôорма вже встигли перейти до історизмів.

На сьогодні неологізмами є, зокрема, слова: холдинг, субсиді¿, маéновиé сертиôікат, лізинг, аудит, 
ламінування, гіпсокартон.

Авторські неологізми створюються, здебільшого, письменниками для досягнення образності: брунькоцвіт, 
політпідкуватися, яблунево цвітниé.

Неéтральна та емоціéно заáарвлена лексèка
Неéтральна лексèка — слова, позбавлені будь-якого стилістич ного забарвлення і вільно вживані в усіх 

стилях мовлення: іти, сидіти, холодниé, високиé, синіé, рука, небо, вода, сто, я та ін. У тексті, як пра-
вило, більшість слів нейтральні. Багатозначні слова можуть бути нейт ральними в одних своїх значеннях і 
стилістично забарвленими в інших. Слово вода у значенні порожні слова (лити воду), небо у значенні Áог, 
доля (звертатись до неба) стають емоційно забарвленими.

Åмоційна лексика, крім власне називання об’єкта, передає ще й су б’єк тивну оцінку мовцем цього 
об’єкта або ж усієї інформації. Öе до  даткове стилістичне забарвлення може мати якнайширший спектр — 
бути урочистим, піднесеним, шанобливим, ввічливим, пестливим, ла гідним, схвальним, фамільярним, 
жартівливим, іронічним, зневаж ли вим, грубим, вульгарним: злато, титан, знамено, предтеча, øановниé, 
лþбиé, миленькиé, крихітка, тþхтіé, всезнаéко, ваéло, пуцьвіріньок, жевжик, патякати, нализатися, наволоч, 
гадина і т. д.

Ôразеолоãія як наука ïро стіéкі сïолу÷ення і вèразè
Ôразеологією називають: 

 � розділ мовознавства, що вивчає фразеологізми, тобто стійкі сполу чення слів;
 � сукупність усіх фразеологізмів у мові.

Стійкі сполучення слів лексично неподільні, а тому в окремих випад ках близькі за значенням до деяких 
повнозначних слів: клþвати носом — дрімати, дивитися крізь пальці — не помічати, накивати п’ятами — 
втекти.

До фразеологізмів належать також народні прислів’я, приказки, влучні висловлювання видатних осіб 
(крилаті слова), усталені звороти на взірець мати на увазі, брати участь тощо.

Усі фразеологізми можна поділити на 2 основні групи:
 � ідіоми, або ідіоматичні словосполучення;
 � фразеологічні одиниці.

²äіомè — це стійкі звороти мови, лексичне значення яких сприйма ється як неподільне ціле. Зміст 
ідіом не збігається з лексичним значен ням тих слів, що входять до них: бити баéдики, стрибнути в гречку, 
правити теревені, з’¿сти собаку, залиøитися з носом.

Ôразеолоãі÷ні оäèнèці — це такі стійкі сполучення слів, які харак теризуються смисловою єдністю і 
складові частини яких легко виділя ються. Öе прислів’я, приказки, крилаті вислови: Ñвіт ловив мене, та 
не спіéмав (Сковорода). Чесне діло роби сміло. Êурчат по осені рахуþть. Äивитись, як баран на нові ворота.

На сьогодні немає чіткого розмежування прислів’їв та при ка зок. При казкою вважають стійкий 
вислів переважно фольк лорного похо дження, який виражає незакінчену думку. Як правило, такий 
вислiв можна замiнити одним словом (наки вати п’ятами — втекти, бити баéдики — ледарþвати, 
пекти раків — черво ніти). Прислів’я — стійкий вислів, у якому за фік совано практич ний досвід 
народу і його оцінка різних по дій та явищ (Õто рано встає — тому Áог дає; Êраùе один раз 
побачити, ніж сто разів почути.).

Îсновні äжерела вèнèкнення ôразеолоãізмів української мовè
1. Переважна більшість фразеологізмів походить з народної мови. Öе, передусім, прислів’я, приказки, 

вислови жартівливого характеру: буває, ùо é корова літає; піéмати облизня; гріти зуби; виносити сміт тя 
з хати.

2. Збагачення за рахунок влучних висловів видатних осіб: Áути чи не бути? (Шекспір); Êараþсь, мучуся, 
але не каþсь (Шевченко); Áери верøину, матимеø середину (Сковорода).

3. Професійно-технічні за походженням вислови: грати перøу скрипку; сходити зі сцени; де тонко, там 
і рветься; куé залізо, поки гаряче; підносити на ùит.



34 УКРАЇНСЬКА МОВА

4. Вислови античних часів, біблійні: крокодилові сльози; альôа é оме га; берегти, як зіницþ ока; вавилонське 
стовпотворіння.

5. Переклади іншомовних ідіом: дивитися крізь пальці (нім.), бути не у сво¿é тарілці (франц.).

Лексèкоãраôія як наука ïро теорію і ïрактèку уклаäання словнèків
Лексèкоãраôія — розділ мовознавства, що розробляє теорію укла дання словників. Öе також і практика 

укладання словників. 
Словникова справа в Україні має давні традиції. 1627 року в Києві видано словник Памва Беринди, в 

якому слова старослов’янської мови перекладалися тогочасною українською книжною мовою. Першим 
слов ником, що фіксував лексику нової української літературної мови, був невеличкий (близько 1 тис. слів) 
словничок, доданий до першого видан ня «Åнеїди» ². Котляревського (1798). Визначним явищем української 
лексикографії став ґрунтовно підготовлений чотиритомний «Словарь укра  їнської мови» (1907–1909), 
упорядкований Борисом Грінченком (перекладено рос. мовою близько 70 тис. слів).

Òèïè словнèків: енциклопедичні та мовні.
Åíöèêëîïåäè÷í³ ñëîâíèêè. У них подаються відомості про пред мети, явища, історичні події, видатних 

політичних діячів, провідних уче них, діячів культури, про різні поняття, які позначаються тими чи іншими 
словами. Розрізняють:

 � загальні енциклопедичні словники: («Українська радянська енцик ло  педія» в 17 томах, УСÅ — «Український 
словник-енциклопедiя»);

 � спеціальні енциклопедичні словники: (медичний, педагогічний, кібер не тики, української мови).
Ìîâí³ ñëîâíèêè. У них слова пояснюються по-різному — з огляду на властиве їм лексичне значення, на 

їх походження, правопис, наголо шення, відповідності слів даної мови словам іншої чи інших мов тощо.
Òèïè ìîâíèõ (ë³íãâ³ñòè÷íèõ) ñëîâíèê³â: 

 � тлумачні — пояснюють, тлумачать значення слів. Тлумачення від бувається шляхом опису найсуттєвіших 
ознак поняття, за допомо гою синонімів, покликанням на слово, від якого утворене поясню ване 
слово. «Тлумачний словник української мови» (1970–1980) має 11 томів і містить близько 136 тис. 
слів. Кожне значення слова ілюструється реченнями-цитатами, взятими з літератури чи фольк лору. 
Ëінгвістичні словники бувають дво- чи кількамовними (пере к лад ними). У перекладних словниках 
до кожного слова, яке пере кладається, подається відповідне слово (словосполучення) іншої мо ви. 
Наприклад, в «Ðусско-украинском словаре» у 3 томах (1968) перекладено бл. 120 тис. росіéських слів;

 � орôограôічні — подають правильне написання слів, тих їх грама тичних форм, які можуть викликати 
сумнів у мовця, а також деяких лексикалізованих словосполучень («Óкра¿нськиé орôограôічниé 
словник». — Ê.: Äовіра, 2002. — Áл. 143 тис. слів.);

 � етимологічні — пояснюють походження слова, простежують його розвиток від найдавніших часів, 
встановлюють спорідненість зі словами інших мов. В Україні готується семитомний «Åтимологіч-
ниé словник укра¿нсько¿ мови», чотири томи якого вже побачили світ (1-й — 1982 р., 2-й — 1985 р., 
3-й — 1989 р., 4-й — 2003 р.);

 � iсторичні — відображають лексику попередніх періодів розвитку національної мови. У 1977–1978 рр. 
видано «Ñловник староукра¿н сько¿ мови Õ²V–ÕV ст.».

Лексèко-ôразеолоãі÷нèé розáір слова
1. Записати слово.
2.  Визначити, однозначне воно чи багатозначне:

 � якщо багатозначне, визначити, у прямому чи в переносному значен ні вжите;
 � якщо значення переносне, визначити вид перенесення: метафора, метонімія, синекдоха.

3. Дібрати словосполучення із даним словом.
4. Дібрати синоніми до слова і довести доречність (чи недоречність) заміни аналізованого слова цим 

синонімом.
5. Перевірити, чи можливі лексичні або контекстуальні антоніми до аналі зованого слова.
6. Змінити слово за всіма можливими ознаками (рід, число, особа, вид тощо) і знайти омонімічні йому 

слова, визначивши вид омонімів. Назвати пароніми (якщо є).
7. Встановити походження слова: запозичене чи ні, з якої мови запозичене (у важких випадках достатньо 

висловити припущення про походження слова, вказати, чому і яких саме даних не вистачає, щоб 
визначити походження слова).

8. Загальновживане чи незагальновживане (діалектне, професійне, жаргонізм чи ін.).
9. Стилістично забарвлене чи нейтральне.
10. Визначити належність до активного чи пасивного словника (застаріле чи неологізм).
11. Якщо слово входить до фразеологізму, вказати його тип.
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Зразок лексèко-ôразеолоãі÷ноãо розáору
Â ñàäó гуляла, квіти збирала, кого лþбила, причарувала (Нар. тв.). 
Ñад — слово однозначне, молодиé сад, синонімів немає, контекс туальний антонім: Âін залиøив по собі 

не ñàäè, а самі ðó¿íè. — Ñади — ру¿ни. Ñади (множина) — сади (наказовий спосіб 2-ї особи однини дієслова 
садити) — омоформа, за походженням — власне українське (спільносхіднослов’янське), загальновживане, 
стилістично нейтральне, належить до активного словника, не входить до фразеологізму.

ÒÐЕНУÂÀЛЬН² ÂÏÐÀÂИ

1. Âèïèшіть ïравèльнèé варіант віäïовіäі у таáлè÷ку.
I. Усі слова в українській мові поділяються на:

1) службові і повнозначні;
2) повнозначні, службові і незмінні;
3) змінні і незмінні;
4) повнозначні, службові та вигуки.

²². Переважну більшість слів, які мають лише одне значення, становлять:
1) антоніми;
2) службові частини мови;
3) терміни;
4) власні назви;

²²². Виділяють три основні типи переносного значення слів:
1) синоніми, омоніми та пароніми;
2) метаôора, метонімія, синекдоха;
3) діалектизми, жаргонізми, вульгаризми.

²V. До пасивної лексики належать:
1) арха¿зми, історизми, неологізми;
2) терміни, інøомовні слова;
3) проôесіоналізми, діалектизми.

Завäання ¹ ² ²² ²²² ²V

Âіäïовіäь

Буквè 

		Ïіäставте áуквè, ïоäані нèж÷е, у таáлè÷ку ïіä вïèсані варіантè віäïо віäеé і ïро÷èтаєте ïрізвèùе автора 
вèслову: «Ãàðíî àáî í³ÿê»:

    1 — ò;  2 — ñ; 3 — ³; 4 — ë.

2. Знаéäіть і ïіäкресліть заéві слова. Ùо оá’єäнує кожну ãруïу слів? Зверніть уваãу на лексè÷не зна÷ення слів.
1. Розмовляти, гомоніти, бурмотіти, змовчати, шепотіти, теревенити.
2. Коса, кран, мати, ніс, голова, три, деркач, замок, образ. 
3. Обмолот, штрек, вуглекомбайн, кубрик, норд-вест, альтернатива, шасі.
4. Петренко, Альпи, Вінниця, гори, Буг, Уладівка, ×орне море.
5. Акт, доручення, заява, старт, наказ, резолюція, звіт, квитанція.

		З ïіäкресленèõ слів вèïèшіть äруãу віä ïо÷атку áукву і ïро÷èтаєте віä ãаäку äо заãаäкè: «Ñàì õóä, à ãîëîâà 
ç ïóä».

3. Зãруïуéте слова у äві колонкè. За якою ознакою вè це зроáèте? (Беріть äо уваãè можлèвість слова матè 
кілька зна÷ень.)
Підбирати, літати, синоніми, оригінал, мазати, феодалізм, нюанс, лист, історіографія, голова, пейзаж, 
плазма, певний, митниця, кухар, орда, підчепити, тиснути, овочі, омоніми, корінь, лебідь.   
 
		Ïіäкресліть ÷етверту віä ïо÷атку áукву у вèïèсанèõ словаõ і äізнаєтеся, яка ознака оá’єäнує кожну ãруïу 

слів.
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4. Ïоєäнаéте термін з éоãо вèзна÷енням.

Загальновживана лексика  � слова, якими користуються жителі певної місцевості;

діалектизми  � слова, якими користуються люди певної професії;

професіоналізми  � слова, які недавно з’явились у мові;

іншомовні слова  � відомі усім слова, якими ми користуємося у повсякденному житті;

неологізми  � слова, запозичені з інших мов;

архаїзми  � стійкі сполучення слів, влучні вирази, крилаті висловлювання;

фразеологізми  � слова, які вийшли з активного вжитку.

5. Заïèшіть ïоäані слова у äві колонкè.
Знахар, ланіти, спис, дзвінкострунний, відеотелефон, посадник, алтин, опро мінення, ксерокс, холдинг, 
соцький, свита, миля, автостоп, бартер, княгиня, інтербачення, файл, жупан.

Àрõаїзмè та історèзмè Неолоãізмè

		Ïіäкресліть 2-ãу віä ïо÷атку áукву у вèïèсанèõ словаõ і ïро÷èтаєте закін ÷ення ãрузèнськоãо ïрèслів’я: 
«Â³äêëàäåíà ðîáîòà...».

6. Âèзна÷те, äо якої ãруïè за лексè÷нèм зна÷енням належать наáорè слів.
1. Наступ — оборона, будити — присипляти, разом — нарізно, передовий — відсталий.
2. Ùирий, щиросердний, відвертий, прямий, безпосередній. 
3. Дорога, кілька, кадр, ласка, лев, мати, коса, тур, бал, справа.
4. Гострий, іти, земля, голова, джерело, дзвонити, теплий, крок, крутий.
5. ²мператор, копія, мітинг, павільйон, прогрес, симфонія, мільйон. 
6. Пускати півня, пробігла чорна кішка, ловити дрижаки, Ëис Микита. 
7. Глаголити, Перун, кольчуга, черлений, Кобеняк, пістоль, пелена, алебарда. 
8. Сканер, ²нтернет, веб-дизайн, гіпсокартон, інвестиції, євро, нардеп, ваучер. 
9. Стамеска, рубанок, кутник, булька, киянка, шпон, полотно, заготовка. 
10. Писати, телевізор, ложка, мама, друзі, уроки, десять, я, червоний. 

7. Заïèшіть ïоäані слова у трè колонкè.
Гострий, колоти, прімкнути, напилок, біоніка, когут, кропива, дев’ять, уторгати, тахікардія, борзий, 
промінчик, епітет, співорити, гопак, гарчати, павза, відмінок, врода.

Заãальновжèвані слова Діалектèзмè Ïроôесіоналізмè

		Ïіäкресліть 3-ю віä ïо÷атку áукву і ïро÷èтаєте назву ïам’яткè äавньо української літературè.

ÒЕÑÒÎÂ² ЗÀÂДÀННЯ

I. Òестові завäання 1–20 з вèáором оäнієї ïравèльної віäïовіäі на основі ÷отèрьоõ варіантів.
1. Ïозна÷те ряäок, у якому вказано, ùо саме є ïреäметом вèв÷ення лексèколоãії:

 А) речення, словосполучення, текст;
 Б) стійкі сполучення слів;
 В) лексичне значення слова;
 Г) частини мови.

2. Зазна÷те ряäок, у якому всі слова – äіалектні: 
 А) бараболя, когут, блават, банітувати;
 Б) дощ, легінь, журба, плай;
 В) гуня, корито, блискати, тривога;
 Г) трембіта, флояра, сопілка, іти.

3. Ñереä заïроïонованèõ ïар слів знаéäіть антонімè:
 А) перемога – звитяга;
 Б) воїн – боєць;
 В) світло – темрява;
 Г) іти – шкандибати.
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4. Знаéäіть варіант, у якому всі слова – сèнонімè:
 А) біда, нещастя, неправда, брехня;
 Б) берегтися, лікуватися, шануватися, остерігатися;
 В) шосе, траса, магістраль, автострада;
 Г) потім, після, колись, якось.

5. У котрому ряäку всі слова іншомовноãо ïоõоäження?
 А) виборець, вода, сніг, весна;
 Б) хан, козак, отаман, гайдамака;
 В) онук, фонетика, мати, береза;
 Г) брат, морфеми, олень, нісенітниця.

6. Âкажіть ряäок, у якому вказано лèше власне українські слова:
 А) багаття, мрія, минути, чарівний;
 Б) філологія, скеля, суниці, дочка;
 В) чарівний, бандура, школа, баскетбол;
 Г) паляниця, чорний, революція, держава.

7. Знаéäіть ряäок, у якому навеäено лèше застарілі слова:
 А) жупан, кирея, студент, братство;
 Б) булава, щит, хорунжий, ратуша;
 В) десятник, сто, світ, пташина;
 Г) намітка, сито, очіпок, хліб.

8. Ñереä заïроïонованèõ ïар слів знаéäіть оäнозна÷ні слова:
 А) Сонце – сонце;
 Б) добрий – добрий;
 В) голова – голова;
 Г) іменник – іменник. 

9. Âкажіть ряäок, у якому ïоäані áаãатозна÷ні слова:
 А) іти, вступати, малий, крило;
 Б) квітка, метафора, рука, місто;
 В) афікс, епітет, лінійка, кисіль;
 Г) сніговий, золото, рима, новела.

10. Знаéäіть ряäок, у якому всі слова-омонімè:
 А) коса, лава, байка, поле;
 Б) лисичка, трава, рука, місто;
 В) крона, зброя, левада, кисіль;
 Г) рись, суфікс, захід, чайка.

11. Âкажіть словосïолу÷ення, у якèõ слова, ùо ïовторюються, вжèто в ïереносному зна÷енні:
 А) гострий ніж;
 Б) гострий біль;
 В) гострий кинджал;
 Г) гострий олівець.

12. Знаéäіть ряäок, у якому ïоäані всі заãальновжèвані слова:
 А) мартен, присудок, займенник, слово;
 Б) біографія, акт, син, небо;
 В) день, ранок, семестр, ампер;
 Г) родина, свято, вечір, сім’я.

13. Âкажіть варіант, у якому ïоäані слова оôіціéної äілової лексèкè:
 А) постанова, заява, резолюція, угода;
 Б) телеграма, парад, дорога, зошит;
 В) журнал, звіт, пенал, щоденник;
 Г) план, телеграма, книга, стіл.

14. Знаéäіть ряäок, у якому навеäені слова розмовної лексèкè:
 А) зошит, почерк, новина, роботяга; 
 Б) друзяка, братва, читалка, роздягалка;
 В) учень, канцелярія, вчитель, земля;
 Г) яблуко, паніка, демократія, пальто.
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15. У котрому ряäку навеäені ïрèклаäè ïроôесіéної лексèкè?
 А) домна, штрек, антрацит, вуглекомбайн;
 Б) дошка, добриво, молоко, печиво;
 В) боронування, обмолот, пшениця, жито;
 Г) косовиця, батько, стілець, підмет.

16. Ñереä ïоäанèõ варіантів слів знаéäіть ряäок, äе ïоäані арõаїзмè:
 А) студент, ланіти, ректи, піїт;
 Б) десниця, рука, онук, бій;
 В) злато, град, молодець, директор;
 Г) палець, перст, дитина, слово. 

17. Знаéäіть ряäок, в якому ïоäані авторські неолоãізмè:
 А) сонце, тире, телевізор, екран;
 Б) яблуневоцвітно, огнепоклонники, злотоголово, ясносоколово;
 В) депутат, телебачення, лікар, стаття;
 Г) боулінг, менеджер, документи, правило.

18. Âкажіть ряäок, у якому ïоäані історèзмè:
 А) повіт, депутат, газета, видавництво;
 Б) пан, сагайдак, сап’янці, ріка;
 В) князь, друк, пам’ятник, собор;
 Г) смерд, кріпак, земство, волость.

19. Знаéäіть ряäок, у якому ïоäані емоціéно заáарвлені слова:
 А) землиця, спатки, здоров’ячко, їстоньки;
 Б) сон, вітрисько, степ, дідуган;
 В) мова, дар, любий, боягуз;
 Г) чари, ворог, гора, злодій.

20. У якому ряäку ïравèльно вказано зна÷ення ôразеолоãізму «умèватè рукè»?
 А) знімати з себе відповідальність;
 Б) умитися від бруду;
 В) швидко піти звідкись;
 Г) не потиснути комусь руки.

II. Завäання 21–31. З ïоäанèõ варіантів вèáеріть оäну ïравèльну віäïовіäь.
21. Âкажіть ряäок, у якому вказано, якèé словнèк розãляäає ïоõоäження слів:

 А) етимологічний;
 Б) лексичний;
 В) фразеологічний;
 Г) орфографічний;
 Ґ) орфоепічний.

22. Âкажіть ряäок, у якому вказано, ùо саме вèв÷ає ôразеолоãія:
 А) члени речення;
 Б) слова за будовою;
 В) стійкі сполучення слів;
 Г) частини слова;
 Ґ) словосполучення.

23. Наéäавнішèé словнèк української мовè:
 А) словник Ëаврентія Зизанія;
 Б) словник Бориса Грінченка;
 В) великий зведений орфографічний словник;
 Г) словник наголосів;
 Ґ) перекладний українсько-російський словник.

24. Âкажіть ряäок, у якому вказано, ùо розãляäає орôоеïі÷нèé словнèк:
 А) правильне написання слів;
 Б) походження слів;
 В) правильну вимову слів;
 Г) лексичне значення слова;
 Ґ) стійкі сполучення слів.
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25. Âкажіть ряäок, у якому є ôразеолоãізм:
 А) брати книги у бібліотеці;
 Б) ходити на прогулянку;  
 В) дивитися на річку;
 Г) співати пісню;
 Ґ) товкти воду в ступі.

26. Знаéäіть ãруïу слів-сèнонімів:
 А) алфавіт, абетка, мова, азбука;
 Б) космос, зорі, Всесвіт, Галактика;
 В) лозунг, гасло, заклик, слово;
 Г) кричати, репетувати, горлати, лементувати;
 Ґ) нарив, абсцес, хвороба, слабість.

27. З ïоäанèõ варіантів слів знаéäіть застаріле слово:
 А) зигзиця;
 Б) кран;
 В) голова;
 Г) палець;
 Ґ) думка.

28. Знаéäіть у ïоäанèõ словаõ-сèнонімаõ стèлістè÷но неéтральне слово:
 А) мурмотати;
 Б) казати;
 В) шептати;
 Г) бубоніти;
 Ґ) базікати.

29. Âкажіть ряäок, у якому ïоäані слова-антонімè:
 А) мудрий – нестарий;
 Б) їсти – глитати;
 В) обов’язково – безсумнівно;
 Г) отруйний – токсичний;
 Ґ) зустріч – розлука.

30. Знаéäіть ряäок, у якому всі слова-неолоãізмè:
 А) космодром, телебачення, місяцехід, депутат;
 Б) інтерактивний, віртуальний, менеджмент, логістика;
 В) комбайн, холодильник, гласність, генотип;
 Г) тактичний, свідоцтво, метрополітен, гени;
 Ґ) клон, діагностика, анестезія, комп’ютер.

31. Âкажіть ряäок, у якому є сèнонім-ôразеолоãізм äо слова ïåðåá³ëüøóâàòè:
 А) робити з мухи слона;
 Б) тримати язик за зубами;
 В) нагріти руки;
 Г) пекти раки;
 Ґ) водити на ніс. 

III. Завäання 32–36 на встановлення віäïовіäності.
32.   1.  жито, степ, голова; А) професійні слова;

2.  гіпотенуза, суфікс, катет; Б) діалектні слова;
3.  оазис, баскетбол, фон; В) загальновживана лексика;
4.  князь, цар, кріпак.               Г) застарілі слова;
 Ґ) слова іншомовного походження.
             

33.   1.  загубити – знайти; А) синоніми;
2.  розумний – толковий; Б) антоніми;
3.  повісити носа; В) фразеологізм;
4.  плаче вітер. Г) переносне значення слів;
 Ґ) омоніми.

À Б Â Ã Ґ
1
2
3
4

À Б Â Ã Ґ
1
2
3
4
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34.   1.  стійкі сполучення слів;  А) синоніми;
2.  близькі за значенням слова;  Б) фразеологізми;
3.  слова,що однаково звучать;  В) антоніми;
4.  протилежні за значенням слова. Г) омоніми;
  Ґ) архаїзми.

35.   1.  слова, що мають тільки;   А) загальновживані слова;
    одне лексичне значення;  Б) неологізми;
2.  запозичені слова;  В) застарілі слова;
3.  слова повсякденного вжитку;  Г) іншомовні слова;
4.  нові слова.  Ґ) однозначні слова.

36.   1.  ряст топтати;  А) жити;
2.  нагріти руки;  Б) вередувати;
3.  розбити глека;  В) нажитися;
4.  варити воду.  Г) посваритися;
  Ґ) побити.

IV. Завäання 37–41. Âèáеріть ïравèльні віäïовіäі та ïозна÷те їõ õрестèком у таáлèці.
1.  Слово – найтонше доторкання до серця; воно може стати і ніжною запашною квіткою, і живою 

водою, що поверта віру в добро... 

2.  Мудре і ніжне слово дає радість, нерозумне і зле, необдумане і нетактовне – приносить біду. 

3.  Словом можна вбити й оживити, поранити й вилікувати, посіяти тривогу й безнадію...  (В. Су-
хомлинський).

37. Ïозна÷те ре÷ення, ùо містять слова-антонімè:

1 2 3 4

38. Ïозна÷те ре÷ення, в якèõ є слова, вжèті в ïереносному зна÷енні:

1 2 3 4

1.  Кожне слово має свій рік і день народження. 
2.  Одне народилося в сиву давнину, інше – недавно. 
3.  Як народжується слово? 
4.  Яка таємнича сила спонукає його побачити світ і назвати щось, зрозуміле всім? 
5.  Головним творцем слова, його будівничим є народ.  (За I. Вихованцем)

39. Ïозна÷те ре÷ення, у якому є сèнонім äо слова «íàäçâè÷àéíà»:

1 2 3 4

40. У якому ре÷енні є слова-антонімè?

1 2 3 4

41. У якому ре÷енні є слова-сèнонімè?

1 2 3 4

À Б Â Ã Ґ
1
2
3
4

À Б Â Ã Ґ
1
2
3
4

À Б Â Ã Ґ
1
2
3
4
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Буäова слова
Внутрішня система і структура слова називається морôемною áуäовою. З погляду системного 

слово складається з морфем, між якими існують внутрішньословесні зв’язки. Системна 
організація слова така: пре ôікс — корінь-1 — інтерôікс — корінь-2 — суôікс — ôлексія — постôікс;  
графічна — .

Îñíîâà ñëîâà. Основою слова називають сукупність морфем слова без його закінчення: визвольн-иé, 
добр-иé. Основа слова може збігатися з коренем: сад, рук-а.

У словах із постфіксом основа слова розірвана: умива - ю - ся.
Çàê³í÷åííÿ (ôëåêñ³ÿ) — морфема, яка має відмінкове та дієвід мінкове значення. Закінчення буває 

нульовим у певному відмінку (най частіше називному): стіл, рік. Нульове закінчення можуть мати 
лише відмінювані частини мови або їх форми.

Êîð³íü — морфема, що визначає лексичне значення у спільно кореневих словах; значення кореня у 
спільнокореневих словах конкрети зується словотворчими афіксами. Наприклад: у споріднених словах ліс, 
лісок, пролісок корінь -ліс- конкретизується суфіксом -ок- і префіксом про-.

Ïðåô³êñ — це морфема, що стоїть перед коренем слова, викорис товується для творення нових слів і 
надає слову нового лексичного значення. Наприклад: при-éти, ви-éти, за-éти, пере-éти.

Ñóô³êñ — це морфема, що стоїть після кореня слова, використо вується для творення нових слів і надає 
слову нового лексичного зна чення: вод-н-иé, вод-ян-иé, вод-ян-ик, вод-ичк-а.

²íòåðô³êñ — сполучна морфема, що з’єднує частини складного сло ва. Полегшує сполучуваність службових 
морфем з твірними осно вами (або коренями): дв-а-надцять, неб-ес-а, ста-н-уть, та основ у склад них 
словах: бур-е-віé, скл-о-дув, жив-о-пліт.

Ïостôікс — службова морфема, розташована у слові (словоформі) після закінчення і формотворчого 
суфікса. До постфіксів в українській мові належать частки -áî, -íî, -áóäü, -íåáóäü, -òî, -òàêè, -ñÿ(-ñü). 
Використовуються для творення нових слів: хто-небудь, як-небудь, коли-небудь та словоформ: скажи-но, 
біжіть-но, послухаé-бо.

Ðозáір слова за áуäовою (морôемнèé аналіз) і словотвірнèé аналіз
Мета такого аналізу — з’ясувати, за допомогою яких морфем утво рено дане слово, тобто на які морфеми 

воно поділяється. Слід розрізняти розбір слова за будовою (визначення морфем та основи слова) і слово-
творчий аналіз — від якого слова і яким способом утворено похідне сло во (префіксальним, суфіксальним і 
т. д.). Неправильно дібране твірне слово призводить до помилки у визначенні способу словотворення. На-
приклад: слово посивілиé утворене не суфіксально-префіксальним спо со бом від слова сивиé, а суфіксальним 
від слова посивіти, бо посиві-лиé — це дієприкметник, а дієприкметники можуть творитися лише від ді єслів 
суфіксальним способом творення.

Ñловотвір
Ñловотвором називається розділ мовознавства, що вивчає способи творення слів та словотвірні моделі. 

Термін словотвір має ще й вузьке значення — творення нових слів.
Îñíîâà ñëîâà — це частина слова без закінчення: весн-а, зелен-иé,

øвидко .
Òâ³ðíà îñíîâà — це основа слова, від якої за допомогою афіксів або безафіксним способом утворюються 

нові слова. Öе — спільна час тина твірного і похідного слів. Так, для слів сніг і сніговиé спільною є частина 
сніг. Öе і є твірна основа.

Ïîõ³äíà îñíîâà — це основа слова, яку можна поділити на мор феми: за-чит-а-ти, по-годин-н-иé.
Íåïîõ³äíà îñíîâà — це основа, яка не ділиться на морфеми: вод-а, неб-о.

Îсновні сïосоáè словотворення
Розрізняють морôологічні та неморôологічні способи словотво рення.
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Ìорôолоãі÷ні сïосоáè словотворення
Áåçàô³êñíèé Похідні слова утворюються без застосування твірних суфіксів чи префіксів. Його нерідко 

називають усіканням, оскільки по хідне слово утворюється шляхом відкидання кінцевих 
морфем, наприклад: слово обøук утворилось від дієслова обøукати шляхом відкидання 
суфіксів -à-, -òè. Ðозøукати — розøук, пускати — пуск, блакитниé — блакить.

Àô³êñíèé ñóô³êñàëüíèé Похідне слово утворюється за допомогою суфікса: казка — казк-îâ-иé, 
жнива — жнив-óâà-ти, читати — чит-à÷.

ïðåô³êñàëüíèé Похідне слово утворюється за допомогою пре фікса: вибори — ïåðå-
вибори, порядок — áåç-порядок.

ñóô³êñàëüíî-
ïðåô³êñàëüíèé

Похідне слово утворюється за допомогою одночасного приєднання 
суфікса і префікса до твірної основи: ïî-укра¿нськ-îìó, ï³ä-ярем-í-иé, 
ï³д-піль-í-иé.
Слова, утворені таким способом, не можуть існувати у мові без префікса 
або без суфікса. Наприклад: слово настільниé не має форми стільниé 
(це суфіксально-префіксальний спосіб), а у слові безземельниé, хоча 
й ви діляється префікс áåç- і суфікс -í-, але існує слово земельниé, 
тому це префіксальний спо сіб творення. Так само слово обхідник 
утво рене шляхом усікання основи (обхід) і дода вання суфіксів -í-èê 
(суфіксальний сп. тв.).

ïðåô³êñàëüíî-
ôëåêñ³éíèé (у 
øкільніé прог-
рамі не розгля-
дається

Похідне слово утворюється за допомогою одночасного додавання 
префікса та закін чення: áåç-вух-èé, áåç-ног-èé.
²ноді цей спосіб плутають з префіксальним, але ж слів вухиé та ногиé 
не існує.

Ñêëàäàííÿ 
ñë³â àáî 
îñíîâ

Такий спосіб називається основоскладанням. Наприклад: Äобропілля (основи добр-, 
-пілл-), Âолгоград (основи волг-, -град), землемір (земл-, -мір). 
Буває «чисте» основоскладання, тобто поєднання лише основ: Ìиргород, радіомаяк. ²ноді 
супроводжується суфіксацією: народногосподарськиé (суф. -ськ-), всебічниé (суф. -н-), 
вогнегасник (суф. -ник-).

Âèäіляють 3 вèäè основосклаäання:

Утворення на основі 
сурядних сполучень слів: 
ліс і степ — лісостеп, 
залізо і бетон — 
залізобетон.

Утворення на основі 
підрядних словосполучень: 
чотири струни — 
чотириструнниé, далеко 
бити — далекобіéниé.

Утворення слів, що 
безпосередньо  
не поєднуються у 
словосполучення: 
гiдромасаж, ôото ательє, 
радіогазета, ôоторобот.

Àáðåâ³àö³ÿ Абревіатури — складно скорочені слова, 
які утво рюються поєднанням не повних 
основ або коре нів, а їх початкових час-
тин (складів, букв, зву ків). Абревіатури 
утво рю ються:

1) від початкових частин кожного твір-
ного слова: міськвиконком, віéськ комат;

2) від частин основи та цілого слова: 
проôспілка, рибінспектор;

3) від початкових букв: ООÍ, ÞÍÅÑÊО, 
ÀÒÑ.

4) ²снують абревіатури комбінованого 
типу: раéво (раéонниé відділ освіти).

Неморôолоãі÷ні сïосоáè словотворення
Ïåðåõ³ä ç îäí³º¿ ÷àñòèíè ìîâè â ³íøó. Öей спосіб творення відносять до морфологічно-синтаксичного, бо 

при такому способі слово набуває нового значення внаслідок зміни синтаксичної функції і мор фологічних 
ознак. Наприклад: Чергові підготували кабінет до занять. Слово чергові виступає у реченні підметом, а не 
означенням до іменника, тому воно набуло нових морфологічних ознак — стало іменником.

До такого способу належать:

перехід прикметників та дієприкметників в 
іменники

вартовиé, минуле, øампанське, пальне, трудяùі, 
поранені, учениé

перехід дієприкметників у прикметники печениé, суøениé, учениé, стиглиé, мерзлиé, 
освічениé
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перехід дієприкметників і числівників у 
займенники

подані (ці) матеріали, друге (інøе) село

іменників — у прислівники літом, ранком

прислівників — у прийменники квіти навколо хати

Îсновні сïосоáè творення іменнèків
²менники утворюються афіксальним і безафіксним способами.
Àô³êñàëüíå ñëîâîòâîðåííÿ:
1) суфіксальний спосіб: дієслівна основа + суфікси -àð-, -ÿð-, -à÷-, -àê-, -íèê-, -òåëü-, -³í-, -ê-... 

(навчання, варка, боротьба, турбота, гонитва...); прикметникова основа + суфікси -³ñòü-, -³íü-, -èí-, -èçí-, 
-îò-, -îù-, -èù- (гордість, далечінь, білизна, лþбоùі, гнилиùе); iмен никова основа + суфікси -¿çì-, -èçì-, 
-àð-, -åöü-, -îâåöü-, -íèê-,  -èñò-, -èí-, -àíò-, -îê-, -èù-, -ñòâ-, -í-, -â-, -íÿê-, -îò-, -þ÷-, -ÿ÷-... (гос подар, 
øколяр, боксер, артист, лþдство, рідня);

2) префіксальне словотворення: іменникова основа + префікси ïà-, ïðà-, ñó-, íàä-, ïåðåä-, ï³ä-, ïðè-, 
áåç-, äî-, çà-, ñï³â-, íå- (пагорб, прадід, сутінь, перерозподіл, призвук);

3) префіксально-суфіксальне словотворення: префікси î-, âè-, ïåðå-, ñï³â-, áåç-, çà- + іменникова 
основа + -îê-, -íèê-, -à÷-, -ê- (одвірок, ви долинок, перекладач, загривок...).

Áåçàô³êñíå ñëîâîòâîðåííÿ: 
óñ³÷åííÿ: бігати — біг, ходити — хід; 
Ñêëàäàííÿ: землемір, лісотундра; 
Àáðåâ³àö³ÿ: раéком, спецкор, нардеп; 
çì³íà çíà÷åííÿ: перекотиполе, полотно, «завтра».

Ñловотвір ïрèкметнèків
Àô³êñàëüíå ñëîâîòâîðåííÿ:
1) суфіксальний спосіб: іменникова основа + суфікси -í-, -èâ-, -îâèò-, -èâí-, -è÷í-, -àâ-, -ÿâ-, -àò-, 

-èñò-, -óâàò-, -îâ-, -åâ-, -ñüê-, -àðí-, -³â- (ді ловитиé, прогресивниé, морськиé, батьків, радісниé, красивиé); 
дієслівна основа + суфікси -ê-, -ë-, -ó÷-, -à÷-, -óù-, -àù-, -í-, -ëüí-, -÷- (говіркиé, гнилиé, балакучиé, вірчиé); 
прислівникова основа + суфікси -í-, -øí-, -æí- (повсякчасниé, вчораøніé, справжніé);

2) префіксальне словотворення: префiкси ïðå-, çà-, íàä-, àðõ³-, ñóïåð-, óëüòðà-, à-, ïðî- + прикметникова 
основа (пребагатиé, завеликиé, анормальниé);

3) префіксально-суфіксальне словотворення: префікси î-, îá-, ñó-, áåç-, äî- + дієслівні та іменникові 
основи + суфікс -í- (обережниé, сумісниé, сурядниé, безбарвниé);

4) безафіксний спосіб — складання: всезнаþчиé, історико-ôілоло гічниé, яскраво-синіé. 

Ñловотвір äієслів
Àô³êñàëüíèé:
1) суфіксальний спосіб: іменникова, прикметникова основа + су фікси -³-, -è-, -à-, -³çóâà- (-èçóâà-), -ÿ- 

(учителþвати, дівувати, мирити, обідати, зеленіти, синіти, веселіøати); прислівникова основа + суфікс 
-óâà- (жалкувати, рачкувати);

2) префіксальний спосіб — префікси змінюють лексичне значення дієслова: (бігти — вибігти, відбігти, 
збігти, оббігти...);

3) префіксально-суфіксальний спосіб: префікси ó-, ç-, âè-, î-, ïî-, ðîç- + іменна основа + суфікси -è-, 
-³-, -à-, -óâà- (увиразнити, зба гатити, вивільнити, оподаткувати);

4) постфіксальне словотворення відбувається за моделлю: дієслівна основа + -ñÿ (лþбитися, голитися).
²снують також суфіксально-постфіксальний, префіксально-пост фік  саль ний, префіксально-суфіксально-

постфіксний способи (листу ватися, налітатися, приземлитися).

Ñклаäні слова
Поняття «складне слово» й «основоскладання» не тотожні. Кожне слово, утворене шляхом основоскладання, 

є складним, бо має кілька ко ренів (найчастіше два): м’ясорубка (рубати м’ясо), вогнегасник (гасити вогонь). 
Проте не кожне складне слово утворюється шляхом осново складання. Прикметник залізобетонниé є складним 
(має два ко рені), але утворився він способом суфіксації: залізобетон+í+иé, так само маøинобудівник + ниé, 
самохід + ниé. Способи творення складних слів — див. «Складання слів або основ». 
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Ñïолу÷ні ãолосні î, å у склаäнèõ словаõ
Складні слова можуть утворюватися за допомогою сполучних зву ків і без них.
1. Коли перша частина складного слова прикметник, то сполучним звуком виступає î: важкоатлет, 

легкокрилиé; якщо першою частиною такого слова є прикметник м’якої групи, то перед î пишеться ü: 
верхньодніпровськиé, давньоруськиé, синьоокиé. З цими словами не слід змішувати складних слів, першою 
частиною яких є вищий ступінь прислівника на å: виùезгаданиé, нижчепідписаниé.

2. Коли перша частина складного слова — іменник або займенник, то сполучним словом буває:
 � звук î після твердого приголосного: атомохід, доùомір, само вчитель, але: кожум’яка, овочесховиùе, 
очевидниé;

 � після м’якого приголосного — å: буря — бурелом, земля — землемір, праця — працездатниé, але: 
конов’язь, костогриз, свинопас;

 � після é — º: біé — боєздатність, краé — краєзнавство; після подовженого приголосного: життєпис, 
сміттєзбірник. 

Наïèсання склаäнèõ слів разом і ÷ерез äеôіс
Ðазом ×ерез äеôіс

1) усі складноскорочені слова й похідні від них і 
слова, першими частинами яких є: àâ³à-, àâòî- , 
á³î-, âåëî-, âîäî-, ãàçî-, ã³äðî-, íåî-, ñóïåð-, 
òåëå-, ôîíî-, ôîòî- і т. д: держбанк, міськрада, 
нардеп, проôспілковиé, автомотопробiг;

1) поєднання синонімічних слів: гидко-бридко, 
зроду-віку, тиøком-ниøком; близьких за значенням 
слів: батько-мати, хліб-сіль; слів з тим самим 
коренем, але з різними префіксами, суфіксами, 
закінченнями: давним-давно, повік-віки, сила-
силенна, тихиé-тихесенькиé;

2) складні слова, першою частиною яких є 
кількісний числівник: двобічниé, сімдесятиріччя, 
трикутник, чотиримісячниé;

2) повторення того самого слова:  
ходив-ходив, писав-писав, білиé-білиé, багато-
багато, тихо-тихо;

3) слова, утворені від підряд них словосполучень: 
очі (які?) карі — кароокиé, ходить (де?) всþди — 
всþдихід, Äавня Ðусь — давньоруськиé (але Ïів-
денно-Êитаéське море — географічна назва);

3) поєднання слів, що позначають приблизність: 
день-другиé, година-дві, не сьогодні-завтра, три-
чотири;

4) складні іменники з першою частиною ï³â-, 
íàï³â-: пiвдня, пiв’яблука, напiввiдчинениé, напiв-
правда (але пів-Êиєва, пів-ªвропи — власні 
назви).

4) складні вигуки та звуконаслідування:  
геé-геé, о-го-го, бом-бом;

5) слова, утворені від сурядних сполучень слів: 
маøинно-тракторниé (маøинниé і тракторниé), 
ôізико-математичниé (ôізичниé і математичниé);

6) прикметники на позначення відтінків кольору та 
смаку: червоно-жовтиé,  
кисло-солодкиé, але: жовтогарячиé, червоногарячиé 
(позначають один колір);

7) з першими частинами â³öå-, åêñ-, ëåéá-, 
ìàêñ³-, ì³í³-, îáåð-, óíòåð-, øòàá- (øòàáñ-):  
екс-губернатор, унтер-оôіцер.

Ðозáір слова за áуäовою (морôемнèé розáір)
1. Слово.
2. Закінчення (у змінних слів).
3. Основа слова (визначаємо лише у змінних словах).
4. Корінь.
5. Префікс(и).
6. Суфікс(и).
7. ²нтерфікс(и).
8. Постфікс.

Зразок морôемноãо розáору слова
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Ñловотвірнèé аналіз слова
Мета такого аналізу — з’ясувати, від якого слова та яким способом утворилося похідне слово.
Ñхема словотвірного аналізу.
1. Твірне слово.
2. Твірна основа (спільна частина похідного та твірного слів).
3. Твірні суфікси і твірні префікси.
4. Спосіб творення похідного слова.

Зразок словотвірноãо аналізу слова
Ïроë³ñîê  ë³ñîê, утворене за допомогою префікса ïðî-, префік сальний спосіб творення.
Ïроäîâæення  äîâãиé, утворене за допомогою префікса ïðî- та суфікса -åíí-, суфіксально-префіксальний 

спосіб творення.

ÒÐЕНУÂÀЛЬН² ÂÏÐÀÂИ

1. Âèзна÷те сïосіá творення ïоäанèõ слів. Âаріантè віäïовіäеé заïèшіть у таá лè÷ку.
1) Сніданок, 2) настільний, 3) залізничник, 4) водогiн, 5) аскетизм, 6) пре мудрий, 7) неволя, 8) лісостеп, 
9) безпорядок, 10) безжурність, 11) неоглядність, 12) пуск, 13) плавати, 14) забудова, 15) густонаселений, 
16) блакить.

 Âàð³àíòè â³äïîâ³äåé:
1 — суфіксальний спосіб творення; 
2 — префіксальний;
3 — суфіксально-префіксальний; 
4 — основоскладання;
5 — безафіксний.

		Ïіäставте ïоäані нèж÷е літерè у таáлè÷ку ïіä вïèсані варіантè віä ïовіäеé і ïро÷èтаєте ім’я та ïрізвèùе 
віäомоãо українськоãо ïоета і ãромаäсько-ïолітè÷ноãо äія÷а.
12 — à  23 — ä   45 — ÷  13 — ³  24 — í  14 — â  35 — ð

2. Заïèшіть навеäені слова так, ùоá кожне настуïне слово вèявèлось утворенèм віä ïоïереäньоãо.

а) Опеньок, пень, пеньок, опеньочок;
б) водний, підводник, вода, підводний;
в) розподіл, поділити, ділити, розподілити;
г) побілити, білий, білити, побілений;

3. Âèзна÷те, яке з ÷отèрьоõ слів у ãруïі утворене не суôіксальнèм сïосоáом.

1) Ніченька, киянин, міськком, артилерист;
2) школяр, прекрасний, кавалерист, вазочка;
3) доменщик, джерельце, сінокіс, земляк;
4) далечінь, хмарище, мандрівник, електрон;
5) лісок, зіронька, оскал, духовний; 
6) дівчатко, прадавній, хлопчачий, денний.

		У вèзна÷енèõ словаõ ïіäкресліть третю віä ïо÷атку áукву і ïро÷èтаєте ïріз вèùе автора вèслову: «Äðóæáà 
çàê³í÷óºòüñÿ òàì, äå ïî÷èíàºòüñÿ íåäîâ³ðà».

4. Âèконаéте морôемнèé розáір слів.
Служба, армія, мрія, подушка, піти, люблю, тягне, змагатися, читатимуть, вести, вела, ведуть, вів.
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5. З’єäнаéте лінією віäïовіäне слово з éоãо сõемою розáору за áуäовою.

Підручники

фінікійський

спершу

розповісти

землекоп

безслівний

6. У якому ряäку всі ïрèклаäè морôем ïіäіáрані ïравèльно?

1) Префікси: у-, при-, під-, за-, об-, рос- про-, не-;
2) суфікси: -ськ-, -ик-, -енн-, -есеньк-, -иù-, -з-;
3) закінчення: -а, -о, -иé, -і, -им, -к, -оþ, -их;
4) постфікси: -ся, -сь.

ÒЕÑÒÎÂ² ЗÀÂДÀННЯ

I. Завäання 1–20. З вèáором оäнієї ïравèльної віäïовіäі.
1. Âкажіть розäіл наукè ïро мову, ùо вèв÷ає сïосоáè творення слів:

 А) лексикологія;    
 Б) синтаксис;
 В) стилістика;     
 Г) словотвір.

2. Âèзна÷те, як назèвається ÷астèна слова áез закін÷ення:
 А) корінь;     
 Б) основа;
 В) твірна основа;    
 Г) суфікс.

3. Зна÷уùі ÷астèнè слова – це:
 А) префікс, підмет, присудок, основа;
 Б) корінь, суфікс, префікс, закінчення;
 В) закінчення, корінь, числівник, означення;
 Г) обставина, префікс, суфікс, корінь.

4. Зазна÷те слова, які мають нульове закін÷ення:
 А) день, мороз, нашвидкуруч, дим;  
 Б) вись, похапцем, світ, окріп;
 В) уперед, Ëьвів, край, бандурист;  
 Г) кетяг, Київ, пам’ять, постать.

5. Âкажіть ряäок, у якому всі слова не мають закін÷ення:
 А) бюро, метро, зранку, вчора;  
 Б) дивлячись, юні, змій, степ;
 В) день, місяць, стіл, вік;   
 Г) берег, житло, праця, садівник.

6. У котрому ряäку ïравèльно вèзна÷ено áуäову слова «äоäому»?
 А) префікс + корінь + суфікс + закінчення;
 Б) корінь + суфікс + закінчення;
 В) корінь + закінчення;
 Г) префікс + корінь + суфікс.

7. Зазна÷те ряäок, у котрому вказані різні ôормè оäноãо слова:
 А) казка, казати, розказати, переказ;
 Б) білий, біленький, збіліти, побілка;
 В) рука, руці, рукою, руку;
 Г) рушник, рушниця, рушати. 
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8. Âкажіть ряäок із сïільнокореневèмè словамè:
 А) школа, школяр, школярський, шкільний;
 Б) будинок, будити, збудувати, будильник;
 В) берег, прибережний, оберігати, береговий;
 Г) вода, водяний, водити, підводний.

9. Âкажіть ряäок із заéвèмè словамè:
 А) прийти, прилетіти, прикрити, пришити;
 Б) премудрий, презлий, препоганий, президентський;
 В) преславний, прехитрий, препоганий, прецікавий;
 Г) привезений, прихилений, присвячений, приварений.

10. Âкажіть, у котрому ряäку ïравèльно ïояснено, ùо таке корінь слова:
 А) спільна частина споріднених слів, яка виражає їхнє загальне значення;
 Б) спільна частина споріднених слів, яка надає слову емоційного забарвлення;
 В) частина слова, що стоїть після суфікса;
 Г) частина слова, що стоїть після закінчення.

11.Знаéäіть слово, у якому трè ïреôіксè:
 А) перерозподіл;    
 Б) найвищий;
 В) найкращий;    
 Г) паросток.

12. Âкажіть слово, у якому суôікс вèконує словотвор÷у роль:
 А) гукнувши;     
 Б) коротше;
 В) бандурист;     
 Г) зачинений.

13. Знаéäіть слово з неïоõіäною основою:
 А) круч-а;     
 Б) добов-ий;
 В) пташин-а;     
 Г) підніжк-а.

14. Â якому ряäку основа слова закін÷ується на «é»?
 А) хороший;     
 Б) краю;
 В) молодая;     
 Г) веселую.

15. Âкажіть слово, у якому основа слова розірвана закін÷енням:
 А) камінець;     
 Б) учительський;
 В) сестрин;     
 Г) журимося.

16. Укажіть ряäок, у якому всі слова утворені áезаôікснèм (áезсуôікснèм) сïосоáом:
 А) блакить, уп’яте, закид, вітерець;
 Б) велич, синь, молодь, захист;
 В) обшук, запис, хто-небудь, партійний;
 Г) біг, слів, ліс, день.

17. Укажіть ряäок, у якому всі слова утворені сïосоáом ïереõоäу оäнієї ÷астèнè мовè в іншу:
 А) вербою, минуле, кінець, морозиво;
 Б) майбутнє, черговий, учительська, учений;
 В) колискова, операційна, синя, відома;
 Г) пера, весною, перебудова, звуковий.

18. Знаéäіть слово, утворене ïреôіксально-суôіксальнèм сïосоáом:
 А) по-літньому;    
 Б) зіронька;
 В) премудрощі;    
 Г) козацький.
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19. Âкажіть слово, у якому сліä ïèсатè сïолу÷нèé ãолоснèé «о»:
 А) бур (о,е), лом;    
 Б) ор (о,е) пад;
 В) дощ (о,е) мір;    
 Г) овоч (о,е) сховище.

20. Знаéäіть слово, утворене сïосоáом основосклаäання:
 А) ДЮСШ;     
 Б) обшукувати;
 В) лісостеп;     
 Г) прем’єр-міністр.

II. Завäання 21–31. З ï’ятè ïоäанèõ варіантів вèáеріть оäну ïравèльну віäïовіäь.
21. Знаéäіть «заéве» слово:

 А) префіксальний;    
 Б) суфіксальний;
 В) присудковий;    
 Г) префіксально-суфіксальний;
 Ґ) спосіб основоскладання.

22. Знаéäіть твірне слово äо слова ë³ñíèé:
 А) лісовий;     
 Б) лісник;
 В) ліс;      
 Г) узлісся;
 Ґ) праліс.

23. Знаéäіть слово з нульовèм закін÷енням:
 А) задумавшись;    
 Б) читаючи;
 В) на жаль;     
 Г) день;
 Ґ) зорепад. 

24. Âкажіть ряäок, в якому ïоäані сïільнокореневі слова:
 А) малювати, змальований, малюнок, мальви;
 Б) снігом, сніг, снігу, під снігом;
 В) рік, прирік, врочений, роком;
 Г) молодий, замолоду, молодість, молодь;
 Ґ) слуга, служити, служба, служив.

25. Знаéäіть ряäок, у якому ïоäані омонімі÷ні корені:
 А) радий, радість, радник, порадити; 
 Б) весна, весною, навесні, весніти;
 В)  буква, буквений, буквар, буквиця; 
 Г) горенько, гора, горою, на горі;
 Ґ) дума, задуманий, продумати, думка.

26. Âкажіть ряäок, в якому всі слова не мають закін÷ення:
 А) зранку, ввечері, підбігши, продано; 
 Б) брат, один, грім, десять;
 В) адмірал, весело, рік, тюль; 
 Г) журнал, ніч, ненависть, сіль;
 Ґ) сум, дивний, сказати, щось.

27. Âèäіліть ряäок, у якому всі слова мають ïреôіксè, ùо наäають словам емоціéноãо заáарвлення:
 А) пречудовий, префікс, преамбула, предобрий;
 Б) премалий, премудрий, прекрасний, прецікавий;
 В) президія, прелюдія, прещирий, презлий;
 Г) причепурити, прикрасити, прикрикнути, пригладити;
 Ґ) прибути, привід, приколисати, припечений.

28. Âèäіліть ряäок, у якому ïоäано різні ôормè оäноãо слова:
 А) музика, музикою, музикант, музична;
 Б) спів, співаю, співом, співанка;
 В) колір, кольори, кольоровий, кольоровою;
 Г) м’ята, зім’яти, м’ятою, м’яти;
 Ґ) ліс, у лісі, лісом, лісу.
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29. Укажіть ряäок, у якому всі слова мають суôіксè, ùо наäають словам емоціéноãо заáарвлення:
 А) судилище, училище, вулище, борщище;
 Б) піаніст, хорист, бандурист, декабрист;
 В) серденько, личенько, дідище, сестриця;
 Г) словечко, гніздечко, вуздечко, хорист;
 Ґ) денний, пісенний, гарнесенький, вузенький.

30. Знаéäіть ряäок, у якому всі слова мають нульове закін÷ення:
 А) блазень, бархан, басейн, максі;   Б) майдан, вдвох, повість, противник;
 В) пророк, прообраз, сокіл, солдат;   Г) соліст, снігопад, слюсар, тут;
 Ґ) навік, бій, навскач, м’яз.

31. Âèäіліть ряäок, у якому всі слова ïèшуться з ïреôіксом «с»:
 А) (с,з) казати, (с,з) фотографувати; (с;з)терпіти; (с,з) хотіти;
 Б) (с,з) цідити, (с,з) чесати, (с,з) цілити, (с,з) мучити;
 В) (с,з) трусити, (с,з) брехати, (с,з) пізнитися, (с,з) літати;
 Г) (с,з) пекти, (с,з) ціпити, (с,з)мудрувати, (с,з)їхати;
 Ґ) (с,з)важити, (с,з)містити, (с,з)губити, (с,з)веселити.

III. Завäання 32–36 на встановлення віäïовіäності.
32.   1. слова із закінченнями;   А) слово, безділля, робота;  
 2. слова з нульовим    Б) степ, нуль, роль, твір;  
    закінченням;   В) зранку, ввечері, вчора метро;

3. слова без закінчень;   Г) диво, дивитися, дивом, дивно;
4. спільнокореневі слова.   Ґ) праця, спрацьований, працелюб, працівник. 

33.   1. спільнокореневі слова;   А) перо, пером, пера, на пері; 
 2. різні форми одного слова;  Б) будильник, буджу, буду, будую; 

3. однокореневі слова;   В) сніжка, сніговий, сніговик, 
4. слова з емоційно                  підсніжник;
   забарвленими суфіксами.    Г) гай, піл, піч, річ;
   Ґ) звірюка,вітрище, полечко, доленька.                 

34.   1. творення слів за допо-   А) твірне слово; 
    могою префіксів;   Б) абревіація; 
2. слово, яке є базою    В) префіксальний спосіб;
   для утворення іншого;    Г) безсуфіксний;
3. утворення нових слів    Ґ) інтерфікси.
   шляхом початкових частин,
   а не цілих слів чи їх основ; 
4. спосіб творення слів шляхом
   усічення твірного слова.

35.   1. розділ науки про мову, що  А) постфікси;
    вивчає значущі частини слова;  Б) будова слова;
 2. розділ науки про мову,     В) словотвір; 

    що вивчає, як утворилися слова; Г) закінчення; 
 3. змінна частина слова;   Ґ) афікси.
4. словотворчі засоби – 
   суфікси, префікси. 

36.   1. слово, утворене злиттям словосполучень; А) сьогодні; 
2. слово, утворене суфіксальним способом; Б) по парті;
3. слово, утворене безсуфіксним способом; В) душевний;
4. слово, утворене префіксально-              Г) по-латині; 
   суфіксальним способом.                       Ґ) велич.
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IV. Завäання 37–41. Âèáеріть ïравèльні віäïовіäі та ïозна÷те їõ õрестèком у таáлèці.
1. Вічним двигуном у мові є словотвір. 
2. Механізм словотвору діє без перепочину, вставляючи потрібні для людей слова. 
3. Діє щохвилини, щосекунди. 
4. Двигун словотвору – справжній вічний двигун.  (². Вихованець.)

37. Знаéäіть у тексті ре÷ення, в якèõ є слова, утворені сïосоáом основосклаäання:

1 2 3 4

38. Âкажіть ре÷ення, у якèõ є слова з нульовèм закін÷енням:

1 2 3 4

39. Знаéäіть ре÷ення, ùо містять слова, які не змінюються:

1 2 3 4

40. Âкажіть ре÷ення, у якому є слова, в якèõ можлèве ÷ерãування ïрèãолоснèõ звуків:

1 2 3 4

41. Знаéäіть у тексті ре÷ення, у якèõ є різні ôормè оäноãо і тоãо ж слова:

1 2 3 4


