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Мова взагалі й українська мова зокрема — це «живе», змін-
не явище. На неї впливають важливі події в  житті суспільства, 
актуальні тенденції, вона існує й  розвивається разом зі спіль-
нотою своїх носіїв. У сучасному світі ці зміни стрімкі як ніколи: 
з’являються нові гаджети, нові професії, нові явища в соціальній 
взаємодії, і все це шукає собі місця в мові. У якій формі вживати 
запозичені слова, що стають усе більш звичними? Яке слово 
доречніше та  яскравіше  — міжнародне «лайк» чи українське 
«вподобайка»? Як назвати представницю професії, що донедав-
на вважалася винятково чоловічою?

Ці повсякденні питання формують нашу мовну практику 
й  вимагають змін у  словниках, удосконалення правопису  — 
системи загальновизнаних і  загальнообов’язкових правил, 
що встановлюють способи передавання мови на письмі. Саме 
тому й виникла потреба оновити правопис, створити його нову 
редакцію.

Як зазначають члени Української національної комісії з  пи-
тань правопису, сучасний український правопис охоплює три 
підсистеми: графіку (сукупність усіх рукописних та друкованих 
знаків певної писемності), орфографію (закономірності поєднан-
ня букв для передавання на письмі звукового образу україн-
ської мови) і  пунктуацію (розділові знаки, за допомогою яких 
позначають змістове й  інтонаційне членування висловленої 
думки). 

Яких же змін зазнав український правопис у новій редакції? 
Чим зумовлені ці зміни? Відповіді на запитання наводимо далі 
в  таблицях.

ПРАВОПИС У  СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ 
ОРФОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

В  УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. 
НОВА РЕДАКЦІЯ 

УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ
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ЗМІНИ БЕЗ ВАРІАНТІВ

1. Написання слів із  пів

ЯК БУЛО ЯК СТАЛО

Загальні назви 
з  частиною пів 
писали разом, 
власні  — через 
дефіс, у  фразах 
для визначення 
часу — окремо: 
��півміста,
��пів-Харкова,
��пів на сьому

Окремо із числівником пів пишемо всі 
іменники у  формі родового відмінка, а  та-
кож фрази для визначення часу:

��пів міста,
��пів Харкова,
��пів на сьому

Разом із пів пишемо складні іменники, 
якщо пів становить єдине поняття з  імен-
ником і  не виражає значення половини:

��півзахист,
��півкуля,
��півоберт,
��півострів

Навіщо? З  метою спростити правопис.  
П о р і в н я й т е :  за старою редакцією правопису писали  
півогірка, пів’яб лука, пів-України, пів на першу;  
за новою однотипно  — пів огірка, пів яблука, 
пів України, пів на першу

2. Правопис складних слів

ЯК БУЛО ЯК СТАЛО

Слова з  іншомовними 
частинами міні-, міді-, 
максі-, віце-, екс-, лейб-, 
обер, прем’єр- писали 
через  дефіс:

Разом пишемо складні слова 
з  іншомовними частинами, 
у  тому числі міні-, міді-, 
максі-, віце-, екс-, лейб-, 
обер-:

Зміни без варіантів
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ЯК БУЛО ЯК СТАЛО

��міні-футбол,
��максі-спідниця,
��міді-мода,
��лейб-медик,
��віце-президент,
��екс-чемпіон,
��обер-лейтенант

��мініфутбол,
��максіспідниця,
��мідімода,
��лейбмедик,
��віцепрезидент,
��ексчемпіон,
��оберлейтенант

Навіщо? Аби спростити правопис, адже однотипні за спо-
собом творення слова писали по-різному: 

��супермаркет і  міні-маркет, 
��міліметр і  міні-диск, 
��макроекономіка і  максі-знижки. 

Зараз усі пишемо разом

ЯК БУЛО ЯК СТАЛО

Слово свят-вечір писали 
через дефіс і  з малої 
літери

Слово Святвечір пишемо 
разом і з  великої літери

Навіщо? З  метою уніфікувати правопис: написання разом 
за правилом правопису складноскорочених слів, з  вели-
кої літери  — за правилом правопису назв релігійних свят 
і   окремих днів, що їх стосуються

3. Правопис слів іншомовного походження

ЯК БУЛО ЯК СТАЛО

Слова проект, проекція 
та похідні писали з  літерою  е

Слова проєкт, проєкція 
та похідні пишемо з  літерою є

Навіщо? З  метою уніфікувати правопис: тепер слова з  ла-
тинським коренем -ject- пишемо однотипно, тобто з  є: 
�� ін’єкція, траєкторія, об’єкт, проєкція

Закінчення таблиці

Зміни без варіантів
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ЯК БУЛО ЯК СТАЛО

��фойє,
��Гойя,
��Савойя,
��Фейєрбах

��фоє,
��Гоя,
��Савоя,
��Феєрбах

Навіщо? З  метою спростити правопис: скасовані винятки

4. Правопис деяких закінчень і  суфіксів

ЯК БУЛО ЯК СТАЛО

��Олегу (кличний відмінок) ��Олеже й  Олегу (кличний 
відмінок)

Навіщо? Відновлена давня форма кличного відмінка, 
типова для української мови (як друже)

ЯК БУЛО ЯК СТАЛО

��Ігоре (кличний відмінок),
��Ігорович

��Ігорю (кличний відмінок)
��Ігорьович

Навіщо? З  метою уніфікувати правопис: ім’я Ігор нале-
жить до іменників м’якої групи, тому закінчення кличного 
відмінка та творення імені по батькові уточнено відповідно 
до типу

ЯК БУЛО ЯК СТАЛО

Слово священик було ви-
нятком, і  його треба було 
писати з  однією літерою н

Слово священник пишемо 
з  двома літерами  — нн

Навіщо? З  метою спростити й  уніфікувати правопис: 
за новою редакцією священний — священник, аналогічно 
до письменник

Зміни без варіантів
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5. Правопис власних назв

ЯК БУЛО ЯК СТАЛО

Назви історичних 
подій, епох, війн, 
революцій, зна-
менних дат і  т.  ін. 
писали з  великої 
літери

Уточнено: у  назвах державних свят 
України з  великої літери пишемо всі 
слова:
��День Незалежности України,
��День Соборности України,
��День Конституції України

Навіщо? Реакція на сучасну мовну практику

ЯК БУЛО ЯК СТАЛО

З великої літери 
в  лапках писали назви 
видів транспорту, пов’я-
зані з  найменуваннями  
моделі, заводу, фірми, 
що їх виготовляють:
��автомобіль 
«Фольксваген»,
��літак «Боїнг 777»

Назви виробничих марок тех-
нічних виробів беремо в  лапки 
і  пишемо з  великої букви:

��автомобіль «Фольксваген»
��літак «Боїнг 777»

Назви самих виробів беремо 
в  лапки і пишемо з  малої літери:

��«фольксваген»,
��«боїнг»

Навіщо? Реакція на сучасну мовну практику

ЯК БУЛО ЯК СТАЛО

Назви релі-
гійних по-
нять завж-
ди писали 
з  великої 
літери:
��Бог,
��Бог зна 
коли

В усталених розмовних словосполученнях, 
які передають емоційну оцінку, слова Бог, 
Господь та ін. пишемо з малої букви:
��бог зна що (невідомо що),
��бог зна коли (невідомо коли),
��бог з ним ( з тобою)  (вживається на знак 
згоди, примирення, прощення та ін.)

Зміни без варіантів
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ЯК БУЛО ЯК СТАЛО

З малої букви пишемо також вигуки боже, 
господи, їй-богу, господи боже мій, боже 
збав, крім випадків, коли слова Боже, 
Господи є  звертанням

Навіщо? В  усталених словосполученнях, а  також у  функції 
вигуків слово Бог змінює значення, не є  власною назвою

ВАРІАНТИ 
(ПРАВОПИС  ДОПУСКАЄ   ІСНУВАННЯ 

ОРФОГРАФІЧНИХ  ВАРІАНТІВ)

1. Правопис деяких закінчень і  суфіксів

ЯК БУЛО ЯК СТАЛО

��Амстердама,
��Лондона,
��Чорнобиля

Деякі прості назви населених пунк-
тів, що є  іменниками чоловічого 
роду ІІ відміни, у  родовому відмінку 
однини мають варіантне закінчення 
-а/-я чи -у/-ю
��Амстердама/Амстердаму,
��Лондона/Лондону,
��Чорнобиля/Чорнобилю

Навіщо? Реакція на сучасну мовну практику

ЯК БУЛО ЯК СТАЛО

Усі іменники жі-
ночого роду 
на приголосний 
у  родовому від- 
мінку однини мали 
закінчення -і:

Іменники жіночого роду на -ть після 
приголосного, а  також слова кров, 
любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь 
у  родовому відмінку однини можуть 
мати варіанти закінчення -і та -и:

Закінчення таблиці

Варіанти (правопис  допускає   існування орфографічних  варіантів)
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ЯК БУЛО ЯК СТАЛО

��гідності,
��радості,
��незалежності,
��крові,
��любові,
��осені,
��Русі

��гідності і гідности,
��радості і радости,
��незалежності і  незалежности,
��крові і  крови,
��любові і  любови,
��осені і  осени,
��Русі і  Руси

Навіщо? Закінчення -и вмотивовано історією розвитку 
української мови та було нормою в  правописній системі 
початку ХХ століття, тобто до її тотальної русифікації

2. Уживання и / і  на початку слова
ЯК БУЛО ЯК СТАЛО

На початку всіх 
слів писали і:
�� ірій,
�� ірод

Деякі слова мають варіанти з  голосним 
и  на початку:
�� ірій і  ирій,
�� ірод і  ирод (дуже жорстока людина)

Навіщо? За нормами української орфоепії, у  наголошеній 
позиції на початку слова вимовляємо звук [и]

ЯК БУЛО ЯК СТАЛО

Буквосполучення 
th передавали так, 
як це було узвичає но 
в  українській мові для 
певного слова:
��то літерою ф (ефір, 
кафедра, логарифм, 
міф),
��то літерою т (бібліо-
тека,  театр, тео-
рія, ортопед)

Буквосполучення th у  словах 
грецького походження передаємо 
переважно буквою т, але в  сло-
вах, узвичаєних в  українській мові 
з  літерою ф, допускається орфо-
графічна варіантність:
��ефір і  етер,
��кафедра і  катедра,
��логарифм і  логаритм,
��міф, міфологія і  міт, 
 мітологія

Навіщо? З  метою уніфікувати правопис запозичень

Закінчення таблиці

Варіанти (правопис допускає   існування орфографічних варіантів)
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ЯК БУЛО ЯК СТАЛО

У запозичених словах 
буквосполучення аu пере-
давали так, як було узвича-
єно в  українській мові для 
певного слова:

��аудієнція,
��лауреат,
��аудиторія,
��пауза;

але
��авторитет,
��автомобіль,
��автор

У словах, що походять із дав-
ньогрецької та латинської мов, 
бук восполучення au здебіль-
шого передаємо літерами 
ав (авто біографія, лавра), 
але в  словах, узвичаєних 
в  українській мові з літерами 
ау, допускається орфографічна 
варіантність:

��аудієнція і  авдієнція,
��лауреат і  лавреат,
��аудиторія і  авдиторія,
��пауза і  павза

Навіщо? З  метою уніфікувати правопис запозичень

НОВОВВЕДЕННЯ, ЗУМОВЛЕНІ ЗМІНАМИ 
В  СОЦІУМІ ТА ПОТРЕБАМИ ОФОРМЛЕННЯ 

СУЧАСНИХ ДОКУМЕНТІВ
1. Суфікси на позначення осіб жіночої статі

ЯК БУЛО ЯК СТАЛО

Іменники на позначен-
ня осіб за професією 
та родом діяльності 
мали переважно форму 
чоловічого роду:

��дизайнер,
��директор,
��редактор,
��верстальник,
��філолог,
��диякон

Назви осіб жіночої статі за профе-
сією та родом діяльності утворю-
ються за допомогою суфіксів -к-, 
-иц-(я), -ин-(я), -ес- від  відповідних 
іменників чоловічого роду:

��дизайнерка,
��директорка,
��редакторка,
��верстальниця,
��філологиня
��дияконеса

Нововведення, зумовлені змінами в  соціумі…
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Навіщо? У  сучасному суспільстві жінки займають активну 
позицію, обіймають посади нарівні з  чоловіками

2. Правопис власних назв
ЯК БУЛО ЯК СТАЛО

Правила 
написання 
назв інтер-
нет-сервісів 
не були 
зафіксовані 
в  правописі

Назви сайтів та інших інтернет-сервісів без 
родового слова пишемо з  малої літери 
(з обов’язковим відмінюванням), назви сайтів 
з  родовим словом пишемо з  великої літери 
та в  лапках:
��фейсбук/мережа «Фейсбук»,
��вайбер/система обміну повідомленнями 
«Вайбер»

Навіщо? Зумовлено потребами сучасного мовлення

Програми Нової української школи для початкової освіти 
(укладені під керівництвом Р. Б. Шияна, О. Я. Савченко) створено 
на основі Державного стандарту початкової освіти, у якому мов-
но-літературна галузь визнана як одна з  пріоритетних. У  цьому 
документі зазначено: «Метою вивчення української мови та  лі-
тератури, мов та  літератур відповідних корінних народів і  на-
ціональних меншин є  формування комунікативної, читацької 
та  інших ключових компетентностей; розвиток особистості здо-
бувачів освіти із застосуванням засобів різних видів мовленнєвої 
діяльності; здатності спілкуватися українською мовою, мовами 
відповідних корінних народів і національних меншин для духов-
ного, культурного і національного самовираження, користуватися 
ними в  особистому і  суспільному житті, міжкультурному діалозі; 
збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовлен нєво-
творчих здібностей».

Виконання цього завдання вимагає формування повноцінної 
навички письма, засвоєння найважливіших правописних норм, 
закріплених у  новій редакції українського правопису. У  подаль-
ших розділах посібника пропонуємо форми роботи, які можна 
застосувати для цієї мети.

Нововведення, зумовлені змінами в  соціумі…
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ФОРМУВАННЯ ПРАВОПИСНИХ  
НАВИЧОК НА УРОКАХ  

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ПРАВИЛА ПЕРЕНЕСЕННЯ СЛІВ 
ІЗ  РЯДКА НА РЯДОК

Перенос — це поділ слова, під час якого перша його части-
на лишається на одному рядку, а  другу переносимо на інший. 
Для правильного позначення переносу слова під час письма 
використовують знак переносу  — рисочку  (-), яку ставлять 
у  кінці рядка на місці поділу слова.

В українському правописі подано такі орфографічні правила 
переносу:

Частини слів з одного рядка в другий переносимо за скла-
дами: гáй-ка, зó-шит, кни ж-ка, ко-лó-дязь, пáль-ці, са-дів-
ни к, Хáр-ків.

Під час перенесення:

1. Одну літеру не залишаємо в  попередньому рядку, не пе-
реносимо в наступний: ака-дé-мія (не а-кадéмія), Ма-рíя 
(не Марí-я), олі-вéць (не о-лівéць). Так само не можна по-
діляти на частини для переносу такі двоскладові слова, 
як абó, моя, óко, шия тощо.

2. Не можна розривати сполучення букв дж, дз, які познача-
ють один звук. Отже, переносити можна лише так: ґу -дзик, 
хо-джу . Якщо дж, дз не становлять одного звука (це буває, 
коли д належить до префікса, а  ж або з — до кореня), 
то їх треба розривати: над-звичáйний (не на-дзвичáйний), 
під-живляти (не пі-дживляти). 

3. Не можна розривати сполучення букв йо, ьо. Наприклад: 
па-йóк (не пай-óк), сльо-зá (не сль-озá).

Правила перенесення слів із  рядка на рядок
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4. Апостроф, м’який знак, й у переносах не відокрем-
люємо від попередньої літери: бур’-я н (не бур-’я н), Лук’-
я н (не Лук-’ян), кіль-цé (не кіл-ьцé), ни зь-ко (не  ни з-ько), 
бáй-ка (не бá-йка), стій-ки й (не сті-йки й).

5. Коли корінь починається на голосний, то переносимо до-
вільно: ро-зорáти, роз-орáти, розо-рáти; бе-зупи нно, 
без-упи нно, безу-пи нно, але коли на приголосний, то від 
кореня його не відриваємо: до-зрівáти (не доз-рівáти), 
ви -правдання (не ви п-равдання).

6. При збігу однакових приголосних одну букву залишаємо, 
а  другу переносимо в  наступний рядок: закóн-ний, роз-
рíс-ся. В  іменниках з подовженим приголосним можливий 
подвійний перенос: знан-ня  і зна-ння ; жит-тя  і жи-ття .

7. Не розриваємо у переносах односкладові префікси перед 
приголосними: над-мíрний, най-бíльший (не на-дмíрний, 
на-йбíльший). Кількаскладові префікси можна розривати: 
пе-ре-працювáти, пе-ред-грóззя.

8. У переносах складних слів не можна залишати в кінці рядка 
початкову частину другої основи, якщо вона не становить 
складу: багато-ступíнчастий (не багатос-тупíнчас-
тий), восьми-грáнний (не восьмиг-рáнний), далеко-схíд-
ний (не далекос-хíдний).

9. Не можна розривати ініціальні абревіатури, а також комбі-
новані абревіатури, які складаються з ініціальних скорочень 
і  цифр: АЕС, ЛАЗ-105, МАГАТЕ, МАУ, НТШ, УАПЦ.

10. У  решті випадків, які не підходять під викладені вище 
правила, можна довільно переносити слова за склада-
ми: Дні-прó і  Дніп-рó, Оле-ксáндра і  Олек-сáндра, се-
стрá і  сест-рá. Це правило поширюється і  на суфікси: 
бли-зьки й і  близь-ки й, видавни -цтво, видавни ц-тво 
і  видавни цт-во, гáли-цький і  гáлиць-кий, росíй-ський 
і  росíйсь-кий, убó-зтво, убóз-тво і  убóзт-во, суспíльс-
тво і  суспíльст-во.

Правила перенесення слів із  рядка на рядок
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Опанування правила  
в  початкових класах

1  клас
У першому класі знайомимо дітей із поняттям складу.

Склад  — це одиниця мовлення, що вимовляється одним 
поштовхом повітря, яке ми видихаємо.

Для практичного засвоєння цього поняття можна запропо-
нувати ігрову вправу-дослідження.

 �Поставте руки під підборіддя і  чітко вимовляйте слова. 
Що ви помітили?

1 2 3 багато

ти
мед
хліб

коти
ріка

сонце

болото
папуга

вівторок

акація
бобренята

достукатися

В и с н о в о к  г р и :  Склад — це частина слова, у якій завжди 
є голосний звук.

У складі може бути один або кілька приголосних.

Для закріплення пропонуємо застосувати тренувальні 
вправи з  поділу слів на склади.

 �Порахуйте, скільки складів у  словах.
Ліс, квітка, лікар, квиток, господиня, почастувати, 

паляниця.
 � Перевірте себе: порахуйте, скільки в словах голосних звуків. 
Кількість голосних і  складів у  слові має збігатися.

Для подальшого опанування правил переносу важливо та-
кож ознайомити дітей зі звукосполученнями дж, дз, які познача-
ють по одному звуку, функціями знака м’якшення та апострофа.

Правила перенесення слів із  рядка на рядок
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2  клас
У другому класі знайомимо учнів із правилом перенесення 

слів у спрощеній формі та пропонуємо вправи для їх засвоєння.

 �Прочитайте правила. Спишіть подані під кожним прави лом 
слова, поділяючи їх для перенесення.

Слова із рядка на рядок переносять за складами: 
ро-ди -на, ве-се-ло. 

школа, ходимо

Не можна залишати на рядку й  переносити одну бук ву, 
навіть якщо вона позначає склад: 

уче-ниця, моя. 

Україна, явори

Букви, що позначають подовжені приголосні звуки, пере-
носять довільно: 

Прикарпа-ття і  Прикарпат-тя. 

знання, життя

Апостроф і  знак м’якшення залишають на поперед ньому 
рядку: 

пам’-ять, ляль-ка. 

мальва, хлоп’ята

Не можна розривати буквосполучення дж, дз, якщо вони 
позначають звуки [ sдж], [ sдж′], [ aдз], [ aдз′]: 

їж-джу, ґу-дзики. 

сиджу, передзвін

Не можна розривати буквосполучення йо, ьо: 
ра-йон, мальо-ваний. 

кольоровий, гайок

Правила перенесення слів із  рядка на рядок
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 �Перевірте, чи правильно поділені слова на склади. 
Аль-бом, по-са-джу, пе-ре-дзвін, я-во-ри, ма йор, ра-

ді-о, ком-п’ю-тер, прин-тер, Ки-їв, по-льо-вий, но-ут-бук.

 � А тепер перевірте, чи правильно поділені ці слова для пе-
ренесення. Якщо знайдете помилку, виправте її й запишіть 
слово правильно.
Ал-ьбом, посад-жу, перед-звін, Ки-їв, я-вори, ма-йор, 

раді-о, комп’-ютер, прин-тер, поль-овий, но-утбук.

 �Прочитайте вірш Ліни Біленької. Перевірте, чи правильно 
воронята ділили слова на склади. Підкресліть ті слова, які 
поділені неправильно. Спишіть два останні рядки вірша, 
поділяючи слова для перенесення.

Ворона варила вареники з сиром, 
А воронята навчились читати: 
— Кра-си-ва, кар-ти-на, 
ква-со-ля, кор-зи-на, 
кра-пе-ли-на, ка-р, ка-р, 
Кар-то-пли-на… 
Всі хором читали, карлючки писали, 
А потім вареники з сиром ковтали. 

Закріплення правил переносу,  
розширення знань про них

Для подальшого формування орфографічної компетентності 
пропонуємо застосувати наведені нижче  вправи.

Орфоепічний практикум

 �Прочитайте вірш уголос. Спишіть його. Поділіть слова 
на склади.

Бавляться біля нори 
бобренята і бобри. 
Бубонить бобер до білки: 
— Бобреня боїться бджілки!

Правила перенесення слів із  рядка на рядок
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 � Складіть звукову модель слова бобер.

Лінгвістичне дослідження

 � Запишіть текст, поділивши слова на склади. Які слова 
не можна перенести із рядка в  рядок? Свою відповідь об-
ґрунтуйте.

Осип Маковей
* * *

Тихий сон по горах ходить,  
За рученьки щастя водить.  
І шумлять ліси вже тихше,  
Сон малі квітки колише.

Аналізуймо!

 �Прочитайте текст. Випишіть із нього слова: 1) які не можна 
розривати для переносу; 2) які мають декілька варіантів 
переносу.

УКРАЇНА
Україна — це моя рідна земля. Красива й уквітчана 

ця земля навесні. Щедра й різнобарвна восени. Строга 
й засніжена взимку. Солодка і пахуча в теплі літні дні.

Понад дорогами стоять явори. Високі гори вдивля-
ються в синю височінь. А Дніпро поспішає розказати 
Чорному морю про гостинність її народу.

Інтерактивна вправа «Конструктор»

 �Утворіть із запропонованих складів назви дерев. Запишіть 
слова, розбиваючи їх для переносу.
Ка, я, вер, по, ли, вір, со, ба, то, сна, ля, на.

Вибірково-розподільна робота

 �Випишіть у два стовпчики слова: 1) у яких можливі варіанти 
переносу (зазначте їх); 2) які переносити не можна.
Життя, синька, оса, бур’ян, маяк, щоб, мовби, щасливий, 

розв’язує, якийсь, денний, зайшов, гайка, ґудзик, майно,  

Правила перенесення слів із  рядка на рядок
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гайок, око, оазис, район, підзвітний, тестувати, кроква, 
тихий, Ігор, Юра, язик, яма, сузір’я, ожеледь, змию, ра-
дість, дзьоб, Яків, Костик, мрія, зріст, операція, чай.

Інтерактивна вправа «Мозаїка»

 � З поданих частин зберіть прислів’я. Перепишіть їх, поділив-
ши слова на склади. Визначте, у якому із прислів’їв складів 
найбільше, у  якому  — найменше. (В електронному додатку 
до посібника подано цей дидактичний матеріал, який можна про-
демонструвати на екрані або роздрукувати.)

Хто спішить, щоб з криниці води напитися.

Хто діло робить, той двічі робить.

Білі руки а хто ґави ловить.

Треба нахилитися, роботи бояться.

Інтерактивна вправа «Редактор»

 �У вказаних рядках знайдіть слова, у яких зроблено помилки 
під час поділу для переносу.
1. Віт-чиз-на, бу-зок, нас-туп, про-мовець, сце-на-рист.
2. Ле-ва-да, за-квіт-ча-ли, зем-ля, зе-мля, на-ро-доз-нав-

ство.
3. Со-няч-ний, при-спі-вує, у-день, але-я, чор-ноб-ри-

вий.
4. По-до-рож, гі-сть, ек-ран, дз-він.

 �Поясніть помилки в  запропонованих варіантах переносу 
слів. Запишіть правильні варіанти переносу.
Пром-чати, перек-ладач, нас-крізний, возз-’єднання, 

поз-начити, нас-тупати, ро-зпечатувати, перес-микуватись, 
зас-тупитися, неп-риборканий, пос-кладовий, прос-троче-
ний, нев-ладний, дог-ляд.

Правила перенесення слів із  рядка на рядок
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УЖИВАННЯ Ь ДЛЯ ПОЗНАЧЕННЯ 
М’ЯКИХ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

В актуальній редакції українського правопису правила вжи-
вання м’якого знака подано так:

1. Ь пишемо:
1) після букв д, т, з, с, дз, ц, л, н у кінці слова та складу: 

мідь, суть, нáморозь, вісь, ґедзь, пáлець, крохмáль, 
кінь; дя дько, молотьбá, бли зько, вóсьмий, Грицькó, 
кільцé, ганьбá;

2) після д, т, з, с, дз, ц, л, н  і р  у середині слова перед 
о: дьóготь, тьóхкати, сьóмий, дзьоб, цьогó, льон, 
си нього, ларьóк, трьох, царьóк;

3) після л  перед наступною буквою на позначення при-
голосного: Гáльченко, Гуцу льщина, їдáльня, кільцé, 
ковáльський, пáльці, рибáльство, сільськи й, спíль-
ник.

П р и м і т к а .  Не пишемо ь після л у буквосполученнях -лц-, 
-лч-, коли вони походять із -лк-: бáлка — бáлці, гáлка — 
гáлці, галченя , монгóлка — монгóлці, Натáлка — 
Натáлці, Натáлчин, рибáлка — рибáлці, рибáлчин, 
спíлка — спíлці, спілчáнський, але: ґу лька — ґу льці, 
ку лька — ку льці, шпи лька — шпи льці.

2. Також пишемо ь:
1) у  словах, що закінчуються на:

а) -зьк-(-ий), -ськ-(-ий), -цьк-(-ий); -зькість, -ськість, 
-цькість; -зько, -ськ-(-о), -цько; -зькому, -ському, 
-цькому; -зьки, -ськи, -цьки: близьки й, вузьки й, во-
ли нський, донéцький; бли зькість; лю дськість; 
бли зько; вíйсько; багáцько; по-францу зькому, 
по-францу зьки; по-украї нському, по-украї нськи; 
по-німéцькому, по-німéцьки.

Уживання Ь для позначення м’яких приголосних звуків
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П р и м і т к а .  Ь  не пишемо у  словах баски й, боязки й, в’яз-
ки й, дерзки й, жаски й, ковзки й, пласки й (плóский), пор-
ски й, різки й і  в похідних від них утвореннях бóязкість, 
в’я зкість, бáско, рíзко та ін.;

б) -еньк-(-а), -еньк-(-о), -оньк-(-а), -оньк-(-о); -еньк-(-ий), 
-есеньк-(-ий), -ісіньк-(-ий), -юсіньк-(-ий): ру ченька, 
бáтенько; голíвонька, соколо нько; гарне нький, 
малéсенький; свіжі сінький;

2) у  родовому відмінку множини іменників жіночого роду 
м’якої групи першої відміни на -я: гри вень, друкáрень, 
їдáлень, пісéнь, стáєнь; крамни ць, мáтриць, робіт-
ни ць та середнього роду другої відміни на -нн-(-я), -ц-(-е): 
бажáнь, знань, кíлець, місць, сердéць і серць, але: бур, 
зір, Мотр (після р);

3) у  дієслівних формах дійсного та наказового способу: бу 
дить, бу дять, кóсить, кóсять, рóбить, рóблять, 
хóдить, хóдять; будь, бу дьте, бу дьмо; лізь, лíзьте, 
лíзьмо; кинь, ки ньте, ки ньмо; трать, трáтьте, 
трáтьмо.

Виокремлено ті випадки, коли цю літеру писати не потрібно.

Ь не пишемо:

1. Після р у кінці складу або слова: вір, вíрте, ги рка, гірки й, 
кобзáр, ларкá, лíкар, монасти р, перевíр, секретáр, 
тепéр, тюрмá, школя р, Хáрків, царкá (від царьóк).

2. Після н  перед ж, ч, ш, щ  і перед суфіксом -ськ-(-ий): кíн-
чик, промíнчик, мéнший, тóнший, У манщина; во-
ли нський, громадя нський, освітя нський, селя нський, 
але: бриньчáти, дóньчин, ня ньчин, ня ньчити та ін., 
бо є  ь у  їхніх твірних основах між буквами на позначення 
приголосних: бри нькати, дóнька, ня нька.

Уживання Ь для позначення м’яких приголосних звуків



23

3. Після всіх букв на позначення приголосних, крім л, якщо 
за ними стоять інші букви, що передають м’які або на-
півпом’якшені приголосні: Бéршадь — бéршадський, 
вíнця, дзвя кнути, кінцíвка, кóристю, ланцюжóк, 
При п’ять — при п’ятський, рáдість, різдвя ний, світ, 
свя то, слід, сміх, сніг, сніп, сьогóдні, танцювáти, 
цвях, щáстя, але: різьбя р (і різьбáр), тьмя ний і  похід-
ні від них: різьбя рство, тьмя ність.
П р и м і т к а .  Коли ь  наявний у  формі називного відмінка 

іменника, то його зберігаємо в  усіх інших відмінках; коли 
ж  у називному відмінку ь  немає, то й  в інших відмінках його 
не пишемо: ку лька — ку льці, дівчи нóнька — дівчи нóньці, 
письмó — (на) письмí, рéдька — рéдьці, але: гáлка — 
гáлці, гíлка — гíлці, сторíнка — сторíнці, пáсмо — 
(у)  пáсмі.

4. Після л в іменникових суфіксах -лн-(-о), -илн-(-о): дéржал-
но, пу жално, ціпи лно та ін., але в іменниках зі значенням 
зменшеності ь  пишемо: дéржальце, пу жальце та ін.

5. Між двома однаковими буквами, що позначають м’я кі при-
голосні: буття , волóсся, галу ззя, гілля стий, життя , 
камíння, ллє ться, прилáддя, сíллю.

6. Після букв д, н, т  перед суфіксами -ченк-(-о), -чук,  
-чишин: безхáтченко, Пáнченко, Фéдченко; Радчу к, 
Степанчу к; Гринчи шин, Федчи шин, але після л пише-
мо ь: Гáльченко, Гальчóк; Михáльченко, Ми халь чóк, 
Михальчи шин.

7. Після букви ц у деяких вигуках (звуконаслідувальних сло-
вах): бац, буц, гоц, клац, а  також у  кінці іменників чо-
ловічого роду іншомовного походження: кварц, палáц, 
пая ц, Суéц, шприц.

Окремо в документі пояснено правила вживання ь у словах 
іншомовного походження, у  прізвищах, у  географічних назвах.

Уживання Ь для позначення м’яких приголосних звуків
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Опанування правила  
в  початкових класах

1  клас

Основою для правильного вживання літер на позначення 
м’якості приголосних стає опанування самого поняття твердих 
і  м’яких приголосних звуків. До розуміння цього явища варто 
підводити дітей практично, за допомогою дослідницьких ігро-
вих вправ.

Приголосні звуки в українській мові бувають тверді і м’які.

 � З’ясуйте, чи однаково вимовляються перші й  останні зву-
ки в парах слів. (В електронному додатку до посібника подано 
кольорові малюнки до кожної пари слів, які можна продемонстру-
вати на екрані або роздрукувати.)

Лук — люк, лис — ліс, тин — тінь, сад — сядь.

Після букв на позначення м’яких звуків пишуть ь, і, я, ю, є. 
А  буква й  завжди позначає м’який звук.

 �Спробуйте запам’ятати і  повторити лічилку, чітко вимовля-
ючи приголосні звуки.

* * *
Раз, два, три, чотири, п’ять — 
П’ять горобчиків летять. 
Раз, два, три... п’ять — 
йду четвертого шукать!

На пізнішому етапі серед інших літер ознайомлюємося з лі-
терою ь  та її значенням.

 �Дослідіть вимову приголосних звуків, позначених буквами, 
після яких стоїть ь.
Лінь, тінь, п’ять, січень, пильно, слизько, кольори, 

лось, кінь, пень, льон, кріль, окунь, карась.

Уживання Ь для позначення м’яких приголосних звуків



25

Ознайомлення з  написанням знака м’якшення можна роз-
почати з  ігрової вправи — розгляду предметів, що за формою 
скидаються на цю літеру, пропозицій від дітей, із якими ще пред-
метами її можна порівняти. (В елект ронному додатку до посібника 
подано кольорові малюнки, які можна продемонструвати на  екрані 
або роздрукувати.)

2  клас
У другому класі знайомимо учнів із правописним правилом 

уживання слів зі знаком м’якшення у  спрощеному вигляді.

 �Прочитайте правило й  підказку до нього. Допишіть, де по-
трібно, ь.

Ь уживають:

у кінці слова у середині слова

для позначення 
м’якості кінце-
вого приголос-
ного:

кінь,
кінець

для позначення 
м’якості приголосно-
го перед наступним 
приголосним:

ненька,
ательє,
бульйон

для позначення 
м’якості приголос-
ного перед [о]:

льон,
польоти

 ! Знак м’якшення пишемо тільки після букв д, т, з, с, ц, л, н.  
Після інших букв ь  не пишемо.

Сім літер (д, т, з, с, ц, л, н), після яких пишеться знак м’як-
шення, легше запам’ятати у вислові: «Де ти з’їси ці лини?». 
А  букви на позначення губних (б, п, в, м, ф), після яких  ь  
не ставлять, легше запам’ятати, згадуючи про мавпу Буф.

    

Уживання Ь для позначення м’яких приголосних звуків
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Журавел.., л..он, ґедз.., бурул..ка, календар.., пал..ці, 
олівец.., ніч..ка, асфал..т, радіст...

 � Запишіть, про кого і  про що можна так сказати. Допишіть 
відповідні слова.

1. Літає, клює, цвірінькає
2. Весняний, сонячний, теплий
3. Жіноче, зимове, тепле
4. Золота, щедра, багата

 �Спишіть вірш Григорія Коваля, замінюючи звуковий запис 
буквеним. Варіант виконання вправи: діти записують під 
диктування вчителя або за аудіозаписом.

* * *
Квіткам вітер [сл′о зи] витер. 
[об′ізва лис′]: [ aдз′ін′] та [ aдзен′]. 
Через сито сонця ллється 
В [си н′і] трави синій [ден′].

3  клас
У третьому класі під час повторення правил про вживання 

знака м’якшення доповнюємо інформацію про них. 

 �Прочитайте правило.

Знак м’якшення (ь) вживається:

на позначення м’яких приголосних [д′], 
[т′], [з′], [с′], [ц′], [л′], [н′], [ aдз′] у  сере-
дині (перед наступним приголосним) 
і  в кінці складу

дядько,
ґедзь,

хлопець

на позначення 
м’яких приголосних 
у  середині слова 
перед [о]:

льон,
сьогодні,
тьохкає

 ! У словах зі збігом приголосних [с′н′], [с′т′] м’якість першого 
з  них не позначається: пісня, щастя.

Уживання Ь для позначення м’яких приголосних звуків
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 �Перевірте, чи вмієте ви користуватися правилом уживання 
ь. Спишіть слова, додаючи, де потрібно, знак м’якшення.
Близ..ко, спіл..ний, до н..ка, ател..є, зимон..ка, л..от-

чик, молодец.. . 

 �Спишіть, замінюючи звуковий запис буквеним. Якщо потріб-
но, користуйся додатком до правила, позначеним «!».
1. Вийшли в поле на зорі молоде[н′к′]і [л′о]нарі, вибира-

ють [л′о]н високий, що рясніє на горі. 2. Трудився лютий 
до [св′]ітанку і заморозив геть струмок, а березень під-
крався ранком і схрумав нишком весь [л′о]док. (Микола 
Лисич). 3. [с′н′]іжна зіро[н′к]а горить в мене на віко[н′ц′]і  
(Платон Воронько).

 �Станьте коректорами. Знайдіть і виправте помилки. Запишіть 
ці слова правильно. 

Борис Заверуха
* * *

Кожній квітці навесьні 
Сьняться кольорові сни. 
Кулбабці сьняться золоті, 
Тюлпану — сни червоні 
І дуже-дуже голубі 
Дзвіночку лісовому.

Закріплення правил,  
подальше їх застосування

Аналізуймо!

 �Відгадайте загадки. Запишіть відгадки. Поясніть уживання 
знака м’якшення

1. Кругла, а не місяць, 
Біла, а не борошно, 
З хвостиком, а не миша. (. )

Уживання Ь для позначення м’яких приголосних звуків
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2. Більш за всіх кричить, 
А найменше робить. (. )

3. Хто спить, а очей не зажмурює? (. )

4. Довгі ноги, довгий ніс. 
Прилетів — обід приніс. 
Смачних жабеняток 
Для своїх маляток. (. )

5. Що дістане зубами потилицю? (. )

Орфографічний практикум

 � Заповніть пропуски в  словах (за потреби). 
Молод.. , їдал..ня, весіл..я, т..м..ний, рибал..чин, 

сопіл..ці, дон..ці, торф..яний, л..он, ручен..ка, пал..ці, 
Натал..ці, пис..мо, держал..це, сторін..ці, ал..батрос, 
бул..йон, порт..єра, іл..юзія, н..юанс, т..юбик.

Вибірково-розподільна робота

 � Запишіть у  два стовпчики: 1) слова, які потребують знака 
м’якшення; 2)  слова, які не потребують знака м’якшення. 
Кавказ..кий, камін..чик, щіл..ний, ремін..чик, емул..-

сія, мален..кий, нян..чити, щонаймен..ший, шахтарс..- 
кий, квіт..ці, бджіл..ці, кізон..ці, мис..ці, внучен..ці, ко-
лис..ці, уман..с..кий, гуцул..с..кий, скрин..ці, хатин..ці.

 �Подані іменники стоять у  давальному відмінку однини 
(кому? чому?). Усі приголосні перед -ці вимовляються м’яко. 
Запишіть слова у  два стовпчики: 1)  у  які вставили м’який 
знак; 2)  у  які не треба вставляти м’якого знака.
Квіт..ці, жін…ці, бджіл..ці, очеретян..ці, жмен..ці, 

гус..ці, свин..ці, галуз..ці, стеблин..ці, кізон..ці, мис..ці, 
онучен..ці, снігурон..ці, колис..ці, оболон..ці, нян..ці, 
тріс..ці, сопіл..ці.

Уживання Ь для позначення м’яких приголосних звуків
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УЖИВАННЯ БУКВОСПОЛУЧЕНЬ ЬО, ЙО

В українському правописі правила вживання буквосполу-
чень ьо, йо викладено так:

1. Буквосполучення йо передає звукосполучення й  +  о:
1) на початку слова та після букви, що позначає голосний: 

йогó, йому ; завойо ваний, привілейо ваний, райо н, 
чийо го;

2) після букви на позначення приголосного, переважно 
на початку складу: батальйо н, бульйо н, вйо кати, 
Воробйо в, курйо з, мільйо н, Соловйо в.

2. Буквосполучення ьо пишемо після букви для позначення 
м’якості приголосного перед о: всьогó, Ковальо в, Линьо в, 
льон, льох, сьогóдні, сьо мий, трьох, тьо хкати, цьогó.

Опанування правила  
в  початкових класах

1  клас
У першому класі ознайомлюємо дітей зі звуковим значен-

ням літер ь, й.

2  клас
У другому класі подаємо відповідні правописні правила 

у  спрощеному вигляді.

 �Прочитайте правило вживання буквосполучень ьо, йо. 
Користуючись цим правилом і підказкою, замініть звуковий 
запис буквеним. Запишіть подані слова.

ьо пишемо йо пишемо

коли перед звуком [о] вимовляється 
м’який приголосний (крім [й]):

пеньок, Льоня.

коли перед звуком [о] 
вимовляється звук [й]:

гайок, Йосип.

Уживання буквосполучень ЬО, ЙО
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 ! Якщо звук [й] вимовляємо після м’якого приголосного перед 
[о], то м’якість приголосного позначаємо знаком м’якшення, 
а  далі пишемо йо:

З р а з о к :  [батал′йо н] — батальйон.

[йорж], [ aдз′об], [знайо мий], [серйо зний], [опе н′ок], [ма-
йо р], [с′о мий], [м′іл′йо н], [л′о тчик], [прац′ови тий]

 �Спишіть, обираючи буквосполучення ьо або йо.

КНЯЗЬ СВЯТОСЛАВ
Княгиня Ольга мала єдиного сина Святослава. 

У н(ьо/йо)го було відважне й хоробре серце. Про муж-
н(ьо/йо)го князя знали всі сусіди України. Святослав усе 
своє життя провів у бо(ьо/йо)вих походах. (Ьо/Йо)го дуже 
любили воїни (За А. Лотоцьким).

 � Зберіть і  запишіть слова. (В електронному додатку до посіб-
ника подано схему, яку можна продемонструвати на екрані або 
роздрукувати.) 

пен
пол

га
бад

зна

мий

к
ти

к
рий

ьо
йо

 �Впишіть, де потрібно, буквосполучення ьо або йо.
1. Осінн..го ранку журавлик летів за море, далеко, 

до теплих країв (Степан Жупанин). 2. У га..к летять шпа-
ки. 3. Л..дком тоненьким скута спинилася ріка (Валентин 
Бичко). 4. А серед айстр ма..ри ма..рять. 5. Я вечірн..ю по-
рою полила квітник водою (Володимир Лучук).

Уживання буквосполучень ЬО, ЙО
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Закріплення правил, подальше їх застосування
Аналізуймо!

 �Прочитайте прислів’я та приказки, поясніть їхній зміст. 
Обґрунтуйте написання йо, ьо.
На язиці медок, а на думці льодок. Йому брехати, 

як собаці мух ганяти. Зимою деньок, як комарів носок. 
Рання пташка дзьобик чистить, а пізня очиці жмурить. 

Лінгвістичне дослідження

 �Прочитайте слова. Поясніть правопис ьо.
Раннього, дзьоб, чотирьох, сльоза.
 �Дидактична гра «Відшукайте слова». (В електронному додатку 
до посібника подано цей дидактичний матеріал.)
Районкдлойодлвлмедальйонівомайонезоадвйогуртвца

 � Що спільного в  цих словах?

Орфографічний практикум

 � Запишіть слова, вставивши пропущені букви. Усно поясніть 
правопис слів.
С..омий, л..он, ма..ор, т..охкати, буль..он, бо..овий, 

син..ого, тр..ох, ма..онез, л..одовик, ..огурт, зверхн..о, 
дз..обик, міль..он.

Вибірковий диктант

 �Випишіть із  речень у  два стовпчики слова з  букво  спо-
лученнями йо, ьо. Позначте в  словах орфограму «Букво-
сполучення йо, ьо». 
1. У полі росте льон. 2. Цього року учні вашого кла-

су поїдуть до Києва. 3. Йосип — учень другого класу. 
4. У саду співають пташки. 5. Бджоли живуть у вуликах. 
Вони дуже працьовиті. Бджоли носять мед. 6. Лелека має 
довгий дзьоб. 7. Сьогодні я посадив кісточку фінікової 
пальми. 8. Мама купила Льолі фарби. 9. Андрійко знає 
багато цікавих байок.

Уживання буквосполучень ЬО, ЙО
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ПОЗНАЧЕННЯ ПОДОВЖЕНИХ  
ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ 

В українському правописі виділено два окремі випадки по-
двоєння букв на письмі.

Подвоєння букв  
як наслідок їх збігу

1. Подвоєння букв на позначення приголосних звуків маємо, 
якщо збігаються однакові приголосні:
1) префікса й  кореня: беззву чний, віддáти, вíдділ, 

ввíчливий, ввіч, завви шки, ззáду, обби ти, роззбрó-
їти, роззя ва.

П р и м і т к а .  Немає подвоєння букв у таких словах, як отóй, 
отут, отáк, отáм, отепéр, отóді, а  також у  слові оцéй;

2) кінця першої та початку другої частини складноско-
рочених слів: військкомáт (військовий комісаріат),  
міськкóм (міський комітет);

3) кореня або основи і суфіксів прикметників чи іменників: 
день — дéнний, закóн — закóнний, кінь — кíнний, 
осінь — осíнній, тумáн — тумáнний; баштáн-
ний, вікóнниця, Вíнниця, годи нник, письмéнник; 
-нн- зберігаємо також перед суфіксом -ість в  іменни-
ках і прислівниках, утворених від прикметників із -нн-: 
закóнний — закóнність — закóнно, тумáнний — 
тумáнність — тумáнно.

2. Якщо збігається буква с  основи дієслова минулого часу 
і  постфікса -ся: ви нісся, пáсся, розрíсся, тря сся.

3. Подвоєння букв на позначення приголосних маємо також:
1) у наголошених суфіксах -анн-(-ий) [-янн-(-ий)], -енн-(-ий)  

прикметників, що вказують на вищу за  звичайну міру 
якості або можливість чи неможливість дії: 

Позначення подовжених  приголосних звуків 
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 невблага нний, недоторка нний, нездола нний, не-
сказа нний, незрівня нний, височе нний, здорове н-
ний, нездійсне нний, незліче нний, непримире нний, 
нескінче нний, силе нний, страше нний, числе нний, 
та в  суфіксах похідних від них іменників і  прислівників: 
невблага нно, недоторка нність, нездола нність, не-
здола нно, незрівня нно, височе нно, незліче нність, 
непримире нно, нескінче нно, страше нно, числе н-
ність, числе нно та ін.;

2) у  суфіксах -енн-(-ий), -янн-(-ий) прикметників ста-
рослов’янського походження: благослове нний, бла-
же нний, огне нний, окая нний, свяще нний, спасе н-
ний і  в суфіксі прикметника божéственний, а  також 
у  суфіксах похідних від них іменників і  прислівників: 
блаже нно, свяще нник та ін., божéственно.

П р и м і т к а .  Немає подвоєння н  у дієприкметниках: ви вер-
шений, ви хований, зрóблений, поóраний, скáзаний, спé-
чений; у прикметниках на -ен-(-ий), співвідносних із відповід-
ними дієприкметниками (що мають інший наголос): варе ний 
(пор. дієприкметник вáрений), пече ний (пор. дієприкметник 
пéчений), а також у прикметниках віддієприкметникового по-
ходження: довгожда ний, жада ний, навіже ний, скаже ний, 
шале ний.

Треба розрізняти такі слова, як здійсне нний (який може 
здійснюватися  — прикметник) і  здíйснений (який здійс-
нився  — дієприкметник), нездола нний (‘непереможний’) 
і  нездóланий (‘якого не подолали’), незліче нний (‘пред
ставлений у дуже великій кількості’) і незлíчений (‘не по
рахований’) та ін.

4. Маємо подвоєння букв у словах боввáн, Гáнна, лляни й, 
оввá, ссáти, а  також у  похідних від них словах: бов-
ванíти, Гáннин, ви ссати, ссавцí та ін.

Позначення подовжених приголосних звуків  
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Подвоєння букв  
як наслідок подовження приголосних

Приголосні д, т, з, с, л, н, ж, ш, ц, ч  подовжуються  
(на письмі їх позначаємо двома буквами), коли вжиті після 
голосного.

1.  Перед я, ю, і, є в усіх відмінкових формах іменників серед-
нього роду другої відміни (крім форми родового відмін-
ка множини): знаря ддя, знаря ддю, (на) знаря дді та ін.; 
життя , життю, (у)  життí; моту ззя, (у) моту ззі; 
колóсся, колóссю, (у) колóссі; гілля , гіллю, (на) гіллí; 
знання , знанню, (у) знаннí; збíжжя, збíжжю, (у) збíж-
жі; сторíччя, сторíччю, (у) сторíччі; піддáшшя, піддá-
шшю, (на) піддáшші, а  також у  похідних від них словах: 
гілля  — гілля стий, гілля чка; життя  — життє вий 
(і життьови й), життє пис та ін., але: знань, знаря дь, 
піддáш, сторíч, угі дь. Якщо в  родовому відмінку мно-
жини іменники середнього роду закінчуються на -ів, тоді 
зберігаємо: відкриття  — відкриттíв, почуття  — 
почуттíв.

2.  Перед я, ю, і, е в усіх відмінкових формах деяких іменни-
ків чоловічого, жіночого та спільного роду першої відміни 
(за винятком родового відмінка множини на -ей): суддя , 
суддí, суддю, су ддів та ін.; стаття , статтí, стат-
тéю (але в родовому відмінку множини — статéй); ріл-
ля , ріллí, ріллю, ріллéю та ін.; Ілля , Іллí, Іллю, Іллéю, 
Íлле та ін.

3.  Перед ю  в орудному відмінку однини іменників жіночого 
роду третьої відміни, якщо в називному відмінку їхня осно-
ва має один м’який або шиплячий приголосний: мóлодь — 
мóлоддю, мить — ми ттю, мазь — мáззю, вісь — 
вíссю, міць — мíццю, сіль — сíллю, тінь — тíнню, 
пóдорож — пóдорожжю, ніч — нíччю, рóзкіш — рóз-
кішшю.

Позначення подовжених приголосних звуків  
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П р и м і т к а .  Якщо основа закінчується на два приголосні, 
губний або р, їх подовження немає: мóлодість — мóлоді-
стю, при язнь — при язню, пóвість — пóвістю, кров — 
крóв’ю, мáтір — мáтір’ю, нéхворощ — нéхворощю.

4.  Перед я, ю  у прислівниках зрáння, навмання , спросóн-
ня, попідвікóнню, попідти нню.

5.  Перед ю, є  у формах теперішнього часу дієслів ли ти, 
ли тися: ллю, ллєш, ллємó, ллєтé, ллють; ллє ться, 
ллються, а  також у  похідних від них: ви ллю, віділлю, 
наллю, розіллю; розіллє ться, розіллються та ін.

П р и м і т к а .  Немає подвоєння приголосних в  іменниках 
кутя , попадя , свиня  і  в порядкових числівниках трéтя, 
трéтє та ін.

Опанування правила  
в  початкових класах

2  клас
Із правилами написання подвоєних літер на позначення 

приголосних учні знайомляться у  другому класі.

 �Прочитайте правило. 

М’які подовжені приголосні звуки на письмі позначаємо 
двома однаковими буквами:

лата ття, знання , гілля .

 ! У  деяких словах вимовляємо тверді подовжені звуки, які 
теж позначаємо двома однаковими буквами: 

вілла, ванна, панна, тонна, Алла, Ганна,  
Елла, Мадонна, Емма.

Ці слова легко запам’ятати, завчивши напам’ять такі рядки:
У віллі є ванна (вагою тонна). 
Біля неї сидять панни Алла, 

Елла, Ганна, Емма і Мадонна.

Позначення подовжених приголосних звуків  
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 �Перевірте, чи вмієте ви користуватися правилом про по-
значення на письмі подовжених приголосних. Заповніть 
пропуски.
Жи..я, узбере..я, вмі..я, то..а, чита..я, коло..я, Мадо..а, 

воло..я, па..а, Га..а.

 �Відгадайте загадки. Слова-відгадки запишіть. Підкресліть 
букви, що позначають м’які подовжені звуки.
1. З [в] на голові росте, з [к] — у полі золоте. 2. Носять 

мене дівчата у будні й у свята. 3. Висить сито, павуками 
звите. 4. Я у кожній є рослині: у кущі та в деревині. 
Я не листя, не насіння. Люди звуть мене … .

В і д г а д к и :  1) волосся, колосся; 2) плаття; 3) павутиння; 
4) коріння.

 �Доберіть і  запишіть «пасажирів» кожного вагончика. 
(В  елект ронному додатку до посібника подано схему, яку можна 
продемонструвати на екрані або роздрукувати. Учитель також 
може відтворити зображення на дошці або плакаті.)

-тт- -нн- -сс- -чч- лл- -жж-

 � Знайдіть слова з  помилкою й  запишіть їх правильно. 
Ліна Біленька

* * *
Лосення і лисенятко 
Збудували в лісі хатку. 
— З чого стіни? 
— З павутиня! 
— З чого дах? 
— Із хмаровиня! 
— А підлога? 
— Із травинок! 
— А віконцця? 
— Із росинок!

— -тт- -нн- - с с -  
-чч- -лл-

Позначення подовжених приголосних звуків  



37

Закріплення правил,  
подальше їх застосування

Орфоепічна розминка

 �Послухайте уривок із вірша. Плесніть у  долоні, коли почу-
єте слова з подовженими м’якими приголосними. Запишіть 
ці слова до зошитів. 

Яків Щоголів
* * *

На траві й квітках росинки, 
Шелестіння й гомін гілки, 
Щебетання й пісня пташки, 
Скрип жука, гудіння бджілки.

 � Як позначається подовження звука на письмі?

Лінгвістичне дослідження
 � Змініть слова за зразком. Що ви помітили в  кожному сло-
ві? Який можна зробити висновок? (У нашій мові існують 
подовжені м’які приголосні.)
З р а з о к :  гілка — гілля 
Волосина, промінь, колос, вуглина.

З р а з о к :  читати — читання 
Малювати, знати, змагатися, запитати, бажати, на-

вчати.

Інтерактивна вправа «Конструктор»

 �Утворіть слова за схемою. Запишіть їх за абеткою. (В елект-
ронному додатку до  посібника подано схему, яку можна проде-
монструвати на  екрані або роздрукувати.)

ллязі
бади

прова

вугі
гі

ттявзу
смі
жи

бага
пла
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Орфографічний практикум

 �Утворіть від поданих слів нові з  подвоєнням чи подовжен-
ням приголосних. 
З р а з о к :  туман — туманність, туманний. 
Вишина, земля, дорога, коліно, мільйон, корінь, від-

чути, передбачити, сила, дбати, тварина, жити,  надихати.

Вибірково-розподільна робота  

(завдання підвищеної складності)

 �Прочитайте виразно текст. Що передає його назва: тему 
чи основну думку?

 З’ясуйте, чи потрібно вставляти букви замість крапок. 
Випишіть ці слова в  три колонки: 
а) відбувається подвоєння; 
б) відбувається подовження; 
в) не треба вставляти букви. (В електронному додатку до по-

сібника подано репродукції картин М. Приймаченко, які можна 
продемонструвати на екрані або роздрукувати.)

НАРОДНИЙ ЖИВОПИС
Ще з княжих часів в Україні розвивається унікальний 

жанр «народної картини». Як елемент народного побуту, 
ці картини стали відображен..ям характеру та світогляду 
українського народу.

XX століт..я подарувало нам талановитих майстрів 
народного живопису. Одна з таких постат..ей — Марія 
Приймаченко, українська народна художниця, представ-
ниця «народного примітивізму» («наївного мистецтва»), 
творчіст..ю якої ми пишаємося. 

Звірі й птахи на її картинах — явище унікальне 
і не мають аналогів у світовому мистецтві. Вони незбаг-
нен..і, фантастичні, вони ніби ворушаться і дихають. 
Взаємодія тварин..ого і рослин..ого світу стає провідною 
у творчості художниці. 

Позначення подовжених приголосних звуків  
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УЖИВАННЯ АПОСТРОФА

Роздільність вимови попереднього твердого приголосно-
го перед звуками, переданими буквами я, ю, є, ї, на письмі 
позначаємо апострофом.

Апостроф пишемо перед я, ю, є, ї:
1.  Після букв на позначення губних приголосних б, п, в, м, 

ф: б’ю, п’ять, п’є, в’я зи, солов’ї , м’я со, рум’я ний, (на) 
тíм’ї, жирáф’ячий, мереф’я нський; П’я ста, В’ячеслáв, 
Дем’я н, Максим’ю к, Стеф’ю к.
П р и м і т к а .  Апостроф не пишемо, коли перед буквою на по-

значення губного звука є  інша буква (крім р), що належить 
до кореня (основи): дзвя кнути, духмя ний, мáвпячий, 
медвя ний, морквя ний, різдвя ний, свя то, тьмя ний, цвях, 
але: арф’я р, вéрб’я, торф’яни й, черв’я к.

Коли така буква належить до префікса, то апостроф пи-
шемо, як і  в спільнокореневих словах без префікса: зв’язóк, 
зв’яли ти, підв’язáти, розм’я кнути, сп’янíти.
2.  Після р: бур’я н, міжгíр’я, пíр’я, мáтір’ю, кур’є р, (на) по-

двíр’ї; Валер’я н, Мар’я на, Мар’яненко.
П р и м і т к а .  Апостроф не пишемо, коли ря, рю, рє означа-

ють сполучення пом’якшеного р  із наступними а, у, е: буря к, 
бу ряний, кря кати, ряби й, рю мсати, крюк; Рєпнíн;
3.  Після к  у слові Лук’я н і  похідних від нього: Лук’я нен ко, 

Лук’яню к, Лук’янéць.
4.  Після префіксів і  першої частини складних слів, 

що закінчуються на твердий приголосний: без’я дерний, 
без’язи кий, від’ї зд, з’є днаний, з’ї хати, з’яви тися, 
напів’європéйський, об’є м, пан’євро пéй ський, 
під’ї хати, під’ю дити, роз’ю шити; дит’я сла, 
камер’ю нкер, Мін’ю ст.

Окремо в правописі виділено правила вживання апострофа 
у словах іншомовного походження, у прізвищах і географічних 
назвах.

Уживання апострофа
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Опанування правила 
в  початкових класах

1  клас

Ознайомлення з  апострофом і  його функцією варто здійс-
нювати за допомогою дослідницьких та ігрових вправ.

 �Чітко вимовляйте слова та дослідіть вимову слів з  апо-
строфом.

м’яз
сім’я
п’ять
п’єса

дев’ять
Дем’ян

пам’ятник

в’юн
ім’я

кур’єр
пір’їна

подвір’я
торф’яний
комп’ютер

Апостроф ставлять після букв на позначення твердих при-
голосних перед буквами я, ю, є, ї, що позначають два звуки.

 � «Зберіть» із  клавіатури слова з  апострофом. Запишіть 
їх і  поділіть для переносу.

 �Відгадайте загадки, знайдіть на малюнках відгадки. Розкажіть, 
яку назву має кожний пальчик. (Малюнки подано в електрон-
ному додатку до посібника.)

Уживання апострофа
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Не їсть, не п’є, тільки йде та б’є.
Дві матері мають по п’ять синів.
На тваринку схожа дуже і з комп’ютерами дружить.

2  клас
У другому класі діти докладніше ознайомлюються 

зі значенням апострофа і правилами його вживання.

 �Прочитайте правило. 

Апостроф пишеться після букв б, п, в, м, ф, р, які познача-
ють тверді приголосні звуки, перед я, ю, є, ї, що позначають 
по два звуки: [йа], [йу], [йе], [йі]:

м’ята, в’юн, б’є, пір’я.

 ! У  словах духмяний, свято, різдвяний, морквяний, 
цвях апостроф не пишеться.

 �Перевірте, чи правильно записано виділені слова у  вірші 
Дмитра Білоуса. 

 � Випишіть ці слова.

Рідна мово, ти — ніжний цвіт. 
Ти п’яниш нас, як рута-м’ята. 
Тож на цілий на білий світ 
Ти духмяністю розіллята.

 �Обведіть кружечком номер того рядка, у  якому всі слова 
записані без помилок. Слова, у  яких зроблено помилки, 
запишіть правильно.
1. В’юн, м’яч, св’ято
2. Полум’я, подвір’я, сім’я
3. Моркв’яний, п’єса, цв’ях

Уживання апострофа
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 �Спишіть, обираючи правильне написання.
У горобчихи — горо(б’я/бя)тка, 
А в голубки — голу(б’я/бя)тка, 
В соло(в’ї/вї)хи — соло(в’я/вя)тка, 
А в ластівочки — ласті(в’я/вя)тка.

 �Розгадайте ребуси. Слова-відгадки запишіть. (В електронному 
додатку до посібника подано ребуси, які можна можна продемон-
струвати на екрані або роздрукувати.)

я7
’ ’

’ ’’5
’’

 � Із двома словами (на вибір) складіть і  запишіть речення.
 �Спишіть, замінюючи звуковий запис буквеним.

Надія Красоткіна
* * *

У нас заквітчане [подв′і рйа] 
І журавель криничний є. 
Вночі рахує він [суз′і рйа], 
З криниці вранці воду [пйє].

 �Прочитайте текст. Заповніть, де потрібно, пропуски.
НАШЕ ПОДВІР..Я

У нас велике подвір..я. Воно завжди св..тково при-
бране. Від хати до воріт в..ється вузенька стежка. 
У квітнику ростуть духм..на м..ята, полум..яні троянди. 
На подвір..ї росте і калина. Усією сім..єю ми милуємося 
її гронами (За Аллою Свашенко).

 �Виправте помилки і  запишіть слова правильно.
Іванна Блажкевич

* * *
Вранці пес оббіг подвіря, 
Скубнув курочку за піря, 
А індика хап за хвіст.

Уживання апострофа
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Став індик на повний зріст: 
— Ти мене не зачіпай! 
Я король тут! Памятай!

 �Прочитайте скоромовку. Завчіть її й  запишіть із  пам’яті.

Б’є Дем’ян м’ячем по м’яті, 
В’януть пуп’янки прим’яті.

3  клас

 �Прочитайте правило. Від поданих слів утворіть і  запишіть 
нові слова за зразком.

З р а з о к :  дерево  — дерев’яний .

Апостроф пишемо після букв б, п, в, м, ф, р перед буквами 
я, ю, є, ї, що позначають звукосполучення [йа], [йу], [йе], [йі]:

м’яч, б’ю, п’є, солов’ї, пір’я.

Виняток становлять слова духмяний, свято, цвях, мор-
квяний.

трава — ... камінь — ...
кропива — ... морква — ...
солома — ... соловей — ...

 � Зберіть і запишіть слова. З двома з них (за власним вибором) 
складіть і  запишіть речення. (В  електронному додатку до  по-
сібника подано схему, яку можна продемонструвати на  екрані 
або роздрукувати.)

полум

здоров

солов

хлоп

хом

як

ї

я

я

ята’
Уживання апострофа
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 �Спишіть, замінюючи звуковий запис буквеним. (В елект ронно-
му додатку до посібника подано текст вправи, який можна можна 
продемонструвати на екрані або роздрукувати.)

Надія Красоткіна
* * *

В [пйа]тницю, у надвечі[рйа], 
Як туманом потягло, 
Сонце плавно у міжгі[рйа] 
Спочивати попливло. 
На подві[рйа]чку, під [вйа]зом 
Вся зібралася сі[мйа] 
Відпочить, побути разом 
І послухать соло[вйа].

 � Виправте речення. Запишіть правильно.
Леся Мовчун

СОНЯХ
Чоловяга довговязий 
Капелюха мав на вязах. 
А у ньому для маляток 
Десять жмень смачних зерняток.

Закріплення правил,  
подальше їх застосування

ЛІНГВІСТИЧНА КАЗКА «АПОСТРОФ»
Мандруючи Країною Мови, чарівна фея не раз хотіла 

завітати до одного замку на березі моря Знань.
І ось настав день, коли вона потрапила туди. На порозі 

вона зустріла Апострофа. Ім’я його видалося їй зовсім 
незнайомим. Він був поважним і добрим. Запросивши 
до замку фею, він розповів їй про свою дружбу з буква-
ми. Найближчими його друзями були букви я, ю, є, ї. 
Коли у словах він ставав перед ними, то ці букви мали 
честь позначати два звуки. Але під час переносу слів він 

Уживання апострофа
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не відокремлювався від літер на позначення приголосних, 
після яких стояв. Найчастіше це були букви б, п, в, м, 
ф, р.

Фею вразили такі складні й вишукані правила ети-
кету. Вона побажала Апострофу й надалі залишатися 
в приязних стосунках із буквами.

 � Про які правила вживання апострофа ви дізналися з казки?

Орфоепічна розминка

 �Прочитайте загадку-акровірш. Запишіть перші букви кожно-
го рядочка, і ви прочитаєте відгадку. (В електронному додатку 
до посібника подано акровірш, який можна можна продемонстру-
вати на екрані або роздрукувати.)

А я такий самий, як знак розділовий, 
Простий і відомий шкільній дітворі. 
Оце лиш в словах української мови 
Сумлінно пишусь не внизу, а вгорі. 
Твердість вимови вчу позначати, 
Роздільно навчаю також читати. 
Ось спробуй писати слово «ім’я» — 
Факт, що зразу потрібним стану і я!

Дидактична гра «Відгадай і поясни»

 �Об’єднайтеся в команди. Відгадайте загадки й запишіть від-
гадки. Виграє команда, яка першою правильно виконала 
завдання.

1.  Б’ють мене старі й малі, 
І в повітрі й на землі. 
Та від цього не вмираю 
Тільки весело стрибаю. (. )

Уживання апострофа
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2.  Підійме найменша дитина, а через хату не пере-
кине найдужча людина. (. )

 � Який особливий знак криється в  словах-відгадках?

 �Випишіть слова з апострофом.
Кам’яний, пюре, п’єса, тьмяний, б’ють, в’ялий, буряк, 

бур’ян.

 � Після яких букв потрібно писати апостроф?

Орфографічний практикум

 � Заповніть пропуски апострофом (за потреби). 
Цв..ях, в..язи, м..ясо, мавп..ячий, ім..я, В..ячеслав, 

пір..я, бур..як, черв..як, плоскогір..я, б..язь, М..юнхен, 
комп..ютер, інтерв..ю, р..юкзак, духм..яний, торф..яний, 
моркв..яний, сузір..я, харків..янин.

Інтерактивна вправа «Редактор»

 �Учень готував допис до шкільної газети про народні при-
кмети, але не знав, як писати деякі слова, і пропустив букви. 
Допоможіть йому: вставте, де потрібно, букви. 

Рум..яний вечір і сірий ранок — на хорошу погоду.
Жаб..ячий хор цілу ніч — на хорошу погоду. 
Граки з криком в..ються над гніздами — погода змі-

ниться.

Уживання апострофа
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ВЕЛИКА БУКВА 
У  ВЛАСНИХ НАЗВАХ

В українському правописі докладно пояснюються правила 
вживання великої літери в  різних типах власних назв: власні 
імена людей, міфологічних осіб, клички тварин; географічні 
та адміністративно-територіальні назви; астрономічні; назви 
історичних подій, епох, календарних періодів і  свят, суспіль-
них заходів; пов’язані з  релігією; назви органів влади, установ, 
організацій, товариств, партій, об’єднань, підприємств, фірм, 
агентств; документів, пам’яток історії та культури, творів літе-
ратури та мистецтва, друкованих органів; назви посад, звань, 
титулів; орденів, медалей, відзнак, премій; товарних знаків, ма-
рок виробів; у  складноскорочених назвах. Стисло викладемо 
ці правила у  формі таблиці.

Правила Приклади Примітки

З великої літери пишемо:

прізвища, 
 імена та імена 
по батькові  людей, 
 псевдоніми, 
прізви ська.

Зверніть увагу! 
У  подвійних іме-
нах і  прізвищах, 
які пишуться з  де-
фісом, із великої 
літери починаєть-
ся кожна частина

Павло 
Михайлович 

Губенко, 
Остап Вишня, 

Іван,  
Ярослав 
Мудрий, 
Нечуй-

Левицький, 
Анна-Марія, 

Жан-Жак, 
Богдан-Ігор

Із малої літери пи-
шемо імена та прі-
звища, що перейшли 
в  розряд загальних 
назв: меценат, 
рентген, донкіхот, 
дизель. 
Якщо власні назви 
не втратили індиві-
дуального значення, 
вживаються як за-
гальна назва лише 
ситуативно, вони 
пишуться з  великої 
літери

Велика буква у  власних назвах
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Правила Приклади Примітки

(юні Ейнштейни, 
майбутні 
Цукерберги), для 
підкреслення зне-
важливого ставлення 
можуть писатися 
з  малої (гітлери)

назви персонажів 
художніх творів, 
казок, байок

Курочка Ряба, 
Бджола, 

Шершень, 
Мавка,  

Баба Яга

Якщо назви каз-
кових персонажів 
використовуються 
як загальні назви, 
їх пишемо з  малої 
літери: баба-яга

імена божеств, 
міфічних істот

Божа Матір, 
Святий Дух, 

Бог  
(у християн-

ській релігії),  
Перун,  
Венера,  

Зевс

Родові назви міфіч-
них істот пишемо 
з  малої літери: русал-
ка, троль, домовик, 
мавка, ангел, фея. 
У релігіях, які мають 
кількох богів, слово 
бог є  родовою на-
звою, і  його пишемо 
з  малої літери: бог 
Перун

назви релігій-
них понять, свят, 
постів, культових 
книг

Різдво 
Христове, 
Великдень, 

Великий піст, 
Біблія, Коран, 

Чистий четвер 

Назви релігійних книг 
пишемо без  лапок

Продовження таблиці

Велика буква у  власних назвах
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Правила Приклади Примітки

клички тварин Сірко,  
Сніжок,  
Пірат, 

Заливай

Назви порід тварин 
пишемо з  малої 
літери: сенбернар, 
тер’єр

усі слова в  на звах 
держав і  автоном-
них республік

Україна, 
Сполучені 
Штати 
Америки, 

Китайська 
Народна 

Республіка

Назви народів, пле-
мен, а  також людей 
за національною 
ознакою пишемо 
з  малої літери: укра-
їнці, баски, ацтеки, 
індіанці

неофіційні назви 
держав і  одиниць 
терито ріального 
поділу; назви 
сторін світу в  зна-
ченні території 
чи населення

Слобожанщина, 
Харківщина, 
Закарпаття, 
Далекий Схід, 

Південне 
Полісся

Назви сторін світу 
зазвичай пишемо 
з  малої літери: схід, 
південь, норд-ост

географічні й  то-
пографічні власні 
назви (родові 
назви при них 
пишемо з малої 
літери)

Європа,  
гора Говерла, 

озеро Синевир, 
річка Дніпро

Коли означуване сло-
во входить до складу 
власної назви, його 
пишемо з  великої лі-
тери: (місто) Горішні 
Плавні, (заповідник) 
Біловезька Пуща

назви вулиць, 
майданів, каналів 
(родові позна-
чення пишемо 
з малої літери)

проспект 
Науки,  
майдан 

Незалежності, 
Байкало- 
Амурська 

магістраль

Коли означуване сло-
во входить до складу 
власної назви, його 
пишемо з  великої 
літери: (урочище) 
Козинські Горби

Продовження таблиці

Велика буква у  власних назвах
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Правила Приклади Примітки

астрономічні на-
зви, крім родових 
найменувань

сузір’я  
Великий Віз,  

Чумацький 
Шлях,  

планета 
Земля

Слова земля, сон-
це, місяць пишемо 
з великої літери тільки 
тоді, коли вони вжива-
ються як астрономічні 
назви

перше слово 
в  найменуваннях 
історичних подій, 
знаменних дат, 
загальнонародних 
свят; усі слова 
в назвах держав-
них свят України

Коліївщина, 
Полтавська 

битва,  
Новий рік, 

Перше вересня, 
але День 

Незалежності 
України, День 

Соборності 
України, День 
Конституції 

України

Якщо початковий по-
рядковий числівник 
записаний цифрою, 
то з  великої літери 
пишеться наступне 
слово: 1 Вересня

назви пам’яток ар-
хітектури, замків, 
храмів (родові по-
значення пишемо 
з малої літери)

Десятинна 
церква,  

Золоті ворота, 
Шарівський 

палац

назви найвищих 
державних органів 
України та найви-
щих міжнародних 
організацій 

Верховна 
Рада, Кабінет 

Міністрів 
України, 

Організація 
Об’єднаних 

Націй 

Неофіційні назви 
закордонних держав-
них органів пишемо 
з  малої літери: пар-
ламент, сенат, 
меджліс 

Продовження таблиці

Велика буква у  власних назвах
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Правила Приклади Примітки

перше слово 
в  назвах найви-
щих державних 
посад України 
та міжнародних 
посад 

Президент 
України, 
Голова 

Верховної 
Ради України, 
Генеральний 

секретар ООН 

Із малої літери пише-
мо:
назви титулів, рангів: 
граф, князь, король; 
назви посад, звань, 
учених ступенів: 
ректор, президент 
фірми, професор, 
доктор наук 

перше слово 
в  назвах держав-
них, приватних, 
громадських 
установ та органі-
зацій, партій

Міністерство 
освіти і на-
уки України, 
Харківський 
національ-
ний універ-

ситет імені 
В. Н. Каразіна 

Найменування під-
розділів установ 
та організацій пише-
мо з  малої літери: 
філологічний фа-
культет, кафедра 
української мови 

назви вокзалів, за-
лізничних станцій, 
портів, аеропор-
тів, станцій метро, 
зупинок наземно-
го транспорту 

Приміський 
вокзал, 

 аеропорт 
«Бориспіль», 

станція метро 
«Університет» 

назви товарних 
знаків, марок, 
виробів 

цукерки 
«Асорті», 

автомобіль 
«Вольво» 

Продовження таблиці

Велика буква у  власних назвах
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Правила Приклади Примітки

присвійні при-
кметники, утво-
рені від власних 
назв суфіксами 
-ин, -їн, -ов-, -ев-, 
-єв-, -ів 

Грінченків 
словник, 

Петрів щоден-
ник 

Якщо прикметники 
входять до скла-
ду фразеологізмів 
чи наукових термі-
нів, пишемо з  малої 
літери: гордіїв вузол, 
сізіфова праця, 
базедова хвороба, 
петрів батіг 

прикметники, 
утворені від влас-
них назв суфіксом 
-ськ-, якщо вони 
входять до назв 
почесних премій, 
номінацій, урочи-
стих заходів тощо 

Нобелівська 
премія, 

Шевченківська 
премія, 

Сухомлинівські 
читання 

Прикметники, утво-
рені від власних назв 
за допомогою суфік-
са -ськ-, зазвичай 
пишемо з  малої літе-
ри: шевченківський 
стиль, львівські 
кав’ярні, довженків-
ські рукописи 

займенник 
Ви як форму 
ввічливості у  звер-
танні до однієї 
конкретної особи 
в  листах та офіцій-
них документах 

Вітаємо Вас, 
Повідомляємо 

Вам… 

 ! З в е р н і т ь  у в а г у !  Назви сайтів, мереж, пошукових систем 
тощо без родового слова пишемо з  малої літери (гугл, 
вікіпедія); назви з родовим словом пишемо з великої лі-
тери та в  лапках (пошукова система «Гугл», енцикло-
педія «Вікіпедія»).

Закінчення таблиці

Велика буква у  власних назвах
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Опанування правила  
в  початкових класах

1  клас
Під час ознайомлення з  літерами української абетки учні 

отримують інформацію й про те, що літери можуть бути великі 
й  малі.

Український алфавіт налічує 33 літери. На позначення звуків 
передбачено два накреслення літер: велика й  мала.

2  клас
 �Прочитайте правило. Поєднайте стрілками власні та загаль-
ні назви.

З великої букви пишемо:
імена, по батькові, 
 прізвища, прізвиська 
людей

Іван Якович Франко, 
Ярослав Мудрий, Кобзар 
(про Тараса Шевченка)

імена персонажів легенд, 
казок тощо

Котигорошко, Дід Мороз, 
Святий Миколай, Червона 
Шапочка

клички тварин кицька Варварка, собака 
Мухтар, кінь Сивко

назви країн, місцевостей, 
міст та інших населених 
пунктів, гір, озер, річок, 
морів

Україна, Слобожанщина, 
Хар ків, Сорочинці, Карпати, 
Світязь, Дніпро, Чорне море

місто Зірка
село Мурко
гора Канів
корова Веселе
кінь Буян
кіт Говерла

Велика буква у  власних назвах
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 � Із поданих слів складіть і  запишіть такі словосполучення, 
щоб ці слова треба було писати по-різному: то з  великої, 
то з  малої букви.
З р а з о к :  яскрава зірка, корова Зірка.
(Б/б)ілка, (З/з)емля, (С/с)лава, (С/с)ніжок, (Л/л)ев.

 �Допишіть потрібні букви.
1. ..ила в мами взяла мило, ..ила Маню милом ..ила. 

2. Брат несе водицю ..олі, мабуть їй спекотно в ..олі. 3. В зо-
опарку вчора ..ків вперше бачив диких ..ків. 4. Вишила 
серветку ..юба: «Це тобі, матусю ..юба!» 5. Як багато різ-
них ..гор знає наш приятель ..гор. 6. «Скоро зменшиться 
..ороз», — запевняв Сергій ..ороз. (Валентина Бутрім)

 �Слова розсипалися. Зберіть їх. Запишіть. Що називають 
ці слова? Допишіть назву свого міста (села, селища). (В елект-
ронному додатку до посібника подано текст вправи, який можна 
продемонструвати на  екрані або роздрукувати.)

Днцоеьк, уьцЛк, їКви, вьЛві, Лгуаськн, Тренпольі.

 �Спишіть, обираючи потрібну букву.

РІДНИЙ КРАЙ
Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалю-

вати (к/К)римські гори і (к/К)арпати, степ і пагорби  
(д/Д)ніпрові, і озера, і діброви, і веселку, і калину,  
(ч/Ч)орне море і (д/Д)унай. Все це наша (у/У)країна, наш 
чудовий рідний край (Наталія Зарічна).

 �Доповніть речення словами, які треба писати з  великої 
букви.
Мене звуть …
Прізвище моє …
Зі мною живуть …
Моя бабуся (мама, тато) називає мене ласкаво …
Я маю багато друзів. Це …
А ще в мене є песик (кицька) …

Велика буква у  власних назвах
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 �Розгляньте світлини. (В  елект ронному додатку до  посібника 
подано світлини, які можна продемонструвати на  екрані або 
роздрукувати.) Установіть часову послідовність.

 � Підготуйте повідомлення «Найвідоміший пам’ятник столи-
ці». Використайте слова Україна, Київ, Дніпро, Богдан 
Хмельницький, Софійська площа.

 � Із допомогою дорослих знайдіть та позначте на мапі України 
місце, де ви живете. Складіть розповідь про рідний куточок, 
використовуючи власні назви.

Закріплення правил, подальше їх застосування
Аналізуймо!

КАЗКА ПРО ВЕЛИКУ БУКВУ
Жила собі маленька буква. Її часто пропускали, не-

дописували, а інколи просто не помічали. Засмутилась 
маленька буква і вирішила все змінити.

Подумала: «А що, коли я перейду із середини речен-
ня на початок?» І сталося диво. Почали шанувати малу 
букву, писати її вже великою. Але цього їй було замало. 
Захотілося їй стати першою в назвах міст, вулиць, рі-
чок і морів, гір і долин. Після цього її почали шанувати 
ще більше. Тоді спробувала приєднатись до імен, прізвищ. 
І тут її писали великою.

Відтоді маленька буква вже не сумувала, вона добре 
засвоїла, як стати великою. 

 � Про яке правило правопису великої літери ви дізналися 
з  казки?

Лінгвістичне дослідження

 �Випишіть клички тварин, поділяючи їх на склади для пере-
носу з  рядка в  рядок. Поясніть правопис слів.

НА ФЕРМІ
Марійчина матуся працює на фермі. Інколи після уро-

ків Марійка з друзями приходять туди. Діти допомагають 

Велика буква у  власних назвах
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дбати про тварин. Марійка приносить свіжої травички 
корові Квітці, Настуся і Катруся напувають телятко 
Ластівку, а Миколка й Іванко годують лошат Орлика 
та Гнідка.

Інтерактивна вправа «Конструктор»

 �Розгляньте фото, прочитайте підписи під ними. Доповніть 
речення власними назвами. (В  елект ронному додатку до  по-
сібника подано фото, які можна продемонструвати на екрані або 
роздрукувати.)

Говерла — найвища вершина 
Українських Карпат  

і найвища точка України

Узбережжя озера Ялпуг, 
найбільшого природного озера 

в Україні

Острів Хортиця на Дніпрі  — 
колиска українського козацтва

Дніпро — найдовша річка 
України

1. Столиця України — ...
2. Найдовша річка України — ...
3. Найбільше озеро в Україні — ...
4. Найвища гора Карпат — ...
5. Острів, де була Запорозька Січ, має назву ...

Велика буква у  власних назвах
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 �Доповніть речення.
Наше село (місто) називається…
Між залених берегів плине річка…
Я люблю рідну землю, що зветься…
Життя мені подарувала мама…

 �Доповніть кожну групу слів власними назвами.
Географічні назви: Крим, …
Клички тварин: Сірко, …
Астрономічні назви планет: Марс, …

Інтерактивна вправа «Редактор»

 �Виправте помилки. Запишіть правильно.
Місто хмельницький, вулиця Кам’янецька, Річка 

 дніпро, село тепле.

 �Складіть пари речень так, щоб в  одному вживалася влас-
на назва, в  іншому — загальна. Поясніть уживання великої 
й  малої літери.
Кривий Ріг — кривий ріг; Роман — роман; 

«Запорожець» — запорожець.

Велика буква у  власних назвах



58

НАПИСАННЯ  БУКВ  Е,  И  
В  НЕНАГОЛОШЕНИХ  СКЛАДАХ

Наголошені голосні е  та и  у вимові виразні, тому їх пере-
даємо відповідними буквами: дале ко, ви соко. 

Ненаголошені е  та и, невиразні у  вимові, передаємо тими 
самими буквами, що й  під наголосом: вели кий, величéзний, 
бо ве лич; держу, бо оде ржати; клекотíти, бо кле кіт; 
кривé, бо кри во; несу, бо прине сений; селó, бо се ла; 
тримáти, бо стри мувати; ширóкий, бо ши роко; шепо-
ті ти, бо ше піт та ін.

У словах із постійним наголосом невиразний звук переві-
ряємо за словником: кишéня, левáда, минулий.

Опанування правила  
в  початкових класах

2  клас

Як писати слова з  ненаголошеними [е], [и]?
Дослідіть, як вимовляються наголошені й  ненаголошені 

звуки [е], [и].
Весна — весни, сестра — сестри, листок — листя.
Герой, апельсин, метро, директор, абрикос...

Слова з  ненаголошеними [е], [и] потрібно перевіряти на-
голосом чи за орфографічним словником.

 �Спишіть, уставляючи пропущені букви. Відгадайте загадки. 
Перевірте наголосом правопис слів.
Без вікон, без дв..рей повна хата людей. З..мою чорне, 

в..сною і літом з..лене, а осінню жовте. В з..мляній с..джу 
коморі, а коса моя надворі.

Написання  букв  Е,  И  в  ненаголошених  складах
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 � Зберіть і  запишіть слова. Поряд запишіть слово для пере-
вірки. (В  елект ронному додатку до  посібника подано схему, яку 
можна продемонструвати на  екрані або роздрукувати.)

З р а з о к: сини — син

гр
з

оз
л

в

сло

сти
ро

мля
би

е
и

 �Спишіть речення, обираючи потрібну букву.
1. Ідіть, с(е/и)ни, погуляйте, пошукайте волі. 

2. С(е/и)чі в гаю перекликались. 3. Над водою в(е/и)рба 
похилилась. 4. С(е/и)ло на нашій Україні — неначе писан-
ка (Із віршів Тараса Шевченка). 5. В холодну березневу 
нічку, коли ще сердиться з(е/и)ма, в(е/и)сна маленьких 
чоловічків до нас під ранок посила (Віктор Терен).

 �Які букви змили краплинки дощу? (В  елект ронному додатку 
до посібника подано текст вправи, який можна продемонструва-
ти на екрані або роздрукувати.) Відтворіть і запишіть ці слова. 
Перевірте написане за орфографічним словником.

 �Другокласник Грицько п’ять днів на тиждень ходить до шко-
ли. Він має багато справ та захоплень: грає в шкіль ному теат-
рі, відвідує математичний гурток… Складіть за малюнками 
розповідь «Як Грицько провів тиждень». Як ви перевірите 
написання букв у назвах днів тижня? (В елект ронному додат-
ку до  посібника подано малюнки, які можна продемонструвати 
на  екрані або роздрукувати.)

Написання  букв  Е,  И в  ненаголошених  складах 
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3  клас

 �Прочитайте слова. Назвіть у  них звуки та букви.

 !               [е]  [и]
Вимовляються з наближенням один до одного!

Весна, зима, сестра, листок, темніє, швидкий, герой, 
апельсин, метро, директор, абрикос, кишеня.

 �Пригадайте, як перевірити ненаголошені [е] та [и] в  корені 
слова, щоб не помилитися.

 �Прочитайте правила. Заповніть пропуски у словах, поданих 
після кожного правила. 

Визначити, яку букву  — е  чи и  — слід писати, можна, 
змінюючи слово за зразком «є  — немає». Якщо під час такої 
зміни слова звук [еи] зникає («випадає»), то його слід позна-
чати буквою е:

(є) чов(еи]н, (немає) човна, отже, човен

дят..л, пів..нь

Визначити, яку букву  — е  чи и  — слід писати в  коренях 
слів, можна, добираючи спільнокореневі слова так, щоб звуки 
[еи], [ие] опинилися в  наголошеному складі.

к..слиця — ки слий — кислиця,
ш..потіти — ше піт — шепотіти

степовий — …
в..ликий — …

Якщо жоден із відомих вам способів перевірки написання 
е, и  не допомагає, продовжуйте користуватися орфографіч-
ним словником: 

диригент, диплом, в..ноград,  комп’ют..р

Написання  букв  Е,  И в  ненаголошених  складах 
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 �Перевірте, які слова ви вмієте писати за допомогою добору 
спільнокореневих слів, а  які  — за словником. Відповідно 
до цього заповніть пропуски й запишіть подані слова у два 
стовпчики.
Гор..зонт, гр..міти, д..путат, м..дівник, в..шневий, 

ч..решня, кор..дор, бл..щати, в..сокий, уч..нь, в..лос..пед, 
к..шеня, тр..вога, хлоп..ць.

Як я  перевіряю написання слів?

добираю перевірні за словником

 � Знайдіть і  позначте кружечком той рядок, у  якому всі сло-
ва записано правильно. Запишіть слова, у  яких є  помилки, 
правильно.
1. Цеглина, рибалка, димар.
2. Крекливий, темнота, вербовий.
3. Крежина, зернина, липневий.
4. Блещати, синіти, жовтинь.

 �Спишіть, обираючи потрібну букву.

ЯКИЙ МУЗИКА ЦВІРКУН!
У в(е/и)сокому з(е/и)леному просі жив цвіркун. Удень 

він ховався від сонця. А як тільки сон(е/и)чко зайде, цвір-
кун в(и/е)лазить на в(и/е)соке ст(е/и)бло й настроює свою 
скрипочку.

Доторкнеться до неї цвіркун см(е/и)чком — бр(е/и)нить 
дивна, чарівна муз(е/и)ка. Слухають ту муз(е/и)ку д(е/и)-
рева і квіти. Слухають зайці і м(е/и)шенята. Слухає увесь 
світ (Василь Сухомлинський).

 �Один хлопчик, заповнюючи пропуски на місці е, и  у вірші 
Віктора Мандрики, припустився багатьох помилок. Знайдіть 
і  виправте їх. Запишіть ці слова правильно. 

Написання  букв  Е,  И в  ненаголошених  складах 
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Каже півинь: 
— Я гирой, я чимпіон, 
Не зійду з дестанції, 
Словом всіх беру в полон 
І найкращий в танці я. 
Є мидаль, і є деплом, 
Ви мені не рівня. 
Та ніхто з гусей не слухав 
Вихваляння півня.

 � Як ви гадаєте, чому хлопчик наробив помилок? Позначте 
правильну, на ваш погляд, відповідь.

 F Він не знав правил.
 F Ліньки було йому користуватися словником.

Закріплення правил,  
подальше їх застосування

Орфоепічна розминка

 �Прочитайте виразно вірш. Про яке правило в ньому йдеться?
Дмитро Білоус

ЯКУ ПИСАТИ ЛІТЕРУ: Е ЧИ И? 

Все важливе в нашій мові. 
Ось, приміром, річ така:  
«Е» чи «И» писати в слові —  
часто сумнів виника: 
сЕло чи сИло?  
Якщо ясно, та не дуже —  
щоб уникнуть зайвих мук,  
ти під наголос, мій друже,  
зразу став сумнівний звук:  
сЕло — сЕла. 
Звук виразно зазвучить,  
як писать, тебе навчить.

Написання  букв  Е,  И в  ненаголошених  складах 
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Аналізуймо!

КАЗКА ПРО НЕНАГОЛОШЕНІ Е ТА И 
Жили собі два веселі брати-близнюки — голосні зву-

ки [е] та [и]. Вони були дуже схожими. А ще брати лю-
били жартувати, видаючи себе один за одного. От через 
те їх люди й плутали. Бо в багатьох словах замість [е] чу-
ється [и] і навпаки. І хоча братам робили зауваження, 
та вони на це не зважали. 

Та дізнався про їхні пустощі дядько Наголос. 
— Це що за жарти? Припиніть негайно! — наказав 

він братам. — Я не дозволю так жартувати і допоможу 
навести лад. Тепер буду наголошувати [е] та [и], щоб чітко 
було їх чути.

Почули це брати-близнюки і припинили свої пустощі. 
Бо знають, що з допомогою Наголосу їх будуть  розрізняти.

 �Про яке правило ви дізналися з  тексту казки?

 � Заповніть пропуски в  словах. 
В..ликий, кл..котіти, н..су, тр..мати, зел..нь, бер..г, 

руч..нька, малес..нький, гр..міти, тр..вога, кр..шити, 
тр..мати.

Вибірково-розподільна робота

 �До лівого стовпчика випишіть слова зі вставленою літерою 
е, до правого  — з  и.
Бл..зенько, відд..рати, дж..р..ло, дят..л, д..ректор, 

дал..ч, ос..литися, гр..б..лька, непр..м..ренний, справ..дли-
вий, сп..нити, кр..ниця, заст..лати, зат..кати, ос..ледець.

Вибіркова робота

 �Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок.
Перший місяць осені за календарем — вересень. Тихі, 

задумливі вересневі дні ще теплі, наче літні. Та подих 

Написання  букв  Е,  И в  ненаголошених  складах 
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осені вже відчутний у вечірній і нічній прохолоді. День 
народжується в осінньому серпанку, але поступово туман 
зникає, розсіюється. Піднімається сонечко й обігріває 
 землю.

 � Випишіть із  тексту три слова з  наголошеним голосним 
у першому складі та три слова — у другому складі. Позначте 
наголос.

Інтерактивна вправа «Редактор»

 �Прочитайте текст мовчки. Доберіть до нього заголовок. 
Виправте помилки. Поясніть правопис слів з орфограмами.

Вітир січе в обличчя. Намило снігу — січневого снігу. 
Важкувато стало пташкам, що зимують у нас. Але вони 
не дуже сумують. Ось, весило цвірінькаючи, хвилясто 
пролитіла зграйка жвавих щигликів, чежів і конопля-
нок. Помчали десь по лопухах чи бирізках поснідати на-
сіннячком.

А яке гарне диривце горобини! Червоногруді снігурі 
обсипали його і ягідками ласують. Це наші зимові гості. 
Вони прилитіли з далекої півночі, щоб тут пиребути зиму 
(За О. Копиленком).

Написання  букв  Е,  И в  ненаголошених  складах 
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НАПИСАННЯ СЛІВ ІЗ БУКВАМИ  
НА ПОЗНАЧЕННЯ ДЗВІНКИХ І  ГЛУХИХ 

ПРИГОЛОСНИХ У  КІНЦІ СКЛАДУ

Імовірність сплутування букв на позначення дзвінких і  глу-
хих приголосних зумовлена фонетичним явищем уподібнення.

Явище уподібнення приголосних полегшує вимову й  поля-
гає в тому, що один приголосний (переважно наступний) впли-
ває на сусідній (зазвичай попередній), змінюючи його за певною 
ознакою (дзвінкість, глухість, м’якість тощо).

1.  Уподібнення за дзвінкістю широко представлене в україн-
ській мові. Відбувається між шум ними приголосними: глу-
хий перед дзвінким змінюється на свій парний дзвінкий, 
наприклад: екзамен  — е[ґз]амен, баскетболіст  — бас
ке[дб]оліст. 

2.  Уподібнення за глухістю для української мови не ха-
рактерне, подекуди спостерігається у  префіксах роз-, з-  
перед наступним глухим приголосним (розказав  —  
ро[ск]азав,  зцілити — [c′]цілити); рідше в середині сло-
ва: легко  — ле[хк]о, вогко  — во[хк]о, нігті  — ні[хт′]і, 
кігті  — кі[хт′]і, дьогтю  — дьо[хт′]ю. 

3.  Уподібнюються за м’якістю лише приголосні, що утворюють 
пари «твердий — м’який» перед м’яким приголосним і сви-
стячі перед [в′]: сніг  — [с′н′]іг, цвях  — [ц′в′]ах.

4.  У  дієсловах на -ться вимовляємо [ц′:]: здається  — 
здає[ц′:]я, хочеться  — хоче[ц′:]я. 

5.  Звуки [д], [т] перед свистячими уподібнюються до свистя-
чих, перед шиплячими — до шиплячих: диспетчер — дис
пе[ч:]ер, на нитці — на ни[ц′:]і.

Написання слів із буквами на позначення дзвінких і глухих приголосних
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Опанування правила в  початкових класах

1  клас
У першому класі діти знайомляться з  поняттям глухості 

та дзвінкості приголосних звуків.

Приголосні звуки творяться за допомогою голосу і  шуму 
або тільки шуму.

 �Вимовте пари дзвінких і  глухих звуків спочатку пошепки, 
а  потім уголос.

Дзвінкі [б] [г] [ґ] [д] [д′] [з] [з′] [ж] [ sдж] [ aдз] [ aдз′]

Глухі [п] [х] [к] [т] [т′] [с] [с′] [ж] [ч] [ц] [ц′]

Обидва звуки кожної пари пошепки вимовляються одна-
ково, а  голосно  — вимова відрізняється!

Під час вимовляння дзвінких звуків чуємо голос і шум. Глухі 
звуки утворюються за участю шуму.

 �Послухайте й  повторіть лічилку, чітко вимовляючи приго-
лосні звуки.

Дмитро Чередниченко
* * *

В дощ шукав у лісі гриб, 
Захворів тепер на грип. 
Лікував я довго зуб, 
На обід поїв лиш суп.

2  клас

В українській мові в  кінці слів і  складів дзвінкі приголосні 
вимовляються дзвінко.

 �Прочитайте слова. Назвіть у них букви і звуки. Знайдіть 
дзвінкі і глухі приголосні. 
Гриб, грип, зуб, суп, нас, раз, книжка, рибка.

Написання слів із буквами на позначення дзвінких і глухих приголосних
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 �Пригадайте, що вам відомо про приголосні звуки. Доведіть 
твердження. (Під час вимови приголосних повітря долає пере-
шкоди.)

 �Повільно двічі прочитайте скоромовку, чітко артикулюючи 
звуки. Назвіть звук, який часто повторюється.

СКОРОМОВКА БЕЗ КІНЦЯ

Ліз лис лисим лісом, 
Ніс хвіст низом-низом. 
Хвіст об терен обдер. 
В лісі кажуть тепер: «Ліз лис…»

 � З’ясуйте в  тлумачному словнику значення виділених слів.
 � Повторюйте скоромовку так: пошепки — повільно, тихо — 
швидше, голосніше  — ще швидше.

Якщо складно вибрати букву на позначення приголосного, 
змініть слово так, щоб приголосний стояв перед голосним.

3  клас

 �Прочитайте правило. Допишіть потрібні букви в  поданих 
після нього словах.

У кінці складу в  деяких словах часом на місці глухих при-
голосних вимовляються дзвінкі, а  на місці дзвінких  — глухі:

моло[д′]ба,
ле[х]кий.

Щоб дізнатися, яку букву слід писати, треба змінити слово 
або дібрати до нього спільнокореневе так, щоб після сумнів-
ного приголосного вимовлявся голосний звук:

книжка — книжечка, гриб — гриби,  
молотьба — молотити, стежка — стежечка.

Ду..ки, ло..ка, сте..ка, ша..ка, борі..ка, голу.. , ягі..ка, 
поро.. , пирі. ., боро..ьба.

Написання слів із буквами на позначення дзвінких і глухих приголосних
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 � Зберіть і запишіть слова. Поясніть свій вибір. Для цього по-
ряд із кожним словом запишіть перевірне. (В  елект ронному 
додатку до посібника подано схему, яку можна продемонструва-
ти на  екрані або роздрукувати.)

ка

ла

ву

ті

ягі

д

т

 

ка

ка

кі

бері

Таї

з

с

ка

мере

ву

сте

ми

ж

ш

 � Запишіть, замінюючи звуковий запис буквеним. Доведіть 
свою думку, дописуючи в  дужках слова для  перевірки.
Боро[д′]ба, кі[х]ті, ні[х]ті, ми[х]тіти.

 �Спишіть, добираючи із дужок потрібну букву.
1. Добре ім’я ле(г/х)ше втратити, ніж надбати. 2. Хто ба-

гато обіцяє, той рі(д/т)ко слова дотримує. 3. Ученим стати 
ле(г/х)ко, людиною — ва(ж/ш)ко. 4. Бли(ж/ш)че, бли(ж/ш)- 
че, човнику, до бере(ж/ш)ка! (Із народної творчості).

 �Відгадайте загадки. Відгадки запишіть. Підкресліть у  них 
букви, що позначають у  складах кінцеві приголосні.
1. Є шапка, але немає голови, є ніжки, але без че-

ревика. 2. Рудий кіт перевісився через пліт. 3. Біле, 
а не цукор, м’яке, але не вата, без ніг, а іде. 4. Бачити — 
не бачить, чути — не чує, мовчки говорить, добре мудрує. 

Написання слів із буквами на позначення дзвінких і глухих приголосних
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5. На городі в нас росте сонце ясне — золоте. Жовте око, 
жовті вії, та чомусь воно не гріє.

В і д г а д к и :  1) гриб; 2) гарбуз; 3) сніг; 4) книжка; 5) со-
няшник.

Закріплення правил,  
подальше їх застосування

Орфоепічна розминка
 �Прочитайте слова, правильно вимовляючи приголос ні зву-
ки. Які з виділених букв позначають дзвінкі, які — глухі при-
голосні звуки?

Бити — пити
Димок — Тимко

Зима — синій
Жити — шити

Джерело — череда
Дзиґа — цибуля
Гуска — хустка

 �Прочитайте скоромовку, дотримуючись правильної вимови 
звуків [ sдж], [ aдз], [ aдз′]. Випишіть підкреслені слова, позначте 
звуки [ aдз], [ aдз′], [ sдж]. 

Як дзвінок задзеленчить, 
Дзвінко джмелик задзижчить. 
Ґедзь із джмеликом летить, 
Бджолам весело кричить: 
«Бджоли, бджоли, бджоленята, 
Вилітайте погуляти». 

Лінгвістичне дослідження

 �Прочитайте вірш. Спишіть, уставляючи пропущені букви.
Ліна Костенко

* * *
Біля яру, біля сте..ки одягла верба сере..ки. 
Голі..кою похитала, тихесенько запитала: 
— Де ота біленька ха..ка, 
Де гарнесенькі дівча..ка?

 � Назвіть спочатку слова, у  яких вставили букви, що по-
значають дзвінкі приголосні, потім  — слова з  глухими 
приголосними.

Написання слів із буквами на позначення дзвінких і глухих приголосних
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Орфоепічний практикум

 �Прочитайте, чітко вимовляючи дзвінкі приголосні звуки.

Біб степ віз вус 
гриб грип гарбуз ананас 
дуб стовп хмиз абрикос 
зуб суп в’яз рис 
хліб короп мороз ліс

 � До перших слів кожного рядка доберіть назви  ознак.
 � Запишіть словосполучення за зразком.

З р а з о к .  Зелений біб.

Інтерактивна вправа «Конструктор»

 �Прочитайте слова. Складіть речення і запишіть їх. Підкресліть 
слова, у  яких дзвінкі приголосні стоять перед глухими.
1. В, плавала, акваріумі, рибка, золота.
2. На, Алінці, день, подарували, народження,  книжку.
3. Школярі, дубки, і, берізки, посадили.

Дидактична гра «Відшукайте слова»

 �Розгляньте малюнки. (В  елект ронному додатку до  посібника 
подано кольорові малюнки до  кожної пари слів, які можна про-
демонструвати на  екрані або роздрукувати.) Запишіть назви 
зображених на них предметів парами. Запишіть пари до без-
парних малюнків. Підкресліть дзвінкі приголосні однією ри-
скою, а  парні їм глухі  — двома. 

Дзвінкі [б] [г] [ґ] [д] [д′] [з] [з′] [ж] [ sдж] [ aдз] [ aдз′]

Глухі [п] [х] [к] [т] [т′] [с] [с′] [ж] [ч] [ц] [ц′]

З р а з о к :  серб — серп.
Гриб — грип; коза — коса, жабка — шапка, кава — 

ґава; дітки — тітки. 

Написання слів із буквами на позначення дзвінких і глухих приголосних
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ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ  
ПРЕ-, ПРИ-, ПЕРЕ-, ПРІ-

Префікс пре- вживаємо в якісних прикметниках і похідних 
від них прислівниках для вираження найвищого ступеня вияву 
ознаки: прегáрний, презавзя тий, прекрáсний, прему дрий, 
препогáно, пречудóво, а  також у  словах прези рливий, 
прези рство та словах старослов’янського походження 
преосвящéнний, преподóбний, престóл.

Префікс при- пишемо:
а) у  дієсловах, що означають наближення, приєднання, част-

ковість дії, результат дії тощо, та в  похідних від них сло-
вах: прибíгти, прибóркати, прибудувáти, привáбити, 
прикрути ти, пришви дшити, прибóрканий, при-
будóваний, привáбливий, прикру чений, пришвидшення;

б) в  іменниках і  прикметниках, що вказують на просто-
рове прилягання: при гірок, при ярок, приберéжний, 
прикордóнний;

в) у  прикметниках на означення неповноти ознаки: 
пристáркуватий.

Префікс прі- зберігся тільки у словах прі звисько, прі звище, 
прі рва.

3  клас

Префікс — це частина основи, що стоїть перед коренем. 
Префікси уточнюють значення слова, виражене його коренем. 
Префікс позначають так: b

 � З’ясуйте значення слова казати.

 �Утворіть від нього якомога більше нових слів за допомогою 
префіксів: с-, по-, пере-, на-, від-, роз-, під-. Запишіть їх.

Правопис префіксів  ПРЕ-, ПРИ-, ПЕРЕ-, ПРІ-
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 � Уточніть значення слів у  тлумачному словнику. Доведіть, 
що ці слова спільнокореневі. 

 � Визначте у  словах значущі частини: закінчення, основу, ко-
рінь, суфікс. 

 � У словах, у яких перед коренем є ще одна частина, познач-
те її. Це префікс.

 �Прочитайте правило. Зберіть і запишіть усі можливі слова 
з  префіксами пре-, при-, пере-.

Префікс пре- пишемо в назвах ознак, яким він надає зна-
чення збільшеної якості, а тому його можна замінити словом 
дуже:

предобрий (дуже добрий),
премудрий (дуже мудрий).

В інших випадках пишеться префікс при-:
прибити, присісти.

Префікс пере- пишеться тільки з  двома літерами е:
переказати, переповісти.

злий

чудовий

міський

сістилізти

йти

добрий

гнутися

пре-

пере-

при-

 �Спишіть слова, обираючи потрібну букву.
1. Країн пр(е/и)чудових багато, а кращої в світі нема 

(Платон Воронько). 2. Ластівочко сизокрила, звідкіля 
ти при(е/и)летіла? (Анатолій Камінчук). 3. Їхав равлик 
на покіс, п(е/и)р(е/и)кинув сіна віз (Анатолій Камінчук). 

Правопис префіксів ПРЕ-, ПРИ-, ПЕРЕ-, ПРІ- 
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4. В мене руки-господарки, пр(е/и)готують вам сніданки, 
пр(е/и)несуть води на кухню, п(е/и)р(е/и)миють миски 
й кухлі (Микола Сингаївський). 5. В синій скрині дерев’я-
ній скатертина є пр(е/и)давня (Євген Гуцало).

 � Замініть виділені сполучення слів одним словом і запишіть. 
Виділіть префікси.
З р а з о к .  Селище при місті — mприміське
Місто при морі — ...
Сад при школі — ...
Площа при вокзалі — ...
Дуже хоробрий юнак — ...
Дуже гарна дівчина — ...
Дуже довгий день — ...
Дуже довга осіння ніч — ...
Пісок при березі — ...

 � Запишіть речення правильно.
1. Срібний-присрібний ліс преберіг білочці срібній 

срібний горіх (Леонід Первомайський). 2. Край лісочка 
на дубочку прев’язали колисочку. 3. Цап з цапихою удвох 
пренесли сухий горох. 4. Невеличка наша річка, я її пи-
рипливаю (Із віршів Михайла Стельмаха).

Закріплення правил,  
подальше їх застосування

Аналізуймо!
ПРЕФІКСИ ПРЕ-, ПРИ-

Було це дуже давно. В одному королівстві жила ве-
редлива принцеса.

Старших вона не слухала, учитись не хотіла, тіка-
ла від свого вчителя, королівського писаря. Одного разу 
написала вона такий указ: «Я, принцеса на призвисько 
Всезнайка, наказую пренести мені корзину пригарних 
весняних квітів». Час минав, та ніхто не приносив квітів. 

Правопис префіксів ПРЕ-, ПРИ-, ПЕРЕ-, ПРІ- 



74

Нарешті королівський писар пояснив, що жодна квітка 
не з’явиться в палаці, поки не будуть виправлені помил-
ки в указі.

— А як їх знайти? — нетерпляче тупнула ногою прин-
цеса.

— Тобі треба побувати в королівстві Префіксів. Вони 
відкриють тобі секрети грамотності.

Довго шукала принцеса це королівство, але таки по-
трапила в осяйний палац. На троні сиділи троє прин-
ців-красенів: Пре-, При-, Прі-.

— Це через вас у моєму королівстві не цвітуть кві-
ти! — вигукнула принцеса.

— О ні! — відповів При-. — Це через твою помилку 
у слові «принести». Запам’ятай: префікс при- надає словам 
значення приєднання, приближення, неповної дії.

— А я, — озвався Пре-, — вказую на вищу міру озна-
ки. Тому слово «прегарних» пишуть із префіксом пре-.

— А мене, — сказав Прі-, — уживають тільки в окре-
мих словах, зокрема у слові «прізвисько», яке ти написала 
з помилкою.

— Тепер я знаю, що робити, щоб у моєму королівстві 
знову цвіли квіти, — зраділа принцеса.

 � Про яке правило ви дізналися з  казки?

Лінгвістичне дослідження

 �Прочитайте вірш. Знайдіть слова з  префіксами пре-, при-, 
поясніть їхній правопис.

Що писати: ПРЕ- чи ПРИ-? 
Не турбуйся, друже. 
Префікс ПРЕ- пиши завжди 
замість слова «дуже».

Хто премилий — дуже милий, 
престарий — дуже старий. 

Правопис префіксів ПРЕ-, ПРИ-, ПЕРЕ-, ПРІ- 
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Хто премудрий — дуже мудрий, 
премалий — дуже малий.
Префікс ПРИ- пиши тоді, 
коли мусиш щось зробити: 
принести мамі води 
чи гачок прибити.

ПРИ- тоді іще напишемо, 
коли вкаже він наближення: 
прибережний, приморський, 
прикордонний, приміський.

Дидактична гра «Відшукайте слова»

 �Подані словосполучення замініть одним словом із  префік-
сом пре- або при-. Обґрунтуйте свій вибір. 

Дуже добра, дуже зла, дуже гострий, дуже тугий, 
дуже великий, посадка літака, невеликий мороз, поява 
птахів навесні, хата біля моря.

Інтерактивна вправа «Конструктор»

 � Запишіть речення, додаючи до слів із дужок префікси  
пере-, пре-.

1. Усі учні третього класу (йшли) в четвертий клас. 
2. Ніна (писала) заново домашнє завдання. 3. Петрик — 
(гарний) хлопчик. 4. На галявині ріс (великий) дуб. 5. Ніна 
(горнула) сторінку книжки. 

 �Утворіть слова з  різними префіксами. Поясніть, як завдяки 
префіксу змінюється значення слова.

ПЕРЕ- ПРИ-
..шити, ..писати, ...сохнути, ..міряти, ..гріти, ..ховати, 

..тиснути, ..косити, ..хилитися. 

Правопис префіксів ПРЕ-, ПРИ-, ПЕРЕ-, ПРІ- 
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Інтерактивна вправа «Редактор»

 �Прочитайте текст. Знайдіть слова з  помилками на орфо-
граму «Правопис префіксів пре-, при-». Запишіть ці слова 
правильно.
На березі моря жив собі дім. Дах у нього прогнив. 

Піч розвалилась. Димар похилився. Вікна перекосили-
ся. Колись давно в цьому будинку жили люди. Тоді він 
був новенький і гарний. А потім люди виїхали. Будинок 
зажурився. І садок біля будинку затужив і навіть зди-
чавів від самотності. Яблука стали прикислими, а виш-
ні — придрібними. Замість квітів привисока трава, кро-
пива та будяки виросли. Так і стояв старий занедбаний 
будинок у пристарому занедбаному садку.

Та одного дня листоноша преніс йому телеграму: 
«Преготуйся зустрічати гостей, які преїдуть здалеку. 
На приготування в тебе є два тижні». Зрадів будинок, 
що до нього повертаються люди, і відчув себе знову мо-
лодим і сповненим сили. Недарма прислів’я вчить: «Гість 
у дім — радість у нім».

Складання розповіді

 �Прочитайте план до розповіді «Екскурсія до музею при-
роди». Складіть коротку розповідь, використовуючи слова 
з  префіксами пре-, при-, прі-.

ПЛАН 
1.  Клас збирається на екскурсію. 
2.  Поїздка в шкільному автобусі. 
3.  Що бачили діти в залах музею. 
4.  Враження від екскурсії.

Правопис префіксів ПРЕ-, ПРИ-, ПЕРЕ-, ПРІ- 
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ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ РОЗ-, БЕЗ-

У префіксах без-, від- між-, над-, об-, перед-, під-,  
понад-, роз-, через- кінцевий дзвінкий приголосний перед 
наступним глухим приголосним не змінюємо: безкори сливий, 
безкрáїй; відкриття , вíдстань; міжконтинентáльний, 
міжпланéтний; надпоту жний; обпали ти, обтруси ти; 
передплати ти, передчáсний; підтри мка; понадплáно-
вий; розтягну ти, рóзчин, розхитáти; черезплíчник.

Опанування правила  
в  початкових класах

3  клас

 �Прочитайте правило. Зберіть і запишіть слова. Виділіть пре-
фікси.

Валентина Бутрім
* * *

У префіксах роз- і без- 
Не буває букви с. 
Букву з завжди пиши: 
Безкоштовний, розкажи.

писати

крилий

соння

смертний

плата

мова

без-

роз-

Правопис префіксів РОЗ-, БЕЗ-
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 �Спишіть, добираючи потрібну букву.

1. Ро(з/с)плітає нічка по долинах коси (Іван Хоменко). 
2. Ро(з/с)цвітає синя м’ята, веселіє біла хата (Ірина 
Кучинська). 3. Мерехтить в очах бе(з/с)конечний шлях 
(Богдан Лепкий). 4. На бе(з/с)людному березі моря оди-
нока хатинка стоїть (Леся Українка).

 �Спишіть, додаючи потрібні префікси.

1. У лісочку вже весна. Гей, що робить там вона? 
Листя ..правляє, гілочки рівняє, ..чепурює квітки, щоб 
сяяли, мов зірки (Роман Завадович). 2. Тепле сонечко ..грі-
ло, ..тає увесь сніжок (Катерина Перелісна). 3. Деревця 
..веселились шовком-цвітом рясно вкрились (Андрій 
М’ястківський).

 �У  стовпчику ліворуч записані сполучення слів. Прочитайте 
їх. Поміркуйте, як можна повідомити про те саме меншою 
кількістю слів. Запишіть утворені словосполучення.

Людина, яка нічого не боїться Безстрашна людина
Порядок проведення уроків ... уроків
Небо, на якому немає хмар ... небо
Речення, у якому про щось 
розповідається

... речення

Людина, яка не знає турбот ... людина

 �Станьте коректорами. Знайдіть і виправте помилки. Запишіть 
правильно.

1. Жвавий промінчик россипав навколо веселі іскор-
ки. 2. Верба росплітає довгі коси. 3. Хай завжди над вами 
буде бесхмарне небо. 4. Россілися на гілках безстрашні 
горобці.
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 �Обговоріть малюнки. (В елект ронному додатку до посібника по-
дано малюнки, які можна продемонструвати на екрані або роздру-
кувати.) Складіть за ними текст «Розфарбовування писанок». 
Запишіть його. Використайте слова з префіксами роз-, без-.

Закріплення правил,  
подальше їх застосування

Аналізуймо!
ПРЕФІКСИ РОЗ-, БЕЗ-

Колись у країні Префіксінії жили собі префікси. Усі 
вони мали творчі здібності.

Одного разу префікси роз- і без- оголосили між собою 
змагання: хто з них більше утворить слів. Уболівальниками 
були всі префікси країни. 

Префікс без- утворив такі слова: безвусий, безсоння, 
безголосий, безкрилий. А префікс роз- такі: розбити, роз-
віяти, роздати, розлити, розписка, розплата.

Змагання тільки набирали сили, але з якоїсь країни 
прилетіли на килимі-літаку незнайомі префікси, які на-
зивали себе рос- і бес-. Побачили їх роз- та без- і сказали: 
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«Не робіть у нас безлад. У нашій країні таких префіксів 
нема й не може бути! Відлітайте до себе додому!»

 � Про яке правило ви дізналися з  тексту казки?

Орфоепічна розминка

 �Утворіть і  прочитайте слова, чітко вимовляючи звук [з] 
у  префіксах роз-, без-.

ро

з

плести

ро горнути

ро малювати

ро дати

бе

з

шумний

бе барвний

бе крайній

бе доріжжя

Лінгвістичне дослідження

 �Правильно перепишіть слова, у  яких знайшли помилку. 
Доведіть правильність свого вибору.

Бескрайній, беззвучний, роздати, росфарбувати, 
росв’язати, безшумний, безкрайній, розкреслити

Інтерактивна вправа «Конструктор»

 � Запишіть речення, додаючи до слів із дужок префікси роз-, 
без-.

1. Бабуня (казала) цікаву казочку. 2. Петрик (хитав) 
човен. 3. Леся (хлюпала) воду. 4. Марійка була (турбот-
ною) дівчинкою. 5. Андрійко (порадний) стояв біля (битої) 
чашки. 6. У саду (цвіла) чудова квітка. 7. Учителька (дала) 
учням зошити. 8. Мама (чесала) Вірі волосся. 9. Ніна 
Петрівна (питала) учнів про їхні літні канікули.

Правопис префіксів РОЗ-, БЕЗ-



81

ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ З-, С-

Префікс з- перед буквами на позначення глухих приголос-
них к, п, т, ф, х  переходить у  с-: сказáти, спалахну ти, 
стовкти , сфотографувáти, схили ти. Перед усіма іншими 
буквами пишемо з- (зрідка із-): збáвити, звести , зжитися, 
ззирну тися, зсади ти, зці пи ти, зчепи ти, зши ток; 
ізжóвкнути, ізнóв, ізсерéдини.

Префікс з- (с-) уживаємо переважно перед коренем, що по-
чинається голосним звуком або сполученням приголосного 
й  голосного: зеконóмити, зігнорувáти, зорієнтувáтися, 
зумóвити; здрібни ти, зіскрібáти; склáсти, скріпи ти та ін.

Коли ж  корінь слова починають дві букви на позначення 
приголосних, пишемо префікс зі-: зібгáти, зігну ти, зігрáти, 
зідрáти, зізнáтися, зіпсувáти, зістáвити, зі ткнення, 
зіщу литися та ін.

Префікс зі- вживаємо також у  словах із коренем, перший 
склад якого становить звукосполучення губний + й: зів’я лий, 
зім’я ти, зіп’я стися (і сп’ясти ся) та ін.

У деяких словах можна паралельно вживати префікси 
зі-, зо-: зігрівáти і  зогрівáти, зімлівáти і  зомлівáти, 
зіпрівáти і  зопрівáти, зітлíти і  зотлíти.

Опанування правила  
в  початкових класах

3  клас
 �Прочитайте правило та підказку. Зберіть і  запишіть слова. 
Позначте префікси.

У більшості українських слів пишеться префікс з-:
зшити, збити.

Префікс с- пишеться тільки перед буквами к, п, т, ф, х:
спитати, сказати, станцювати,  

сфотографувати, схопити.
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 ! Щоб легше запам’ятати, перед якими буквами пишеться 
префікс с-, скористайся словосполученням кафе «Птах».

 

чистити

малювати

казати

бити

фотографувати

терти

варити

хотіти

питати

с-з-

 �Спишіть, добираючи з  дужок потрібний префікс.
1. Льодком тоненьким (з/с)кована, (з/с)пинилася ріка 

(Валентин Бичко). 2. На берізку гляну (з/с)близька — 
у сережках вся берізка (Наталя Забіла). 3. Кролик 
(з/с)плів нову корзину з соковитої лозини. Діти з’їли ка-
пустину, швидко (з/с)хрумали корзину (Платон Воронько). 
4. (З/С)повнивсь вереском пташиним тихий затишок діб-
ров (Наталя Забіла).

 �Допишіть потрібні префікси. 
На галявину вискочила Сироїжка. Ніхто не встиг 

і оком ..мигнути, як за нею ввалилися кілька сердитих 
лісовиків, ..хопили її за руки. Лісовички-мухомори ..давна 
ненавиділи інших грибів і ..нищували їх, де тільки могли.

Раптом Білка стрибнула на Сироїжку і ..хова-
ла її під своїм фартушком. Їжак ..горнувся клубоч-
ком і кинувся колоти вояк. Дятел дзьобнув кіль-
кох згори дзьобом. Мухомори ..лякалися і відступили 
(За Любов’ю Пшеничною).
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 �Прочитайте і замініть кожне сполучення слів одним словом 
із префіксом з- або с-. Запишіть ці слова. Позначте префікси.
З р а з о к :  зробився блідим — збліднув.
Вніс плату, відчув радість, закінчив косити, зробився 

мужнім, поставив питання, закінчив фотографувати.

 �Прочитайте речення. До виділених слів доберіть антоніми 
й  запишіть із  ними речення.
1. Сонце заходить. 2. Марійка встигла на поїзд. 

3. Надворі розвиднилося. 4. Сашко засмутився.

 � Заповніть клітинки кросворда.
1. Місце чи будівля для зберігання чого-небудь.
2. Щось захоплене чи здобуте на полюванні.
3. Що-небудь загорнуте, пакунок.
4. Горизонтальний виступ або щабель, на який сту-

пають, піднімаючись чи спускаючись сходами.
1
2
3
4

 �Станьте коректорами. Знайдіть і виправте помилки. Запишіть 
слова правильно, виділіть у них префікси.
Сонце, зхилившись на захід, упало в сині хмари. 

Знявся вітер і помчав по бескрайньому полю. На полі 
зтихло, звузився горизонт, важко повис над ланами. Знову 
налетів вітер і сердито, бесжалісно погнав хвилі на далекі 
пагорби (За Олексою Десняком).

Закріплення правил,  
подальше їх застосування

Аналізуймо!
КАЗКА ПРО СИЛУ ДРУЖБИ 

Префікси роз-, без- складаються з трьох дружних літер, 
тому вони сильні разом, і ніхто їм не страшний. Їхня 
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остання літера з стійко стоїть і нікому не поступається 
місцем, бо відчуває підтримку друзів. 

Але коли з залишається сама, то і сили її немов по-
кидають. І тільки вона де-небудь зустрічається з літерами 
к, п, т, х, ф, а вони приглушують вимову, як відразу 
ж перетворюється на с- (тане, як сніг на сонці).

Тому в словах, корінь яких починається літерами к, 
п, т, х, ф, пишеться префікс с-). 

 � Яке правило правопису префіксів з-, с- зашифровано в казці?

Орфоепічна розминка

 �Виразно прочитайте вірш-правило. Коли пишемо в  словах 
префікс з-, коли  — с-?

«Зе» чи «ес»? Не поспішай.  
Правило скоріш згадай:  
Якщо х, п, т, ф, к 
Після префікса стоїть,  
То нехай твоя рука 
Префікс «ес» напише вмить.  
А якщо там їх нема,  
«Зе» — вагатися дарма.

Лінгвістичне дослідження

 � Запишіть слова з поданими префіксами. Сформулюйте пра-
вило правопису префіксів з-, с-.

С

казати

З

німати

писати бирати

терти давати

фотографувати гортати

ховати варити
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Вибірково-розподільна робота

 � Запишіть слова з  префіксами з-, с- у  два стовпчики.
Верби низько схилилися над річкою. Вони скинули 

своє листя. У ньому, згорнувшись клубочком, спить їжа-
чок. Не збудіть його.

 �У  поданих словах замість крапок уставте префікс з- або 
його форми с-, зі-. Випишіть спочатку слова з префіксом с-, 
потім із з-, а  тоді із зі-.
 ..кис, ..годен, ..сохла, ..ховати, ..терті, ..в’яла, ..важ, 

..верхньо, ..фотографований,  ..гин, ..грів, ..повна, ..малку, 

..ріс, ..сип, ..споду, ..тис, ..дер.

Орфографічний практикум

 � Запишіть слова, обираючи правильний префікс.
(З-/с-)кинути ярмо, (з-/с-)хрестити мечі, язика (з-/с-)ла-

маєш, (з-/с-)рівняти із землею, як гора з плечей (з-/с-)су-
нулася, (з-/с-)клеїти кислу міну, ро(з-/с-)водити як дитя, 
бе(з-/с-)cтрашний як лев.

 � Запишіть текст, додаючи префікси з-, с-. Поясніть правопис 
префіксів.
На зиму зерно ..сипають у ..ховища. Багато його по-

трібно буде для весняної сівби. У ..ховищах ..творюють-
ся всі умови для ..берігання зерна. Тут уважно стежать 
за тим, щоб воно не ..сохлося, не ..воложилося і не зігрі-
лося. Перед висіванням зерно перевіряють на ..хожість.

Дидактична гра «Відшукайте слова»

 �Утворіть нові слова з  префіксами з- (зі-), с-, роз- (розі-) 
за хмаринками тегів. (В  елект ронному додатку до  посібника 
подано хмарину тегів, яку можна продемонструвати на  екрані 
або роздрукувати.)
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АПОСТРОФ ПІСЛЯ ПРЕФІКСІВ

Опанування правила в  початкових класах

3 клас

 �Прочитайте й  відгадайте загадку.
Дмитро Білоус

А ХТО Я?

Я такий же, як знак розділовий, 
відомий шкільній дітворі. 
Та в словах української мови 
я пишусь не внизу, а вгорі. 
Спробуй лиш написати ім’я —  
зразу стану потрібним і я.

 �Оберіть букви, перед якими можна ставити апостроф.

А Я Є І Б П Ї Ю О Е Ь

 �Пригадайте, коли на  письмі вживаємо апостроф. Сфор му-
люйте правило за  ключовими словами.
К л ю ч о в і  с л о в а :  буква на позначення приголосного; 

 букви я, ю, є, ї; позначають два звуки.

 �Перепишіть слова, уставляючи, де потрібно, апостроф, 
у  першу колонку таблиці. А  для другої колонки доберіть 
свої приклади.
Від..їжджати, в..їжджати, під..їхати, об..єднати, роз..- 

єднувати, роз..їхатися, об..ірвати.

Після префіксів  
перед я, ю, є, ї

Після б, п, в, м, ф і  р  
перед я, ю, є, ї

Апостроф пишемо після префіксів, що закінчуються на твер-
дий приголосний, перед я, ю, є, ї.

Апостроф після префіксів
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Під час перенесення слова апостроф залишається на  по-
передньому рядку: 

роз’-єднати.

 � Заповніть, де потрібно, пропуски. Спишіть відновлені слова. 
Поясніть їх правопис.
З..явилися писанки в нашому краї дуже давно. 

Найбільше п..сали писанки дівчата. Кожне яйце купали 
вони в трав..яних фарбах. Часто яйце ро..фарбовували 
однією фарбою. Ро..мал..овували яйця колосками, квітка-
ми, сонечком, пташками. Від..їжджаючи в далеку дорогу, 
брали писанки з собою як амулети (З журналу).

Закріплення правил,  
подальше їх застосування

Аналізуймо!
КАЗКА ПРО АПОСТРОФ

Літнього дня зібралися префікси біля річки. Ті, 
що з рятувальним колом — голосним звуком на кінці, — 
вирішили покупатись, а префікси з приголосним звуком 
у кінці залишилися на березі й затіяли гру в квача. Вони 
так весело бігали, сміялись, що це почули букви я, ю, є, ї.

Вони вийшли з лісу й заявили: «Ми будемо з вами 
гратися». Порадилися префікси й відповіли: «Ми не візь-
мемо вас до гри, бо ви не вмієте чемно просити». А щоб 
букви не заважали, префікси поставили після себе апо-
строф. Виставили букви я, ю, є, ї аж чотири звуки [й]. 
Та апостроф надійно стоїть на варті.

Апостроф на сторожі, 
Де префіксів сім’я. 
До них він не пускає 
Букви ю, є, ї, я.

 � Про яке правило ви дізналися з  тексту казки?

Апостроф після префіксів
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Лінгвістичне дослідження

 �Прочитайте текст. Дослідіть, у яких словах апостроф стоїть 
після префікса. Підкресліть ці слова, префікси виділіть.

НА ПОДВІР’Ї ШКОЛИ
Діти гралися на подвір’ї школи. До них на велосипеді 

під’їхав Петрик. Він навчається у п’ятому класі. Петрик 
кинув хлоп’ятам м’яч і запропонував об’єднатися в ко-
манди для гри у футбол.

Вибіркова робота

 �Випишіть тільки ті слова, у яких апостроф стоїть після пре-
фіксів.
Роз’єднання, здоров’я, з’їхати, ім’я, без’ядерний, 

м’який, п’ють, під’їзд, від’їжджати, об’єднати, в’юн.

Орфографічний практикум

 �Випишіть слова, у  яких префікс закінчується твердим при-
голосним звуком. Поясніть правопис цих слів.
Роз’їзд, пояснити, з’їзд, заїзд, від’їхати, переїзд, зі-

йшлися, розорати, роз’єднати, під’їхати, об’ява.

 �Вставте, де потрібно, апостроф. З  одним словом (на вибір) 
складіть і  запишіть речення.
Під..повзти, від..їхати, за..в’язати, об..єднати, за..ява, 

пере..їзд, від..їзд, з..ясувати. об..їхати, від..пливти.

Інтерактивна вправа «Конструктор»

 �Від поданих слів утворіть дієслова із  префіксами об-, від-, 
роз-, під-, з-.
Їхати, єднати, їсти, юрба, ятрити.

 �Доповніть прислів’я словами з  апострофом. Поясніть ужи-
вання апострофа.

Апостроф після префіксів
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Літо збирає, а зима … (з’їдає). Опеньки … (з’яви-
лись) — літо скінчилось. Що маєш зробити завтра, зроби 
сьогодні, що маєш з’їсти сьогодні, … (з’їж) завтра. Лихо 
наше — ячна каша, … (з’їв) би і такої, та нема ніякої.

Робота з  деформованим текстом

 �Прочитайте переплутані частини тексту. Позначте цифрами 
правильну послідовність.

 F То знайте, собака породи ксоло — унікальна тварина! 
У н..ого немає шерсті, крім чубчика на голові й декіль-
кох волосинок на хвості. З..явилася ця порода собак 
у Мексиці.

 F Собаки ксоло дуже розумні й ле..ко засвоюють коман-
ди.

 F Чи знаєте ви, що на світі існує лисий собака?

 � Уставте пропущені букви і  знаки. Підкресліть слово з  ор-
фограмою «Апостроф після префіксів».

Вибірково-розподільна робота

 � Запишіть слова у  два стовпчики: 1) слова з  апострофом; 
2)  без апострофа.
Дев’ятсот, хуторянин, зв’язок, духмяне, порядок, 

бур’ян, без’язикі, тьмяно, цвях, присвята, реп’ях, п’ятде-
сят, з’ясовано, Соловйов.

Дидактична гра «Відшукайте слова»

 �Виберіть рядок, усі слова якого слід писати з  апострофом. 
а) Арф..яр, без..ідейний, в..ється, від..ємний; 
б) надбрів..я, перед..ювілейний, мавп..ячий,  в..язанка;
в) між..ярусний, сер..йозний, св..ятити, сім..я; 
г) трав..янистий, пред..явник, повір..я, Лук..ян.

Апостроф після префіксів
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НАПИСАННЯ НЕ  З  ДІЄСЛОВАМИ

Окремо пишемо частку не з дієсловами: не ї сти, не мóже, 
не бáчити, не пúти.

Разом пишемо:

��частку не, коли вона вжита на  початку слова як префікс, 
тобто якщо слово без цієї частки не  вживане: невóлити, 
нездужати (‘хворіти’), незчу тися, ненáвидіти, 
непокóїтися (‘хвилюватися’), неслáвити (‘ганьбити’), 
нестя митися, не хтувати.

��частку не  у складі префікса недо-, що вказує на  непов-
ний вияв дії: недобачáти, недоїдáти, недолю блювати, 
недочувáти.

Якщо частку не  вжито для заперечення дії, вираженої діє-
словом із  префіксом до, то її пишемо з  таким дієсловом ок-
ремо, наприклад: Він недочувáє і  Він не дочýв моїх слів.

Опанування правила  
в  початкових класах

1 клас
У першому класі діти знайомляться зі службовими 

частинами мови без називання термінів.
В українській мові є слова, до яких не можна поставити пи-

тання. Їх називають службовими: в, на, через, перед, і, а, але…

2 клас
У другому класі продовжується ознайомлення зі  службо-

вими частинами мови, зокрема і  з  частками.
Є слова, які виражають своє значення лише в  поєднанні 

з  повнозначними словами.

Написання НЕ  з  дієсловами
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 � З’єднайте дві частини прислів’я. Поясніть значення прислів’я.

Коли хочеш собі добра, що його в житті чекає.

Ніхто не знає, не наносиш.

У решеті води не вирубаєш.

Писаного сокирою весни не робить.

Одна ластівка то нікому не чини зла.

 � Полічіть, скільки слів у  першому та  другому прислів’ях. 
Назвіть кожне слово окремо й  поставте до  нього питання.

 � Дослідіть, до  яких слів не  можна поставити питання. 
А  чи можна без них обійтись у  реченні?

3 клас
 �Прочитайте правило. Користуючись ним, випишіть дієслова, 
розкриваючи дужки.

Не з дієсловами завжди пишеться окремо, крім тих випад-
ків, коли дієслово без не  не вживається:

не читати, не розмовляти,
але ненавидіти, непокоїтися.

1. Правда і в морі (не)тоне. 2. Наука в ліс (не)веде, 
а з лісу виводить. 3. Батьком-матір’ю (не)хвались, а хва-
лись честю. 4. (Не)кажи — (не)вмію, а кажи — навчуся. 
5. Так запрацювався, що й (не)зчувся, як день минув. 
(Із народної творчості).

 �Спишіть речення, вставляючи, де потрібно за змістом, част-
ку не.
1. Сова полює вдень. 2. Ледар хоче працювати. 

3. Курка літає високо в небі. 4. Смійся чужому лихові. 
5. Розум за гроші купиш. 6. Лежачий зайця впіймає.

 �Перевірте, як ви вмієте користуватися правилом написання 
не  з  дієсловами. Спишіть вірш, розкриваючи дужки.

Написання НЕ  з  дієсловами
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Алла Свашенко
* * *

(Не)посида (не)сидить, 
(Не)навидить щось робить, 
(Не)уміє він навчатись, 
Він (не)хоче з нами гратись, 
Гонористий має норов, 
Нам за нього просто сором.

 � Поміркуйте, чому у  вірші з  попередньої вправи слово не-
посида слід писати разом із не. Оберіть правильну, на ваш 
погляд, думку.
��Тому що цим словом називають людину.
��Тому що це слово без не  не вживається.

 � Знайдіть у  вірші й  випишіть слово, яке пишеться за  тим 
самим правилом.

 �Станьте коректорами / коректорками. Виправте помилки, 
запишіть правильно.

АЗБУКА ПІШОХОДА
Не слід не хтувати правилами переходу вулиці. 

Небіжіть, переходячи вулицю. Ви можете непомітити ма-
шину, а водій невстигне загальмувати. Переходьте вулицю 
тільки на зелене світло світлофора. Неграйтеся на проїж-
джій частині вулиці.

Закріплення правил,  
подальше їх застосування

Лінгвістичне дослідження

 �Прочитайте речення. Поясніть правопис не  з  дієсловами.
1. Івась уже третій день нездужає. 2. Спортсмен не зду-

жав підняти штангу. 3. Краще не досолити, ніж пере-
солити. 4. Незчуєшся, як змайне ніч, відпливе зорями. 
8. Черемош простягся в долині, як срібна нитка, і шум 
його сюди не доходив. 9. У чужому оці й порошинку ба-
чить, а у своєму й тріски недобачає.

Написання НЕ  з  дієсловами
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 �Прочитайте, перекажіть близько до  тексту, вживаючи діє-
слова з  не. Поясніть правопис не  з  дієсловами.

КНИЖКА — ЧИТАЧАМ
Будь ласка, не торкайтеся мене брудними руками. 

Мені буде соромно перед іншими читачами. Не ставте 
на мене лікті, коли читаєте, і не кладіть розгорнутою 
на стіл сторінками донизу. Адже таке нікому не сподоба-
ється! Не кладіть між моїх сторінок олівець — краще зро-
біть закладку. Допоможіть мені залишитись чистою і сві-
жою, а я допоможу вам дізнатися дуже багато цікавого.

Орфографічний практикум

 �Спишіть прислів’я, розкриваючи дужки. Поясніть орфограми.
1. Семеро одного (не) ждуть. 2. (Не) кажи «(не) вмію», 

а кажи «навчусь»! 3. Двоє хитрих мудрого (не) перева-
жать. 4. (Не) має в що й солі зав’язать. 5. Сьогоднішньої 
роботи на завтра (не) відкладай. 6. Коли (не) тямиш, 
то й (не) берися. 7. Сам (не) зчувся, як здоров’я позбувся. 
8. (Не) досолить — (не) доїсть.

Вибірково-розподільна робота

 �Випишіть в один стовпчик слова, які пишуться окремо, в ін-
ший  — разом.
Не/витече, не/доспати, не/славити, не/волити, не/жу-

рись, не/дооцінювати, не/брати, не/навидіти, не/дослуха-
тися, не/славити (ганьбити), не/скосили, не/вміє.

 �Прочитайте прислів’я та  приказки. Випишіть дієслова з  не.
1. Чого не маєш, того не загубиш. 2. Не спитавши 

броду, не лізь у воду. 3. Не бійся сильного, не зневажай 
слабкого. 4. Моя хата скраю, я нічого не знаю. 5. Не вмієш 
пекти хліба, будеш пекти раків. 6. Грім не вдарить — 
ледачий не встане.

Написання НЕ  з  дієсловами
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 �Які висловлювання, на вашу думку, застерігають від вияву 
негативних рис людської вдачі? Які спонукають ставати 
кращими?

Інтерактивна вправа «Конструктор»

 �Вставте замість крапок частку не, поясніть правопис.

РАНОК
Ще … піднялося ласкаве сонечко. На траві … бли-

щить роса, а квіточки починають розкриватися. Все про-
кидається. І пташки … сплять. Вони перелітають з гілки 
на гілку, дзвінко щебечуть. … чути тільки зозулі, бо чо-
мусь сьогодні вона заспала. Чи … заслабла вона?

Інтерактивна вправа «Редактор»

 �Прочитайте текст. Знайдіть у ньому помилки. Перепишіть 
текст правильно.

НЕ/ЗАРОСТАЄ СТЕЖКА
Живе Тарас у пам’яті народній. Небуває нині такого 

дня, щоб нейшли люди на Тарасову гору, неклали на його 
могилу свіжих квітів, невклонялися його прахові. Літом 
і зимою, в будень і в свято, в годину і в негоду ви бачите 
в Каневі багато відвідувачів. Стежка на Тарасову гору 
незаростає й незаросте ніколи (За О. Пархоменком).

Написання НЕ  з  дієсловами
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ІМЕННИК

Іменник  — частина мови, що називає предмети та  від-
повідає на  питання хто? (до істот) та  що? (неістот). Серед 
іменників розрізняємо загальні та  власні назви.

 �Розгляньте схему. Складіть усне висловлення за  темою 
«Іменник».

Має рід Змінюється за числами

Змінюється за відмінками

чоловічий однинажіночий множинасередній

Самостійна частина мови Називає предмети

Особливості іменника

Відповідає на питання хто?  що?

Лінгвістичне дослідження

 �Прочитайте казку і  дайте відповідь на  запитання.

У країні Частин Мови жив один пан. І був він ста-
шенно гордим.

— Я дуже шанований мешканець нашої країни! — 
любив хвалитися він. — Адже саме я означаю назву 
предмета і відповідаю на питання хто? що? Можу бути 
власною або загальною назвою, назвою істот або неістот. 
Змінююся за числами і відмінками. Крім того, я дуже 
родовитий, бо ж маю рід: чоловічий, жіночий і середній. 
А у реченні можу бути будь-яким членом. Хто ще має 
такі привілеї від матінки Мови?

Як звати цього гордовитого пана? (За Н. Ляшенко).

Іменник
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Вибіркова робота

 �Прочитайте поданий текст. Доберіть заголовок. Визначте 
тему та  основну думку висловлення. Доповніть текст іме-
нами синів. Випишіть у  зошит іменники.
Колись давно жила жінка. І було в неї троє синів. 

Росли вони чесними, сміливими, дуже любили свою ма-
тусю. Підросли вони і вирішили піти у світ. Вирушив 
у дорогу найстарший син. Мати на згадку про себе пода-
рувала йому золоту корону з трьома промінцями. Пішов 
син між люди.

 � Як його назвали? ( )

Настала черга середульшого сина. Йому мати подару-
вала в дорогу синьо-жовту тканину. Своїми звитяжними 
ділами прославляв він рідну матір.

 � Яке ім’я одержав середульший син? ( )

А там, де був найменший син, завжди лунала дзвін-
коголоса пісня. Адже мати своєму наймолодшому сино-
ві подарувала красивий солов’їний голос. І одержав син 
за свій голос і величний спів ім’я… ( )

 �Назвіть державні символи нашої країни.

Практична робота

 � Запишіть текст. Підкресліть іменники. Визначте їхній рід, 
число й відмінок. Укажіть власні та загальні назви, поясніть 
правопис великої та  малої букви у  цих назвах.
Козаки були вільними вояками. Існували цілі села 

козацькі, особливо на півдні України. На одному з дні-
провських островів козаки стали кошем, і з того часу 
почалась Запорізька Січ.

Вибірковий диктант

 �Прослухайте текст. Випишіть іменники, вжиті в  однині, 
в  один стовпчик, а  у множині  — в  інший.

Іменник
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Володимир Сосюра
* * *

Хмарини, хмарини, небес кораблі — 
за ними я піснею лину. 
Безсмертя достойний лиш той на землі, 
хто любить свою Батьківщину.

Хто їй віддає свої дні молоді 
і зве її сонцем, зорею, 
хто з нею навік нерозривний в труді, 
хто в горі і в радості з нею. 
А вітер тополі на синьому тлі хитає, і далі він лине. 
Безсмертний, безсмертний лиш той на землі, 
хто любить свою Батьківщину.

 �Прочитайте. Випишіть у  перший стовпчик іменники жіно-
чого роду, у  другий  — чоловічого, у  третій  — середнього.
Корабель летить над Тихим океаном. Який краєвид! 

Обрій біля Землі яскраво-бордовий. Потім іде світло-бла-
китна смужка, яка переходить у чорне небо. З’являється 
сонечко. Обрій стає жовтогарячим.

Вибірково-розподільна робота

 �Подані слова розподіліть на  дві групи. До  першої запишіть 
іменники, які стоять в  однині, до  другої  — у  множині.
Озера, будинок, жінка, м’ячі, дуби, вовк, ручка, олів-

ці, море, села.

 �Розподіліть іменники на  дві групи: істоти та  неістоти.
Земля, сонце, мурашка, пісня, соловей, життя, рибина, 

натхнення, відкриття, личинка, черевик, мікроб, троянда, 
колібрі, картина, дівчатко, зіронька, краб, переможець.

 �Прочитайте. Спишіть, уставляючи пропущені букви. Знай-
діть іменники в  множині. Визначте відмінок. Позначте за-
кінчення.

Іменник
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Тамара Коломієць
* * *

Задзвонив с..ненький дзвоник на ст..блі. 
Поскакав з..лений коник по з..млі. 
Ро..правляв малі кр..лята, наче птах, 
він казки поніс малятам по світах. 
Копитами по ст..жинах дзвінко бив 
і казки по всіх долинах ро..губив.

Аналізуймо!

 �Прочитайте казку. Про яких братів у  ній ідеться?

ВІДМІНКИ ІМЕННИКІВ
Жили на світі шестеро братів. Кожний робив свою 

справу, кожний знав своє місце. Перший називав пред-
мет, другий говорив про те, кого чи чого немає, третій 
віддавав усе, що мав, четвертий знаходив, п’ятий усім 
орудував, шостий на місце ставив, а сьомий закликав 
усіх до порядку.

 � Розкажіть про відмінки іменника, використовуючи текст 
казки.

Практична робота

 �Прочитайте. Визначте тип тексту. Доберіть заголовок. Ви-
значте відмінок виділених іменників.
Багатьом тваринам важко обійтися без хвоста.
У білки пухнастий хвіст — як парашут. Він допома-

гає їй легко перестрибувати з дерева на дерево. Лисиця 
замітає своїм пишним хвостом сліди, а в морозну зимо-
ву ніч укривається ним. Для мавп хвіст — п’ята рука. 
Можна висіти на гілці, зачепившись хвостом, або зірвати 
ним банан і піднести до рота.

Птахи користуються хвостом у польоті як кермом, 
а дятел — ще й як стільчиком, на якому сидить, коли 
довбе дерево.
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Отже, матінка-природа подбала, щоб для кожної тва-
рини її хвіст був найкращим, найзручнішим.

Із журналу «Малятко»

Форми давального й  місцевого відмінків 
іменників чоловічого й  жіночого роду 

із  закінченням -а (-я)

Іменники жіночого й чоловічого роду (із закінченням -а (-я) 
в  називному відмінку) в  давальному та  місцевому відмінках 
мають закінчення -і:

голова — голові, Микола — Миколі.

Іменники жіночого роду з  основою на  [й] мають закінчен-
ня  -ї:

мрія — мрії, лінія — лінії.

В іменниках з  основою на  [г], [к], [х] перед закінченням 
-і ці приголосні чергуються із  [зʹ], [цʹ], [сʹ]:

дорога — дорозі, рука — руці, муха — мусі.

 �Спишіть вірш Алли Свашенко, ставлячи іменники, що в дуж-
ках, у  потрібних відмінках.

* * *
Зима. Тумани сизі, 
І річка спить у (крига). 
Замерзла на морозі 
Берізка при (дорога). 
І холодно у лісі 
Кленку, (калина), (вільха). 
З зимою наодинці 
Не страшно лиш (ялинка).

 ! Говоримо у кни[зʹцʹ]і  — пишемо книжці, бо книж-
ка, гру[сʹцʹ]і-ди[ц :́]і  — грушці-дичці, бо грушка-дичка, 
кі[сʹцʹ]і  — кішці, бо кішка.
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 �Перепишіть, замінюючи малюнки словами. (Вірш для роздру-
ковування вміщено в електронному додатку.)

Дала Зіна 

Трохи сиру в .

Тут прибігла .

Призначалось ,

А дісталось .

 �Випишіть іменники, які вживаються з  прийменником по, 
ставлячи їх у  місцевому відмінку.

Богдан Чалий
* * *

Шпак нудьгує по (смерічка), 
По (шпаківня) на стовпці, 
По селу, по тихій (річка), 
Де сусіди-горобці. 
По Альошиній (сестричка) 
У віночку золотім. 
Навіть трішечки по (кицька), 
Що ганялася за ним.

 �Віднови вірш: обери з довідки й допиши потрібні за змістом 
іменники. У  якому відмінку вони вжиті?

Алла Свашенко
ДАРУНКИ

Весна-красна у ліс прийшла, 
Всім подарунки принесла. 
Пухнасті котики … , 
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Веселу пісеньку … , 
Новенькі гілочки … , 
Вбрання квітуче … , 
… кожній по … .

Д о в і д к а:  вербичка, горобинка, росинка, синичка, тра-
винка, ялинка.

Коли в  давальному й  місцевому відмінках іменників чоло-
вічого та жіночого роду приголосний вимовляється перед [цʹ], 
то він пом’якшується: гілка — гі[лʹцʹ]і, але м’якість не позна-
чають буквою ь. 

Щоб дізнатися, коли потрібно писати ь перед -ці, а коли — 
ні, треба слово поставити в  називному відмінку однини. 

Якщо у  слові немає м’якого приголосного, то у  формах 
давального і  місцевого відмінків ь не  пишемо, якщо м’який 
приголосний є, то ь пишемо. Порівняй: галка — галці, галь-
ка  — гальці.

 �Випишіть в  один стовпчик слова, у  яких треба писати  ь, 
а  в другий  — ті, у  яких не  треба.
Снігуро[нʹцʹ]і, сніжи[нʹцʹ]і, Мико[лʹцʹ]і, бру[нʹцʹ]і, 

ка[зʹцʹ]і, гойда[лʹцʹ]і, скри[нʹцʹ]і, гі[лʹцʹ]і, ля[лʹцʹ]і, до[нʹцʹ]і, 
ку[лʹцʹ]і, коли[сʹцʹ]і.

Лінгвістичне дослідження

 �Прочитайте. Спишіть.
Олександр Пархоменко

* * *
Прилетіли зяблики, 
принесли по яблуку 
і поклали у дворі 
мамі, татові, сестрі, 
тьоті Зої, бабі, діду, 
ще й сусідці і сусіду.
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 � Знайдіть у  вірші іменники, визначте відмінки. В  іменниках 
давального відмінка визначте рід і  позначте закінчення. 
Зробіть висновок: а) які закінчення мають іменники жіночого 
роду в давальному відмінку; б) які закінчення в давальному 
відмінку можуть мати іменники чоловічого роду.

Інтерактивна вправа «Конструктор»

 �Прочитайте речення. Спишіть, ставлячи слова з дужок 
у   потрібному відмінку. Підкресліть іменники, у яких під час 
відмінювання відбулося чергування приголосних.

1. У моєї бабусі на присадибній (ділянка) безліч квітів, 
як на (луг). 2. Смачні гостинці сподобалися всім мешкан-
цям зоопарку: і верблюду, і носорогу, і (папуга), і (білка), 
і (черепаха). 3. У відомій (казка) Івана Франка мишка 
Сіроманка допомогла витягнути ріпку (дід Андрушка), 
(баба Марушка), (донечка Мінка), (собачка Хвінка) і (кіш-
ка Варварка).

Вибірково-розподільна робота

 �Прочитайте. Поставте подані слова в  місцевому відмінку. 
Запишіть їх у  два стовпчики: у  перший  — слова, у  яких 
відбувається чергування голосних звуків, у другий — слова, 
у  яких відбувається чергування приголосних звуків.

З р а з о к .  Щирість — у щирості, мураха — на мурасі.

Щирість, старість, мураха, бібліотека, лебідь, поріг, 
віз, кожух, крига, підлога, математика, стіл, іній.

 � Підкресліть букви, що позначають звуки, які чергуються.

 � Яке слово потрапило в  обидва стовпчики? Чому? Складіть 
і  запишіть із  ним речення.
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Орудний відмінок іменників жіночого роду 
із  закінченням -а (-я)

В орудному відмінку однини іменники першої відміни твер-
дої групи мають закінчення -ою, м’якої та мішаної груп — -ею, 
після голосного, м’якого знака та апострофа — -єю: дóнькою, 
дочко ю, кни жкою, маши ною, перемóгою, фáбрикою; 
бу рею, відмíнницею, гри внею, дуéньєю, надíєю, сім’є ю, 
статте ю; кру чею, меже ю, плóщею, ти шею.

Опанування правила  
в  початкових класах

 �Прочитайте правило. У  поданих після нього іменниках до-
пишіть закінчення.

В орудному відмінку однини іменники жіночого роду 
мають такі закінчення:

-ою -ею -єю

якщо основа імен-
ника закінчується 
на  твердий приго-
лосний:

голкою,
веселкою

якщо основа іменника 
закінчується на  м’який 
приголосний або [ж], 
[ч], [ш]:

землею,
кручею

якщо осно-
ва іменника 
закінчується 
на  [й]:

подією,
Марією

Цікавою книжк.. , рідною земл.. , лежав під груш.. , 
розумною голов.. , зустрівся з листонош.. , прямою ліні.. , 
чорною саж.. , калина над круч.. , могутньою держав.. , 
запашною акаці...

Лінгвістичне дослідження

 �Спишіть речення.
1. За річкою виднілася левада. 2. Над гірською кру-

чею височіла зелена сосна. 3. Уже другий рік Оленка 
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товаришує з Оксаною та Наталею. 4. Дідусь із бабусею 
сиділи під хатою. 5. У садку між сливою та грушею тато 
посадив аґрус.

 � Підкресліть іменники жіночого роду в  орудному відмінку 
однини разом із  прийменниками, з  якими вони вжиті.

 � Випишіть підкреслені іменники із  закінченнями -ою, 
-ею в  два стовпчики. Поряд через риску запишіть їх у  по-
чатковій формі за  зразком. Позначте основу, виділіть за-
кінчення.

З р а з о к :  хатою — хата.

Орфографічний практикум

 �Прочитайте. Поставте подані слова у формі орудного відмін-
ка і  запишіть у  три стовпчики: у  перший  — із  закінченням 
-ою, у  другий  — із  закінченням -ею, у  третій  — із  закін-
ченням -єю.
Айстра, учениця, лілія, зоря, ластівка, рослина, ака-

ція, межа, стеля, Софія, школа, вдача, мелодія, роса, кон-
валія, троянда, тиша, симфонія, станція, панчоха, пісня.

Вправа «Конструктор»

 �Спишіть прислів’я, ставлячи слова з дужок у формі орудного 
відмінка. Поясніть, як ви розумієте записані прислів’я.
1. Дружба (дружба), а правда (правда). 2. Якщо со-

няшник саджатимеш, гостей (олія) частуватимеш; засієш 
поле (пшениця), почастуєш білою (паляниця). 3. Хто їсть 
з (охота), той не мерзне за (робота). 4. Дивиться (лисиця), 
а думає (вовчиця). 5. (Ласка) більше зробиш, ніж (сила). 
6. Людина красна не (одежа), а розумом.
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Родовий відмінок іменників  
чоловічого роду  

з  нульовим закінченням

Іменники чоловічого роду другої відміни мають такі закін-
чення у формі родового відмінка:

-а / -я -у / -ю

іменник позначає щось кон-
кретне, чітко окреслене, об-
числюване, те, що, як прави-
ло, можна побачити, почути, 
відчути, зокрема: 

іменник позначає щось аб-
страктне, нечітко вира жене, 
необчислюване, те, що часто 
не  можна поба чити (охопити 
поглядом), почути, відчути, 
зокрема: 

��назви істот: хлопця, вов-
ка, Богдана, козаченька 

��назви сукупності когось 
або чогось: колекти-
ву, товару, народу. 
Але:   табуна 

��назви машин, деталей, 
пристроїв: тролейбуса, 
гвинта, планшета 

��назви установ, закладів, 
приміщень, споруд: 
університету, коледжу, 
будинку.  
Але: бункера, гаража, 
монастиря, тамбура 

��назви населених 
пунктів (міст, сіл, селищ) 
із  суфіксами -ськ-, -цьк-, 
-ець-, а  також частинами 
-бург-, -град-, -піль-, 
-мир-, -слав-, -фурт-: 
Бердянська, Піттсбурга, 
Миргорода, Тернополя, 
Франкфурта

��назви населених пунктів 
(крім зазначених): 
Амстердаму, Лондону, 
Парижу; ці іменники 
можуть мати і  варіантне 
закінчення -а (-я): 
Амстердама, Лондона, 
Парижа
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-а / -я -у / -ю

��назви населених пунктів 
і  різні географічні назви 
з  наголосом у  родовому 
відмінку на  кінцевому 
складі, а  також із  су-
фіксами присвійності 
-ів- (-їв-), -ев- (-єв-), -ов-, 
-ин- (-ін-), -ач- (-яч-), -ич-: 
Дніпра, Дністра, Києва, 
Харкова, Батурина, 
Гадяча

��назви географічних об’єк-
тів (країн, гір, хребтів, 
річок тощо): Криму, 
Єгипту, Нілу

��назви дерев і  квітів: дуба, 
проліска 

��назви кущів: очерету, 
 бузку. Але: хліба, вівса 

��назви одиниць вимірюван-
ня (ваги, довжини, часу 
тощо): кілометра, долара 

��назви речовин, матеріа-
лу, явищ природи: газу, 
меду, снігу, вітру, дощу 

��назви відрізків часу, днів 
тижня і  місяців: дня, 
тижня, місяця, вівтор-
ка, січня. Але: року, віку 

��назви віртуальних (со-
ціальних та  ін.) мереж: 
інстаграму, телеграму, 
фейсбуку, ютубу 

��терміни (мовознавчі, мате-
матичні): відмінка, суфік-
са, конуса 

��терміни (літературознавчі):  
роману, сюжету, жанру. 
Але: вірша, сонета 

�� іменники зі  зменше-
но-пестливими суфіксами 
-ок (-к), -ик: садка, ліска, 
кущика 

��назви абстрактних понять, 
зокрема емоцій, почуттів, 
ігор: суму, футболу.  
Але: гопака, козачка, 
тропака

Закінчення таблиці
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Опанування правила  
в  початкових класах

 �Уважно прочитайте правило. У  поданих після нього імен-
никах допишіть закінчення. Скористайтеся допомогою 
Інтернету або орфографічного словника.

Іменники чоловічого роду  
з  нульовим закінченням називного відмінка 

в  родовому  відмінку мають  закінчення:

-а (-я) -у (-ю)

якщо вони називають:

��осіб: сина, дядька, 
 шофера, лікаря;
��міста, села: Тернополя, 
Кам’янця;
��транспорт: літака, 
корабля;
��дерева: дуба, клена;
��тварин: зайця, тигра;
��казкових персонажів: 
Івасика Телесика, 
Діда Мороза

��явища природи: морозу, 
сніговію;
��речовини, зокрема харчові 
продукти: цукру, киселю;
��почуття: сміху, жалю;
�� ігри і  танці: футболу, 
вальсу, але гопака ;
��простір, на  якому щось 
росте: степу, гаю;
��певну групу людей або пред-
метів (народу, ансамблю), 
а  також Інтернету, ліцею

В окремих словах уживається як закінчення -а, так і  -у: 
моста і  мосту, паркана і  паркану, плота і  плоту, 
Парижа і Парижу.

Ужгород.. , їжак.. , переляк.. , ясен.. , Дуна.. , іне.. , 
мармелад.. , інженер.. , трамва.. , верблюд.. , вітр.. , гнів.. .

Якщо важко визначити, до  якої групи належать іменники, 
щоб правильно записати їхні закінчення в  родовому відмін-
ку, користуйтеся орфографічним словником і намагайтеся за-
пам’ятати написання цих слів.
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 � Запишіть прислів’я, ставлячи іменники з дужок у родовому 
відмінку. Позначте закінчення.
1. Язик до (Київ) доведе. 2. Ложка (дьоготь) зіпсує 

діжку (мед). 3. Наука в ліс не веде, а з (ліс) виводить. 
4. У нього посеред зими (сніг) не випросиш. 5. Голова 
без (розум) як ліхтар без свічки. 6. У Римі був, а (Рим) 
не бачив. (Народна творчість).

 �Прочитайте. Доберіть заголовок. Спишіть, ставлячи слова, 
що в  дужках, у  родовому відмінку.
Зима. Мороз. Усі тварини від лютого (холод) поховали-

ся. А в (заєць) немає ні (нора), ні (хатка). Сьогодні в лісі 
біля (кущ) виспиться, завтра до (яр) подасться. Де ямку 
в снігу викопає — там у нього й дім. Зате шубка у (вухань) 
тепла, пухнаста і біла, як сніг. Добре йому в такій шуб-
ці — тепло і сховатися від (ворог) неважко. Притулиться 
до (сніг) — спробуй розгледіти!

 �Прочитайте прислів’я. Поясніть, як ви їх розумієте. Спишіть, 
уставляючи пропущені закінчення.
Без вод.. немає життя, без прац.. — добробут.. . 

Горошина до горошин.. — й буде горох.. торбина. Краще 
пити з чистого ключ.. , ніж із річк.. . Без труд.. й мед.. 
не їдять. Без сол.. , без хліб.. немає обід.. .

Орфографічний практикум

 �Користуючись орфографічним словником, допишіть замість 
крапок закінчення іменників у  родовому відмінку однини. 
З  одним зі  словосполучень (на вибір) складіть і  запишіть 
речення.
Вийшов з ліс.. , підійшов до телефон.. , підбіг до трам-

ва.. , багато сніг.. , барліг ведмед.. , портфель учител.. , 
не зібрали урожа.. , звернувся до директор.. , стояли біля 
каштан.. , чай без цукр.. .
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Давальний і  місцевий відмінки  
іменників чоловічого роду  

з  нульовим закінченням

У давальному відмінку однини іменники другої відміни ма-
ють закінчення -ові, -еві (-єві), -у (-ю).

Закінчення -ові (у твердій групі), -еві (у мішаній групі 
та в м’якій після приголосного), -єві (у м’якій групі після голос-
ного та апострофа) мають іменники чоловічого роду: бáтько-
ві, буди нкові, бу кові, дирéкторові, дíдові, дрóтові, запá-
сові, ки лимові, мáйстрові, набóрові, палáцові, Петро ві, 
побрати мові, працівнико ві, си нові, тáтові; вéлетневі, 
доще ві, журавле ві, кáменеві, плáче ві, плаще ві, пне ві, 
секретаре ві, товáришеві, шахтаре ві; гáєві, добрóдієві, 
крáєві, Сергі єві, солов’є ві та  ін. 

Ці  ж іменники набувають і  закінчення -у (у  твердій і  міша-
ній групах), -ю (у  м’якій групі): буди нку, бóку, дирéктору, 
дрóту, запáсу, ки лиму, мáйстру, палáцу, Петру ; вéлет-
ню, Вітáлію, гáю, журавлю , кáменю, крáю, солов’ю .

П р и м і т к а .  Коли в тексті вжито поряд кілька іменників чоло-
вічого роду у формі давального відмінка однини, то для уник-
нення одноманітних відмінкових закінчень потрібно спочатку 
використовувати закінчення -ові, -еві (-єві), а  тоді  — -у (-ю): 
Леонíдові Миколáйовичу Куцéнку, Симонéнкові Олéсю 
Андрíйовичу, добрóдієві бригади ру, пáнові капітáну.

Опанування правила  
в  початкових класах

 �Прочитайте правило. У поданих після нього словосполучен-
нях допишіть закінчення іменників чоловічого роду.
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Іменники чоловічого роду з  нульовим закінченням 
у  початковій формі в  давальному й  місцевому відмінках 

мають такі закінчення:

-у, -ові, -і -ю, -еві -ю, -єві

якщо основа імен-
ника закінчується 
на  твердий приго-
лосний:

робітникові,
(у) степу,

(на) портреті

якщо основа імен-
ника закінчується 
на  м’який приголос-
ний або [ж], [ч], [ш]:

пальцю,
(на) дідусеві,

сторожеві

якщо основа 
іменника закін-
чується на  [й]:

героєві,
(у) раю.

Але: (у) гаю 
і (у) гаї

Закінчення -у, -ю мають переважно іменники — назви неіс-
тот (будинку, степу), а -ові, -еві, -єві — назви істот (лікареві, 
Петрові). Хоча ви не помилитеся, коли будете вживати і  те, 
й  інше закінчення: дідусю, дідусеві.

Наказ солдат.. , сказати товариш.. , подарувати Сергі.. , 
доручити сторож.. , гуляти в га.. , побувати в цирк.. , бджо-
ла у вулик.. , побачити на портрет.. .

Орфографічний практикум

 �Прочитайте. Поясніть зміст кожного прислів’я. Спишіть, 
уставивши на  місці крапок потрібну букву. Поряд запишіть 
початкову форму іменників, виділіть в  обох словах букви, 
що позначають звуки, які чергуються.

Н а п р и к л а д :  Що на умі, те й на язиці (язик).

1. Гостя запрошуй на поро..і. 2. Хто у кожу..і, тому 
зима не страшна. 3. Що на умі, те й на язи..і. 4. Лихе 
по людях ходить, а не по лу..і.
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Орудний відмінок іменників  
чоловічого роду

В орудному відмінку однини іменники другої відміни мають 
закінчення -ом, -ем (-єм) і  -ям, -им.

1. Закінчення -ом мають усі іменники чоловічого та середньо-
го роду твердої групи, -ем (після голосного та апострофа — 
-єм)  — іменники чоловічого та середнього роду мішаної 
та  м’якої груп (крім іменників середнього роду з  кінцевим 
-я): мáйстром, мíстом, працівнико м, село м; бійце м, 
кобзаре м, коне м, куще м, мíсцем, мóрем, ноже м, пле-
че м, прíзвищем, секретаре м, слухаче м; пиріє м, рóєм, 
солов’є м, урожáєм; Багріє м, Кубліє м, Червоніє м.

2. Закінчення -ям мають усі іменники середнього роду на -я: 
ворожíнням, життя м, змагáнням, знаря ддям, кíл-
лям, ли стям, лу б’ям, обли ччям, піддáшшям, пíр’ям, 
роздорíжжям, умíнням, щáстям.

3. Закінчення -им мають в  орудному відмінку:

1) іменники  — прізвища чоловічого роду твердої групи 
на  -ов, -ев (-єв), -ів (-їв), -ин, -ін (-їн): Виногрáдовим, 
Звéгінцевим, Ковалéвим (від Ковалíв), Лéсиним, 
Ільїни м. Неслов’янські прізвища, які закінчуються на -ов, 
-ин, -ін, мають в  орудному відмінку однини закінчення 
-ом: Бю ловом, Дáрвіном, Кéльвіном, Чáпліном.

П р и м і т к а .  Прізвища на  -ин (-анин, -янин), які походять 
від назв осіб за  етнічною належністю або місцем прожи-
вання, в  орудному відмінку однини набувають закінчен-
ня -ом: Волóшином, Лучкáнином, Рóсином, Тóрчином, 
Туря нином та  ін.;
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2) іменники  — географічні назви середн. роду із  суфікса-
ми присвійності -ов-, -ев- (-єв-), -ин- (-їн-), що відміню-
ються як прикметники: Барвíнкове — Барвíнковим, 
Свáтове — Свáтовим, Котелéве — Котелéвим, 
Горóшине — Горóшиним.

Іменники  — географічні назви чоловічого та середнього 
роду із суфіксами -ов, -ев (-єв), -ів (-їв), -ин, -ін (-їн), що не від-
мінюються як прикметники, мають в  орудному відмінку од-
нини закінчення -ом: Хáрковом, Ки євом, Козя тином, 
Лебедино м, Пиря тином, Святóшином, Яготино м.

Опанування правила  
в  початкових класах

 �Прочитайте правило. Запишіть подані після нього іменники 
в  орудному відмінку. Позначте закінчення.

Іменники чоловічого роду в  орудному відмінку мають 
такі закінчення:

-ом -ем -єм

якщо основа іменника 
закінчується на  твер-
дий приголосний (крім 
-ар, -яр):

дубом,
світанком,
інженером

якщо основа імен-
ника закінчується 
на  м’який приголос-
ний або -ар, -яр:

вереснем,
шахтарем,

склярем

якщо осно-
ва іменника 
закінчується 
на  [й]:

гаєм,
урожаєм

Учень, муляр, бізнесмен, кобзар, жовтень, воротар, 
пасажир, коровай, олівець, дуб.

 �Спишіть речення, ставлячи слова, що в дужках, в орудному 
відмінку.
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За (паркан) росли чудові квіти. Петрик малював чер-
воним (олівець). (Трамвай) діти доїхали до площі. У полі 
пахло (чебрець) та (полин). Ластівка низько літає перед 
(дощ). За (гай) в’ється річечка.

Лінгвістичне дослідження

 �Прочитайте вірш. З’ясуйте значення виділених слів. Запишіть 
їх у називному та орудному відмінках.

Марійка Підгірянка
* * *

Тесляре, тесляре, збудуй мені хижку 
В зеленім садочку, в квітучім затишку. 
Змуруй мені, муляре, піч та й рівненько, 
Щоб в хаті зимою було всім тепленько. 
Ти справ мені, столяре, дверці й віконця, 
Поріг від дороги, а вікна від сонця. 
А ти мені, скляре, встав скло ясне в рамку, 
Аби мені сонце світило від ранку.

Вибірково-розподільна робота

 �Прочитайте. Запишіть слова у  два стовпчики: у  перший 
із  закінченням -ом, у  другий  — із  закінченням -ем.
Майстром, лікарем, пекарем, директором, інженером, 

токарем, касиром, школярем, перукарем, шофером, ма-
ляром, малярем.

 �Прочитайте. Поставте подані слова у  формі орудного від-
мінка однини й запишіть у  три стовпчики: у  перший із  за-
кінченням -ом, у  другий  — із  закінченням -ем, у  третій  — 
із  закінченням -єм.
Диван, меч, герой, край, килим, портфель, олень, іній, 

диктант, метал, календар, вирій, асфальт, маляр, шахтар, 
Андрій, інженер, Дунай, скляр, сарай, контролер, вуж, 
клей.
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Орудний відмінок іменників жіночого роду 
з  нульовим закінченням

В орудному відмінку однини іменники IV відміни набувають 
закінчення -ю, причому:

1) якщо основа іменника закінчується одним приголосним 
(крім губного та  р), то після голосного перед закінченням 
цей приголосний подовжується (на письмі відповідна бу-
ква подвоюється): Бéршаддю, ванíллю, височíнню, вíс-
сю, гáлуззю, герáнню, мíддю, мíццю, нíччю, Оболóнню, 
пóдорожжю, Рóссю, сíллю, су мішшю, тíнню, У манню;

2) якщо основа іменника закінчується сполученням приголос-
них або на губний (б, п, в, м, ф), а також на р, шч (буква щ), 
то подовження не відбувається: вéрф’ю, гíдністю, жóвчю, 
кíновар’ю, крóв’ю, любóв’ю, мáтір’ю, незалéжністю, 
нéхворощю, Óб’ю, при язню, рáдістю, я кі стю.

Опанування правила  
в  початкових класах

 �Прочитайте правило. Запишіть подані після нього іменники 
в  орудному відмінку однини.

В іменниках жіночого роду, які мають нульове закінчен-
ня в  початковій формі, в  орудному відмінку однини кінцевий 
приголосний основи подовжується, а тому позначається двома 
однаковими буквами:

миттю, тінню.

Якщо в кінці основи іменника вимовляються два м’які при-
голосні, то подовження не відбувається. Суфікс -ість пишеться 
без ь після с:

радістю, честю.
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Якщо основа іменника закінчується на [в], [ф], [р], то перед 
закінченням -ю пишемо апостроф:

любов’ю, верф’ю, матір’ю.

Гусінь, мідь, медаль, повінь, радість, кров, свіжість, 
сіль, бадьорість, річ, молодість, тривалість, зелень, муд-
рість.

 �Спишіть, завершуючи слова.
Учні нашого класу задоволені своєю літньою подорож.. 

в Карпати. Туристи милувалися син.. озер, зелен.. лісів, 
блакит.. неба. Їхні карпатські ровесники з любов.. зустрі-
чали дорогих гостей хлібом і сіл.. . Радіст.. наповнювалися 
серця дітей.

 �Спишіть, розкриваючи дужки.
1. Батьком-(матір) не хвались, а хвались своєю 

(честь). 2. Не хвались мудрий (мудрість), а сильний си-
лою. 3. У березні день з (ніч) зустрічається. 4. У листопаді 
зима з (осінь) бореться. 5. (Лінь) багатства не наживеш. 
(Із народної творчості).

 �Прочитайте текст, уживаючи слова з дужок у потрібній фор-
мі. Поясніть свій вибір.
Прилинула весна. Завітала зеленоока чарівниця до лі-

су. Зазеленів красень! З травички простягнула волохаті 
пелюстки сон-трава. Нетерплячі проліски підняли свої 
рученята до сонця. Напружились гіллячки на красунях 
вербичках. Ось-ось з’являться перші пухнасті котики. Від 
тепла пробудилася фіалка. Звеселилися її (чарівність) по-
други. Ніби готуючись до свята, причепурився ліс у зе-
ленолисте яскраве вбрання. Струмочок-дзвіночок своєю 
(пустотливість) додає лісу принади. Легким крилом тор-
кається вітерець казкового весняного одягу. Огортає його 
своєю (свіжість) й веде таємничу розмову.
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Весна-красна сипле свої чари. Ліс шумить, набирається 
сили, загадково всміхається.

Орфографічний практикум

 � Запишіть іменники в  орудному відмінку.
Молодь, сіль, повість, якість, любов, синь, щирість, 

людяність, печаль, осінь.

 �Спишіть речення, ставлячи слова в дужках в орудному від-
мінку.
1. У горах туристи милувалися небесною (блакить). 

2. Фотомисливець повернувся з «полювання» зі (здобич) — 
цікавими фото птахів. 3. Машина мчала з великою (швид-
кість). 4. З моря віє приємною (свіжість). 5. Широкий 
степ вражає своєю (зелень). 6. Оксанка з (мати) милува-
лися олімпійською (медаль) батька. 7. Над (верф) круж-
ляла чайка.

Закінчення іменників  
у  називному та  місцевому відмінках множини

 �Прочитайте правило. Додайте закінчення іменників. Позначте 
їхні відмінки буквами н або м.

У місцевому відмінку множини іменники  
мають  такі закінчення:

-ах -ях

якщо основа іменника 
закінчується на  твердий 
приголосний:

по горо дах,
по містах

якщо основа іменника закін-
чується на  м’який приголос-
ний:

по морях,
по гаях
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 ! З а п а м ’я т а й т е !  У місцевому відмінку множини іменники ніко-
ли не мають закінчення -ам, -ям: по доріжках, а не по до-
ріжкам; по неділях, а  не по неділям.

Сонячний промінець зазирнув у вікно, ковзнув 
по парт.. , по стін.. , подивився у книжк.. і зошит.. . У кла-
сі враз посвітлішало. По облич.. дітей пробігли усмішк.. .

 �Прочитайте, ставлячи слова з дужок у формі множини 
та відповідному відмінку. Поясніть, як ви розумієте пода-
ні прислів’я. Спишіть, розкриваючи  дужки. Визначте від-
мінок іменників, ужитих у  множині. Виділіть закінчення. 
Підкресліть слова, у яких під час зміни форм відбувається 
чергування звуків.

Мудре слово на міцних (нога) стоїть. Усі (труд) дають 
(плід). Птах сильний (крило), людина — (друг). Не роби 
(людина) зла, щоб до тебе біда не прийшла. Нових (друг) 
май, а старих не забувай.

Аналізуймо!

 �Прочитайте, ставлячи слова з дужок у  місцевому відмінку. 
Поміркуйте, який зайчик народився в  люстерку. Спишіть 
першу частину вірша, розкриваючи дужки. Зробіть висновки 
про особливості відмінювання іменників множини.

Дмитро Чередниченко

* * *

Ти набігався, вухатий, 
Коло двору, коло хати, 
По травиці, по (дерева), 
По (стежини) янтаревих, 
По (шибки) сусідки Олі, 
По (квітки) бабусі Полі, 
Ще й по (стіни) у хатині, 

Ще й у котика по спині… 
То й зболіли твої ніжки, 
То й схотілося до ліжка. 
Тож поспи тепер. 
Навколо тиша — 
Я тебе в люстерку 
Заколишу.

Іменник



118

ПРИКМЕТНИК

Прикметник — це самостійна частина мови, що виражає 
ознаку предмета або його належність комусь та  відповідає 
на  питання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?

Аналізуймо!

КАЗКА ПРО ПРИКМЕТНИК
Одного разу, коли пан Іменник гордовито й поважно 

запевняв усіх жителів країни Частин Мови, що він при-
носить найбільше користі матері Мові, його перебив пан 
Прикметник:

—  Гов, сусіде! Я теж, як і ти, змінююся за числами 
та відмінками. А ще й за родами. І, здається, без моєї 
ознаки ти не був би таким гарним і зрозумілим. Я при-
крашаю всіх осіб і всі предмети. Візьмімо, наприклад, 
речення: «Надійшла весна». Воно просте й бідне, а запро-
си мене — і почуєш: «Надійшла весна прекрасна, багато-
барвна, тепла, ясна!» Правда ж, красиво? Зваж і на те, 
що я вказую й на належність певній особі. А в реченні 
найчастіше буваю означенням, рідше — присудком. Отже, 
я теж потрібний нашій матері Мові, не менш ніж ти.

— А й справді, — погодився Іменник, — не  варто нам 
сваритися.

І стали Іменник із Прикметником жити в дружбі 
та злагоді (За Н. Ляшенко).

 � Про які властивості прикметника ви дізналися з  тексту  
 казки?

Лінгвістичне дослідження

 �Розгляньте схему. Усно складіть розповідь про прикметник 
як частину мови.

Прикметник
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Самостійна частина мови Називає ознаку предмета

Особливості прикметника

Відповідає на питання який? чий?

Змінюється за  числами, відмінками, родами

Рід, число та  відмінок прикметника  
залежать від іменника, з  яким він пов’язаний

 �Укажіть стрілками, яку ознаку називають запропоновані 
прикметники.

дерев’яний
жовтий

солоний
величезний
квадратний 

форма
розмір
смак
колір
матеріал 

 � Доберіть до  поданих іменників прикметники, поставте 
до  них питання. Запишіть за  зразком.

З р а з о к .  Бабуся (яка?) добра.

Автомобіль, полуниці, сонце.

 �Допишіть закінчення прикметників. Прочитайте текст.
Омелюх — невелик.. пташка. Оперення в неї сіро-ро-

жев.., крила чорн.. кольору. На голові кумедн.. сір.. чуб-
чик.

 �Подивіться на  фото омелюха, послухайте його голос. 
Запишіть прикметники, якими можна його описати. (Фото 
та  аудіозаписи вчитель може знайти в  електронному додатку 
до  посібника або дібрати самостійно.)

 �Прочитайте. Знайдіть у вірші прикметники. Визначте, на які 
питання вони відповідають.

Прикметник
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Лідія Компанієць
* * *

Сон-дрімота 
Все навколо 
На зорі оповила: 
Сонна річка, 
Сонне поле, 
Сонна вранішня бджола, 
Сонні квіти, 
Сонні діти, 
Сонна росяна трава… 
Сонні хмарки, 
Сонний вітер, 
Сонні, сонні дерева…

 �Випишіть із  вірша за  зразком прикметники у  сполученні 
з  іменниками. Визначте число і, де можливо, рід прикмет-
ників. Виділіть закінчення прикметників.

З р а з о к :  сонні квіти.

 �Прочитайте тексти. Виконайте завдання.
1. Ранок. Ще з ночі відкрив Мороз свою майстерню. 

На кущах глоду порозвішував мереживо. На гілках черем-
хи — разки намиста. А листу, що так і не опав восени, 
доточив торочки.

2. Тихий зимовий ранок. Ще з ночі відкрив сивий 
Дід Мороз свою художню майстерню. На кущах глоду 
порозвішував тонке мереживо. На гілках черемхи — раз-
ки білого намиста. А дубовому листу, що так і не опав 
восени, доточив розкішні торочки.

 � Який із  цих текстів вам більше сподобався? Чому?
 � Знайдіть у другому тексті слова, які дозволили зробити його 
більш виразним. На які питання вони відповідають? До якої 
частини мови належать?

 � Спишіть другий текст, підкресліть прикметники.

Прикметник
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Інтерактивна вправа «Конструктор»

 � Замініть подані слова сполученнями прикметників з іменни-
ками. Запишіть за зразком. Визначте число й рід утворених 
прикметників. Виділіть закінчення.

З р а з о к .  Насіння соняшника — соняшникове насіння.

Хустка з шовку; листочки з клена; варення з вишень; 
стіл із дерева; сік берези; чоботи з гуми.

Орфографічний практикум

 �Прочитайте. Спишіть, уставляючи пропущені букви. Знайдіть 
у  вірші та  підкресліть хвилястою лінією прикметники. 
Визначте їхні число й рід. Виділіть закінчення.

Володимир Лучук
* * *

Ч..рвоні снігурі 
стр..бають по дворі. 
В задумі чорний крук 
присів на білий сук. 
С..ниці голубі 
співають на в..рбі. 
На зиму омелюх 
пошив рудий кожух. 
А горобец.. — д..вак 
вдягнув з..лений фрак.

Прикметник
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Правопис прикметників  
із  суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк-

 �Прочитайте правила. Від поданих після нього іменників 
утворіть і запишіть прикметники.

Від іменників утворюються прикметники 
за  допомогою  суфіксів -ськ-, -цьк-, -зьк-

Пишемо суфікс

-ськ- -зьк- -цьк-

якщо основа 
іменника, від 
якого утворено 
прикметник, 
закінчується 
на  [х], [ш], [с]:

товариш —  
товариський

якщо основа імен-
ника, від якого 
утворено прикмет-
ник, закінчується 
на  [г], [ж], [з]:

Париж —  
паризький,

Кривий Ріг — 
криворізький

якщо основа іменни-
ка, від якого утво-
рено прикметник, 
закінчується на  [к], 
[ч], [ц]:

козак —  
козацький
парубок —  

парубоцький

Суфікси прикметників -ськ-, -зьк-, -цьк- завжди пишемо з  ь:
український, донецький, запорізький.

село — … вулиця;
Одеса — … порт;
Чумак — … шлях;
Павлиш — … школа;
Кременчук — … море;
Острог — … фортеця

Товариш — … матч
Париж — … бульвар;
Козак — … шабля;
Ткач — … верстат;
читач — … щоденник;
молодець — … вдача

Орфографічний практикум

 �Прочитайте. Спишіть, уставляючи пропущені букви.
У с..редині шіс..надцятого столі..я було засновано ко-

зац..ку фортецю — Запороз..ку Січ. Упродовж тр..хсот 
років козац..ке війс..ко зах..щало українс..кі землі від 
ворогів. Першим кошовим Запороз..кої Січі був Дмитро 
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Вишневецький, відомий в історії як Байда. Його слава 
донині ж..ве в народних піснях і думах.

Інтерактивна вправа «Конструктор»

 �Від поданих іменників утворіть прикметники. Запишіть 
за  зразком. Позначте суфікси прикметників.
З р а з о к .  Харків — харківський.
Львів, Житомир, Севастополь, Миколаїв, Чернігів, 

Херсон, Кіровоград, Маріуполь.

Уживання знака м’якшення  
перед закінченням прикметників

Лінгвістичне дослідження

 �Прочитайте. Визначте тип і  головну думку тексту. Доберіть 
заголовок.
Посеред лісової галявини росте дуб-велетень. Падають 

і падають з його густої крони золоті блискітки — дозрілі 
жолуді. Їх так багато, що трава під дубом нагадує золо-
тавий килим. До дуба підлетіла сойка. Вона накинулася 
на жолуді. Набрала у дзьоб, змахнула крильми, полеті-
ла до сусідньої ялини. Підозріливо обдивилася навкруг, 
чи ніхто не стежить за нею, не придивляється, де вона 
ховає на зиму свої жолуді. І швидко висипала здобич у не-
величке дупло. Ще раз повела голівкою з боку на бік і за-
спокоєно полетіла до великого дуба (За В. Титаренком).

 � Знайдіть і  випишіть із  тексту сполучення іменників із  при-
кметниками жіночого роду в  родовому відмінку. Виділіть 
закінчення прикметників. Поясніть орфограми.

Вибірково-розподільна робота

 �У  перший стовпчик запишіть прикметники, у  яких немає 
знака м’якшення перед закінченням у родовому, давальному 
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та місцевому відмінках, а в другий стовпчик — прикметники, 
у  яких пишемо знак м’якшення.
Світлий, пізній, добрий, дужий, дружній, широке, 

порожнє, шкільний, городній, майбутній, могутнє, обе-
режний.

Практична робота

 �Утворіть і  запишіть словосполучення, виділіть закінчення 
прикметників. Визначте відмінки прикметників. Поясніть 
уживання знака м’якшення перед закінченням.

Промінь (літнє сонце)
Дупло (старий дуб)
Борт (космічний корабель)
Рука (справжній друг)
Тепло (домашнє вогнище)

 �Спишіть речення, ставлячи прикметники з дужок у  родо-
вому відмінку однини.
З (ранній) ранку до (пізня) ночі гудуть у полі трактори. 

Проміння (вечірнє) сонця освітлювало соснові верхівки. 
Село розташувалося біля (сосновий) лісу.

 �Спишіть речення, ставлячи прикметники з дужок у  місце-
вому відмінку однини.
По (осіннє) небу пропливали важкі хмари. На (зеле-

ний) горбочку притулилася хатинка. Багато цікавого учні 
дізналися у (художній) музеї.

 � Запишіть речення, розкриваючи дужки та ставлячи прикмет-
ники в потрібному відмінку. Виділіть закінчення утворених 
прикметників. Визначте відмінок цих прикметників.

На (останній) уроці в нас була фізкультура. Від (літ-
ня) спеки аж дихати важко. Школярі задоволені (вчораш-
ня) екскурсія. У (сусідній) будинку живе моя подруга. 
За (передня) партою сидить Павлик. Оленка прикрасила 
букет (синя) стрічкою.

Прикметник
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ЧИСЛІВНИК

Числівник — самостійна частина мови, яка означає число, 
кількість або порядок предметів під час лічби. Числівник від-
повідає на питання скільки? котрий?  котра? котре? котрі?

Самостійна частина мови Називає кількість предметів 
або  порядок під час лічби

Особливості числівника

Відповідає на питання скільки? котрий?

Змінюється за  відмінками, родами та  числами

Числівники бувають кількісні (скільки?) та  порядкові (котрий?)

 �Розгадайте ребуси. (В  елект ронному додатку до  посібника по-
дано ребуси, яку можна продемонструвати на екрані або роздру-
кувати.) Запишіть слова.

 � За малюнками складіть і запишіть сполучення іменників з чис-
лівниками. (В елект ронному додатку до посібника подано малюн-
ки, яку можна продемонструвати на  екрані або роздрукувати.)

 �Складіть речення про дітей на  малюнках, використовуючи 
слова з довідки. Одне з них запишіть. (В елект ронному додат-
ку до  посібника подано малюнки, яку можна продемонструвати 
на  екрані або роздрукувати.)

Д о в і д к а:  перший, двома, перша, друга, другий, двоє, 
на одному.

Аналізуймо!

 �Прочитайте лінгвістичну казку. Про які ознаки числівника 
в  ній ідеться?

КАЗКА ПРО ЧИСЛІВНИК
Було це дуже давно. Сперечалися діти однієї мате-

рі — Мови. Кожен поважно й гордовито хвалився, дово-
див, що саме він є найважливішим з усіх.

Числівник
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У розмову втрутився Числівник: 
— Сидіть усі тихо. Не сперечайтеся. Ви без мене 

не знаєте, котрого року ви народилися, скільки років жи-
вете на світі. Ану спробуйте без мене купити в крамниці 
морозива, цукерок чи чогось іншого. Як бачите, серед вас 
я не пасу задніх, бо також маю відмінки, числа, а часом 
і три роди. У сполученні з Іменником буваю в реченні го-
ловним або другорядним членом.

Орфоепічний практикум

 �Послухайте вірш.
Леся Лужецька

ЧИСЛІВНИК
Число числівник нам назве, 
у світ лічби нас поведе. 
Ми навчимося рахувати, 
додавати, віднімати. 
Одна на світі Батьківщина, 
і мати теж одна-єдина. 
Над нами сонечко одне, 
проміння шле нам золоте. 
Земля одна, планет — багато, 
на небі — тисячі зірок. 
Шість буднів тижня — одне свято, 
та безліч у полях квіток. 
Число числівник називає, 
і всяк школяр це добре знає. 
Один, два, три, чотири, п’ять — 
учімось, друзі, рахувать.

 � Назвіть числівники, які ви почули у  вірші.

Інтерактивна вправа «Конструктор»

 �Від поданих числівників, що відповідають на питання скіль-
ки?, утворіть числівники, що відповідають на питання який? 
котрий?
З р а з о к .  Дев’ять — дев’ятий.

Числівник
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Сім, сорок, вісімдесят три, тридцять чотири, шістдесят 
вісім, двісті вісімдесят чотири, шістсот, шістнадцять.

 �Складіть словосполучення, записуючи цифри словами.
4 (олівці), 2 (син), 10 (ніж), 100 (учень), 1 (коробка), 

5 (ластівка), 7 (козенята), 9 (футболіст).

Правопис найуживаніших числівників
 �Прочитайте правило. Ознайомтеся з  текстом і  випишіть 
із  нього числівники, замінивши цифри буквеним записом.

У числівниках від п’ятдесяти до  вісімдесяти змінюється 
тільки друга частина: 

п’ятдесят — п’ятдесяти, п’ятдесятьом.

У числівниках від двохсот до дев’ятисот змінюються оби-
дві частини: 

п’ятсот — п’ятисот, п’ятистам.

Орли летять угору на 6–9 тисяч метрів. Язик жира-
фи сягає 60 сантиметрів. Куряче яйце важить 50 гра-
мів. А яйце страуса важить до 1500 грамів. В Україні 
до 350 видів осілих і перелітних птахів. Найбільший 
птах — дрохва. Її довжина — 100 сантиметрів, висота — 
120 сантиметрів і вага — до 16 кілограмів (Із журналу).

 �Прочитайте і  запам’ятайте, як треба правильно змінювати 
числівники. (Малюнок можна знайти в електронному додатку.)

Так не  можнаП’ятидесятиСемидесятьмяШестидесятьохШістьсотьма 

Так треба

П’ятдесяти

Сімдесятьма

Шістдесятьох

Шестистами 

Числівник
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 �Скористайтеся підказкою з малюнка. Прочитайте, ставлячи 
числівники у  правильній відмінковій формі. Запишіть чис-
лівники словами.
Запитають тебе: скількома?
Ти у відповідь: 70.
А дарунки привіз ти скільком?
Ти у відповідь: 60.
Цю ялинку прикрасять свічками.
— Скількома? — Багатьма. 600.
— А дарунки скільком дітлахам?
— Всім, звичайно, усім — 500.

 �Розв’яжіть приклади й  запишіть за  зразком.
З р а з о к :  27 + 25 = ? — До двадцяти семи додати двад-

цять п’ять — дорівнює п’ятдесяти двом.
60 + 11 = ? До … додати … дорівнює …
50 + 14 = ? До … додати … дорівнює …
200 + 300 = ? До … додати … — дорівнює …

 �Дайте повні відповіді на  запитання, використовуючи слова 
в  дужках. Числівники записуйте словами.
Коли прилітають перші граки? (17 березня.)
Коли прилітають перші шпаки? (24 березня.)
Коли з’являються перші весняні мухи? (28 березня.)
Коли починається рух соку в кленах? (30 березня.)
Коли день дорівнює ночі? (21 березня.)

 �Спишіть, записуючи цифри словами.
РИБИ НАШИХ ВОДОЙМ

Лящ живе у ріках, озерах. Довжина тіла цієї риби 
50  чи 70 сантиметрів. Її вага — близько 6 кілограмів. 
Голова мала. Спина темно-коричнева чи сіра, плавці сірі 
з чорною облямівкою.

Щука — найвідоміший хижак серед прісноводних риб. 
Її часто називають прісноводною акулою. Довжина тіла 
цієї риби нерідко перевищує 1 метр. Маса тіла досягає 
30 кілограмів. Живе понад 20 років.

Числівник
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ЗАЙМЕННИК

Займенник — самостійна частина мови, яка вказує на пред-
мет, ознаку предмета, кількість, але не називає їх. Займенники 
відповідають на  ті самі питання, що й  частини мови, замість 
яких вони вживаються: хто? що? який? чий? скільки?

Самостійна частина мови

Особливості займенника

Вказує на  особу, предмет, ознаку, кількість,  
але не  називає їх

Змінюється за  відмінками, числами та  родами

Аналізуймо!

 �Прослухайте казку. Про яку частину мови ви дізналися?

КАЗКА ПРО ЗАЙМЕННИК
Давно це було. Знову в країні Частин Мови стало не-

спокійно: зав’язалася суперечка між її мешканцями. Усі 
кричали, доводили свої переваги над іншими.

Уперед поважно й гордовито виступив Іменник, його 
перебив Прикметник, доводячи своє право. У розмову 
втрутився Числівник, кажучи, що без нього не можна 
обійтися.

Слухав, слухав цю суперечку ще один мешканець кра-
їни, та й урвався йому терпець. Тоді він мовив:

— Не тільки ви — я теж маю відмінки, роди й чис-
ла. Але скажіть мені, хто вас замінює, як іноді вас не-
має в реченні? От тоді я заступаю і тебе, Іменнику, і тебе, 
Прикметнику, і тебе, Числівнику, вказую на особи та пред-
мети, на їхню кількість і ознаки.

Усі частини мови притихли (За Н. Ляшенко).

Займенник
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Орфоепічна розминка

 �Прочитайте уривок із  вірша Дмитра Білоуса та  поміркуйте, 
чому займенник має таку назву.

* * *
А поспитай звичайного займенника, 
за кого він у мові? За іменника! 
(Хоч може цей наш скромний посередник 
замінювать числівник і прикметник.)

Лінгвістичне дослідження

 �Прочитайте. Спишіть, замінивши виділені слова займенни-
ками. Як змінився текст? Поміркуйте, яку роль відіграють 
займенники в  мовленні.
Найшвидшим птахом у світі є сокіл-сапсан. Сокіл-

сапсан розвиває швидкість до трьохсот шістдесяти кіло-
метрів на годину. Найбільшими у світі мурахами є мура-
хи-динозаври, які живуть у Бразилії. Мурахи-динозаври 
мають довжину понад п’ять сантиметрів. Найменше 
у світі море — Мармурове. Мармурове море в п’ятдесят 
п’ять разів менше загальної площі України. Річка Роу 
в Америці є найкоротшою у світі. Річка Роу має довжину 
вісімдесят метрів.

Практична робота

 �Прочитайте. Визначте мету тексту. Доберіть заголовок. 
Спишіть, уставляючи пропущені букви. Знайдіть і  підкрес-
літь особові займенники. Визначте їхні число й  особу.
Я вийшов на простору галявину. Вона аж перел..ва-

лася соковитими барвами. Поблизу струмка горіли ліхта-
рики мати-й-мачухи, скромно виблискували квіти гусячої 
цибул..ки, ліловими озерцями ро..ливався ряст. Усю зиму 
вони спокійно дрімали під снігом. Він зігрівав з..лені 
рослинки теплою ковдрою. А нав..сні, як тільки ро..тало 

Займенник
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біле покр..вало, квіти підняли свої ніжні голівки і ніби  
прош..потіли:

— Ми прокинулися! Ми ща..ливі! Ви бачите, які 
ми красиві? (За С. Мацюцьким).

 �Прочитайте. Відгадайте, яка квіточка розповідає про себе. 
Спишіть. У  кожному реченні знайдіть і  підкресліть слово, 
яке замінює назву квітки.

ЗАГАДКОВА КВІТОЧКА
Я — перша квіточка весни. У мене маленька блакитна 

голівка й довгенькі зелені листочки. Мені затишно в лісі 
серед могутніх дерев. Мене захищають і дуб, і клен, і віль-
ха, й осика. Мною милуються всі люди. На мені зупиня-
ють свій погляд і дорослі, і маленькі.

 � Усно змініть текст так, щоб у ньому вживалися займенники 
у  формі множини. Запишіть використані відмінкові форми 
займенника ми.

Правопис особових займенників

 �Прочитайте правило. Запишіть подані в дужках займенники 
в  потрібному відмінку.

Займенники з  прийменниками пишуться окремо:
у тебе, піді мною, наді мною, з нею.

Якщо займенники він, вона, воно, вони, змінюючись, ужи-
ваються з  прийменниками, то починаються з  [н], [нʹ]:

до нього, у неї, на ньому, з них.

Якщо ці займенники вживаються без прийменників, окрім 
орудного відмінка, то починаються з  [й]:

його, їй, йому, їх,
але: ним, нею, ними.

Займенник
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Лінгвістичне дослідження

 �Прочитайте. Спишіть, уставляючи пропущені букви й  апо-
строф. Визначте число, особу й  відмінок займенників 
у   тексті.

Ми ж..ли в старому заповідному лісі, і м..ні ходити 
до школи було дал..ченько. Доводилося вставати рано, 
коли ще на білястому небі мере..тіли холодні зорі. Щодня 
я вимірював в обидва боки по п..ять кілометрів. І завж-
ди до с..ла м..не супроводжував собака, доводив до пер-
ших хат, зуп..нявся і пов..ртав назад до лісового кордону 
(За В. Титаренком).

 �Як змінюється особовий займенник ми під час відміню-
вання?

 �Прочитайте. Знайдіть у  вірші займенники й  випишіть їх. 
Визначте їх число, особу і, де можливо, рід. У  якій особі 
займенники змінюються за  родами?

Дмитро Чередниченко
* * *

— Дівчинко Ожинко, 
Іди на стежинку. 
— А чого я Ожинка? 
— Бо в тебе очі сині. 
— А чого вони сині? 
— Бо небо синє. 
— А чого воно синє? 
— Бо річка синя. 
— А чого вона синя? 
— Бо синя ожинка, 
Іди на стежинку — 
Нарвеш повну корзинку.

Займенник
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Дидактична гра «Відшукайте слова»

 �Прочитайте. У  кожному рядку знайдіть зайвий займенник 
і  випишіть його. Визначте число, особу й  відмінок виписа-
них займенників.

Тебе, ви, тобі, тобою, на тобі, ти.
Вас, вами, вам, ви, тобі, на вас.
Мені, мною, на мені, я, ми, мене.
Нас, нами, вами, нам, на нас, ми.
Мені, нам, нас, мною, вами, ми, я.
Ти, вас, нам, тобою, тобі, ви, вами.

Інтерактивна вправа «Мозаїка»

 � Зі слів рядка складіть речення та запишіть його. Підкресліть 
займенник, визначте особу й  число.

Принесла, в, щасливу, усмішку, дім, радісну, вона.
(Вона принесла в дім радісну, щасливу усмішку)
Добре, під, час, ми, подорожі, відпочили.
(Ми добре відпочили під час подорожі.)

Інтерактивна вправа «Редактор»

 �Прочитайте. Визначте, від якої особи ведеться розповідь.
Зовуть мене Настуся. Прізвище в мене — Горошинка. 

А хлопці називають мене Квасолинка. Але я ніколи не об-
ражаюся. Мені байдуже — Горошинка чи Квасолинка. 
Я взагалі ні на кого не ображаюся, бо я лагідна і тиха 
дівчина. Найбільше в світі мені подобається читати. 
Коли б можна було, я б тільки одне й робила — читала 
цікаві книжки (За О. Копиленком).

 � Перебудуйте текст так, щоб розповідь велася від 3-ї осо-
би. Використовуйте в  ньому замість займенників 1-ї особи 
не  лише займенники 3-ї особи, а  й іменники: дівчинка, 
Настуся тощо. Запишіть перебудований текст.

Займенник
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ДІЄСЛОВО

Дієслово — самостійна частина мови, що означає дію 
предмета й відповідає на питання що робити? що зробити?

Особливості дієслова

Самостійна частина мови Означає дію предмета

Відповідає на питання що робити? що зробити?

Час Число

теперішній однинаминулий множинамайбутній

Особа (лише в  теперішньому і  майбутньому часі)

перша друга третя

Рід (лише в  минулому часі)

чоловічий жіночий середній

Самостійна частина мови Означає дію предмета

Відповідає на питання що робити? що зробити?

Час Число

теперішній однинаминулий множинамайбутній

Особа (лише в  теперішньому і  майбутньому часі)

перша друга третя

Рід (лише в  минулому часі)

чоловічий жіночий середній

Аналізуймо!

 �Прочитайте лінгвістичну казку. Використовуючи текст казки, 
складіть розповідь про дієслово як частину мови.

КАЗКА ПРО ДІЄСЛОВО
Давно це було. У країні Частин Мови запанували сум 

і неспокій. «Що робити? Що зробити?»  — перепитували 
мешканці одне одного, але не могли нічого вдіяти і змі-
нити свій стан.

Побачила мати Мова таку тривогу своїх підданців і ви-
рішила поселити в країні Частин Мови ще одного жителя, 
який би означав дію або стан предмета.

Щедро нагородила матінка Мова нового мешканця. 
Він має вид (доконаний і недоконаний), буває перехід-
ним або неперехідним, змінюється за способами (дійсний, 

Дієслово



135

умовний, наказовий), часами (минулий, теперішній, май-
бутній), числами й особами. У реченні ж найчастіше ви-
конує роль присудка.

Ця частина мови змогла відповісти на запитання 
що робити? що зробити? й навчила всіх діяти. Тому 
й назвали її Дієслово (За Н. Ляшенко).

Робота з  текстом

 �Прочитайте. Доберіть заголовок. Спишіть, уставляючи про-
пущені букви й апостроф. Знайдіть у тексті дієслова. На які 
питання вони відповідають? Визначте число дієслів.
Ще не скріз.. ро..танули сніги. Ще й у полі, і в лісі 

дож..вають свого віку холодні злежані плями. А шпак 
уже прил..тів. Бігає чорними проталинами на своїх 
в..соких ніжках і раз у раз нах..ляє до з..млі голівку. 
То висм..кне черв..ячка, то лялечку, то захрумтить чор-
ним бл..скучим жучком. А коли виясниться небо, злітає 
птах на дер..во і голосно співає.

Радіють люди прил..тові шпака (За Ю. Старостенком).
 � У  першому реченні підкресліть підмет і  присудок.

Вибірково-розподільна робота

 �Прочитайте. Визначте, у  якому часі вжито дієслова у  вірші. 
Випишіть дієслова у три стовпчики: минулий час, теперішній 
час, майбутній час.

Василь Марсюк
* * *

Остання мурашка 
снує біля нірки, 
проклюнувся промінь 
вечірньої зірки. 
І горлиця змовкла 
у лісі густому, 
і ми вже прямуємо 

лугом додому. 
Перейдемо річку, 
де сплескує риба, 
нагріємо чаю, 
наріжемо хліба. 
Посиплемо цукром 
помиті суниці… 

Дієслово
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Оце і вечеря. 
Оце й вечорниці. 
Потягнуться руки 

до книжки, до казки… 
За вікнами в небі 
зірки — як мурашки.

Лінгвістичне дослідження

 �Прочитайте текст. Відгадайте, який «змій» живе в  хаті.

Зазирають у вікна вечірні сутінки. Прокинувся хат-
ній змій. Бабуся годує його соломою. Кине жмут соломи, 
а змій розправить червоні вуса і їсть солому. Іноді, як за-
кашляється, то й бабуся кашляє. А вночі змій вкрива-
ється сивою ковдрою і дихає з груби теплом на всю хату:

— Спати… Спати (За М. Воробйовим).
 � Знайдіть у тексті дієслова й визначте їхні число і час. Число 
та  час якого дієслова не  можна визначити? Чому?

Практична робота

 �Прочитайте. Спишіть, уставляючи пропущені букви. Знайдіть 
і  підкресліть у  тексті дієслова. На  які питання вони відпо-
відають?

Д..рева краще садити нав..сні. Посаджені груші, яблу-
ні та вишні слід пол..вати протягом літа. Щов..сни під-
живлювати, зах..щати їх від шкідників. 

Вибірково-розподільна робота

 �Прочитайте. Запишіть подані дієслова в  три стовпчики: 
у перший дієслова чоловічого роду, у другий жіночого роду, 
у  третій середнього роду. 

Говорив, ліпила, зеленіло, ходила, читав, світило, за-
хворіло, радів, думала, зробила, висипав, стемніло.

Дієслово
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Інтерактивна вправа «Редактор»

 �Спишіть, замінюючи неозначену форму, що в  дужках, діє-
словами теперішнього часу. Визначте число й особу дієслів. 
Виділіть у  них закінчення.

Микола Сингаївський
* * *

Рожеву, білу кашку на лузі я (зривати) 
і (слухати) тут казку, якої ще не (знати). 
Її шепочуть трави, (співати) різні птиці, 
її тополі (чути) і клен біля криниці. 
Співуча, ніжна мова у лугової казки, 
(летіти) до неї птиці, мов до земної ласки.

Орфографічний практикум

 �Прочитайте. Спишіть, за  потреби вставляючи пропущені 
 букви або апостроф. Знайдіть і підкресліть дієслова у фор-
мі майбутнього часу. Визначте їхні число й  особу. Виділіть 
закінчення.

Катерина Перелісна
* * *

Вийду я у поле трошки 
І нарву у фартушок 
І ромену, і волошок, 
І васил..ків на вінок. 
Я не йтиму між коло..ям, 
Щоб нічого не зламать, 
Бо пш..ницю, жито й просо 
Дітям треба шанувать. 
То для нас ростуть з..рнята: 
З них нам хлібця нап..чуть, 
І паски сп..чуть на св..ята, 
З проса каші натовчуть.

Дієслово
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Правопис особових закінчень дієслів

 �Прочитайте правило. Поєднайте основи поданих після нього 
дієслів із  закіченнями і  запиши.

В особових закінченнях дієслів пишемо букви:

е, є и, ї

у дієсловах 1-ї дієвідміни: 
пиш еш ,  

чита єш ,  
пиш емо ,  
чита ємо .

у дієсловах 2-ї дієвідміни: 
біж иш ,  
сто їш ,  

біж имо ,  
сто їмо .

сто-

чита-
суш-

хоч-

прос-

-ите
-имо -єш

-иш

-ємо

-їмо

-їш
-ете

Практична робота

 �Прочитайте. Знайдіть у  вірші дієслова теперішнього часу. 
Визначте їх число й  особу. Випишіть дієслова, вжиті в  од-
нині, та поставте їх у формі множини. Запишіть за зразком.

Марійка Підгірянка
* * *

Шумить верхами буйний ліс — 
дуби, берези, буки. 
Співає сойка, свище дрізд 
і воркотить голубка. 
Стрибає білка по верхах, 
дітей зозуля кличе. 
Вітрець шепоче в галузках, 
в ярку потік мугиче. 

Дієслово
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Цілує сонечко листки 
у ніжній, теплій ласці, 
гриби наділи шапочки 
так само, як у казці.

З р а з о к :  шумить — шумлять.

 �Прочитайте, замінивши дієслова 1-ї особи множини діє-
словами 1-ї особи однини (за потреби змініть займенники 
та іменники). Доберіть заголовок. Запишіть утворений текст.

Любимо ми майструвати різні іграшки з природного 
матеріалу. Сьогодні йдемо до лісу, щоб набрати шишок 
і жолудів. Підходимо до старого дуба, ставимо кошики 
на землю й залюбки збираємо блискучі жолуді. Раптом 
бачимо купку сухого листя. Обережно розгортаємо його 
й натрапляємо на чиюсь схованку. То, мабуть, їжак го-
тується до зими.

Орфографічний практикум

 �Спишіть, уставивши потрібну літеру. Доведіть правильність 
свого вибору.

Ігор Муратов
* * *

Ми з Оверком друж..мо, 
Жив..мо — не туж..мо: 
разом ход..мо до школи, 
поруч в класі сид..мо, 
разом з школи ід..мо 
і не свар..мось ніколи. 
Ми з ним діл..мось усім, 
бо на те ж ми друзі з ним!

 � Усно визначте особу й число дієслів.

Дієслово
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Практична робота

 �Прочитайте, ставлячи дієслова з дужок у формі теперішньо-
го часу. Доберіть заголовок. Спишіть, розкриваючи дужки. 
Підкресліть дієслова, позначте закінчення.
На узліссі (стояти) старенька хатина. Біля неї — 

низький зруб колодязя і журавель. Давно вже у хатині 
ніхто не (жити) і воду з колодязя не (брати).

Взимку колодязь (замерзати). (Намітати) хуртови-
ни повен зруб снігу, (ховати) колодязь у заметі. Тільки 
самотній журавель над снігом (стирчати).

Навесні замети (танути). Вода в колодязі (прибувати). 
(Летіти) до нього птахи, (пити) воду (За І. Шутовим).

Правопис дієслів на  -ся

 �Прочитайте правило. У  наведених після нього реченнях 
допишіть дієслова в  потрібних формах. За  потреби кори-
стуйтеся довідкою.

Вимовляємо Пишемо

[с :́]я сміє[с :́]а -шся: смієшся, одягаєшся

[ц :́] сміє[ц :́]а -ться: сміється, одягається, сміють-
ся, одягаються

Обрати потрібну для написання букву допомагають пи-
тання: що робиш? — взуваєшся, пишаєшся; що робить? 
чи що роблять? — взувається, пишаються.

1. Порошить метелиця, білим снігом … (Олекса 
Маружний). 2. Попід вікнами Мороз ходить-… , то загляне 
у садок, то на вулицю (Катерина Перелісна). 3. Вранці 
сонечко ясне … , в росяній траві … (Віра Паронова).

Д о в і д к а :  стелитися, щулитися, прокидатися, умива-
тися.

Дієслово
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 �Прочитайте речення. Випишіть дієслова, замінюючи звуко-
вий запис буквеним.
1. Вітер з пожовклим листком грає[ц :́]я в котика 

й мишки: то пожене[ц :́]я біжком, то підкрадає[ц :́]я нишком 
(Віктор Терен). 2. Ой калинонько червона, чому гне[с :́]я, 
чом до неба голубого не сміє[с :́]я? Не вітає[с :́]я із вітром 
і дощами? Не прощає[с :́]я із сонцем вечорами? (Із народ-
ної творчості).

Орфоепічний практикум

 �Прочитайте. Зверніть увагу на  вимову та  правопис дієслів, 
які закінчуються на  -ся. Випишіть із  вірша дієслова. На  які 
питання вони відповідають? Визначте їхні час, особу та чис-
ло. Виділіть закінчення.

Ганна Чубач
* * *

Ой краса! Ну й краса! 
Вранці випала роса: 
На деревах, на траві, 
Навіть на камінчиках, 
Всі росинки, як живі, — 
В голубих промінчиках. 
Сяють, усміхаються, 
Скрапують, зливаються. 
І радіють на листках, 
І вкривають сріблом дах…

Інтерактивна вправа «Конструктор»

 � Замініть кожне словосполучення одним словом.
Одягаю себе — …
Вчить себе — …
Квапити себе — …
Умиваю себе — …
Гріють себе — …
Вихваляють себе — …

Дієслово
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Практична робота

 �Прочитайте, ставлячи дієслова з дужок у відповідній формі. 
Доберіть заголовок. Спишіть, розкриваючи дужки.

Далеко за межами України (линути) слава про місто 
на березі Чорного моря — Одесу. Хто хоч раз (відвідати) 
її, нізащо не (забути) величезний морський порт.

Коли ти (стояти) на високому узбережжі й (дивити-
ся), він (здаватися) схожим на величезні граблі, занурені 
у воду. Кожен зубець — причал. А простір між зубцями 
(заповнювати) судна. Одні з них (розвантажуватися), 
а інші (відчалювати) і (виходити) у відкрите море.

Ні вдень ні вночі не (припинятися) життя в порту 
(З журналу).

Вибірковий диктант

 �Прослухайте текст. Запишіть дієслова на  -ся. Визначте їхні 
час, особу й  число. Виділіть закінчення.

ВЕРБА
Верба одвічно шанується в Україні. У народі вона вва-

жається символом життєздатності. Вона росте без особли-
вих умов, гілка без коріння приживається в будь-якому 
місці.

Цвітіння верби — потрійне свято. Природа святкує 
початок весни, людина радіє першим «котикам», бджола 
бере перший мед.

З вербового гілля плетуться різні побутові вироби. 
Верба також вважається чудовим лікарським засобом. 
Відварами вербового гілля лікуються навіть тяжкі рани.

Дієслово
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ПРИСЛІВНИК

Прислівник — самостійна незмінна частина мови, яка ви-
ражає ознаку дії або ознаки й відповідає на питання як? де? 
коли? куди? звідки? та  ін.

Самостійна частина мови

Особливості прислівника

Незмінна частина мови (має лише одну форму)

Виражає ознаку дії (бігти швидко) або ознаки (дуже красивий)

Відповідає на питання як? де? коли? куди? звідки? та ін.

Аналізуймо!

 �Виразно прочитайте вірш. На які питання відповідають при-
слівники?

Євген Градовський
* * *

Прислівник — обережний пан, 
Стеріг він межі замку. 
Ніхто туди не міг ввійти 
Ні ввечері, ні зранку. 
— Де, як, куди, і звідки ви? 
Прислівник всіх питає, 
Бо він порядок знає.

Лінгвістичне дослідження

 �Прочитайте обидва тексти. У  якому з  текстів яскравіше 
та виразніше змальовано картини природи? Зробіть висно-
вок про роль прислівників у  мовленні.
1. Непомітно підкрадається осінь. Посміхається вона 

хитрувато. Тихцем ласує золотим окрайцем чарівниця. 

Прислівник



144

А потім швидко йде до лісу. Ніжно пестить його, чепу-
рить. Здається, малює казкову країну Сироборомухоморію. 
А в ній чудових лісових героїв. Придивіться пильніше, 
це ж звичайнісінькі гриби. Ну й диво.

2. Підкрадається осінь. Посміхається вона. Ласує золо-
тим окрайцем чарівниця. Іде до лісу. Пестить його, чепу-
рить. Здається, малює казкову країну Сироборомухоморію. 
А в ній чудових лісових героїв.

Придивіться, це ж звичайнісінькі гриби. Ну й диво.

Практична робота

 �Прочитайте текст. Доберіть до  нього заголовок. Знайдіть 
у тексті прислівники. На які питання вони відповідають? Про 
яку пору року йдеться?
Ліс задрімав зачаровано. Нічний вітерець, мабуть, за-

блукав десь у його заростях.
Та ось небо запалало яскраво. Щиро всміхнулось трав-

неве сонце. Прокинулись велетні-дуби. Потяглися віти 
струнких берізок. У верховіттях дерев дзвінко заспівали 
ранні птахи. На галявині, у м’якому килимі трави-мура-
ви, засяяли гордо лісовими вогниками квіти. Заіскрились 
на них під сонячним промінням краплини роси, наче 
кришталеві ку льки. В затінку могутнього крислатого дуба 
забриніли чарівно конвалії-дзвіночки.

Сонце піднялось уже високо. Ніжно-блакитне небо 
огорнули пухнасті хмарки-баранці. Ліс заповнювався 
ніжним ароматом хвої та молодої зелені. Накрапав вес-
няний дощик  срібними крапельками вологи. Вони напу-
вали землю-матінку й живили лісові джерельця. Травень-
красень поступово набирався сили.

Інтерактивна вправа «Мозаїка»

 �Доберіть до  першої частини прислів’я другу, яка підходить 
за  змістом.
Добре діло / а зло умирає

Прислівник
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Без добра / вік не прохолоне
Казало лихо: / ходить у світі
Раз добром нагріте серце / і лихо не родить
Буде добре /  щоб не вийшло на добре
Часок у добрі побудеш / злу жди
За доброю хвилею / все горе забудеш
Добро не пропадає / твори сміло
Нема того злого / як мине зле
Добро не лихо / не буть добру

 � Знайдіть у  прислів’ях прислівники та  доберіть до  них си-
ноніми й  антоніми.

Правопис  
найуживаніших прислівників

 �Прочитайте правило. З  поданих після нього речень випи-
шіть прислівники.

Прислівники, утворені злиттям прийменника з  іменником, 
пишуться разом: вгору, збоку.

 ! З в е р н і т ь  у в а г у !  Щоб переконатися, що слово є  прислівни-
ком, а  не іменником із  прийменником, спробуй вставити 
якесь слово: У (високій) горі живе гном. — у горі  — 
іменник із  прийменником, отже, пишуться окремо. Угорі 
світить сонце. — угорі  — прислівник.

1. (На)гору доступитися нелегко, зате (з)гори зручніше 
боронитися (Леся Українка). 2. Зірки дивляться (з)гори 
на сонні садки (Максим Рильський). 3. Завертіло, закру-
тило пил, солому, пух. (З)низу — шило-мотовило, (з)вер-
ху — капелюх (Григорій Храпач). 4. (В)осени і (на)весні, 
(в)літку і в зимові сни, земле наша, ти чудова, як весел-
ка кольорова. 5. Був сюрприз для Лесі (в)ранці: хом’ячок 
сховався (в)ранці (Валентина Бутрім).

Прислівник
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 �Розгадайте ребуси. Відгадки запишіть. Складіть і  запишіть 
із  ними речення.

Н ье

ОС
, ,

З у
1 3а

 �Станьте коректорами: прочитайте і  знайдіть помилки. 
Запишіть правильно. Підкресліть прислівники.
1. Сонце світить на небі в день, а місяць в ночі. 

2. Усе росте на світі в гору: трави й квіти, верби й яво-
ри. А бурулька проростає в низ, через те і тоншає від 
сліз. 3. В ранці біля хати малесенькі сліди — зайченя 
вухате приходило сюди (Леонід Куліш-Зіньків). 4. Сніговик 
Морквяний Ніс в гору віника підніс (Оксана Сенатович).

Вибірково-розподільна робота

 �Прочитайте. Випишіть спочатку прислівники, потім — імен-
ники з прийменниками.
1. Сади дерево (з) молоду — (на) старість як знай-

деш. 2. (На) сонці тепло, біля матері добре. 3. Дим вид-
но (в) день, а вогонь (в) ночі. 4. Слово (на) гору піднімає, 
слово і (з) гори спускає. 5. (В) літку один тиждень рік 
годує. 6. Роби (на) дворі, буде (в) коморі.

Прислівник
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УЖИВАННЯ РОЗДІЛОВИХ ЗНАКІВ

В українському правописі визначено такі основні розділові 
знаки: крапка, знак питання, знак оклику, кома (може вживатися 
і як парний знак), крапка з комою, двокрапка, тире (може вжи-
ватися і  як парний знак), три крапки (крапки), дужки (парний 
знак — з кількома різновидами), лапки (парний знак — з різно-
видами), дефіс (як розділовий, а не власне орфографічний знак 
дефіс уживається там, де він слугує знаком поділу між компо-
нентами не  слів, а  синтаксичних сполучень, — у  сполученнях 
прикладки з  означуваним іменником: учитель-математик 
та ін.), а також різні комбінації цих знаків та подвійне й потрійне 
вживання окремих із  них (знака питання і  знака оклику).

Нижче наведемо правила вживання тих розділових знаків, 
із  якими знайомляться учні початкової школи.

Уживання розділових знаків у  кінці речення

Крапка (.)
Крапку ставимо в  таких позиціях:

Правило Приклад

У  кінці речення  — 
розповідного або 
спонукального, 
якщо  воно вимовлене 
без  окличної інтонації.

У називних реченнях.

Між прізвищем автора, 
назвою його твору, 
назвою міста.

Як парость виноградної лози,
Плекайте мову.
Пильно й ненастанно
Політь бур’ян. (М. Рильський)

Зима. Холоднеча. Засніжений 
ліс. (М. Стельмах)

Олесь Гончар. Собор. Київ, 
1968

Уживання розділових знаків
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Правило Приклад

Після речення, що вво-
дить у  дальший роз-
горнений виклад, опис 
тощо

Дванадцятирічна шкільна 
освіта. Це добре чи погано? 
(Заголовок газетної публіка
ції)

П р и м і т к а  1. Крапку не ставимо в кінці заголовків, у назвах 
на  вивісках, печатках і  штампах, на  титульних аркушах кни-
жок, журналів тощо  — після імені та  прізвища автора, назви 
твору, назв видавництва і  місця видання та  ін.

П р и м і т к а  2. Після цитати або іншої текстової ілюстрації 
перед прізвищем автора чи вказівкою на  інше їхнє джерело, 
наведене в дужках, якщо відповідне речення подається в ря-
док, крапку ставимо після дужок. Крапку після таких дужок 
ставимо в  самому кінці речення й  тоді, коли після цитати 
перед дужками вже стоять такі розділові знаки, як знак пи-
тання, знак оклику, три крапки. Якщо  ж указівку на  автора 
(джерело) наводимо нижче (у дужках чи частіше без них), 
зокрема в  епіграфах, після цитати ставимо крапку, а  після 
такої вказівки її не  ставимо. Наприклад, епіграф до  роману 
О. Гончара «Твоя зоря»:

Твоя зоря — твоя судьба.
З народних уст

Знак питання (?)

Знак питання ставимо в  таких позиціях:

Правило Приклад

1. У кінці питального речення. За кожною з цих пам’я-
ток — люди: майстри, 
митці. Хто знає про 
них? Хто назве їх імена? 
(Р. Федорів).

Закінчення таблиці
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П р и м і т к а  1. Знак питання не  ставимо в  кінці складнопід-
рядного речення з  непрямим питанням (хоч інтонація в  та-
ких випадках часто мало відрізняється від інтонації власне 
питальних речень):

— Що ж він тобі говорив? — Питав мене, чого за-
йшла, чом невесела… (Марко Вовчок).

Якщо ж головна частина речення є питальною, тоді в кінці 
складнопідрядного речення з  непрямим питанням знак пи-
тання ставимо:

Чи знаєте, хлопці, як високо сокіл
Під небом літає у теплії дні? (Л. Глібов);
Пам’ятаєте, який у мене веселий дід був? (Ю. Янов

ський).
П р и м і т к а  2. Підвищену проти звичайної питальну інтонацію 

можна передавати двома або трьома знаками питання:
Кляті! кляті!
Де ж слава ваша?? На словах! (Т. Шевченко).

П р и м і т к а  3. Складну інтонацію питання / оклику передаємо 
на  письмі двома відповідними знаками ?!:

Се ти, мій чарівниченьку?! (Леся Українка);

2. У кінці вставленого речен-
ня або після вставленого 
слова (словосполучення), 
вимовленого з  питальною 
інтонацією.

— А я замурував був 
у хижі дочку від Германії 
[Німеччини], то в управі 
так шмагали, що — віри-
те? — шкура на мені по-
лопалася (О. Гончар).

Знак оклику (!)
Знак оклику ставимо в  таких позиціях:

Правило Приклад

1. У кінці речення, що вимов-
ляється з окличною інтона-
цією (часто це спонукальні 
речення).

Вдар словом так, 
щоб аж дзвеніло міддю! 
(П. Тичина).

Закінчення таблиці
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П р и м і т к а  1. Знак оклику звичайно ставимо в кінці речень, 
що починаються словами: а, як, який, що (то) за, до чого ж, 
скільки і  под. (у реченнях, що не  є  підрядними): 

Як гарно марилось на шкільній лаві, скільки ро-
билося сміливих, але часом і недосяжних проєктів! 
(М. Коцюбинський)

П р и м і т к а  2. Підвищену проти звичайної окличну інтонацію 
можна передавати двома або трьома знаками оклику:

О мій велетню Самсоне,
Пута розривай!! (О. Олесь);

П р и м і т к а  3. Складну інтонацію оклику/питання передаємо 
на  письмі двома відповідними знаками !?: 

І де та правда!? Горе! Горе! (Т. Шевченко)

2. Після звертань (непоши-
рених або поширених), 
що вимовляються з  вираз-
ною окличною інтонацією.

Україно! Ти в славній бор-
ні не одна (М. Рильський);

Ти, прекрасна вечірняя 
зоре! (Леся Українка)

3. Після вигуків, а  також піс-
ля слів так і  ні, коли вони 
стоять на  початку речення 
й  вимовляються з  вираз-
ною окличною інтонацією.

Ай! як тут гарно! 
(М. Коцюбинський);

Ой! Що се за сопілка? 
Чари! Чари! (Леся Українка)

4. У  кінці вставленого речен-
ня або після вставленого 
слова (сполучення слів), 
вимовлених з окличною ін-
тонацією (відповідні слова 
й  речення в  таких випад-
ках зазвичай виділяються 
з  обох боків тире).

Крізь ночі і віки сіяють 
нам // Сліпучим — ні! — 
животворящим сяйвом // 
Озера милі! (М. Рильський)

Закінчення таблиці
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Опанування правил у  початкових класах

Спостереження над розділовими знаками в  кінці речення 
починаються в  першому класі. У  другому класі пропонуємо 
ознайомитися з правилами вживання розділових знаків у кінці 
речення.

Крапку ставимо в  кінці речення, у  якому про щось роз-
повідають (розповідне речення) або спонукають до  чогось 
(спонукальне речення):

Дятел бадьоро стукотить по дереву. 
Принеси, мені, будь ласка, зошит.

Знак питання ставимо в кінці речення, у якому про щось 
запитують (питальне речення):

А чому так радість сяє у віченьках діток малих?

Знак оклику ставимо в  кінці розповідного або спону-
кального речення, яке виражає радість, захоплення, заклик 
(окличне речення):

Як чудово в лісі! Хай буде мир!

Для закріплення пропонуємо тренувальні вправи.

 �Перевірте, чи правильно поставлені розділові знаки в кінці 
речень. Спишіть, виправляючи помилки.
Яку користь дають нам книги! Книги ведуть тебе в ча

рівний світ? Людина, яка любить і вміє читати, — щасли
ва? У неї так багато друзів, Друзі ті — книги.
Любіть і шануйте книги?

 �Поставте розділові знаки в  кінці речень.
Хочеш, я розповім тобі про нашу школу
Навколо школи ростуть квіти
У шкільному садку цвітуть яблуні й вишні А най

більше прикрашають школу дитячі голоси
До чого ж гарна наша школа навесні

 �Прочитайте текст. Оберіть той розділовий знак, який, 
на  вашу думку, доречний у  кінці речення.

Уживання розділових знаків
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Із якою пошаною оспівані криниці в піснях та леген-
дах(.?!) Як багато їх на безмежній українській землі(?!) 
А яка криниця без зелені(?!) Традиційно обіч них висад-
жують калину(.!) Це дерево не тільки прикрашає місце, 
а й оберігає воду від спеки(.?) У дбайливих господарів 
обіч криниці є ще й клумби з квітами, чепурненька лав-
ка, відерце й полив’яний кухоль(.!) Пийте на здоров’я(.!) 
(За В. Скуратівським).

 � Зберіть «розсипані» речення й запишіть їх, ставлячи в кінці 
потрібні розділові знаки.
зиму, За, що, любиш, ти
мед, Який, свіжий, же, духмяний, і
вранішню, Жайворонок, пісню, заспівав
У, до, ідемо, театру, четвер

Для подальшого формування пунктуаційних навичок про-
понуємо застосувати наведені нижче вправи.

Аналізуймо!
ЛІНГВІСТИЧНА КАЗКА  

«РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ»
У царстві Мови чого тільки цікавого не зустрінеш.
Але якось одна фея запримітила невеличкий буди-

ночок. Він був охайний, гарно прибраний. Фея захотіла 
зустрітися з господарями цього дому. Господарі виявилися 
дуже чемними. Вони запросили чарівницю до будинку. 
Пригостили чаєм з м’ятою та материнкою. І стали зна-
йомитися з гостею. Першою вийшла пані Крапка, яка 
розповіла, що вона завжди є закінченням розповідного 
речення, а її друзями виявилися знаки Оклику і Питання. 
Вони були дуже чемними, бо часто поступалися місцем 
Крапці. Дуже поважним був знак Тире. А паняночка Кома 
була такою чепурною! Вона часто зупиняла деякі слова 
в реченнях. Вельмишановна Велика буква розповіла про 
свою місію на початку речення.

Уживання розділових знаків
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Дуже сподобалося феї гостювати у розділових знаків. 
Особливо зачарувало їхнє злагоджене життя. І досі вони 
насолоджуються ним.

 �Про що ви дізналися з  тексту казки? Які розділові знаки 
існують у  мові?

Лінгвістичне дослідження

 �Прочитайте прислів’я та приказки. Поясніть розділові знаки 
наприкінці речення.
Яка головонька, така й розмовонька! Умієш говори-

ти — умій слухати. З пустого в порожнє переливати! 
Наговорили, що наварили, а глянь — аж нічого. Багато 
наговорено, та мало сказано.

Інтерактивна вправа «Конструктор»

 � З  поданих слів складіть речення. Поясніть розділові знаки 
наприкінці речень.
1) на, наше, подвір’я, росте, великий, кущ, калина
2) весна, він, зацвітає, білим, цвіт
3) калинові, ягоди, дуже, корисні, для, здоров’я, лю-

дина
4) обов’язково, вживай, ці, чудові, дари, природа
5) ти, завжди, будеш, здоровим

Інтерактивна вправа «Редактор»

 � Запишіть, розбиваючи текст на  речення. Вставте розділові 
знаки.

РІДНА МОВА
Юний друже! Скрізь із тобою завжди крокує рідна 

мова Перших слів української мови тебе навчила мама 
Пер лини рідного слова щодня відкриває для тебе перша 
вчи телька Мова веде тебе на вершини знань Вивчай свою 
рідну мову Вона — твій найкращий і надійний друг та по-
радник у житті

Уживання розділових знаків
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Кома між однорідними членами речення

Кому у  простому реченні ставимо в  таких позиціях:

1. Між однорідними членами речення, не  поєднаними спо-
лучниками: 
Під вікнами насадила Ганна бузку, любистку, півни-

ків та півонії (І. НечуйЛевицький).

2. Між однорідними членами речення, поєднаними двома або 
більше єднальними і розділовими повторюваними сполуч-
никами: і… і (й… й), ні… ні (ані… ані), то… то (не то… 
не  то), або… або, чи… чи (чи то… чи то): 
А тим часом місяць пливе оглядать / І небо, і зорі, 

і землю, і море (Т. Шевченко).

3. Між однорідними членами речення, поєднаними проти-
ставними сполучниками а, але, та  (= але), однак, проте 
(а проте), зате, так, хоч (хоча) та  ін.: 
Не слів мені, а стріл крилатих, вогняних! (О. Олесь).

Опанування правил  
у  початкових класах

 �Прочитайте правила. Знайдіть у реченнях однорідні члени.  
Поясніть, чому в першому реченні між однорідними члена-
ми кому не  ставимо, а  в другому  — ставимо.

Однорідні члени речення — слова, що стосуються одно-
го і  того  ж члена речення й  відповідають на  одне й  те саме 
питання. Однорідні члени речення вимовляються з  перелічу-
вальною інтонацією. 

Між однорідними членами речення, не  поєднаними спо-
лучниками, ставимо кому.

Однорідними можуть бути головні та  другорядні члени 
речення.

Петрик і Катруся йшли до школи. Василько, Данилко, 
Марійка, Даринка грали у футбол.

Уживання розділових знаків
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 �Прочитайте текст. Спишіть речення з однорідними членами.
Настала золота осінь. Марійка та Василько бігали 

алеями міського парку і збирали різнобарвні листочки — 
червоні, жовті, коричневі, з зеленими прожилками. Вони 
всі були такі різні й такі гарні, що хотілося набрати як-
найбільше. Мама просила назбирати таких листочків, 
аби потім їх скласти до товстої книжки, а взимку робити 
аплікації… (За Ю. Смаль).

 �Прочитайте текст. Доведіть, що в  тексті є  речення з  друго-
рядними однорідними  членами.
Перший сніг цього року випав дуже рано, ще на по-

чатку листопада. Він був мокрим, липким і свого запаху 
ще не мав. Пахнув прілим листям, присохлими бур’янами 
й утомленим вітром, який завжди в лісі трохи розгубле-
ний, а часом і боязкий (За І. Андрусяком).

 �Прочитайте текст. Поміркуйте, у  якому реченні бракує 
розділових знаків. Спишіть це речення, поставте коми між 
однорідними членами.
Якось бавився в ніжній зеленій траві хтось маленький 

м’якенький і смугастий. Малюк народився зовсім нещо-
давно і ще не тямив, хто він такий. Та й з’ясувати це було 
доволі важко. Вранці лагідна матуся казала: «Сонечко 
моє, час прокидатися!» Якщо маля надто забруднювалося, 
мама журила: «Ну й свинка ж ти моя…» А якщо він був 
чистенький та охайний, називала його квіточкою. Коли 
Смугастик сердито супився, якщо мама зарано кликала 
його з прогулянки додому, вона усміхалася: «Не дивись 
на мене вовчиком!» Коли, засинаючи, синочок муркотів 
до мами, то ставав «маминим кошенятком». Ну як тут 
не заплутатися?.. (За Т. Стус).

Розділові знаки при звертанні
 �Прочитайте правило. Знайдіть у  реченнях звертання. 
Додайте розділові знаки при звертаннях.
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Коли звертання стоїть на  початку речення, то його виді-
ляємо комою або знаком оклику:

Веснонько, на тебе чекала вся земля. Мамо! Ми біля 
тебе, як біля сонця.

Коли звертання стоїть у  середині речення, то його з обох 
боків виділяємо комами:

Гарно, діти, в липні жити! (Олена Журлива)

Коли звертання стоїть у  кінці речення, то кому ставимо 
перед звертанням:

Ми всі твої діти, земле!

 ! Іменники, що використовуються як звертання, вживаються 
в  кличному відмінку: 

Дякую вам, діду, за мед.
1. Весно весно весняночко Прийди до нас паняночко! 

(Із народної творчості) 2. Мамо мамо глянь швиденько: 
під вікном розцвів бузок (Ніна Калюжна). 3. Подивіться 
людоньки на галузочці гойдається веснонька в синій блу-
зочці (Ганна Могильницька). 4. Ти мамусю наймиліша, 
в цілім світі — найрідніша (Любов Голота). 5. Не пий 
півнику води, на морозі не ходи! (Анатолій Камінчук).

 �Доповніть речення звертаннями до персонажів українських 
народних казок.
1. … чи ти пила, чи ти їла? 2. Ні … не пила і не їла; 

бігла через місточок та вхопила кленовий листочок.  
3. … несе мене лиска по каменю мосту на своєму хвосту. 
4. … візьміть мене на крилята. 5. Мерзни, мерзни … .  
6. Ловись … велика й маленька. 7. Не їж мене … я тобі 
пісеньку заспіваю.

Д о в і д к а:  вовчий хвосте, кізонько, котику-братику, ді-
дусю, гуси-лебедята, рибко, вовче.

Для подальшого формування пунктуаційних навичок про-
понуємо застосувати наведені нижче вправи.

Уживання розділових знаків
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Аналізуймо!

 �Прочитайте казку. Виконайте завдання.
ЗВЕРТАННЯ

В одному далекому королівстві жив король Мовознав-
ство. У нього було дуже багато знайомих графів, що підко-
рялися йому та разом складали його королівство. Король 
вправно керував своїм королівством, хоч це й було досить 
важко, бо в кожному графстві виникало багато суперечли-
вих запитань. Одного разу прийшов до Мовознавства граф 
Звертання, бо він не знав, у кого з графів йому можна 
просити допомоги. Він сказав:

— Шановний повелителю, ви не могли б узяти мене 
до себе в королівство? Я б вам за це щиро віддячив у май-
бутньому!

На це король відповів:
— Якщо ти так бажаєш цього, ми зберемо раду з моїх 

графів і вирішимо, чи не будеш ти нам зайвий!
На раді довго сперечались, особливо був проти граф 

Синтаксис. Він казав:
— Куди ми його дінемо? У мене й так багато друго-

рядних членів речення!
Король зауважив:
— Звертання стане нам у пригоді в майбутньому.
Але граф Синтаксис не здавався:
— Як же ми будемо виділяти його на письмі?
Тут до суперечки долучилася графиня Пунктуація:
— Якщо вже він такий корисний, то я можу всередині 

речення виділяти його з обох боків комами, а на початку 
і в кінці — з одного боку.

Тоді король сказав:
— Нехай Звертання не буде членом речення і не від-

повідатиме на жодне запитання.
Тут і граф Синтаксис заспокоївся і дав згоду.
Відтоді живе в цьому королівстві звертання і на славу 

служить своєму краю.

Уживання розділових знаків
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 � Що таке звертання? (Звертання — це слово або сполу-
чення слів, які називають особу чи предмет, до яких 
звертається мовець.)

 � Де може стояти звертання?
 � Як інтонаційно виділяється звертання?
 � Як виділяються звертання на  письмі?
 � Які є  види звертань за  будовою? Наведіть приклади.

Лінгвістичне дослідження

 �Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Визначте 
в  реченнях звертання, зверніть увагу на  його місце в  кож-
ному реченні. Поясніть розділові знаки. Якою частиною мови 
виражене звертання?
1. Україно, ти для мене диво (Василь Симоненко). 

2. Ти стоїш на узбіччі дороги, калино (Євген Гуцало). 
3. Чом ти зажурився, чоловіче? 4. Над тобою, бандуристе, 
небо чисте. Пригорни сестру-бандуру, бандуристе! (Петро 
Перебийніс).

Пунктуаційний практикум

 � Запишіть речення. Розставте пропущені розділові знаки.
І зберіг я тільки ненечко скарб один, що ти дала, зо-

лоте, як зірка, сердечко.
Ясні зорі, тихі води — то земля твоя мій сину.
Мир і любов Україно неси, сяй для планети, як сонце 

краси.

Вибірково-розподільна робота

 �Прочитайте прислів’я. Випишіть лише звертання.
1. На тобі, Гаврило, що мені немило! 2. На тобі, не-

боже, що мені негоже! 3. Антошку! Їж потрошку, лише 
не з’їж ложку! 4. Хапай, Петре, поки тепле! 5. З Богом, 
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Парасю, як люди трапляються! 6. Ні сіло, ні впало, давай, 
бабо, сало! (Народна творчість).

 �Прослухайте речення. Випишіть поширені й непоширені 
звертання у два стовпчики.
1. Повій, вітре тихесенький, з-за синього моря та при-

неси в Україну козацькую волю! (Олександр Кониський). 
3. Вкраїно дорога, я із твоїх долонь зійшла у білий 
світ (Любов Забашта). 4. Вечірнє сонце, дякую за день! 
(Ліна Костенко). 5. Сонце! Я тобі вдячний (Михайло 
Коцюбинський).

Інтерактивна вправа «Конструктор»

 �Доповніть речення звертаннями до персонажів українських 
народних казок. 
— Коли б мені ту дівчину за себе взяти, та ще  

коли б млин і ставочок, то я б у млині сидів та й хліб 
мав би, поки мого віку.

А дід-батько й каже:
— Добре, … , так і буде! («Названий батько», звертан-

ня: синку.)

Бідний брат прийшов додому, думав, думав та й зажу-
рився. А в нього була дочка Маруся. Вона й питається:

— Чого ви, … , зажурилися? Що пан казав? («Мудра 
дівчина», звертання: тату.)

 �Складіть і  запишіть речення, у яких подані слова та слово-
сполучення були  б у  ролі звертань. Укажіть звертання по-
ширені й  непоширені.

I  в а р і а н т :  Україна, рідна земля
I I  в а р і а н т :  Вулиці мого дитинства, друзі

Уживання розділових знаків
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