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Âñòóï

§ 1.    Ïîíÿòòÿ ïðî óêðà¿íñüêó ë³òåðàòóðíó ìîâó

Ïðî÷èòàéòå âèðàçíî ³ âäóìëèâî â³ðø Â. Ñàì³éëåíêà.
Ä³àìàíò äîðîãèé íà äîðîç³ ëåæàâ, –
Òèì âåëèêèì øëÿõîì ëþä óñÿêèé ìèíàâ,
² í³õòî íå ï³çíàâ ä³àìàíòà òîãî.
Éøëè áàãàòî ëþäåé ³ òîïòàëè éîãî.
Àëå ðàç òèì øëÿõîì õòîñü ÷óäîâíèé ³øîâ,
² â ïèëó íà øëÿõó ä³àìàíò â³í íàéøîâ.
Êàì³íåöü äîðîãèé â³í îäðàçó ï³çíàâ,
² äîäîìó ïðèí³ñ, ³ ãàðíåíüêî, ÿê çíàâ,
Îáðîáèâ, îáòî÷èâ äèâíèé òîé êàì³íåöü...
Òàê â ïèëó íà øëÿõó íàøà ìîâà áóëà,
² ìèñëèâà ðóêà ¿¿ ç ïèëó âçÿëà.
Ïîëþáèëà ¿¿, îáðîáèëà ¿¿,
Ïîëîæèëà íà íþ óñ³ ñèëè ñâî¿,
² â íàðîäíèé â³íåöü, ÿê â îïðàâó, ââåëà,
², ÿê çîðþ ÿñíó, âèùå õìàð ï³äíåñëà...

  Ïîÿñí³òü çíà÷åííÿ ñëîâîñïîëó÷åííÿ ìèñëèâà ðóêà.
  ßê âè ãàäàºòå, ÷îìó àâòîð ïîð³âíþº íàøó ìîâó ç ä³àìàíòîì?
  Âèçíà÷òå ãîëîâíó äóìêó â³ðøà.

Óêðà¿íñüêèé íàðîä ³ éîãî ìîâà ìàþòü ãëèáîê³ ³ñòîðè÷í³ êî ðåí³. 
Íàéäàâí³øèìè ñõ³äíîñëîâ’ÿíñüêèìè òåðèòîð³ÿìè, íà ÿêèõ ñôîðìó-
âàëàñÿ äàâíÿ óêðà¿íñüêà ìîâà, áóëè Íàääí³ïðÿíùèíà, Ïîë³ññÿ, 
Ïîä³ëëÿ, Ïðèêàðïàòòÿ, Áóêîâèíà é Ãàëè÷èíà, ÿê³ çãîäîì óòâîðèëè 
ºäèíó äåðæàâó – Êè¿âñüêó Ðóñü.

Ç ïðèéíÿòòÿì õðèñòèÿíñòâà 988 ð. ïåâíó ðîëü â ³ñòîð³¿ ðîçâèòêó 
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè â³ä³ãðàëà ñòàðîñëîâ’ÿíñüêà ìîâà (ç ïîõîäæåííÿ – 
ñòàðîáîëãàðñüêà), ùî âçÿëà íà ñåáå ðîëü ìîâè öåðêâè é îñâ³òè. 

Ó	äðóã³é	ïîëîâèí³	XVI–XVII	ñòîë³òòÿ	â	Óêðà¿í³	ïî÷èíàºòüñÿ	
êíèãîäðóêóâàííÿ (ç 1571 ð.), âèõîäÿòü ïåðø³ ñëîâíèêè ³ ãðàìàòèêè, 
ç’ÿâëÿºòüñÿ â³ðøîâàíà ë³òåðàòóðà, êîçàöüê³ ë³òîïèñè, áóðõëèâî ðîç-
âè âàºòüñÿ íàðîäíîïîåòè÷íà òâîð÷³ñòü. Öåé ïåð³îä õàðàêòåðèçóºòüñÿ 
ïåðøèìè ñïðîáàìè çàïðîâàäèòè óêðà¿íñüêó ðîçìîâíó ìîâó äî ë³òåðà-
òóðíîãî	âæèòêó.	Àëå	äî	ê³íöÿ	XVIII	ñòîð³÷÷ÿ	óêðà¿íñüêà	ë³òåðàòóðíà	
ìîâà çáåð³ãàëà êíèæí³ òðàäèö³¿, à óêðà¿íñüêà íàðîäíà ìîâà ôóíêö³î-
íóâàëà ïåðåâàæíî â òåðèòîð³àëüíèõ ä³àëåêòàõ.
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Ç ïóáë³êàö³¿ 1798 ð. «Åíå¿äè» ². Êîòëÿðåâñüêîãî, ïèñàíî¿ æèâîþ 
íàðîäíîþ ìîâîþ, ðîçïî÷àëîñü ñòàíîâëåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðíî¿ 
ìîâè íà íàðîäí³é îñíîâ³. Ùå ÿñêðàâ³øå áàãàòñòâî íàðîäíî¿ ìîâè 
âèÿâèëîñÿ ó ï’ºñàõ «Íàòàëêà-Ïîëòàâêà» òà «Ìîñêàëü-÷àð³âíèê».

Øëÿõîì ². Êîòëÿðåâñüêîãî ï³øëè Ã. Êâ³òêà-Îñíîâ’ÿíåíêî, 
Ï. Ãóëàê-Àðòåìîâñüêèé, ª. Ãðåá³íêà. Çàâåðøèâ öåé ïðîöåñ Ò. Øåâ-
÷åíêî, ÿêèé ïîºäíàâ óñå êðàùå, ùî áóëî â íàðîäíîðîçìîâí³é, 
ôîëüêëîðí³é òà êíèæí³é òðàäèö³ÿõ. Ñâîºþ òâîð÷³ñòþ â³í ï³äí³ñ 
óêðà¿íñüêó ìîâó íà òàêó âèñîòó, ùî ââåñü ñâ³ò çì³ã ïîáà÷èòè: öå 
îäíà ç íàéáàãàòøèõ ìîâ. 

Çà öå éîãî íàçèâàþòü îñíîâîïîëîæíèêîì óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóð-
íî¿ ìîâè.

Òðàäèö³¿ Ò. Øåâ÷åíêà ïðîäîâæèëè, ðîçâèíóëè é çáàãàòèëè 
². Ôðàíêî, Ëåñÿ Óêðà¿íêà, Ì. Êîöþáèíñüêèé, ². Íå÷óé-Ëåâèöüêèé, 
Â. Âèííè÷åíêî, Ì. Ðèëüñüêèé, Î. Äîâæåíêî, Î. Ãîí÷àð, Ì. Ñòåëüìàõ, 
Ë. Êîñòåíêî, Ãð. Òþòþííèê òà ³íø³ ïèñüìåííèêè.

Óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðíà ìîâà – öå âèñîêîðîçâèíåíà ³ íàëåæíî 
óíîðìîâàíà çàãàëüíîíàðîäíà ìîâà, ÿêà óñï³øíî çàäîâîëüíÿº âñ³ 
ìàòå ð³àëü íî-âèðîáíè÷³ òà äóõîâí³ ïîòðåáè ñóñï³ëüñòâà: îáñëóãîâóº 
äåðæàâíó ä³ÿëüí³ñòü, êóëüòóðó, ïðåñó, õóäîæíþ ë³òåðàòóðó, íàóêó, 
òåàòð, îñâ³òó, ïîáóò ëþäåé.

Ë³òåðàòóðíà ìîâà – âèùà ôîðìà âèÿâó óêðà¿íñüêî¿ çàãàëüíîíà-
ðîäíî¿ (íàö³îíàëüíî¿) ìîâè. Âîíà, íà â³äì³íó â³ä òåðèòîð³àëüíèõ 
ä³àëåêò³â, çðîçóì³ëà óñ³ì óêðà¿íöÿì, ôóíêö³îíóº ³ â óñí³é, ³ â 
ïèñüìî â³é ôîðì³, âèêîíóº âñ³ ñóñï³ëüí³ ôóíêö³¿ ³ º óíîðìîâàíîþ.

  Íàçâ³òü îñíîâí³ åòàïè ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðíî¿ ìîâè.
  Êîãî ³ ÷îìó ââàæàþòü ¿ ¿ çà÷èíàòåëåì?
  ×îìó Ò. Øåâ÷åíêà íàçèâàþòü îñíîâîïîëîæíèêîì óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðíî¿ ìîâè?
  ×èì óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðíà ìîâà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ¿¿ òåðèòîð³àëüíèõ âèÿâ³â  (ä³àëåê

ò³â) íàðîäíî¿ ìîâè?

Ïðî÷èòàéòå òåêñò.
Óêðà¿íñüêà ìîâà äèâóº é çàõîïëþº. Ïåðø çà âñå âðàæàº ¿¿ ñèíîí³ì³÷íå 

áàãàòñòâî, ð³çíîìàí³òí³ñòü ä³àëåêòíèõ ôîðì, ¿¿ áåçìåæí³ñòü. Âîíà ÿñíà ³ 
ïîâíîãîëîñà.

Óêðà¿íñüêà ìîâà – öå ìîðå, â ÿêîãî íåìàº äíà é áåðåã³â ³ ÿêå íàñò³ëüêè 
áàãàòîìàí³òíå é íåâè÷åðïíå, ùî í³êîëè íå âñòàíîâèòè éîìó ìåæ³. Ìîâà 
ìîæå çâó÷àòè ð³çíîìàí³òíî: ïî-ïðîñòîìó é íàéâèøóêàí³øå. Íåþ ëåãêî 
ïåðåäàâàòè íàéòîíø³ íàñòðî¿. Íàäàºòüñÿ âîíà é äî íàéïîâàæí³øîãî ìèñëåííÿ 
é òâîðåííÿ. Â íå¿ ðóõîìèé íàãîëîñ, ³ ¿¿ âàæêî ââ³áðàòè â ïîñò³éí³ ãðàìàòè÷í³ 
ôîðìè. Áî âîíà æèâà, ì³íëèâà, ïëèííà ³ íåîäíîì³ðíà. Ñëîâíèêîâèé ¿¿ çàïàñ 
òàê ñàìî íåçì³ðåííèé. Íà ¿¿ îñíîâ³ ãàðíî òâîðÿòüñÿ íåîëîã³çìè. Ç íåþ ïðîñòî 
³ íàä³éíî, áî âîíà – äóøà íàøî¿ íàö³¿.

(За Â. Øåâ÷óêîì)

  Ïðî ÿê³ âëàñòèâîñò³ (ðèñè) óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ãîâîðèòü àâòîð?
  Âèñëîâòå âëàñí³ äóìêè ùîäî çíà÷åííÿ ³ áàãàòñòâà ð³äíî¿ ìîâè.
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§ 2. Ñèíòàêñèñ ³ ïóíêòóàö³ÿ

Ïðî÷èòàéòå «Ìîëèòâó äî ìîâè».
Ìîâî! Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå ìîãî íàðîäó! Ç ÷îðíî-

çåìó, ç ëþáèñòêó, ì’ÿòè, ðÿñòó, ºâøàí-ç³ëëÿ, ç ðîæ, 
ç äí³ïðîâñüêî¿ âîäè, â³ä çîð³ é ì³ñÿöÿ íàðîäæåíà.

Ìîâî íàøà! Ìóäðà Áåðåãèíå, ùî íå äàâàëà 
ïîãàñíóòè çåëåíîìó âîãíèùó ðîäó íàøîãî é òðèìàëà 
íàðîä íà íåáåñíîìó îë³ìï³ âîëåëþáíîñò³, ñëàâè é 
ãîðäîãî äóõó.

Ìîâî! Âåëè÷íà ìîëèòâî ó ñâî¿é íåðîçä³ëüí³é 
Òð³éö³, ùî ºñè òè ³ Áîã-Ëþáîâ, ³ Áîã-Â³ðà, ³ Áîã-Íàä³ÿ! 
Ìîâî, ùî ñòîÿëà íà ÷àòàõ êîëî â³âòàðÿ íàøîãî Õðàìó 
é íå âïóñêàëà òóäè çëîãî äóõà ñêâåðíîòè, çëîãî äóõà 
âèðîäæåííÿ, çëîãî äóõà ãàíüáè.

...Ñòîþ ïåðåä òîáîþ íà êîë³íàõ ³ áëàãàþ çà âñ³õ: «Ïðîñòè æ íàñ 
ãð³øíèõ. Ïîâåðíèñÿ äî íàøî¿ õàòè... Ïðîñòè! Âîñêðåñíè! Ïîâåðíèñÿ! 
Âîçðîäèñÿ! Çàáóÿé â³÷íèì ³ â³÷íèì ñëîâîì!..» (За Ê. Ìîòðè÷)

  Ç ÿêèìè ñëîâàìè äî ìîâè çâåðòàºòüñÿ ïèñüìåííèöÿ? ßê âè ¿õ ðîçóì³ºòå?
  Çà ùî àâòîð ïðîñèòü ó ìîâè ïðîùåííÿ?
  Âèçíà÷òå âèäè ðå÷åíü çà ìåòîþ âèñëîâëþâàííÿ òà åìîö³éíèì çàáàðâëåííÿì. 

Ïîÿñí³òü âæèâàííÿ ðîçä³ëîâèõ çíàê³â â ê³íö³ ðå÷åíü.
  Ñêëàä³òü ³ çàïèø³òü òðè ïèòàííÿ äî òåêñòó «Ìîëèòâè».
  Çíàéä³òü ðå÷åííÿ ç îäíîð³äíèìè ÷ëåíàìè. Ïîÿñí³òü âæèâàííÿ ðîçä³ëîâèõ çíàê³â 

ïðè íèõ. Ïðèãàäàéòå ïðàâèëà, ÿê³ ðåãóëþþòü âèä³ëåííÿ íà ïèñüì³ îäíîð³äíèõ ÷ëåí³â 
ðå÷åííÿ.

  ×è º ó òåêñò³ ðå÷åííÿ ³ç çâåðòàííÿì? ßê çâåðòàííÿ âèä³ëÿºòüñÿ â óñíîìó ³ ïèñåìíîìó 
ìîâëåíí³?

  Âèçíà÷òå ïðÿìó ìîâó ³ ñëîâà àâòîðà â îñòàííüîìó àáçàö³. Ïðèãàäàéòå âèâ÷åí³ 
ïðàâèëà ùîäî íàïèñàííÿ ðå÷åíü ç ïðÿìîþ ìîâîþ. Äîáåð³òü âëàñí³ ïðèêëàäè íà 
êîæíå ³ç ïðàâèë.

Ñïèø³òü, âñòàâëÿþ÷è ïðîïóùåí³ ë³òåðè òà ðîçä³ëîâ³ çíàêè. Ïîÿñí³òü îðôîãðàìè òà 
ïóíêòîãðàìè.
1. ß ëþáëþ ÷àð³âíó ì...ëîä³þ óêðà¿íñ...êî¿ íàðîäíî¿ ï³ñí³ õâ...ëþþ÷ó 

êðàñó óêðà¿íñ...êî¿ ìóçèêè ïð...êðàñíó óêðà¿íñ...êó ìîâó, ÷óäîâó íàðîäíó 
ãîâ³ðêó. (Ì. Ãîðüêèé) 2. ß ëþáëþ Óêðà¿íó áðàòí...îþ ëþáîâ’þ... Ëþáëþ çà 

Ïîâòîðåííÿ òà 
óçàãàëüíåííÿ âèâ÷åíîãî







11

ï³ñåí...³ñòü â...ëè÷àâ³ñòü ³ ì...ÿêèé ãóìîð íàðîäíî¿ ìîâè. Öÿ ìîâà æ...âèëà 
³ ïî...òè÷íèé ãîëîñ Òàðàñà Øåâ÷åíêà ³ ³ñêðîìåòíó ³ðîí³þ â³÷íîãî ñëîâà 
Ãîãîëÿ.	(За Ì. Àëåêñººâèì)

  Ðîçáåð³òü ðå÷åííÿ çà ¿õ ÷ëåíàìè. ßê³ ç íèõ º îäíîð³äíèìè? ßê âîíè ç’ºäíàí³ ì³æ 
ñîáîþ? Âèçíà÷òå òèï ðå÷åíü çà ñòðóêòóðîþ.

  Ñêëàä³òü ðå÷åííÿ ç îäíîð³äíèìè ï³äìåòàìè é ïðèñóäêàìè.

Ïðî÷èòàéòå. Ïîÿñí³òü çì³ñò êîæíîãî âèñëîâëþâàííÿ.
1. Ìîâà – öå âåëè÷åçíà ïðàöÿ ö³ëîãî ïîêîë³ííÿ. (Ì. Ðèëüñüêèé) 2. Ñëîâî – 

çáðîÿ. ßê óñÿêó çáðîþ, éîãî òðåáà ÷èñòèòè é äîãëÿäàòè. (Ì. Ðèëüñüêèé) 
3. Íàøà ìîâà æèâå, ðîçâèâàºòüñÿ ³ ñüîãîäí³... ²ñêðèñòèé ãóìîð ³ ñàòèðà, ³ 
ïèëüíà ñïîñòåðåæëèâ³ñòü – âñå òóò º. (Î. Ãîí÷àð) 4. Æèòè – öå íå çíà÷èòü 
ò³ëüêè áðàòè, à é äàâàòè. (Ä. Òêà÷)

  Âèçíà÷òå ãðàìàòè÷íó îñíîâó êîæíîãî ðå÷åííÿ. Ïîÿñí³òü âæèâàííÿ ðîçä³ëîâèõ çíàê³â. 
  Ïðèãàäàéòå ³ ïðîêîìåíòóéòå îñíîâí³ ïðàâèëà âæèâàííÿ òèðå ³ äâîêðàïêè â ïðîñòî

ìó ðå÷åíí³.

Ñïèø³òü, âñòàâëÿþ÷è ïðîïóùåí³ áóêâè ³ ðîçä³ëîâ³ çíàêè.
1. Ìîâà öå âñ³ ãëèáè...³ ïëàñòè äóõîâíîãî æè...ÿ íàðîäó éîãî ³ñòîðè÷íà 

ïàì...ÿòü íàéö³...³øå íàäáà...ÿ â³ê³â. Ìîâà öå ùå é ìóçèêà ì...ëîäèêà ôàðáè 
áó...ÿ ñó÷àñíà õóäîæíÿ ³íò...ë...êòóàëüíà ³ ìèñëå...ºâà ä³ÿëüí³ñòü íàðîäó. 
(Î. Ãîí÷àð) 2. Æè...ÿ ïðîæèòè íå ïîëå ï...ð...éòè. (Íàð. òâ.) 3. ×àð³âíèé 
ñâ³ò ïëèâå ïåðåä³ ìíîþ ñèí³ âîäè á³ë³ ï³ñêè õàòè íà â...ñîêèõ á...ðåãàõ. 
(Î. Äîâæåíêî) 4. ² ìîðå ³ îç...ðî ³ ñèí³é â...ñîêèé éîãî áåð...ã ³ ø...ðîêèé ñòåï 
âñå áóëî çàëèòå ãàðÿ÷èì ìàð...âîì ³ ïð...êðèòå... ëå...êèì ñèâèì òóìàíîì. 
(². Íå÷óé-Ëåâèöüêèé)

Ïðî÷èòàéòå ðå÷åííÿ. ßê³ ç íèõ ñêëàäí³? Äîâåä³òü, ùî íå ïîìèëÿºòåñÿ.
1. Òèõåñåíüêèé âå÷³ð íà çåìëþ ñïàäàº, ³ ñîíöå ñ³äàº â òåìíåñåíüêèé 

ãàé. (Â. Ñàì³éëåíêî) 2. Íå âåðòàþòüñÿ òðè áðàòè, ïî ñâ³òó áëóêàþòü, à 
òðè øëÿõè øèðîê³¿ òåðíîì çàðîñòàþòü. (Ò. Øåâ÷åíêî) 3. ×è ò³ëüêè òåðíè 
íà øëÿõó çíàéäó, ÷è ñòð³íó, ìîæå, äå ³ êâ³ò áàðâèñòèé? (Ëåñÿ Óêðà¿íêà) 
4. Õîò³â áè ÿ çíàòè, ïðî ùî òîé ñòðóìî÷îê ó ìð³ÿõ ñâî¿õ ãîìîíèòü ì³æ 
òðàâîþ? (Ï. Òè÷èíà) 5. Ëèø òèì ëþäèíà äîðîæèòèìå âñå æèòòÿ, ùî äàëîñÿ 
¿é äîðîãîþ ö³íîþ. (Â. Ñóõîìëèíñüêèé) 6. Òèõî çëåò³ëè ëåáåä³ á³ë³, òèõî íà 
âîäó ñ³äàþòü, ïëåùóòüñÿ í³æíî â òðåïåòí³é õâèë³, áðèçêàìè ðàéäóãè ãðàþòü. 
(Ì. Ðèëüñüêèé)

  ßê (çà äîïîìîãîþ ÷îãî) ïîºäíàí³ ì³æ ñîáîþ ÷àñòèíè ñêëàäíèõ ðå÷åíü?
  Ïîÿñí³òü ïóíêòîãðàìè ó êîæíîìó ðå÷åíí³.

Ñïèø³òü âèñëîâëþâàííÿ â³äîìîãî â÷åíîãî ³ ïåäàãîãà Â. Ñóõîìëèíñüêîãî, âñòàâëÿþ÷è 
ïðîïóùåí³ ðîçä³ëîâ³ çíàêè. Àðãóìåíòóéòå âèá³ð êîæíîãî.
Ñëîâî íàéòîíøå äîòîðêàííÿ äî ñåðöÿ. Âîíî ìîæå ñòàòè ³ í³æíîþ çàïàø-

íîþ êâ³òêîþ ³ æèâîþ âîäîþ ùî ïîâåðòàº â³ðó â äîáðî ³ ãîñòðèì íîæåì 
³ ðîçæàðåíèì çàë³çîì ³ áðóäîì. Ìóäðå ³ äîáðå ñëîâî ìàº ðàä³ñòü íåðîçóìíå ³ 
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çëå íåîáäóìàíå ³ íåòàêòîâíå ïðèíîñèòü á³äó. Ñëîâîì ìîæíà âáèòè é îæèâèòè 
ïîðàíèòè ³ âèë³êóâàòè ïîñ³ÿòè òðèâîãó é áåçíàä³þ ³ îäóõîòâîðèòè ðîçñ³ÿòè 
ñóìí³â ³ çàñìóòèòè âèêëèêàòè ïîñì³øêó ³ ñëüîçè ïîðîäèòè â³ðó â ëþäèíó ³ 
çàðîäèòè íåâ³ðó íàäèõíóòè íà ïðàöþ ³ ñêóâàòè ñèëó äóø³... Çëå íåâäàëå 
íåòàêòîâíå ïðîñòî êàæó÷è íåðîçóìíå ñëîâî ìîæå îáðàçèòè ïðèãîëîìøèòè 
ëþäèíó.

  Ñôîðìóëþéòå ³ çàïèø³òü òåìó ³ ãîëîâíó äóìêó âèñëîâëþâàííÿ.

§ 3. Ôîíåòèêà. Ñëîâîòâ³ð

Ïðî÷èòàéòå âèñëîâëþâàííÿ. Ùî ¿õ îá’ºäíóº?
1. Ç óñ³õ ïðîÿâ³â íàðîäíîãî äóõó íàéá³ëüøå âïëèâàº íà óñâ³äîìëåííÿ 

óêðà¿íñüêîãî íàðîäó éîãî ï³ñíÿ. Íå ò³ëüêè òîìó, ùî âîíà º òàêà áàãàòà 
³ ãàðíà, àëå îñîáëèâî òîìó, ùî ñàìå â í³é íàéá³ëüøå óêðà¿íñüêîãî äóõó. 
Â í³é òà â áàãàòüîõ íàðîäíèõ îïîâ³äàííÿõ æèâå ùå é òà äàâíÿ Óêðà¿íà, 
îáðàç ÿêî¿ ïî÷àâ óæå â íàðîä³ áë³äíóòè. Òà îáðàç öåé, îäíàê, á³ëüø í³æ ³íø³ 
áóâ	çäàòíèé	ïðîáóäèòè	äóøó	óêðà¿íñüêîãî	íàðîäó.	(За Ç. Íåºäëè) 2. Ó æîä-
í³é êðà¿í³ äåðåâî íàðîäíî¿ ïîåç³¿ íå âèäàëî òàêèõ âåëèêèõ ïëîä³â, í³äå äóõ 
íàðîäó íå âèÿâèâñÿ â ï³ñíÿõ òàê æèâî ³ ïðàâäèâî, ÿê ñåðåä óêðà¿íö³â. ßêèé 
çàõîïëåíèé ïîäèõ òóò, ÿê³ ãëèáîê³, ëþäÿí³ ïî÷óâàííÿ â ï³ñíÿõ, ùî ¿õ ñï³âàº 
êîçàê íà ÷óæèí³! ßêà í³æí³ñòü ó ïàð³ ç ìóæíüîþ ñèëîþ ïðîíèçóº éîãî 
ëþáîâí³ ï³ñí³. Ñïðàâä³, íàðîä, ùî ì³ã ñï³âàòè òàê³ ï³ñí³ ³ ëþáóâàòèñÿ íèìè, 
íå ì³ã ñòîÿòè íà íèçüêîìó ñòóïåí³ îñâ³òè. Ö³êàâî, ùî óêðà¿íñüêà íàðîäíà 
ïîåç³ÿ äóæå ïîä³áíà ³íîä³ ñâîºþ ôîðìîþ äî ïîåç³¿ íàéá³ëüø îñâ³÷åíèõ íàðîä³â 
Çàõ³äíî¿ ªâðîïè. (Ô. Áîäåíøòàäò)

  Ïðèãàäàéòå, ùî âèâ÷àº ôîíåòèêà.
  Ñê³ëüêè ãîëîñíèõ çâóê³â â óêðà¿íñüê³é ìîâ³? ßêèìè áóêâàìè âîíè ïîçíà÷àþòüñÿ?
  Ñê³ëüêè ïðèãîëîñíèõ çâóê³â ó íàø³é ìîâ³? Çà ÿêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè âîíè ðîçð³ç

íÿþòüñÿ?
  Íà ùî âêàçóº ü?
  ßê³ áóêâè çàâæäè ïîçíà÷àþòü äâà çâóêè, à ÿê³ – ëèøå â îêðåìèõ âèïàäêàõ?
  ßê³ çâóêè ïîçíà÷àþòü áóêâîñïîëó÷åííÿ äæ, äç? ×è ìîæóòü âîíè ïîçíà÷àòè äâà 

çâóêè? Çà ÿêèõ óìîâ?
  Çðîá³òü ôîíåòè÷íèé ðîçá³ð âèä³ëåíèõ ñë³â.

Ïðî÷èòàéòå òåêñò.
Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. Õòî íå áóâ çà÷àðîâàíèé íåþ, õòî íå çãàäóº ¿¿, ÿê ñâîº 

áàæàííÿ áóòè êðàñèâèì ³ í³æíèì, ñèëüíèì ³ õîðîáðèì? ßêèé ìèòåöü íå 
áóâ íàòõíåííèé ¿¿ áàãàòþùèìè ìåëîä³ÿìè, áåçìåæíîþ øèðîòîþ ³ êðàñîþ 
¿¿ îáðàç³â, ¿¿ ÷àð³âíîþ ñèëîþ, ùî âèêëèêàº â äóø³ ëþäñüê³é íàéñêëàäí³ø³ 
ïî÷óòòÿ, äóìêè ³ ïðàãíåííÿ âñüîãî, ùî º êðàùîãî â ëþäèí³, ùî ï³äíîñèòü 
¿¿ äî âåðøèí ëþäñüêî¿ ã³äíîñò³, äî ëþäÿíîñò³, äî òâîð÷îñò³. (Î. Äîâæåíêî)

  Çíàéä³òü ó òåêñò³ ñïîð³äíåí³ ñëîâà. Âèïèø³òü ¿õ. Äîäàéòå ñâî¿ ïðèêëàäè. 
  Äî âèä³ëåíèõ ñë³â äîáåð³òü ³ çàïèø³òü ñï³ëüíîêîðåíåâ³.
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  Ïðèãàäàéòå íàçâè ³ ñèìâîë³÷íå ïîçíà÷åííÿ çíà÷óùèõ ÷àñòèí ñëîâà. Äàéòå ¿õ âèçíà
÷åííÿ.

  Ç’ÿñóéòå ìîðôåìíó áóäîâó âèïèñàíèõ ñë³â.

Äàéòå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòü îñíîâà ñëîâà, òâ³ðíà îñíîâà ñëîâà, çíàéä³òü ¿õ ó ïîäàíèõ 
ñëîâàõ.
Ñåëÿíñòâî, ñåëÿíèí, ñåëî; ùåäð³ñòü, ùåäðóâàòè, ùåäðî, ùåäðèé; âåñ³ëëÿ, 

âåñåëèòè, âåñåëåíüêèé, âåñåëî, âåñåëèé; á³ëèé, á³ëèòè, á³ëèçíà, á³ëî; ïòàñòâî, 
ïòàøèíèé, ïòàøåíÿ, ïòàõ, ïòàøíèê, ïòàøíèöÿ, ïòàøà, ïòàøàòè. 

  Íàçâ³òü ³ ïîÿñí³òü îðôîãðàìè â ñëîâàõ. 

Ïðèãàäàéòå îñíîâí³ ñïîñîáè òâîðåííÿ ñë³â, âëàñòèâ³ óêðà¿íñüê³é ìîâ³. Çðîá³òü ñëî âî
òâ³ðíèé àíàë³ç ïîäàíèõ ñë³â ³ çàïèø³òü, çãðóïóâàâøè çà ñïîñîáîì òâîðåííÿ.
ÎÎÍ, ä³ÿëüí³ñòü, ÷åðíåòêà, ïðåãàðíèé, äîâîºííèé, äîáðå, íàäçâóêîâèé, 

çåìëåêîï,	ï³øêè,	á³ëîñí³æíèé,	â³éñüêкîìàò,	ìîëîäü,	äàðóâàòè,	ïðèìîðñüêèé,	
ñîëèòè, ïî-òîâàðèñüêè, ÷îòèðèãðàííèé, çåìëåòðóñ, ã³ðñüêèé, íåñïîê³é, ë³ñî-
ñòåï, êîëþ÷èé, åêñòðàìîäíèé, æîâòî-áëàêèòíèé, òðèêîë³ð, ï³âí³÷íî ìîë-
äîâñüêèé, ï’ÿòäåñÿòèòðüîõê³ëîìåòðîâèé, ïðàâíóê, ÑÍ²Ä.

Çàâäàííÿçìàãàííÿ*. Â³ä ïîäàíèõ ñë³â çà äîïîìîãîþ ñóô³êñàëüíîãî ñïîñîáó óòâîð³òü 
ÿêîìîãà á³ëüøå ñë³â.
Ê³ò, áðàò, ðóêà, â³òåð, ãîëóá, îêî, á³äíèé, ìîëîäèé, Ìîëäîâà, Êèøèí³â, 

Áåëüö³, ÷èòàòè, ó÷èòè.

  Íàçâ³òü ñóô³êñè ïåñòëèâîñò³. ßê³ ùå ñóô³êñè ç îö³ííèì çíà÷åííÿì âè âèêîðèñòàëè? 
Ç ÿêîþ ìåòîþ ìè ¿õ âæèâàºìî? Ñêëàä³òü ðå÷åííÿ ç³ ñëîâàìè, ùî ì³ñòÿòü òàê³ 
ñóô³êñè. 

  Ïðèãàäàéòå ïðàâèëà íàïèñàííÿ ñóô³êñ³â ³ìåííèê³â å÷ê (º÷ê), å÷îê (º÷îê), 
î÷ê, î÷îê. Íàâåä³òü âëàñí³ ïðèêëàäè.

  Çà ÿêèìè ïðàâèëàìè ïèøóòüñÿ ñóô³êñè ïðèêìåòíèê³â îâ, åâ, ºâ, ³â, ¿â?
  Ó ñëîâàõ íåâáëàãàííèé, íåñê³í÷åííèé, ñîëîì’ÿíèé, ãîðîáèíèé, øê³ðÿíèé, 

ñîëîâ’¿íèé ïîçíà÷òå ñóô³êñè. 

Çà äîïîìîãîþ ïðåô³êñ³â ï³ä-, äî-, çà-, ïåðå-, â³ä-, íà-, îá-, ç-, ïðå-, ïðè-, íå-, 
áåç-, àðõ³-, ñóïåð- óòâîð³òü õî÷à á ïî îäíîìó ñëîâó. Çàïèø³òü òâ³ðíå ñëîâî ³ óòâî
ðåíå, ïðåô³êñ ïîçíà÷òå. 

  Ïðèãàäàéòå ïðàâèëà, ùî ðåãóëþþòü ïðàâîïèñ ïðåô³êñ³â â óêðà¿íñüê³é ìîâ³.

Â³ä ïîäàíèõ ñë³â óòâîð³òü íîâ³ ïðåô³êñàëüíîñóô³êñàëüíèì ñïîñîáîì. Â³äïîâ³äíèìè 
ïîçíà÷êàìè âèä³ë³òü óñ³ çíà÷óù³ ÷àñòèíè ñëîâà.
Ãîðà, õìàðà, ìàëèé, ë³òî, òîâàðèø, ïåðøèé, áåçïåêà, øêîëà, çåìëÿ, 

êîðäîí, í³÷, áåñ³äà, äîðîãà, ðóêàâ, â÷èòè.

  Çðîá³òü ôîíåòè÷íèé ðîçá³ð âèä³ëåíîãî ³ óòâîðåíîãî â³ä íüîãî ñëîâà.

* Òóò ³ äàë³ íà âèêîíàííÿ çàâäàííÿ-çìàãàííÿ â³äâîäèòüñÿ 3 õâèëèíè. Ïåðåìîæå òîé, 
õòî çà â³äâåäåíèé ÷àñ óòâîðèòü íàéá³ëüøå ñë³â.
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Ðîçïîä³ë³òü ñëîâà çà ïîäàíèìè ñõåìàìè:
1) ;  2)  ; 3) .

Ï³ä’ÿçè÷íèé, äîíüêà, îááèòèé, ïðèáåðåæíèé, áåçäóìíà, á³ëèçíà, ñîëîä-
êèé, ðîçâåñåëèòèñÿ, ì’ÿêåíüêèé, îá³éøëà, ïðèá³ãëà, áåçìåæíèé, ã³ðñüêèé, 
ñ³ëüñüêèé, ÷èòà÷³, äèâàê, ïðèá³ã, ïîçîëîòà, â³äïðàöþþ.

§ 4. ×àñòèíè ìîâè
  ßê íàçèâàºòüñÿ ðîçä³ë íàóêè ïðî ìîâó, ÿêèé âèâ÷àº ÷àñòèíè ìîâè?

Ïðîàíàë³çóéòå òàáëèöþ. Ñê³ëüêè ÷àñòèí ìîâè â ãðàìàòè÷í³é ñèñòåì³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè?

×àñòèíè ìîâè

  ßê³ º ãðóïè ÷àñòèí ìîâè? Ó ÷îìó ïîëÿãàº â³äì³íí³ñòü ì³æ ñàìîñò³éíèìè (ïîâíîç
íà÷ íèìè) òà ñëóæáîâèìè ñëîâàìè? 

  Çà ÿêèìè îçíàêàìè âèä³ëÿþòüñÿ ñàìîñò³éí³ ÷àñòèíè ìîâè? Íàçâ³òü ¿õ. Äàéòå âèçíà÷åííÿ 
êîæíî¿, âêàçóþ÷è íà ëåêñè÷íå çíà÷åííÿ, ãðàìàòè÷í³ îçíàêè òà ñèíòàêñè÷íó ôóíêö³þ.

Çãðóïóéòå ãðàìàòè÷í³ îçíàêè çà ÷àñòèíàìè ìîâè. Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
Íàçâà ³ñòîòè, íåîçíà÷åíà ôîðìà, âèùèé ñòóï³íü ïîð³âíÿííÿ, ÷åòâåðòà 

â³äì³íà, âêàç³âíèé, îäíèíà, ÿê³ñíèé, îñîáîâèé, âëàñíà íàçâà, ìèíóëèé ÷àñ, 
÷îëîâ³÷èé ð³ä, ïðèñâ³éíèé, çá³ðíèé, ïîðÿäêîâèé, â³äíîñíèé, çàïåðå÷íèé, 
ìàéáóòí³é ÷àñ, ì’ÿêà ãðóïà, êëè÷íèé â³äì³íîê, ïåðøà îñîáà.

Íàçâ³òü îñíîâí³ îçíàêè, çà ÿêèìè ñëîâà â³äíîñÿòüñÿ äî ïåâíî¿ ÷àñòèíè ìîâè. ßêîþ 
÷àñòèíîþ ìîâè º êîæíå ³ç ïîäàíèõ ñï³ëüíîêîðåíåâèõ ñë³â?
Çåëåíü, çåëåí³òè, çåëåíèé, çåëåíåíüêèé, îçåëåíèòè, çåëåíî; íàâ÷àòèñÿ, 

íàóêà, íåóê, íàâ÷àííÿ, íàâ÷àëüíèé; äîïîìàãàòè, ïîì³÷, ïîì³÷íèê, äîïîìîãà, 
äîïîì³æíèé; ï’ÿò³ðêà, ï’ÿòü, ï’ÿòèé, âï’ÿòåðî.

  Ó êîæí³é ãðóï³ ñë³â ïîçíà÷òå êîð³íü.

Ñàìîñò³éí³ Ñëóæáîâ³ Âèãóêè

²ìåííèê
Ïðèêìåòíèê
×èñë³âíèê
Çàéìåííèê
Ä³ºñëîâî (ä³ºïðèêìåòíèê, 
ä³ºïðèñë³âíèê, ôîðìè íà
-íî, -òî) 
Ïðèñë³âíèê
1. ª ñàìîñò³éíèìè íàçâàìè 

ïðåäìåò³â, ÿâèù, îçíàê, 
âëàñòèâîñòåé, ä³é, 
ê³ëüêîñòåé, ÿêîñòåé àáî 
âêàçóþòü íà íèõ.

2. Ìîæóòü áóòè ð³çíèìè 
÷ëåíàìè ðå÷åííÿ.

Ïðèéìåííèê
Ñïîëó÷íèê
×àñòêà

1. Âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ 
çâ’ÿçêó ì³æ ñëîâàìè òà 
÷àñòèíàìè ðå÷åííÿ, 
âíîñÿòü â ¿õí³é çì³ñò 
äîäàòêîâ³ â³äò³íêè.

2. Íå áóâàþòü ÷ëåíàìè 
ðå÷åííÿ.

1. Âèðàæàþòü 
ð³çíîìàí³òí³ ïî÷óòòÿ, 
âîëåâèÿâëåííÿ, àëå 
íå íàçèâàþòü ¿õ.

2. Íå áóâàþòü ÷ëåíàìè 
ðå÷åííÿ.
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Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Äî ÿêîãî ñòèëþ â³í íàëåæèòü?
Äæåðåëà ñâ³ä÷àòü, ùî ùå çà ÷àñ³â Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ ³ñíóâàëè ñï³âö³, ÿê³ âèêîíó-

âàëè òâîðè íà ³ñòîðè÷í³ òåìè. À êîáçàð³ ÷àñ³â êîçà÷÷èíè – ïðÿì³ ¿õ ñïàäêîºìö³.
Îõîðîíöÿìè áîéîâî¿ ñëàâè Óêðà¿íè ââà-

æàâ êîáçàð³â Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷ Ãîãîëü. 
Êîáçàð³ ÷àñ³â Çàïîð³çüêî¿ Ñ³÷³ ÷àñòî áóëè íå 
ëèøå îõîðîíöÿìè, àëå é òâîðöÿìè ö³º¿ ñëàâè. 
Êîáçàð³ ï³äí³ìàëè äóõ êîçàê³â, êëèêàëè ¿õ äî 
ïåðåìîãè ó áîðîòüá³ ç âîðîãàìè ñâîãî íàðîäó. 
Çðÿ÷³ êîáçàð³ áðàëè áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó 
áèòâàõ. ×èìàëî ç íèõ çàãèíóëî ï³ä ÷àñ ïðè
äó øåííÿ ñåëÿíñüêî-êîçàöüêèõ ïîâñòàíü. 
Ó ñóì íîìó ñïèñêó çàìó÷åíèõ øëÿõòîþ 
ïîâñòàíö³â 1768 ðîêó º ³ òðè êîáçàð³: Ïðîê³ï 
Ñêðÿãà, Âàñèëü Âàð÷åíêî òà Ïåòðî Ñîêîâèé. 

Ïðî ùî æ ñï³âàëè êîáçàð³, çà ùî ëþ-
áè ëè ¿õ êîçàêè òà ñåëÿíè? Ãåðî¿÷íèé åïîñ 
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó áóâ îäíî÷àñíî ³ òðàã³÷íèì. Â³éíà ç òóðêàìè ³ òàòàðàìè, 
ñóìíà äîëÿ íåâ³ëüíèê³â – îñü òåìè áàãàòüîõ äóì òà ³ñòîðè÷íèõ ï³ñåíü.

(Ç êí. «Як	козаки	воювали»)

  Ñê³ëüêè ì³êðîòåì ìîæíà âèä³ëèòè â ïðî÷èòàíîìó òåêñò³? ßêîþ çàãàëüíîþ òåìîþ 
âîíè îá’ºäíàí³?

  Íàçâ³òü ïî òðè ñëîâà êîæíî¿ ñàìîñò³éíî¿ òà ñëóæáîâî¿ ÷àñòèíè ìîâè.
  Íàâåä³òü ïðèêëàäè çàãàëüíèõ ³ âëàñíèõ ³ìåííèê³â. Ïîÿñí³òü ¿õ íàïèñàííÿ. ßê³ ç íèõ 

º íàçâàìè ³ñòîò, à ÿê³ – íå³ñòîò?
  Âèçíà÷òå â³äì³íîê ³ â³äì³íó âèä³ëåíèõ ³ìåííèê³â. Äî ÿêî¿ ãðóïè âîíè íàëåæàòü? 

Ïðîâ³äì³íÿéòå ïèñüìîâî ïî îäíîìó ³ìåííèêó êîæíî¿ â³äì³íè. Çàê³í÷åííÿ âèä³ë³òü.
  Äîáåð³òü ïðèêëàäè ³ìåííèê³â IV â³äì³íè. Ó ÷îìó îñîáëèâîñò³ ¿õ â³äì³íþâàííÿ?
  ßêèìè ÷àñòèíàìè ìîâè º ñëîâà áåçïîñåðåäíþ, ñåëÿíñüêî-êîçàöüêèõ? ßêèì 

ñïîñîáîì âîíè óòâîðåí³? ×îìó òàê ïèøóòüñÿ? Ç ÿêèìè ³ìåííèêàìè âîíè  ïîâ’ÿçàí³?  
  Ïðèãàäàéòå ïîñë³äîâí³ñòü ðîçáîðó ³ìåííèê³â òà ïðèêìåòíèê³â ÿê ÷àñòèíè ìîâè. 

Ðîçáåð³òü (óñíî) ïî îäíîìó ñëîâó êîæíî¿ ç íàçâàíèõ ÷àñòèí ìîâè.
  Âèïèø³òü çàéìåííèêè. ßêó ðîëü âîíè âèêîíóþòü ó òåêñò³? Âèçíà÷òå ðîçðÿä êîæíîãî 

çàéìåííèêà. Äâà ç íèõ ðîçáåð³òü ÿê ÷àñòèíó ìîâè.

Ïåðåïèø³òü ðå÷åííÿ, çàïèñóþ÷è öèôðè ñëîâàìè.
Ââàæàþòü, ùî ò³ëüêè çàïèñàíî óêðà¿íñüêèõ ï³ñåíü ïîíàä 200 òèñÿ÷. 

Ó Ìîëäîâ³ ¿õ ç³áðàíî äåê³ëüêà òèñÿ÷. Îäíàê ò³ëüêè íåçíà÷íà ÷àñòèíà 
âèéøëà äðóêîì. Öå ï³ñí³, çàïèñàí³ íåâòîìíèì çáèðà÷åì ³ ïðîïàãàíäèñòîì 
óêðà¿íñüêî¿ ôîëüêëîðíî¿ ñïàäùèíè Â³êòîðîì Äìèòðîâè÷åì Ïàíüêîì â 60–90 
ðîêàõ ÕÕ ñòîë³òòÿ â 3 óêðà¿íñüêèõ ñåëàõ: Äàíó, Ñòóðçîâêà, Ìèêîëà¿âêà ³ 
1 ìîëäàâñüêîìó – Ïåòðóíÿ.

  Íàçâ³òü ÷èñë³âíèêè. Íà ÿê³ ðîçðÿäè çà çíà÷åííÿì âîíè ïîä³ëÿþòüñÿ?
  ßêèìè áóâàþòü ÷èñë³âíèêè çà áóäîâîþ? ßê âîíè çì³íþþòüñÿ?
  Íàâåä³òü ïðèêëàäè ñêëàäåíèõ ê³ëüê³ñíèõ òà ïîðÿäêîâèõ ÷èñë³âíèê³â ³ ïðîâ³äì³íÿéòå ¿õ.
  Çðîá³òü ìîðôîëîã³÷íèé ðîçá³ð ÷èñë³âíèêà ø³ñòäåñÿòèõ.

Â. Òðóòíºâ. Ñë³ïèé êîáçàð
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Íàïèø³òü òâ³ðì³í³àòþðó çà îäí³ºþ ³ç òåì: «Íàøà äóìà, íàøà ï³ñíÿ íå âìðå, íå 
çàãèíå...»; «Õàé ³íøà ìîâà ³íøèì ãî¿òü ðàíè, ÿ áóäó ò³ëüêè ð³äíîþ ñï³âàòü»; «Êîëèñêîâà 
ï³ñíÿ, êîëèñêîâà...».

  Çðîá³òü ìîðôîëîã³÷íèé ðîçá³ð îäíîãî ³ìåííèêà, ïðèêìåòíèêà é çàéìåííèêà.

§ 5. Òèïè é ñòèë³ ìîâëåííÿ. Ïóáë³öèñòè÷íèé ñòèëü.
      Ïåðåêàç òåêñòó ïóáë³öèñòè÷íîãî ñòèëþ 

Ïðî÷èòàéòå óðèâêè. Âèçíà÷òå, äî ÿêîãî òèïó ìîâëåííÿ òà ñòèëþ ñë³ä â³äíåñòè êîæåí 
ç íèõ. Ñâîþ äóìêó àðãóìåíòóéòå.
1. ëåí³ é äèê³ êîçóë³ âë³òêó æèâóòü ó ãîðàõ, à âîñåíè ñïóñêàþòüñÿ â 

ë³ñ. Ã³ðñüê³ êîçóë³ ö³º¿ ïîðè â³äêî÷îâóþòü ó ë³ñîâó ÷àñòèíó ã³ð ³ îñåëÿþòüñÿ 
òóò íà êðóòèõ ñêåëÿñòèõ ñõèëàõ. ²íîä³ âîíè ïåðåõîäÿòü íà ï³âäåíí³ ñõèëè, 
äå ñí³ã òàíå ó ïåðø³ æ ãîäèíè ï³ñëÿ ñí³ãîïàäó. Ñë³äîì çà òâàðèíàìè 
ïåðåêî÷îâóþòü ³ õèæàêè, ùî ïîëþþòü íà íèõ.

(Ç åíöèêë.)

2. ...Ó ÿðêó, ë³âîðó÷,
 Íåìîâ ð³çüáëåíèé, äèêèé öàï ñòîÿâ.
 Óñå: éîãî ïîñòàâà íåïîðóøíà,
 Òîíåíüê³ í³æêè, âèòîí÷åíå ò³ëî,
 Ðîçâèëêè ðîã³â íà ñóõ³é ãîë³âö³
 ² ñïîê³é âåëè÷àâèé, ùî çëèâàâñÿ 
 Ç íàïðóæåí³ñòþ çâ³ðà ñòîðîæêîãî, –
 Óñå áóëà äîâåðøåí³ñòü ñàìà,
 Ñàìà êðàñà... 
 (Ì. Ðèëüñüêèé)

3. Êîçà â òðàäèö³éíèõ â³ðóâàííÿõ óêðà¿íö³â â³ä³ãðàâàëà íåîäíîçíà÷íó 
ðîëü. Ç îäíîãî áîêó, öÿ òâàðèíà ââàæàëàñÿ ïîðîäæåííÿì äèÿâîëà, òîìó êîçëà 
òðèìàëè â ñòàéí³ ðàçîì ç ê³íüìè äëÿ îõîðîíè â³ä íå÷èñòî¿ ñèëè. Âîäíî÷àñ 
êîçà ñèìâîë³çóâàëà ðîäþ÷³ñòü ³ æèòòºâó ñèëó, òîìó é âëàøòîâóâàëèñü íà 
Ð³çäâî òðàäèö³éí³ îáõîäè ñåëà ç «êîçîþ», ÿêó «âîäèëè» êîëÿäíèêè. 

(Ç äîâ³äíèêà)

Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Ç’ÿñóéòå çíà÷åííÿ âèä³ëåíèõ ñë³â, çâåðíóâøèñü äî ñëîâíè÷êà â 
ê³íö³ ï³äðó÷íèêà.

Ïóáë³öèñòè÷íèé ñòèëü – öå ð³çíîâèä ë³òåðàòóðíî¿ ìîâè, ùî âæè-
âàºòüñÿ â ãàçåòàõ, ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèõ æóðíàëàõ, áðîøóðàõ, ïðîïà-
ãàí äèñòñüêèõ âèñòóïàõ, â àã³òàö³éíî-ïðîïàãàíäèñòñüêèõ ðàä³î- òà 
òåëåïåðåäà÷àõ.

Ïóáë³öèñòè÷íèé ñòèëü ³ñíóº ó òàêèõ æàíðàõ, ÿê çâåðíåííÿ, 
â³äîçâà, ïðîêëàìàö³ÿ, ïàìôëåò, íàðèñ, ôåéëåòîí, ïåðåäîâà ñòàòòÿ, 
ðåïîðòàæ, çàì³òêà, îãëÿä, ³íòåðâ’þ òà ³íø.

Ìåòîþ ïóáë³öèñòèêè º òî÷íî, äîñòóïíî, ÿñêðàâî ³íôîðìóâàòè 
÷èòà÷à (ñëóõà÷à) ïðî íàéâàæëèâ³ø³ ïîä³¿ é ôàêòè ç æèòòÿ íàøî¿ 
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êðà¿íè òà çà êîðäîíîì, âïëèâàòè íà ÷èòà÷à (ñëóõà÷à), âèêëèêàòè â 
íüîãî ïåâíå ñòàâëåííÿ äî òîãî, ïðî ùî ñïîâ³ùàºòüñÿ, à ³íêîëè é ñïîíó-
êàòè äî ïåâíèõ ä³é. Îòæå, ïóáë³öèñòèêà âèêîíóº äâ³ îñíîâí³ ôóíêö³¿: 
³íôîðìàòèâíó (ïîâ³äîìëåííÿ) òà âïëèâó (àã³òàö³éíà ôóíêö³ÿ).

Ìåòà ïóáë³öèñòè÷íîãî ñòèëþ çóìîâëþº îñíîâí³ éîãî îçíàêè: 
³íôîðìàòèâí³ñòü, ëîã³÷í³ñòü, ôàêòîãðàô³÷í³ñòü, îáðàçí³ñòü, â³äâåðòà 
îö³íêà. 

(За Ô. Ãóæâîþ)

  ßêà ìåòà ïóáë³öèñòèêè?
  Ó ÿêèõ ñôåðàõ æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà âæèâàºòüñÿ ïóáë³öèñòè÷íèé ñòèëü? 
  ßê³ æàíðè ïóáë³öèñòè÷íîãî ñòèëþ âàì â³äîì³?
  Ó ôîðì³ ïëàíó âèïèø³òü ³ç òåêñòó îñíîâí³ îçíàêè ïóáë³öèñòè÷íîãî ñòèëþ.

Ïðî÷èòàéòå. Âñòàíîâ³òü òèï ìîâëåííÿ. Âèçíà÷òå ñòèëü òåêñòó. Íàçâ³òü éîãî îçíàêè. 
Äî ÿêîãî æàíðó íàëåæèòü òåêñò?

Óêðà¿íñüêà äóøà
Òðüîõñîòë³òíº ïîíåâîëåííÿ íå ìîãëî íå âïëèíóòè íà ùèðó é í³æíó äóøó 

óêðà¿íöÿ. Áðóòàëüíå çàïåðå÷åííÿ ñàìîãî ³ñíóâàííÿ íàðîäó íàøîãî íå ìîãëî 
íå ïîçíà÷èòèñÿ íà ôîðìóâàíí³ íàö³îíàëüíîãî õàðàêòåðó. 

Â äóø³ óêðà¿íöÿ ñï³â³ñíóº ëèöàð òà ðàá. Öå ã³ðêà ïðàâäà, òà çíàòè ¿¿ 
íåîáõ³äíî. Ùîá çíèùèòè â ñîá³ äâî¿ñò³ñòü. Ùîá ëèöàð ïåðåì³ã. 

Äîâãî ³ âïåðòî óêðà¿íöÿ çîáðàæóâàëè ÿê «õèòðîãî ìàëîðîñà», òàêîãî ñîá³ 
íåîñâ³÷åíîãî øàõðàþâàòîãî ñåëþêà. Õòî íå ÷óâ àíåêäîò³â ïðî çðàäëèâ³ñòü 
óêðà¿íöÿ? Íàë³ïëþâàëè é ÿðëèê «õîõëàöüêî¿ ãàëóøêè», ùî äóæå ñï³âçâó÷íå 
ç ïð³çâèñüêîì «í³ãåð» ó ÑØÀ.

Ðîáèëîñü öå ïîñë³äîâíî é ö³ëåñïðÿìîâàíî. Âèðîáëåííÿ êîìïëåêñó 
íåïîâíîö³ííîñò³ â ïðèãíîáëåíîãî – êëàñè÷íà êîëîí³çàòîðñüêà ñòðàòåã³ÿ. 

Ëþäèíó, ùî íå ïîâàæàº ñàìà ñåáå, âæå íå òðåáà çàêîâóâàòè â êàéäàíè. 
ßêùî âòðà÷åíî ñàìîïîâàãó é ã³äí³ñòü, çà ùî áîðîòèñü ³ ùî îáñòîþâàòè? 
Íàòîì³ñòü âêîð³íþºòüñÿ ïðèíèæåí³ñòü ³ ñëóõíÿí³ñòü, ï³äëàáóçíèöòâî é õî-
ëîïñòâî, à äàë³ é çâè÷êà äî ÿðìà.

Òà òðè ñòîë³òòÿ ïðèíèæåíü íå âáèëè â óêðà¿íñüê³é äóø³ ëèöàðñòâà. Çàáè-
òîñò³ é çàõëàííîñò³ ïðîòèñòî¿òü óñâ³äîìëåííÿ ñåáå íàùàäêàìè çàïîð³ çü êîãî 
êîçàöòâà. Íå çãàñèòè ïðèðîäæåíî¿ âîëåëþáíîñò³ óêðà¿íñüêî¿ äóø³. ßêáè æ 
äî íå¿ ùå ñàìîïîâàãè, â³ä÷óòòÿ âëàñíî¿ çíà÷óùîñò³ é ñèëè! ßê æå òðåáà òðó-
äèòèñÿ êîæíîìó ç íàñ íàä ñâîºþ äóøåþ! Ïîøëè íàì, Áîæå, ñò³éêîñò³! 

(Ç æóðíàëó)

  Ïîÿñí³òü çíà÷åííÿ ñë³â: ñòðàòåã³ÿ, êîìïëåêñ, áðóòàëüíèé, øàõðàþâàòèé, êëàñè÷-
íèé. Ó ðàç³ ïîòðåáè êîðèñòóéòåñÿ ñëîâíè÷êîì ó ê³íö³ ï³äðó÷íèêà.

  Äîáåð³òü ñèíîí³ìè äî ñë³â çàõëàíí³ñòü, õîëîïñòâî, ÿðìî, ñàìîïîâàãà.
  Äîáåð³òü àíòîí³ìè äî ñë³â ïðèíèæåí³ñòü, çàáèò³ñòü, ï³äëàáóçíèöòâî, íåïîâ-

íîö³íí³ñòü.
  Âèçíà÷òå òåìó é îñíîâíó äóìêó òåêñòó. Ñê³ëüêè ì³êðîòåì îá’ºäíàíî ö³ºþ òåìîþ?
  Çà âèçíà÷åíèìè ì³êðîòåìàìè ñêëàä³òü ïëàí òåêñòó (ñêëàäíèé).
  Çà ñêëàäåíèì ïëàíîì ïåðåêàæ³òü äîêëàäíî òåêñò ñïî÷àòêó óñíî, à ïîò³ì ïèñüìîâî.
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Ìîðôîëîã³ÿ òà îðôîãðàô³ÿ

Ñàìîñòiéíi ÷àñòèíè ìîâè

Äiºñëîâî

§ 6. Ä³ºñëîâî ÿê ÷àñòèíà ìîâè.  
  Íåîçíà÷åíà ôîðìà ä³ºñëîâà

Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Âèçíà÷òå éîãî òèï ³ ñòèëü. Äîáåð³òü çàãîëîâîê.
Ñòåæó, ÿê îáë³òàº ëèñòÿ ç äåðåâ, ³ çàââàæóþ, ùî êîæåí ëèñò ïðèçåì-

ëþºòüñÿ ïî-ñâîºìó: êëåíîâèé – ðîçìàøèñòî ïëàíåðóº, íà÷å ïàïåðîâèé 
ë³òà÷îê, ÿñåíîâèé – äçè´îþ óãâèí÷óºòüñÿ ó ïðîçîðó ìàñó ë³ñîâîãî ïîâ³òðÿ, 
à ç ãðàáà – ïðÿìîâèñíî, ñòîð÷ãîëîâ ï³ê³ðóº, ëèñò äóáîâèé ðîçïà÷ëèâî, íà÷å 
áî¿òüñÿ çèìóâàòè íà çåìë³, ÷³ïëÿºòüñÿ êîæíèì çóá÷èêîì çà ñòîâáóð. Äîâãî ³ 
ïèëüíî ñòåæó çà ëåòîì ³ ïàä³ííÿì êîæíîãî ëèñòêà, í³áè çíàþ, ùî ñïîñòåð³ãàþ 
âîñòàííº... Äîâãî ³ ïèëüíî âäèâëÿþñÿ ó êîæíå äåðåâî ³ øêîäóþ, ùî áðàêóº 
ñë³â, ùîá îïèñàòè îñ³íí³é ë³ñ, ³ äóìàþ, ùî í³õòî éîãî êðàùå íå îïèøå, í³æ 
ñàìà ïðèðîäà, êîòðà, íàâ³òü ãèíó÷è, çäàòíà âîñêðåñèòè äóøó çàãîñòðåíèì 
ïî÷óòòÿì ìèëîñåðäÿ. (За Ì. Ðÿáèì)

  Ó ïåðøîìó ðå÷åíí³ íàçâ³òü ñëîâà, ùî îçíà÷àþòü ä³þ (óñíî ñòàâòå ïèòàííÿ). ßê³ 
ç íèõ º ñèíîí³ìàìè? Äî ÿêî¿ ÷àñòèíè ìîâè íàëåæàòü ö³ ñëîâà? ßêó ðîëü âîíè 
âèêîíóþòü ó òåêñò³?

  Ïðèãàäàéòå, ùî âè çíàºòå ïðî ä³ºñëîâî ç ïîïåðåäí³õ êëàñ³â. Ùî îçíà÷àº ä³º ñëîâî? 
Íà ÿê³ ïèòàííÿ â³äïîâ³äàº? ßê çì³íþþòüñÿ ä³ºñëîâà â òåïåð³øíüîìó ³ ìàéáóòíüîìó 
÷àñ³? À â ìèíóëîìó? Â³äïîâ³äü ïðî³ëþñòðóéòå ïðèêëàäàìè ³ç òåêñòó ÷è âëàñíèìè 
ïðèêëàäàìè.

  ßêèìè ÷àñòèíàìè ìîâè º ñëîâà ïàä³ííÿ ³ ëåò? Â³ä ÿêèõ ä³ºñë³â âîíè óòâîðåí³ ³ ÷èì 
â³ä íèõ â³äð³çíÿþòüñÿ?

  Âèçíà÷òå ñèíòàêñè÷íó ðîëü ä³ºñë³â ó äðóãîìó ðå÷åíí³. 

Ä³ºñëîâîì íàçèâàºòüñÿ ñàìîñò³éíà ÷àñòèíà ìîâè, ùî îçíà÷àº ä³þ 
àáî ñòàí ïðåäìåòà ³ â³äïîâ³äàº íà ïèòàííÿ ùî ðîáèòè? ùî çðîáèòè? 
ùî ðîáëÿòü? ùî çðîáëÿòü?.

Ä³ºñëîâà ìàþòü òðè ñïîñîáè: ä³éñíèé, óìîâíèé ³ íàêàçîâèé; òðè 
÷àñè: ìèíóëèé, òåïåð³øí³é ³ ìàéáóòí³é.





19

  Ñê³ëüêè ôîðì ìàº ä³ºñëîâî? ßê³ ç íèõ íåçì³íí³, ÿê³ â³äì³íþþòüñÿ çà â³äì³íêàìè, 
à ÿê³ çì³íþþòüñÿ òàê, ÿê öå âëàñòèâî ò³ëüêè ä³ºñëîâàì? 

Íåîçíà÷åíà ôîðìà  (³íô³í³òèâ) – öå ïî÷àòêîâà ôîðìà ä³ºñëîâà, 
ùî íàçèâàº ä³þ àáî ñòàí ÿê ïðîöåñ ³ íå âêàçóº í³ íà îñîáó, í³ íà ð³ä, 
í³ íà ÷èñëî, í³ íà ÷àñ, í³ íà ñïîñ³á ³ â³äïîâ³äàº íà ïèòàííÿ ùî ðîáè-
òè?, ùî çðîáèòè?.

Íåîçíà÷åíà ôîðìà ìàº íàïðèê³íö³ ôîðìîòâîð÷èé ñóô³êñ -òè 
(-òü â ðîçìîâíîìó ³ õóäîæíüîìó ñòèëÿõ): ñïîñòåð³ãàòè, çãàäàòè.

Ïðî÷èòàéòå òåêñò.
Ä³ºñëîâî â³äçíà÷àºòüñÿ âåëèêîþ ñèëîþ. Çäàòíå òðèìàòè íà ñâî¿õ ðà-

ìåíàõ áàãàòî ³ìåííèê³â. Òà é íå ò³ëüêè ¿õ. ×åðåç òå éîãî ìîæíà ïîð³âíÿòè 
ç Ãåðàêëîì – ãåðîºì äàâíüîãðåöüêî¿ ì³ôîëîã³¿, ó ÿêîãî áóëà íåéìîâ³ðíà 
ô³çè÷íà ñèëà.

Ãðàìàòè÷íà ñèëà ä³ºñëîâà íàéá³ëüøå âèÿâëÿºòüñÿ ó éîãî çâ’ÿçêàõ ç ³ìåí-
íèêàìè. Âîíî ðåãóëþº ê³ëüê³ñòü ³ìåííèêîâèõ ÷ëåí³â ðå÷åííÿ. Íàïðèêëàä: 
Àíäð³é ïðèâåçå âíó÷êó áàáóñ³ ìàøèíîþ ç ì³ñòà ó ñåëî.  Ä³ºñëîâî «ïðèâåçå» 
êåðóº àæ ø³ñòüîìà ³ìåííèêàìè. 

Ä³ºñëîâî íàä³ëåíå íå ò³ëüêè ñèëîþ. Â ðå÷åíí³ âîíî âèêîíóº íàéñêëàä-
í³øó ðîáîòó. 

Ôîðìè
ä³ºñëîâà

Ùî 
îçíà÷àº?

Íà ÿê³ ïèòàííÿ
â³äïîâ³äàº?

ßê 
çì³íþºòüñÿ?

ßêó ñèíòàêñè÷íó 
ðîëü âèêîíóº?

1. Íåîçíà÷åíà 
(³íô³í³òèâ): 
îïàäàòè, îïàñòè
2. Ñïîñîáîâ³:
îïàäàº, îïàäàâ,
îïàâ, îïàäàòèìå, 
áóäå îïàäàòè, 
îïàäå, îïàäàâ áè, 
îïàâ áè, îïàäàé, 
îïàäè
3. Ä³ºïðèêìåò-
íèê: îïàäàþ÷èé,
îïàëèé
4. Ôîðìà íà 
-íî, -òî: 
îïèñàíî, ïî÷àòî
5. Ä³ºïðèñë³âíèê: 
îïèñóþ÷è, îïèñàâøè

ä³þ, ñòàí
ÿê ïðîöåñ

ä³þ, ñòàí
ïðåäìåòà

îçíàêó
ïðåäìåòà 
çà ä³ºþ
ä³þ, ñòàí

äîäàòêîâó
ä³þ

ùî ðîáèòè?
ùî çðîáèòè?

ùî ðîáëþ? ùî 
ðîáèâ? ùî çðîáèâ? 
ùî áóäó ðîáèòè? 
ùî ðîáèòèìó?
ùî ðîáèâ áè? ùî 
çðîáëþ?
ùî çðîáè?
ÿêèé? ÿêà?
ÿêå? ÿê³?

ùî çðîáëåíî?

ùî ðîáëÿ÷è?
ùî çðîáèâøè?

íåçì³ííà 
ôîðìà

áóäüÿêîãî  
÷ëåíà ðå÷åííÿ

ïðèñóäêàçà 
ñïîñîáàìè, 
÷àñàìè, 
îñîáàìè, 
÷èñëàìè, 
ðîäàìè

îçíà÷åííÿ, 
ïðèñóäêà

çà ðîäàìè, 
â³äì³íêàìè           
é ÷èñëàìè

ãîëîâíîãî ÷ëåíà 
áåçîñîáîâîãî 
ðå÷åííÿ
îáñòàâèíè 

íåçì³ííà 
ôîðìà

íåçì³ííà 
ôîðìà

Ó òåïåð³øíüîìó ³ ìàéáóòíüîìó ÷àñ³ ä³ºñëîâà çì³íþþòüñÿ çà îñî-
áàìè ³ ÷èñëàìè, à â ìèíóëîìó ÷àñ³ – çà ðîäàìè (â îäíèí³) ³ ÷èñëàìè. 
Ä³ºñëîâà áóâàþòü íåäîêîíàíîãî é äîêîíàíîãî âèäó, ïåðåõ³äíèìè àáî 
íåïåðåõ³äíèìè. Ó ðå÷åíí³ íàé÷àñò³øå áóâàþòü ïðèñóäêàìè.

Ïðîàíàë³çóéòå òàáëèöþ «Ôîðìè ä³ºñëîâà».
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~~~~~~~~~~

Ä³ºñëîâî, íà÷å òàëàíîâèòèé äèðèãåíò îðêåñòðó, íàäèõàº öåé îðêåñòð 
ñâîºþ íåâòîìí³ñòþ. Ï³äáèðàþ÷è ó÷àñíèê³â ³ äàþ÷è ðîë³ êîæíîìó, ä³ºñëîâî 
â³äïîâ³äàº çà âñ³ ãðàìàòè÷í³ ä³¿ â ðå÷åíí³. Âîíî äîêëàäàº óñ³õ ñèë, ùîá 
³íøèìè ÷ëåíàìè ðå÷åííÿ áóëî íàéêðàùå âèêîíàíî ÷àð³âíó ìåëîä³þ äóìêè.

(За ². Âèõîâàíöåì)

Ðàìíî (çàñò.) – ïëå÷e.

  Ó ÷îìó ñèëà ä³ºñëîâà? ßêó ðîëü âîíî âèêîíóº â ðå÷åíí³?
  Âèïèø³òü óñ³ ä³ºñë³âí³ ôîðìè. Çà ÿêèìè îçíàêàìè âè ¿õ ðîçð³çíÿºòå?
  Ðå÷åííÿ ç îñòàííüîãî àáçàöó ðîçáåð³òü çà ¿õ ÷ëåíàìè. Ç’ÿñóéòå ñèíòàêñè÷íó 

ôóíêö³þ âæèòèõ ó íèõ ä³ºñë³âíèõ ôîðì.

Ïðî÷èòàéòå ïðèñë³â’ÿ ³ ïðèêàçêè. ßê âè ðîçóì³ºòå ¿õí³é çì³ñò?
1. Ìàâ êóõîëü çâè÷êó ïî âîäó õîäèòè, ïîêè éîìó âóõî íå â³äáèëè. 

2. Âîëà çâóòü â ãîñò³ íå ìåä ïèòü, à âîäó âîçèòü. 3. Â³ê ïðîæèòè – íå 
äîùîâó ãîäèíó ïåðåñòîÿòè. 4. Êèñëà ÿáëóíÿ ñîëîäêå ÿáëó÷êî íå âðîäèòü. 
5. Ïðèéøëè ãîñò³ íåïðîõàí³, òî é ï³äóòü íåêîõàí³. 6. Òðåáà ïðÿñòè, ùîá 
ðóá’ÿì íå òðÿñòè. 7. Íàéìèò õîäÿ÷è íà¿ñòüñÿ, à ñòîÿ÷è âèñïèòüñÿ.

Ðá’ÿ – äóæå ñòàðèé ïîäåðòèé îäÿã; ëàõìòòÿ, äðíòÿ, ðì’ÿ. 

  Çàïèø³òü ò³ëüêè ò³ ïðèñë³â’ÿ ³ ïðèêàçêè, ÿê³ ì³ñòÿòü ó ñîá³ ä³ºñëîâà â íåîçíà÷åí³é 
ôîðì³. ×è ìîæíà â öèõ ä³ºñëîâàõ âèçíà÷èòè ÷àñ, îñîáó, ÷èñëî, ð³ä? ×îìó?

  Ïîçíà÷òå îñíîâè òà ñóô³êñè -òè (-òü) ³íô³í³òèâ³â.

Ïðîàíàë³çóéòå òàáëèöþ. Ç’ÿñóéòå, ÿêó ñèíòàêñè÷íó ôóíêö³þ â ðå÷åíí³ ìîæå âèêî
íóâàòè ³íô³í³òèâ.

²íô³í³òèâ ÿê ÷ëåí ðå÷åííÿ

×èòàòè äëÿ íüîãî – ñïðàâæíÿ íàñîëîäà. ï³äìåò

Ïîçè÷èòè – òî íå âêðàñòè. ïðèñóäîê

ß õî÷ó çíàòè äåðæàâíó ìîâó. ïðèñóäîê

Íàì ïðèíåñëè íàêàç (ÿêèé?) â³äñòóïàòè. îçíà÷åííÿ

Ó÷èòåëü çàïðîïîíóâàâ (ùî?) íàïèñàòè òâ³ð. äîäàòîê 

×åðãîâèé ïðèéøîâ (ç ÿêîþ ìåòîþ?) ïåðåâ³ðèòè ïðèñóòí³õ. îáñòàâèíà

Çâåðí³òü óâàãó! Ïðè ä³ºñëîâàõ ðóõó ³íô³í³òèâ çàâæäè âèñòóïàº 
ó ðîë³ îáñòàâèíè ìåòè.

Âèçíà÷òå ñèíòàêñè÷íó ðîëü ³íô³í³òèâà â ïðèñë³â’ÿõ ³ ïðèêàçêàõ ³ç âïðàâè 4.

Ïðî÷èòàéòå ³ çàïàì’ÿòàéòå ôðàçåîëîã³çìè. Â ÿêèõ ñèòóàö³ÿõ âîíè âæèâàþòüñÿ?
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Áóëî çà öàðÿ Ãîðîõà; çàñóêàâøè ðóêâà; êðèëà îáð³çàí³; ïëàâàº ÿê 
âàðåíèê ó ìàñë³; æèòè ÿê ó Áîãà çà äâåðèìà; ãîâîðèòü, ÿê ñîï³ëêîþ ãðàº; 
íîñèòüñÿ, ÿê ê³ò ç îñåëåäöåì; ÿê Áîã íà äóøó ïîêëàäå; ïîêëàâøè ðóêó íà 
ñåðöå; íå ìóäðóþ÷è ëóêàâî; íå ïîáà÷èòè ÿê âëàñíî¿ ïîòèëèö³.

  ×è º ñåðåä ïîäàíèõ ñò³éêèõ çâîðîò³â ñèíîí³ì³÷í³? Íàçâ³òü ¿õ.
  Ñïèø³òü. Ï³äêðåñë³òü ä³ºñë³âí³ ôîðìè. Ç’ÿñóéòå, ÿê³ âîíè. Ó îñîáîâèõ ä³ºñëîâàõ 

âèçíà÷òå ãðàìàòè÷í³ îçíàêè (÷àñ, ÷èñëî, îñîáó, ð³ä).
  Äî êîæíî¿ ä³ºñë³âíî¿ ôîðìè äîáåð³òü óñíî ïî÷àòêîâó ôîðìó.

Ïåðåïèø³òü òåêñò, âñòàâëÿþ÷è ïðîïóùåí³ ë³òåðè òà ðîçä³ëîâ³ çíàêè ³ ðîçêðèâàþ÷è 
äóæêè. Âèçíà÷òå îðôîãðàìè òà ïóíêòîãðàìè.
Êîëè ñóò³íêè çãóùóâàëèñÿ íàä â...ñîêèì çàë³ñíåíèì áåð...ãîì Ñèíþõè 

êîçàêè, ïîïîðàâøè êîíåé, ïîçâîäèâøè ¿õ äî êîíîâ’ÿç³, çá...ðàëèñÿ á³ëÿ 
íàìåò³â ãîìîí³ëè àáî ñï³âàëè... Ãîíòà òåæ êîõàâñÿ â ï³ñíÿõ – ³ ñàì ÷àñòî 
âïë³òàâ ó ñï³â ñâ³é ãó÷íèé áàñîê. Ð³äíà ï³ñíÿ ³ á...íòåæèëà éîãî ñâî¿ì 
(íå)ñïîêîºì ñâî¿ìè â...ñîêèìè ïîìèñëàìè ³ ìèìîâîë³ â...êðåøóâàëà óñì³õ 
äîòå ïîì ÷è æàðòîì ³ – íàé÷àñò³øå – ñõ...ëÿëà äî ðîçäóì³â, ÷àñîì ³ çîâñ³ì 
(íå)â...ñåëèõ. Â³í äóìàâ ïðî ìóæíþ, Áàéäîâîãî ãàðòó, ñèëó ³ ïðî ä³âî÷ó 
âðîäëèâ³ñòü ð³äíîãî ñëîâà äóìàâ ïðî îò³ êðèëà ÿê³ ï³äí³ìóòü éîãî íàä ñâ³òîì 
³ âîíî, îòå ñëîâî, çàçâó÷èòü âëàäíèì ãîëîñîì ãîñïîäàðÿ, ÿê óæå çâó÷àëî 
êîëèñü... Õòî æ éîìó âèêóº ò³ êðèëà? Ó ÿê³é êóçí³?..

 (За ß. Ñòåöþêîì)

  Ïîÿñí³òü çà ñëîâíèêîì çíà÷åííÿ âèä³ëåíèõ ñë³â.
  Ùî âàì â³äîìî ïðî ³ñòîðè÷í³ ïîñòàò³ Áàéäè? Ãîíòè?
  Ïåðå÷èòàéòå òåêñò. ßêà éîãî ãîëîâíà äóìêà?
  Ï³äêðåñë³òü ä³ºñë³âí³ ôîðìè, âèçíà÷òå ¿õ ãðàìàòè÷í³ îçíàêè.

§ 7. Íå ç ä³ºñëîâàìè

Ïðî÷èòàéòå òåêñò. ßêà éîãî ìåòà?

Äåñÿòü «Íå ìîæíà»
1. Íå ìîæíà ëåäàðþâàòè, êîëè âñ³ ïðàöþþòü. 2. Íå ìîæíà ñì³ÿòèñÿ íàä 

ñòàð³ñòþ ³ ñòàðèìè ëþäüìè; ïðî ñòàð³ñòü òðåáà ãîâîðèòè ò³ëüêè ç ïîâàãîþ.  
3. Íå ìîæíà çàõîäèòè â ñóïåðå÷êó ç øàíîâàíèìè ³ äîðîñëèìè ëþäüìè, 
îñîáëèâî ç³ ñòàðøèìè. 4. Íå ìîæíà âèÿâëÿòè íåçàäîâîëåííÿ òèì, ùî â òåáå 
íåìàº ÿêî¿ñü ðå÷³. 5. Íå ìîæíà äîïóñêàòè, ùîá ìàòè äàâàëà òîá³ òå, ÷îãî 
âîíà íå áåðå ñîá³. 6. Íå ìîæíà ðîáèòè òîãî, ùî îñóäæóþòü ñòàðø³. 7. Íå 
ìîæíà çàëèøàòè ñòàðøó ð³äíó ëþäèíó îäèíîêîþ. 8. Íå ìîæíà çáèðàòèñÿ 
â äîðîãó, íå ñïèòàâøè äîçâîëó ³ ïîðàäè ó ñòàðøèõ. 9. Íå ìîæíà ñ³äàòè äî 
ñòîëó, íå çàïðîñèâøè ñòàðøîãî. 10. Íå ìîæíà ñèä³òè, êîëè ñòî¿òü äîðîñëà, 
îñîáëèâî ë³òíÿ ëþäèíà, òèì á³ëüøå æ³íêà. (За Â. Ñóõîìëèíñüêèì)

  ×è çàâæäè âè êåðóºòåñÿ ïðàâèëàìè, ñôîðìóëüîâàíèìè âèäàòíèì ïåäàãîãîì 
Â. Ñóõîì ëèíñüêèì? Ó ÷îìó êîíêðåòíî öå âèÿâëÿºòüñÿ?
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  ßê³ ùå «íå ìîæíà» ìàþòü ðåãóëþâàòè, íà âàøó äóìêó, ñòîñóíêè ì³æ ï³äë³òêàìè 
³ ñòàðøèìè çà â³êîì?

  Ïðîàíàë³çóéòå, ùî îçíà÷àº çàïåðå÷íà ÷àñòêà íå ïðè ä³ºñëîâàõ. Ñôîðìóëþéòå 
ïðàâèëà íàïèñàííÿ ÷àñòêè íå ç ä³ºñëîâàìè.

  Äîñë³ä³òü, ó ÿêîìó çíà÷åíí³ âæèòî âèä³ëåíå ñëîâî. ßê âîíî ïèøåòüñÿ?

Çàïåðå÷íà ÷àñòêà íå ç ä³ºñëîâàìè çàâæäè ïèøåòüñÿ îêðåìî: íå 
îáðàæàòè, íå çàñìó÷óâàòè. 

Ðàçîì íå ïèøåòüñÿ â äåâ’ÿòè ä³ºñëîâàõ, ÿê³ áåç íå íå âæèâàþòüñÿ 
(÷àñòêà íå ïåðåõîäèòü ó ïðåô³êñ): íåõòóâàòè, íåíàâèä³òè, íåïðè-
òîìí³òè, íåâîëèòè, íåïîêî¿òè, íåç÷óòèñÿ, íåòåðïåëèâèòèñÿ, 
íåçäóæàòèñÿ, íåòÿìèòèñÿ (àëå: íå ñòÿìèòèñÿ).

Ðàçîì íå ïèøåòüñÿ â ïðåô³êñ³ íåäî-, ÿêèé âêàçóº íà íåïîâíîòó 
ä³¿: íåäîîö³íþâàòè (íåïîâíîþ ì³ðîþ îö³íþâàòè); íåäîëþáëþâàòè 
(â³ä÷óâàòè íåïðèÿçíü); íåäîáà÷àòè (ïîãàíî áà÷èòè), àëå: íå äîáà-
÷èòè (íå ïîì³òèòè); íåäî¿äàòè (ãîëîäóâàòè), àëå: íå äî¿äàòè (çàëè-
øàòè ¿æó).

Íå ïèøåòüñÿ ðàçîì àáî îêðåìî ç ÷îòèðìà ä³ºñëîâàìè (çàëåæíî 
â³ä ¿õíüîãî çíà÷åííÿ): íåçäóæàòè (õâîð³òè) ³ íå çäóæàòè (íå çìîãòè); 
íåñëàâèòè (ãàíüáèòè) ³ íå ñëàâèòè (íå ïðîñëàâëÿòè); íåïîêî¿òèñÿ 
(òóðáóâàòèñÿ) ³ íå ïîêî¿òèñÿ (íå ëåæàòè); íåñòÿìèòèñÿ (âòðàòèòè 
ñàìîâëàäàííÿ) ³ íå ñòÿìèòèñÿ (íå ïîâåðíóòèñÿ äî ñâ³äîìîñò³).

Òðåáà ðîçð³çíÿòè ä³ºñëîâî íå ìàº (íå âîëîä³º) ³ çàïåðå÷íå ñëîâî 
íåìàº (íåìà), ÿê³ ïèøóòüñÿ ïî-ð³çíîìó.

Îðôîãðàìà
Íå ç ä³ºñëîâàìè: íå çàçäðèòè, íåõòóâàòè.

Ïåðåïèø³òü êîðèñí³ ïîðàäè, ðîçêðèâàþ÷è äóæêè. Ï³äêðåñë³òü ³ ïîÿñí³òü îðôîãðàìè.
1. ßê ³äåø, äèâèñü ï³ä íîãè: ãðîøåé (íå) çíàéäåø, òàê õî÷ íîñà (íå) 

íàá’ºø. 2. Æèâè (íå) ÿê õî÷åòüñÿ, à ÿê ìîæåòüñÿ. 3. Æèâè òàê, ùîá ñèëüí³ø³ 
çà òåáå (íå) êðèâäèëè òåáå, à òè (íå) îáðàæàâ ñëàáøèõ çà ñåáå. 4. ² ñîíöå 
ñâ³òèòü íà áðóäí³ ì³ñöÿ, àëå â³ä öüîãî (íå) ñòàº áðóäíèì. 5. Ëåãêî áåðóòü íà 
ñåáå îáîâ’ÿçêè ò³, êîìó ëåãêî ¿õ (íå) âèêîíàòè. 6. Í³÷îãî (íå) ðîçïî÷èíàé 
ó ãí³â³! Áåçãëóçäèé òîé, õòî ï³ä ÷àñ áóð³ ñ³äàº íà êîðàáåëü. 7. Õòî ñòàðå 
ïîìèíàº, òîé ùàñòÿ (íå) ìàº.

Äîáåð³òü ³ç äîâ³äêè ³ çàïèø³òü ä³ºñëîâà, ùî â³äïîâ³äàþòü ïîäàíèì çíà÷åííÿì. 
Îðôîãðàìè ï³äêðåñë³òü.
1. Ïðèïóñòèòèñÿ ïîìèëêè, çðîáèòè óïóùåííÿ ÷åðåç íåóâàæí³ñòü, íåäî

ñâ³ä ÷åí³ñòü, íåäáàë³ñòü ³ ò. ³í. 2. Ñòàâèòèñÿ ïðåçèðëèâî, çàðîçóì³ëî, çíåâàæ-
ëèâî äî êîãî-íåáóäü àáî ÷îãî-íåáóäü. 3. Ïðèìóøóâàòè ðîáèòè ùîñü ïðîòè 
áàæàííÿ, âîë³. 4. Â³ä÷óâàòè âåëèêó íåïðèõèëüí³ñòü, âîðîæ³ñòü, íåëþ áîâ äî 
êîãî-íåáóäü àáî ÷îãî-íåáóäü. 5. Ìàòè ïîãàíèé ç³ð, ïîãàíî áà÷èòè. 6. Ïîðó-
øóâàòè ÷èéñü ñïîê³é, çàâäàâàòè òóðáîòè, êëîïîòó, áåíòåæèòè. 7. Âòðà ÷àòè 
ñàìîâëàäàííÿ â³ä ñèëüíîãî õâèëþâàííÿ, íå ïàì’ÿòàòè ñåáå.
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Äîâiäêà. Íåâîëèòè, íåäîáà÷èòè, íåäîãëÿä³òè, íåíàâèä³òè, íåïîêî¿òè, 
íåõòóâàòè, íåòÿìèòèñÿ.

  Âèä³ëåí³ ³ìåííèêè çãðóïóéòå çà îðôîãðàìàìè. Ïîÿñí³òü ¿õ íàïèñàííÿ.
  ßê³ ä³ºñëîâà ç äîâ³äêè ìîæóòü ïèñàòèñÿ ðàçîì ³ îêðåìî? Ñêëàä³òü ³ çàïèø³òü ç 

íèìè ðå÷åííÿ. Îá´ðóíòóéòå êîæíèé âèïàäîê íàïèñàííÿ.

Ïåðåïèø³òü, ðîçêðèâàþ÷è äóæêè. Ïðîêîìåíòóéòå ð³çíå íàïèñàííÿ íå ç ä³ºñëîâàìè.
1. Â ÷óæ³ì îö³ ñêàëêó áà÷èòü, à â ñâî¿ì äðþ÷êà (íå) äîáà÷àº. (Íàð. òâ.) 

2. (Íå) ìàº ïðèïîâ³äêè áåç ïðàâäè. (Íàð. òâ.) 3. (Íå) êóïèòè óìà, ÿê éîãî 
(íå)ìà. (Íàð. òâ.) 4. ß (íå) íàâèäæó áðåõíþ ó âñÿê³é îäåæ³. (Ì. Ðèëüñüêèé) 
5. Ó ìåíå òàê ñåðöå çàêàì’ÿí³ëî, ùî ÿ âæå é ïëàêàòè (íå) çäóæàâ. 
(Î. Êîíèñüêèé) 6. ß í³êîëè (íå) ñòîìëþñÿ æèòè, ³ æèòòÿ ìåí³ (íå) ðîçëþáèòü. 
(Ô. Ìèñèê) 7. Òà ÷è æäàòè, ÷è (íå) æäàòè? Æäàëà äí³ ³ íî÷³, (íå) äî¿ëà, (íå) 
äîñïàëà, âèïëàêàëà î÷³. (ß. Ùîãîë³â) 8. ß (íå) ñòÿìèâñÿ, êîëè ðîñà, à äàë³ é 
âå÷³ð óïàëè íà ä³áðîâè. (Ì. Ñòåëüìàõ) 9. Êíÿçü Âîëîäèìèð çà Äí³ïðîì íà 
ëîâàõ çàï³çíèâñÿ. ² ñàì (íå) ç÷óâñÿ, ÿê â áîðó ñàìîòí³é îïèíèâñÿ. (Ëåñÿ 
Óêðà¿íêà)

§ 8. Ä³ºñëîâà äîêîíàíîãî òà íåäîêîíàíîãî âèäó

Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Ïîì³ðêóéòå, ùî â³äáèâàº éîãî íàçâà – òåìó ÷è îñíîâíó äóìêó.

Ìàëîðîñ³éñüêà Ñàôî
Îñü âèðóøàþòü ïîëêè Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî íà ³ñòîðè÷í³ áèòâè 1648 

ðîêó äî Æîâòèõ Âîä ³ Êîðñóíÿ. ßêèõ ï³ñåíü òîä³ ñï³âàëè êîçàêè? Âàæêî 
íàçâàòè âñ³, à îò «Ìàðóñþ» – íàïåâíî.

Çàñâ³ò âñòàëè êîçà÷åíüêè
Â ïîõ³ä ç ïîëóíî÷³,
Çàïëàêàëà Ìàðóñåíüêà
Ñâî¿ ÿñí³ î÷³.

Çà êèì ïëàêàëà Ìàðóñåíüêà? ² ÷è âñ³ çíàþòü, ùî Ìàðóñåíüêà â ï³ñí³ 
çîâñ³ì íå àáñòðàêòíèé îáðàç, à êîíêðåòíà ³ñòîðè÷íà îñîáà, ÿêà ïëàêàëà òåæ 
çà êîíêðåòíèì ïàðóáêîì, êîçàêîì Ãðèöåì... 

Ä³â÷èíà öÿ – Ìàðóñÿ ×óðàé ³ç Ïîëòàâè, ï³ñí³ ÿêî¿ ï³äõîïëþâàâ íàðîä. 
Ïî âñ³é Óêðà¿í³ ëóíàëè «Çàñâ³ò âñòàëè êîçà÷åíüêè», «Íà ãîðîä³ âåðáà 
ðÿñíà», «Ïðèëåò³ëà çîçóëåíüêà», «Çåëåíåíüêèé áàðâ³íî÷êó», «Â ê³íö³ ãðåáë³ 
øóìëÿòü âåðáè», «Îé íå õîäè, Ãðèöþ» òà ÷èñëåíí³ ³íø³.

Ìàëîðîñ³éñüêà Ñàôî. Òàê íàçèâàëè ¿¿ äîñë³äíèêè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ, 
ïðèð³âíþþ÷è òàëàíò ä³â÷èíè äî òàëàíòó àíòè÷íî¿ ïîåòåñè.

Íàðîäèëàñÿ íàðîäíà ïîåòåñà ó 1625 ðîö³. ¯¿ áàòüêî, Ãðèãîð³é ×óðàé, 
áóâ óðÿäíèêîì êîçàöüêîãî ïîëêó â Ïîëòàâ³. Íå ñòåðï³âøè çíóùàíü ç áîêó 
øëÿõòè÷à, çàðóáàâ éîãî, à ñàì ïîäàâñÿ íà Ñ³÷. Êîëè æ êîçàêè çàçíàëè ïîðàçêè 
ï³ä Êóìåéêàìè, ×óðàé ïîòðàïèâ äî ïîëîíó ³ áóâ ñòðà÷åíèé ó Âàðøàâ³.

Ñòâåðäæóþòü, ùî Ìàðóñÿ áóëà ãàðíà, ÿê ïèñàíêà. Çâè÷àéíî, çà 
òàêîþ âðîäîþ ñîõëè êðàù³ õëîïö³. Òà ñåðöþ íå íàêàæåø: âîíî íàëåæàëî 
çðàäëèâîìó Ãðèöåâ³ (Ãðèãîð³þ Áîáðåíêó).
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Çà ïåðåêàçàìè, Ìàðóñÿ ï³ñëÿ çðàäè êîõàíîãî äóæå ñóìóâàëà. Êîëè íà 
âå÷îðíèöÿõ çóñòð³ëà éîãî ç ðîçëó÷íèöåþ Ãàëåþ, ïî÷óòòÿ îáðàçè ³ ðåâíîù³â 
ñïàëàõíóëè ç òàêîþ ñèëîþ, ùî âèð³øèëà îòðó¿òè õëîïöÿ.

Ï³ñëÿ çëî÷èíó Ìàðóñþ ×óðàé çàñóäèëè äî ñòðàòè. Òà êîëè ïèñàð óæå 
÷èòàâ âèðîê, íà áàñêîìó êîí³ ó íàòîâï óâ³ðâàâñÿ ìîëîäèé êîçàê, ÿêèé ïðèâ³ç 
áóëëó (óêàç) Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî ïðî ïîìèëóâàííÿ ×óðà¿âíè.

Ìàðóñÿ íåäîâãî æèëà íà ñâ³ò³ ï³ñëÿ ïîìèëóâàííÿ ³ ïîìåðëà â êàÿòò³ ó 
1653 ðîö³.

(Ç æóðíàëó)

  Ùî âàì â³äîìî ïðî òâîð÷³ñòü Ìàðóñ³ ×óðàé?
  ßê âè ãàäàºòå, ÷îìó Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé äàðóâàâ ¿é æèòòÿ?
  Âèïèø³òü ä³ºñëîâà ³ç ïåðøèõ äâîõ àáçàö³â ó äâ³ êîëîíêè: 1) ÿê³ â³äïîâ³äàþòü íà 

ïèòàííÿ ùî çðîáèòè? ùî çðîáèâ? ùî çðîáèòü?; 2) ùî ðîáèòè? ùî ðîáèâ? ùî 
ðîáèòü? ùî áóäå ðîáèòè? ùî ðîáèòèìå?.

  Ç’ÿñóéòå, â ÿê³é êîëîíö³ ä³ºñëîâà âêàçóþòü íà ïî÷àòîê, ê³íåöü àáî îäíîðàçîâ³ñòü 
ä³¿, à â ÿê³é – íå âêàçóþòü í³ íà ïî÷àòîê, í³ íà ê³íåöü ä³¿.

Ä³ºñëîâà áóâàþòü äîêîíàíîãî ³ íåäîêîíàíîãî âèäó.
Ä³ºñëîâà äîêîíàíîãî âèäó âêàçóþòü íà ïî÷àòîê, ê³íåöü àáî îäíî-

ðàçîâ³ñòü ä³¿, òîáòî âêàçóþòü íà çàâåðøåíó, îáìåæåíó â ÷àñ³ ä³þ ³ 
â³äïîâ³äàþòü íà ïèòàííÿ ùî çðîáèòè? ùî çðîáèâ? ùî çðîáëþ?: ïðî÷è-
òàòè – ïðî÷èòàâ – ïðî÷èòàþ.

Ä³ºñëîâà íåäîêîíàíîãî âèäó  íå âêàçóþòü í³ íà ïî÷àòîê, í³ íà 
ê³íåöü ä³¿, à îçíà÷àþòü íåçàâåðøåíó, íåîáìåæåíó â ÷àñ³ ä³þ ³ â³äïîâ³-
äàþòü íà ïèòàííÿ ùî ðîáèòè? ùî ðîáèâ? ùî ðîáëþ? ùî áóäó ðîáèòè? 
ùî ðîáèòèìó?: ÷èòàòè, ÷èòàâ, ÷èòàþ, áóäó ÷èòàòè, ÷èòàòèìó.

Ïðî÷èòàéòå ïàðè ä³ºñë³â. Âèçíà÷òå âèä êîæíîãî. Ç’ÿñóéòå, ÿêèìè çíà÷óùèìè ÷àñòèíàìè 
âîíè â³äð³çíÿþòüñÿ. ßê³ ùå çì³íè â çâóêîâîìó ñêëàä³ ä³ºñë³â ìàþòü ì³ñöå?

Á³ãòè – çá³ãòè   ãóïàòè – ãóïíóòè
ïðîñèòè – ïîïðîñèòè  çóïèíÿòèñü – çóïèíèòèñü
ðîñòè – âèðîñòè   ïîâòîðþâàòè – ïîâòîðèòè
ð³âíÿòè – ðîçð³âíÿòè  çãàäóâàòè – çãàäàòè

ñïèðàòèñÿ – ñïåðòèñÿ
êðè÷àòè – êðèêíóòè
çà÷³ïàòè – çà÷åïèòè
ñêëèêòè – ñêëêàòè

  Çðîá³òü âèñíîâîê ïðî îñîáëèâîñò³ òâîðåííÿ ä³ºñë³â äîêîíàíîãî âèäó.

Ä³ºñëîâà äîêîíàíîãî ³ íåäîêîíàíîãî âèäó ç òèì ñàìèì ëåêñè÷íèì 
çíà÷åííÿì óòâîðþþòü âèäîâ³ ïàðè, ÿê³ ð³çíÿòüñÿ ì³æ ñîáîþ ïðå-
ô³êñàìè ³ ñóô³êñàìè, ³íêîëè íàãîëîñîì. Òâîðåííÿ âèäîâèõ ôîðì 
÷àñòî ñóïðîâîäæóºòüñÿ ÷åðãóâàííÿì ãîëîñíèõ ³ ïðèãîëîñíèõ çâóê³â: 
âðàæàòè – âðàçèòè,  îñòåð³ãàòè – îñòåðåãòè. Îêðåì³ âèäîâ³ ïàðè 
ä³ºñë³â ìàþòü ð³çí³ îñíîâè: ëîâèòè – ï³éìàòè, áðòè – âçÿòè.
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Çà íàâåäåíèì çðàçêîì ïðåô³êñàëüíèì ñïîñîáîì â³ä ä³ºñë³â íåäîêîíàíîãî âèäó 
óòâîð³òü ä³ºñëîâà äîêîíàíîãî âèäó. Ïðåô³êñè ïîçíà÷òå.
Çðàçîê. Ðîáèòè – çðîáèòè.

Êàçàòè, ëèòè, äèâèòèñÿ, ñ³ÿòè, â³òàòè, çíàéîìèòè, ïàì’ÿòàòè, áåðåãòè. 

Ïåðåïèø³òü ñò³éê³ çâîðîòè, çàì³íèâøè ä³ºñëîâà íåäîêîíàíîãî âèäó ä³ºñëîâàìè 
äîêîíàíîãî âèäó. Ïîçíà÷òå ñóô³êñè íåäîêîíàíîãî âèäó òà ï³äêðåñë³òü áóêâè, ÿê³ 
ïîçíà÷àþòü çâóêè, ùî ÷åðãóþòüñÿ.
Äîêëàäàòè ðóê, äîìàãàòèñÿ ñâîãî, äîâîäèòè äî ëàäó, íå çíàõîäèòè ñîá³ 

ì³ñöÿ, íå äàâàòè ïîðîøèí³ âïàñòè, íåäî¿äàòè øìàòêà õë³áà, ï³äñòàâëÿòè 
ïëå÷å, ñêèäàòè òÿãàð ç ïëå÷åé.

  Ïîÿñí³òü çíà÷åííÿ ôðàçåîëîã³çì³â. Ç äâîìàòðüîìà ñêëàä³òü ðå÷åííÿ.

Äî ïîäàíèõ ä³ºñë³â äîáåð³òü âèäîâ³ ïàðè. Ï³äêðåñë³òü áóêâè, ùî ïîçíà÷àþòü çâóêè, 
ÿê³ ÷åðãóþòüñÿ. Ñôîðìóëþéòå îðôîãðàìó.
Îáäåðòè, ñòåðòè, ñïåðòèñÿ, ðîçñòåëèòè, çàâìåðòè, âèáðàòè, ç³áðàòè.

  Ç âèä³ëåíèìè ³ óòâîðåíèìè â³ä íèõ ä³ºñëîâàìè ñêëàä³òü ñëîâîñïîëó÷åííÿ.

Â³çüì³òü äî óâàãè! Îêðåì³ ä³ºñëîâà íå ìàþòü âèäîâèõ ïàð. Ëèøå 
äîêîíàíèé âèä ìàþòü ä³ºñëîâà çàêèâàòè, íàòåðï³òèñÿ, ðîçêðè÷à-
òèñÿ, ñòðåïåíóòèñÿ òà ³íø³. Ò³ëüêè íåäîêîíàíèé âèä ìàþòü ä³ºñëîâà 
ïîâàæàòè, òåìïåðàòóðèòè, ñïîä³âàòèñÿ.

Ðÿä ä³ºñë³â ç ñóô³êñîì óâà (ïåðåâàæíî ³íøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ) 
çàëåæíî â³ä êîíòåêñòó ìîæóòü áóòè äîêîíàíîãî ³ íåäîêîíàíîãî âèäó: 
àòàêóâàòè, ñèãíàë³çóâàòè, ôîðìóâàòè, òåëåãðàôóâàòè.

Ïîâåðí³òüñÿ äî âïðàâè 1. Âèïèø³òü îêðåìî ä³ºñëîâà äîêîíàíîãî ³ íåäîêîíàíîãî âèäó. 
Ç’ÿñóéòå ¿õ ÷àñ. Ðîçáåð³òü ¿õ çà áóäîâîþ.

§ 9. Ïåðåõ³äí³ òà íåïåðåõ³äí³ ä³ºñëîâà

Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Âèçíà÷òå éîãî ³äåþ.

Çîçóëèí³ ñëüîçè
Äàâíî öå áóëî, ïðèíàéìí³, äî òîãî, ÿê íàðîäèëèñÿ ìè. Çîçóëÿ ðîáèëà 

ñâîþ ñïðàâó – ï³äêèäàëà ñèíè÷êàì, ïëèñêàì, ñîðîêîïóäàì òà ³íø³é äð³áíîò³ 
ë³ñîâ³é ÿéöÿ, à ò³ âèõîâóâàëè ï³äêèäüê³â. «Òè îñü âñå ñï³âàºø, – êàçàëè âîíè 
çîçóë³, – à íà ñòàð³ñòü çàëèøèøñÿ ñàìà, ÿê ïåíü áåç ïãîí³â».

«Õà-õà-õà! – ñì³ÿëàñü òà. – Âè âñå æèòòÿ ³ç êîëèñêàìè òà ïåëþøêàìè 
ïðîòåëåíüêàºòåñü, à ÿ ñâî¿õ ä³òåé, ÿê áóäå òðåáà, çíàéäó. ² ïðèìóøó ãîäóâàòè 
ñåáå. Çàêîí º çàêîí!»

Àëå äîëÿ çëå æàðòóº ç òèì, õòî ñïîä³âàºòüñÿ çàäàðìà â³ê ïðîæèòè. Êîëè 
ïðèé øîâ ÷àñ, óñ³ ä³òè çîçóë³ íå âèçíàëè ñòðîêàòî¿ ìàòåð³, â³äìîâèëèñÿ ¿¿ äîãëÿ-
äàòè. ² çàñòîãíàëà çîçóëÿ. Ïåðø³ â ¿¿ æèòò³ ñëüîçè ïîêîòèëèñÿ ç î÷åé. À íà 
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ãàëÿâèí³, êóäè âîíè âïàëè, ðîçêðèëè ñâî¿ á³ë³ â³í÷èêè êâ³òè, ÿê³ òàê ³ íàçèâàþòü 
ó íàðîä³: çîçóëèí³ ñëüîçè, à áîòàí³êè äàëè ¿ì íàçâó çîçóëèíåöü ïëÿìèñòèé.

À ÷è äîâîäèëîñÿ âàì ñïîñòåð³ãàòè, ùîá çîçóëÿ ïëàêàëà? ² í³õòî íå áà÷èâ. 
Òîìó ïðî áåçòóðáîòíó ñàìîâïåâíåíó ëþäèíó, ÿêà, ïîòðàïèâøè ó ñêðóòó, 
ïî÷èíàº á³äêàòèñÿ, êàæóòü, ùî âîíà ëëº çîçóëèí³ ñëüîçè.

(Çà íàð. ëåãåíäîþ)

  ßê³ ùå ëåãåíäè ïðî çîçóëþ âàì â³äîì³? Ðîçêàæ³òü. 
  Âèïèø³òü ñëîâîñïîëó÷åííÿ ä³ºñë³â ³ç çàëåæíèìè ³ìåííèêàìè ÷è çàéìåííèêàìè.  

Âèçíà÷òå, â ÿêîìó â³äì³íêó ñòî¿òü çàëåæíå ñëîâî.

Çðàçîê. Ðîáèëà (ùî?) ñïðàâó (Ç.â.).

Ä³ºñëîâà ïîä³ëÿþòüñÿ íà ïåðåõ³äí³ ³ íåïåðåõ³äí³.
Ïåðåõ³äí³ ä³ºñëîâà îçíà÷àþòü ä³þ, ñïðÿìîâàíó íà ïåâíèé ïðåä-

ìåò, îñîáó: ïîñ³ÿòè (ùî?) ïøåíèöþ, â³äâ³äàòè (êîãî?) ïîäðóãó. 
Ïðè ïåðåõ³äíèõ ä³ºñëîâàõ, ÿê ïðàâèëî, âæèâàºòüñÿ äîäàòîê, 

âèðàæåíèé çíàõ³äíèì â³äì³íêîì áåç ïðèéìåííèêà. ßêùî ïåðåä ïåðå-
õ³äíèì ä³ºñëîâîì º çàïåðå÷íà ÷àñòêà íå, òî äîäàòîê ïðè íüîìó ñòî¿òü 
ó ðîäîâîìó â³äì³íêó: íå ïîñ³ÿëè ïøåíèö³, íå â³äâ³äàëè ïîäðóãè. Ôîðìè 
ðîäîâîãî â³äì³íêà äîäàòêà âèìàãàþòü òàêîæ ïåðåõ³äí³ ä³ºñëîâà, ä³ÿ 
ÿêèõ ñòîñóºòüñÿ ÷àñòèíè â³ä ö³ëîãî: ç’¿ñòè (÷îãî?) áîðùó, ïðèíåñòè 
(÷îãî?) âîäè. 

Íåïåðåõ³äí³ ä³ºñëîâà îçíà÷àþòü ñòàí àáî ä³þ, ÿêà áåçïîñåðåäíüî  
íå ïåðåõîäèòü íà áóäü-ÿêèé ïðåäìåò: ³òè ñòåæêîþ, çàðèíóòè ó âîäó.  
Óñ³ ä³ºñëîâà íà ñÿ (ñü), êð³ì äèâèòèñÿ, íàëåæàòü äî íåïåðåõ³äíèõ. 

Âèçíà÷òå, ïåðåõ³äíèìè ÷è íåïåðåõ³äíèìè º âèïèñàí³ âàìè ä³ºñëîâà ç ëåãåíäè «Çîçóëèí³ 
ñëüîçè».

Â³ä ïîäàíèõ ïåðåõ³äíèõ ä³ºñë³â óòâîð³òü íåïåðåõ³äí³ ç -ñÿ. Ââåä³òü ¿õ ó ñëîâîñïîëó÷åííÿ.

Çðàçîê. Â³òàòè (êîãî?) ó÷èòåëÿ. Â³òàòèñÿ (ç êèì?) ç îäíîêëàñíèêîì.

Ðÿòóâàòè, ïîâåðíóòè, óêâ³ò÷àòè, çóïèíèòè, ñòåðåãòè, ñëóõàòè.

  Âèçíà÷òå âèä ä³ºñë³â.

Ç’ÿñóéòå, ïåðåõ³äíèìè ÷è íåïåðåõ³äíèìè º ïîäàí³ ä³ºñëîâà. Ôîðìè ÿêîãî â³äì³íêà 
âîíè âèìàãàþòü â³ä ³ìåííèêà. Ïîì³ðêóéòå, êîëè ³ ÿê³ ïðèéìåííèêè ñë³ä âæèâàòè 
â³äïîâ³äíî äî íîðì óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðíî¿ ìîâè.
Ïåðåêëàñòè (óêðà¿íñüêà ìîâà), çâåðòàòèñÿ (àäðåñà), çàïîá³ãòè (ïîìèëêà), 

â÷èòè (ïðîãðàìà), ä³éòè (âèñíîâîê), çàëó÷èòè (ðîáîòà), âèáà÷èòè (òîâàðèø), 
äÿêóâàòè (ìàòè), íå ç’ÿâèòèñÿ (õâîðîáà), çíàòè (âëàñíèé äîñâ³ä).

  Çàïèø³òü óòâîðåí³ ñëîâîñïîëó÷åííÿ.

Ñïèø³òü, ðîçêðèâàþ÷è äóæêè ³  âæèâàþ÷è ³ìåííèêè â ïîòð³áíîìó â³äì³íêó. 
1. Ñëîâî ìîæå âðÿòóâàòè (ëþäèíà), ñëîâî ìîæå ³ âáèòè. 2. Íå ðîç³á’ºø 

(ãîð³õ), òî íå ç’¿ñè ³ (çåðíÿòêî). 3. Ç (âîãîíü) (íå) æàðòóé, ç (âîäà) (íå) äðóæè, 
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(â³òåð) (íå) â³ð. 4. Çà (âîäà) (íå) äÿêóþòü ³ (ãðîø³) (íå) áåðóòü. 5. Ùî òî çà 
ãîñïîäàð, ùî (ñâîº äîáðî) (íå) ãëÿäèòü. 6. ¯äåø íà òðè äí³, áåðè (õë³á) íà 
òèæäåíü. (Íàð. òâ.)

  Âèçíà÷òå âèä ³ ïåðåõ³äí³ñòü ä³ºñë³â.
  Çðîá³òü ñèíòàêñè÷íèé àíàë³ç ïåðøèõ äâîõ ðå÷åíü.

§ 10. Îñîáëèâîñò³ ïîáóäîâè ðîçïîâ³ä³ ïðî ïðîöåñ ïðàö³

Ïðî÷èòàéòå. Âèçíà÷òå òåìó é îñíîâíó äóìêó òåêñòó. Ç’ÿñóéòå éîãî ñòèëü.
ßê æå õî÷åòüñÿ âòàìóâàòè ñïðàãó ï³ä ÷àñ æíèâ! Ó íàðîä³ ç öüîãî ïðèâîäó  

ïîáóòóº ïðèêàçêà: «Íå òîé æíåöü, ùî íå çàãóáèâ ñåðïà, à òîé, ùî íå çàáóâ 
âîäè â ïîëå âçÿòè».

Ùîá âîäà òðèâàëèé ÷àñ çáåð³ãàëà ïðîõîëîäó, êîðèñòóâàëèñÿ ïåðåâàæíî 
äåðåâ’ÿíèìè áàðèëüöÿìè. Âîíè ìîãëè áóòè ãóðòîâ³ ÷è ³íäèâ³äóàëüí³. Ñàìå 
öå âèçíà÷àëî ¿õ ðîçì³ðè ³ ì³ñòê³ñòü. 

Âèãîòîâëÿëè òàê³ ïîñóäèíè ç âåðáè, ëèïè òà îñèêè. Âîäà â áàðèëüöÿõ 
ìàéæå íå íàãð³âàëàñü ³ çáåð³ãàëà ïðèðîäí³ ñìàêîâ³ âëàñòèâîñò³. Êð³ì òîãî 
äåðåâèíà ëåãêî ï³ääàâàëàñü îáðîáö³, íå âáèðàëà âîëîãè.

Ðîáèëè áàðèëüöÿ ïåðåâàæíî ç äóïëèñòî¿ äåðåâèíè. ²íêîëè æèâîñèëîì 
âèäîâáóâàëè ñåðöåâèíó. Ç îáîõ áîê³â âïðàâëÿëè äåíöÿ. Çáîêó àáî ïîñåðåäèí³ 
ïîñóäèíè ðîáèëè ä³ðî÷êó ³ âìîíòîâóâàëè â íå¿ øèéêó, êîòðó çàòóëÿëè äå-
ðåâ’ÿíèì êîðêîì. ×åðåç òàêèé îòâ³ð-êðàíèê íàëèâàëè âîäó.

Ùå ïðàêòè÷í³øèìè ââàæàëèñÿ òàê çâàí³ õîëîäíèö³. Ùîá âèñòà÷èëî âîäè 
íà ê³ëüêà äí³â, ó ïîëå âèâîçèëè âåëèêó ä³æêó. Â íå¿ âñòàâëÿëè ùå îäíó, àëå ìåí-
øèõ ðîçì³ð³â. Ïîðîæíèíó ì³æ ñò³íêàìè çàïîâíþâàëè òèðñîþ àáî êîñòðèöåþ. 
Çà íàéá³ëüøî¿ ñïåêè âîäà íå íàãð³âàëàñÿ ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ä³á. Î÷åâèäíî, ñàìå 
öåé íàðîäíèé äîñâ³ä ïðèñëóæèâñÿ ³ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ñó÷àñíèõ òåðìîñ³â.

Ñâîºð³äíèìè òåðìîñàìè êîðèñòóâàëèñÿ é ïàñòóõè. Ðîáèëè ¿õ ïåðåâàæíî 
ïëîñêèõ ôîðì, ùîá çðó÷íî áóëî ï³äâ’ÿçóâàòè äî ïàñêà. ßêùî ïîñóäèíà 
âèãîòîâëÿëàñÿ ç äåðåâà, òî çäåá³ëüøîãî ¿¿ âèñòðóãóâàëè ç îêðåìèõ äîùå÷îê, 
ÿê³ îïîÿñóâàëè ìåòàëåâèì îáðó÷åì. Çìàéñòðóâàòè ïîä³áíó ôëÿãó ìîãëè ëèøå 
ôàõ³âö³ âèñîêî¿ êâàë³ô³êàö³¿.

Óñ³ ö³ ðå÷³ íå ò³ëüêè ìàëè ïðàêòè÷íå ïðèçíà÷åííÿ, âîíè ââ³áðàëè â ñåáå 
äîâãîë³òí³é äîñâ³ä íàøîãî íàðîäó. Íèìè óñï³øíî ìîæíà êîðèñòóâàòèñÿ ³ 
ñüîãîäí³. 

(За Â. Ñêóðàò³âñüêèì)

  Ïîÿñí³òü çíà÷åííÿ ñë³â êâàë³ô³êàö³ÿ, âòàìóâàòè, õîëîäíèöÿ, áàðèëüöå, æèâî-
ñèëîì, êîðîê, òèðñà, êîñòðèöÿ.

  Äîáåð³òü ñèíîí³ìè äî ñë³â ñïðàãà, ïñîê, ãóðòîâèé, çàòóëèòè.
  ßêèé òèï ìîâëåííÿ ïîêëàäåíî â îñíîâó òåêñòó?
  Ç’ÿñóéòå, â ÿêèõ ì³êðîòåìàõ îïèñóþòüñÿ ïðîöåñè ïðàö³.

Çâåðí³òü óâàãó! Ðîçïîâ³äü ïðî ïðîöåñ ïðàö³ ì³ñòèòü ïåðåë³ê ïåâ-
íèõ îïåðàö³é ó ò³é ïîñë³äîâíîñò³, â ÿê³é ¿õ ñë³ä âèêîíàòè, ùîá 
çäîáóòè ðåçóëüòàò, òîáòî ïðîäóêò ïðàö³.
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Ðîçïîâ³äü ïðî òðóäîâèé ïðîöåñ ìîæå áóòè ñêëàäåíà â íàóêîâîìó, 
ä³ëîâîìó àáî õóäîæíüîìó ñòèëÿõ.

Îñîáëèâ³ñòþ ä³ëîâîãî òà íàóêîâîãî ñòèë³â º òå, ùî òðóäîâ³ îïåðà ö³¿, 
ïðî ÿê³ éäåòüñÿ, ñòîñóþòüñÿ íå êîíêðåòíî¿ îñîáè, à óçàãàëüíåíî¿, 
áóäü-ÿêî¿ îñîáè âçàãàë³. Òðóäîâ³ ä³¿ íå ñòîñóþòüñÿ ³ ïåâíîãî ÷àñó. 
Ìàºòüñÿ íà óâàç³, ùî òàê ñë³ä ðîáèòè âñ³ì ³ çàâæäè. ×àñòîâæèâàíèìè 
º ñëîâà ìîæíà, òðåáà, ñë³ä, íåîáõ³äíî â ïîºäíàíí³ ç íåîçíà÷åíîþ 
ôîðìîþ ä³ºñë³â.

Õóäîæíÿ ðîçïîâ³äü åìîö³éíà, îáðàçíà. Â í³é âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
õóäîæí³ çàñîáè: åï³òåòè, ïîð³âíÿííÿ.

  Ïåðåêàæ³òü òåêñò (óñíî), ñïî÷àòêó äàâøè â³äïîâ³ä³ íà òàê³ çàïèòàííÿ: ÷îìó íàø³ 
ïðàùóðè êîðèñòóâàëèñÿ ïåðåâàæíî äåðåâ’ÿíèìè áàðèëüöÿìè? ÿê ¿õ âèãîòîâëÿëè? 
ÿê³ òðóäîâ³ îïåðàö³¿ âèêîíóâàëèñÿ? Âèçíà÷òå êëþ÷îâ³ ñëîâà, ùî âêàçóþòü íà 
ïîñë³äîâí³ñòü âèêîíàííÿ ä³é.

  ßêèìè áóëè õîëîäíèö³? ×îìó âîäà íå íàãð³âàëàñÿ â íèõ ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ä³á? ßê 
¿õ âèãîòîâëÿëè?

  ×èì êîðèñòóâàëèñÿ ïàñòóõè, ùîá âòàìóâàòè ñïðàãó? Ðîçêàæ³òü, ÿê âèãîòîâëÿëè 
ôëÿãè.

  Íàïèø³òü äîêëàäíèé ïåðåêàç òåêñòó çà ñàìîñò³éíî ñêëàäåíèì ïëàíîì.

§ 11. ×àñè ä³ºñëîâà. Ìèíóëèé ÷àñ

Ïðî÷èòàéòå òåêñò.
ßêîñü Äîáðî é Çëî îïèíèëèñÿ íà âåðøèí³ øïèëÿñòî¿ ãîðè. Çëî øòîâõíóëî 

Äîáðî, ³ Äîáðî ñêîòèëîñÿ âíèç. Òà íå ðîçáèëîñÿ, à ïåðåòâîðèëîñÿ íà ðîñëèíó 
ç áëàêèòíèìè êâ³òî÷êàìè... ² òð³ñíóëî â³ä ëþò³ Çëî!

Õòîçíà, ÷è äîâãî ïàì’ÿòàòèìóòü ëþäè öþ ëåãåíäó. Áóäóòü ïðîñòî ìèëó-
âàòèñÿ áëàêèòíèì öâ³òîì, âèøóêàíèì òåìíî-çåëåíèì ëèñòÿì. Õî÷ êîæåí 
óêðà¿íåöü ï³äñâ³äîìî â³ä÷óâàº ó áàðâ³íêó ùîñü íåçì³ðíî á³ëüøå é ãëèáøå, 
í³æ ïðîñòî êðàñèâó ðîñëèíó. (За Ã. Ìàêîâ³é)

  ×è çíàºòå âè ³íø³ ëåãåíäè ïðî áàðâ³íîê? ßê³?
  Íàçâ³òü ä³ºñëîâà. ßê³ ç íèõ îçíà÷àþòü ä³þ, ùî â³äáóëàñÿ äî ìîìåíòó ðîçïîâ³ä³ ïðî 

íå¿, ÿê³ – â ìîìåíò ðîçïîâ³ä³, à ÿê³ – ï³ñëÿ ìîìåíòó ðîçïîâ³ä³? ßêîãî âîíè âèäó?

Ä³ºñëîâà ä³éñíîãî ñïîñîáó çì³íþþòüñÿ çà ÷àñàìè. ×àñ âèçíà÷àºòü-
ñÿ â³äíîñíî ìîìåíòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ä³þ.

Òåïåð³øí³é ÷àñ îçíà÷àº ä³þ, ÿêà â³äáóâàºòüñÿ â ìîìåíò ïîâ³äîì-
ëåííÿ ïðî íå¿ (ùî ðîáëþ? ùî ðîáèø?): âèâ÷àþ, âèâ÷àºø.

Ìèíóëèé ÷àñ îçíà÷àº ä³þ, ÿêà â³äáóâàëàñÿ äî ìîìåíòó ïîâ³äîì-
ëåííÿ ïðî íå¿ (ùî ðîáèâ? ùî çðîáèâ?): âèâ÷àâ, âèâ÷èâ.

Ìàéáóòí³é ÷àñ îçíà÷àº ä³þ, ÿêà áóäå â³äáóâàòèñÿ ï³ñëÿ ïîâ³äîì-
ëåííÿ ïðî íå¿ (ùî áóäó ðîáèòè? ùî çðîáëþ? ùî ðîáèòèìó?): áóäó 
âèâ÷àòè, âèâ÷ó, âèâ÷àòèìó.

Ä³ºñëîâà òåïåð³øíüîãî ³ ìàéáóòíüîãî ÷àñó çì³íþþòüñÿ çà îñîáàìè ³ 
÷èñëàìè. Ä³ºñëîâà ìèíóëîãî ÷àñó – çà ÷èñëàìè, à â îäíèí³ ³ çà ðîäàìè.





29

Ä³ºñëîâà íåäîêîíàíîãî âèäó ìîæóòü âæèâàòèñÿ â óñ³õ ÷àñàõ. 
Ä³ºñëîâà äîêîíàíîãî âèäó – ò³ëüêè â ìèíóëîìó ³ ìàéáóòíüîìó ÷àñàõ.

Ðîçêàæ³òü ïðî ÷àñè ä³ºñëîâà. Çâåðí³òü óâàãó, íà ÿê³ ïèòàííÿ â³äïîâ³äàþòü ä³ºñëîâà 
êîæíîãî ÷àñó, ÿêîãî âîíè âèäó ³ ÿê³ ôîðìè ìàþòü, ÿê çì³íþþòüñÿ. Ñâîþ â³äïîâ³äü 
³ëþñòðóéòå ïðèêëàäàìè.

Ïðîàíàë³çóéòå òàáëèöþ ³ çðîá³òü âèñíîâêè, â³ä ÿêî¿ îñíîâè òâîðèòüñÿ ìèíóëèé ÷àñ 
ä³ºñëîâà. Çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ñóô³êñ³â? Ó ÿê³é ôîðì³ ä³ºñë³â â³äáóâàºòüñÿ ÷åðãóâàííÿ 
ãîëîñíèõ î, å ç ³ ?

Ìèíóëèé ÷àñ ä³ºñëîâà òâîðèòüñÿ â³ä îñíîâè íåîçíà÷åíî¿ ôîðìè 
çà äîïîìîãîþ ñóô³êñ³â â (â ÷îë. ð.) òà ë (â æ³í. ð., ñåð. ð. òà 
ìíîæèí³). Ó äåÿêèõ ä³ºñëîâàõ ÷îëîâ³÷èé ð³ä ìèíóëîãî ÷àñó óòâî-
ðþºòüñÿ áåç ñóô³êñà. Ïðè öüîìó ìîæå â³äáóâàòèñÿ ÷åðãóâàííÿ î, å, 
ÿ ç ³: ìîãòè – ì³ã, íåñòè – í³ñ, ëÿãòè – ë³ã òà âèïàäàííÿ ñóô³êñà 
-íó-: êèñíóòè – êèñ.

Ïðî÷èòàéòå òåêñò. ×è ìîæå â³í áóòè ïðîäîâæåííÿì ëåãåíäè ³ç âïðàâè 1? ßêèì 
çàãîëîâêîì ìîæíà ¿õ îá’ºäíàòè?
Áëèñêó÷å çåëåíå ëèñòÿ ö³º¿ êâ³òêè íå â’ÿíå í³ âçèìêó, í³ âë³òêó, à íà

âåñí³ çâåñåëÿº î÷³ áëàêèòíèìè ç³ðî÷êàìè öâ³òó. Â Óêðà¿í³ øàíóâàëè òó 
â³÷íîçåëåíó ðîñëèíó. Ïëåëè ç áàðâ³íêó âåñ³ëüí³ â³íêè ìîëîäèì, çàâ’ÿçóâàëè 
â õðåñòèííó êâ³òêó – íà äîâãèé â³ê ìîëîäÿòàì ³ íîâîíàðîäæåíîìó. Éîãî 
çàâæäè ñàäèëè íà ìîãèë³.

Ðîçïîâ³äàþòü, ùî êîëèñü ÷óæîçåìåöü ïîáà÷èâ óêðà¿íñüêó ä³â÷èíó 
é çàêîõàâñÿ â íå¿ äóæå. Óâèâàâñÿ çà íåþ õëîïåöü, çåìëþ ñâîþ çàðàäè 
íå¿ ïîêèíóâ, à òîä³ ïîìåð ç æóðáè. Ñòàâ ïåðåä ëèöå Ãîñïîäíº é ïðî-
ñèòü, ùîá Áîã ïóñòèâ äî êîõàíî¿ ùå ðàç. ² Ãîñïîäü ïîâåðíóâ éîãî íà 
çåìëþ êâ³òîì íåâ’ÿíó÷èì, ÿêèé âèâñÿ âñþäè, äå ñòóïàëà íîãà ìèëî¿, à ïî 
ñìåðò³ – âèð³ñ íà ¿¿ ìîãèë³. Ñàìå òîìó áàðâ³íîê íå ò³ëüêè ìèëóº îêî, àëå é 
ÿòðèòü äóøó. (Ç æóðíàëó)

  Âèïèø³òü ä³ºñëîâà. Âèçíà÷òå ¿õ ÷àñ, âèä ³ ïåðåõ³äí³ñòü.

  Ó ä³ºñëîâàõ ìèíóëîãî ÷àñó ç’ÿñóéòå ð³ä ³ ÷èñëî. Ïîÿñí³òü, ÿê óòâîðèëèñÿ ö³ 
ôîðìè. 

  Ó âèä³ëåíèõ ðå÷åííÿõ ïðîêîìåíòóéòå âæèâàííÿ ðîçä³ëîâèõ çíàê³â.

×èñëî Ð³ä óì³-òè ìåðçíó-òè ðîñ-òè âåç-òè

Îäíèíà

Ìíîæèíà

÷îëîâ³÷èé

æ³íî÷èé

ñåðåäí³é

óì³â

óì³ëà

óì³ëî

ìåðç

ìåðçëà

ìåðçëî

ð³ñ

ðîñëà

ðîñëî

â³ç 

âåçëà

âåçëî

óì³ëè ìåðçëè âåçëèðîñëè–
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áðåñòè – áð³â 
âåñòè – â³â 
ìåñòè – ì³â
ïëåñòè – ïë³â
ïðÿñòè – ïðÿâ

Â³ä ïîäàíèõ ä³ºñë³â óòâîð³òü ôîðìè ÷îëîâ³÷îãî ðîäó ìèíóëîãî ÷àñó.

Çðàçîê. Ìîãòè – ì³ã.

Ìîãòè, äîïîìîãòè, ëåò³òè, ë³òàòè, ìåñòè, ëåæà-
òè, íåñòè, ñ³ñòè, ñèä³òè, ñ³äàòè, ïðèâîçèòè, ïðèâåçòè, 
çëÿãòè, çâåñòè, â³äïîâ³äàòè, â³äïîâ³ñòè, áðîäèòè, 
áðåñòè, ãðåáòè, òåêòè, çáë³äíóòè.

Âèñëîâòå ñâî¿ ì³ðêóâàííÿ çà òåìîþ «×îìó áàðâ³íîê ñòàâ îäíèì ³ç ñèìâîë³â Óêðà¿íè». 
  Âèêîðèñòîâóéòå ä³ºñëîâà ïàì’ÿòàòè, çáåð³ãàòè, îñï³âóâàòè, ñòàòè, ïðèêðàøàòè, 

âèêîðèñòîâóâàòè, â³ä÷óâàòè. Òåêñò çàïèø³òü. Ç’ÿñóéòå ÷àñ, âèä, ïåðåõ³äí³ñòü 
êîæíîãî ä³ºñëîâà, à òàêîæ ð³ä ³ ÷èñëî ä³ºñë³â ìèíóëîãî ÷àñó.

§ 12. Òåïåð³øí³é ÷àñ. Ìàéáóòí³é ÷àñ. Ïðàâîïèñ îñîáîâèõ 
çàê³í÷åíü ä³ºñë³â ²î¿ ³ ²²î¿ ä³ºâ³äì³í

Ðîçãëÿíüòå òàáëèöþ. ßêó ä³þ îçíà÷àþòü ä³ºñëîâà òåïåð³øíüîãî ÷àñó? À ìàéáóòíüîãî? 
×èì âîíè â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ä³ºñë³â ìèíóëîãî ÷àñó?

  ßê³ çàê³í÷åííÿ ìàþòü ä³ºñëîâà òåïåð³øíüîãî ³ ìàéáóòíüîãî äîêîíàíîãî ÷àñ³â? ßê³ 
ç íèõ â³äíîñÿòüñÿ äî ²¿, à ÿê³ äî ²²¿ ä³ºâ³äì³íè? 

  Ó ÿê³é îñîá³ ä³ºñëîâà ²¿ ³ ²²¿ ä³ºâ³äì³í ìàþòü îäíàêîâ³ çàê³í÷åííÿ?
  ßêèìè áóêâàìè ³ ÿêèìè çâóêàìè ð³çíÿòüñÿ çàê³í÷åííÿ ä³ºñë³â ²¿ ³ ²²¿ ä³ºâ³äì³í â ³íøèõ 

îñîáàõ?
  ßê³ ôîðìè ìàþòü ä³ºñëîâà ìàéáóòíüîãî ÷àñó? ßê òâîðÿòüñÿ ìàéáóòí³é íåäîêîíàíèé 

ñêëàäíèé ³ ìàéáóòí³é íåäîêîíàíèé ñêëàäåíèé ÷àñè?

Ä³ºñëîâà òåïåð³øíüîãî ³ ìàéáóòíüîãî ÷àñ³â çì³íþþòüñÿ çà ÷èñ-
ëàìè òà îñîáàìè.

Î
ä
íè

íà
×
èñ

ëî

î
ñî

á
à

Ì
íî

æ
èí

à

1øà

2ãà

3òÿ

1øà

2ãà

3òÿ

Òåïåð³øí³é ÷àñ

Íåäîêîíàíèé âèä

Ìàéáóòí³é ÷àñ

Äîêîíàíèé âèä Íåäîêîíàíèé âèä

Ïðîñòà 
ôîðìà

Ñêëàäíà 
ôîðìà

Ñêëàäåíà 
ôîðìà

êàæó, ìîâ÷ó
ìàþ, ñòîþ
êàæåø, ìîâ÷èø
ìàºø, ñòî¿ø
êàæå, ìîâ÷èòü
ìàº, ñòî¿òü

êàæåìî, ìîâ÷èìî
ìàºìî, ñòî¿ìî
êàæåòå, ìîâ÷èòå
ìàºòå, ñòî¿òå
êàæóòü, ìîâ÷àòü
ìàþòü, ñòîÿòü

ñêàæó
ïîñòîþ
ñêàæåø
ïîñòî¿ø
ñêàæå
ïîñòî¿òü

ñêàæåìî
ïîñòî¿ìî
ñêàæåòå
ïîñòî¿òå
ñêàæóòü
ïîñòîÿòü

êàçàòèìó
ñòîÿòèìó
êàçàòèìåø
ñòîÿòèìåø
êàçàòèìå
ñòîÿòèìå

êàçàòèìåìî
ñòîÿòèìåìî
êàçàòèìåòå
ñòîÿòèìåòå
êàçàòèìóòü
ñòîÿòèìóòü

áóäó êàçàòè
áóäó ñòîÿòè
áóäåø êàçàòè
áóäåø ñòîÿòè
áóäå êàçàòè
áóäå ñòîÿòè

áóäåìî êàçàòè
áóäåìî ñòîÿòè
áóäåòå êàçàòè
áóäåòå ñòîÿòè
áóäóòü êàçàòè
áóäóòü ñòîÿòè
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Çà îñîáîâèìè çàê³í÷åííÿìè ä³ºñëîâà ó òåïåð³øíüîìó ³ ìàéáóòíüîìó 
äîêîíàíîìó (ïðîñòà ôîðìà) ÷àñàõ ïîä³ëÿþòüñÿ íà äâ³ ä³ºâ³äì³íè. Äî ²¿ 
ä³ºâ³äì³íè íàëåæàòü ä³ºñëîâà, ÿê³ ìàþòü ó 3-é îñîá³ ìíîæèíè çàê³í-
÷åííÿ óòü (þòü). Äî ²²¿ – çàê³í÷åííÿ àòü (ÿòü).  Â çàê³í÷åííÿõ 
ä³ºñë³â 2-¿ ³ 3-¿ îñîáè îäíèíè òà 1-¿ ³ 2-¿ îñîáè ìíîæèíè ²-¿ ä³ºâ³äì³íè 
ïèøåòüñÿ å(º), â ä³ºñëîâàõ ²²-¿ ä³ºâ³äì³íè – è (¿). 

Ìàéáóòí³é ÷àñ ä³ºñëîâà â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ ìàº òðè ôîðìè: ïðîñòó, 
ñêëàäíó ³ ñêëàäåíó.

Ñêëàäíà ôîðìà ä³ºñë³â íåäîêîíàíîãî âèäó ìàéáóòíüîãî ÷àñó 
óòâî ðþºòüñÿ â³ä îñíîâè íåîçíà÷åíî¿ ôîðìè çà äîïîìîãîþ ñóô³êñà 
-ì- òà îñîáîâèõ çàê³í÷åíü (³ñòîðè÷íî ñêîðî÷åíî¿ ôîðìè ä³ºñëîâà éíÿòè: 
(é)ìó, (é)ìåø, (é)ìå òîùî). Ñêëàäåíà ôîðìà óòâîðþºòüñÿ ç äâîõ ñë³â: 
îñîáîâî¿ ôîðìè äîïîì³æíîãî ä³ºñëîâà áóòè â ìàéáóòíüîìó ÷àñ³ ³ íåîç-
íà÷åíî¿ ôîðìè ä³ºñëîâà. Ä³ºâ³äì³íè â öèõ ôîðìàõ íå ðîçð³çíÿþòüñÿ.

Îðôîãðàìà

Áóêâè å (º), è(¿) â îñîáîâèõ çàê³í÷åííÿõ ä³ºñë³â: 
øàíóºø, ëåòèø.

Ïðî÷èòàéòå òåêñò.
...Æóðàâëèí³ êëþ÷³ ëåòÿòü äåñü âèùå ç³ð, æóðàâë³â íå âèäíî, ëèøå ¿õí³ 

òóæëèâ³ ãîëîñè, íàïîâíèâøè íåáåñíó ñôåðó, äçâåíÿòü íàä³ ìíîþ, ³ ïî÷èíàºø 
çàáîáîííî â³ðèòè, ùî òî íå æóðàâë³ êóðëè÷óòü, à ðîçìîâëÿþòü îäíà ç îäíîþ 
çîð³. Àëå íåâ³äîìèé êëþ÷ ïîâîë³ ñïëèâàº çà Äí³ïðî, íà ëóãè, ãîëîñè âñå 
äàëåí³þòü, íåáî ìîâ÷àçíå ³ íåçâîðóøíå, ëèøå â ÷îðíèõ ïîëÿõ, íàä ÿðîì, 
áàçàðóþòü ïîòðèâîæåí³ ëèñèöÿìè ñîðîêè. À ïîò³ì äåñü çà ïàãîðáàìè çíîâó 
òåëåíüêíóòü æóðàâë³, çâóê óñå áëèæ÷å, øèðøå, ðîñòå, íàïîâíþº çîðÿíå íåáî, 
³ âñå ïî÷èíàºòüñÿ ñïî÷àòêó...

Íàéïîâí³ø³ õâèëèíè ìîãî æèòòÿ.
Ñîíöå ñ³äàº çà Äí³ïðî, à íåáî ùå ðîæåâî ñâ³òèòüñÿ, ³ ñèí³ äèìè â³ä áàãàòü 

ñòåëÿòüñÿ ïî ãîðàõ – â ñåë³ ïàëÿòü òîð³øí³é áóð’ÿí.
(Â. Äðîçä)

  Âèïèø³òü ä³ºñëîâà òåïåð³øíüîãî ³ ïðîñòîãî ìàéáóòíüîãî ÷àñ³â çà ä³ºâ³äì³íàìè. 
ßêîãî âîíè âèäó? Âèçíà÷òå ¿õ ÷èñëî ³ îñîáó. Âèä³ë³òü çàê³í÷åííÿ.

  Â³ä ä³ºñë³â îñòàííüîãî àáçàöó óòâîð³òü óñ³ ìîæëèâ³ ôîðìè ìàéáóòíüîãî ÷àñó. ßê³ 
ôîðìè íå ìîæíà óòâîðèòè? ×îìó?

  Çðîá³òü âèñíîâîê ïðî âèìîâó òà íàïèñàííÿ ä³ºñë³â íà -ø-, -øñÿ, -òü, -òüñÿ.

Â³çüì³òü äî óâàãè! Ó ä³ºñë³âíèõ ôîðìàõ, ùî çàê³í÷óþòüñÿ íà ø, 
øñÿ, ì’ÿêèé çíàê íå ïèøåòüñÿ: â³òàºø, â³òàºøñÿ. Ó 3-é îñîá³  
îäíèíè ³ ìíîæèíè ì’ÿêèé çíàê ïèøåòüñÿ çàâæäè: ó÷èòü – ó÷àòü, 
ó÷èòüñÿ – ó÷àòüñÿ.

  áà÷èøñÿ [ñ’:à] äèâóºòüñÿ [ö’:à]
  ñì³ºøñÿ [ñ’:à] äèâèòüñÿ [ö’:à]
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Îðôîãðàìà
Ì’ÿêèé çíàê (ü) â îñîáîâèõ çàê³í÷åííÿõ ä³ºñë³â: 
çíàºø, ï³êëóºòüñÿ, òðèìàþòü, òðèìàþòüñÿ.

Ïðî÷èòàéòå óðèâîê ³ç ïîâ³ñò³ «Ìèêîëà Äæåðÿ» ². Íå÷óÿËåâèöüêîãî íà ñ. 174, ïî÷è
íàþ÷è ç³ ñë³â: «×óº â³í êð³çü ëåãêèé ñîí...» ³ äî ê³íöÿ àáçàöó. Âèïèø³òü ä³ºñëîâà 
òåïåð³øíüîãî ÷àñó. Âèçíà÷òå ¿õ ÷èñëî, îñîáó òà ä³ºâ³äì³íó. 

  Ïðîâ³äì³íÿéòå çà îñîáàìè ä³ºñëîâà ñïèòü, äèâèòüñÿ, ïðîíèçóº, ëëºòüñÿ.
  Âèä³ë³òü çàê³í÷åííÿ. Óòâîð³òü óñ³ ìîæëèâ³ ôîðìè ìàéáóòíüîãî ÷àñó.

Ïåðåïèø³òü, âñòàâëÿþ÷è íà ì³ñö³ êðàïîê ïðîïóùåí³ áóêâè. Ïîÿñí³òü ñâ³é âèá³ð.
1. Îé ç³éäó ÿ íà ìîãèëó, ãëÿíó, ïîäèâëþñ... . ßê çãàäàþ ïðî òó âîëþ, 

òÿæêî çàæóðþñ... . 2. Áóäóò... ïòàøêè ïðèë³òàòè, êàëèíîíüêó ¿ñòè, áóäóò... 
ìåí³ ïðèíîñèòè ç Óêðà¿íè â³ñò³. 3. Óñå ìèíåò...ñÿ, îäíà ïðàâäà çîñòàíåò...-
ñÿ. 4. Ïåðåìåëåò...ñÿ ëèõî – äîáðî áóäå. 5. Ç äîáðèì ïîæèâåø... – äîáðå é 
ïåðåéìåø..., ç ëèõèì ç³éäåø...ñÿ – é ñâîãî ïîçáóäåø...ñÿ.

  Ï³äêðåñë³òü ä³ºñëîâà òåïåð³øíüîãî ³ ìàéáóòíüîãî ÷àñ³â. Ïîÿñí³òü ¿õ ïðàâîïèñ. 

Â³çüì³òü äî óâàãè! Ó ä³ºñëîâàõ ²-î¿ ä³ºâ³äì³íè â³äáóâàºòüñÿ ÷åðãó-
âàííÿ ïðèãîëîñíèõ â óñ³õ îñîáàõ îäíèíè é ìíîæèíè: ïèñàòè – ïèøó, 
ïèøåø ³ ò.ä.; êàçàòè – êàæó, êàæåø; öîêîòàòè – öîêî÷ó, öîêî÷åø. 

×åðãóâàííÿ ïðèãîëîñíèõ ó ä³ºñëîâàõ ²²-î¿ ä³ºâ³äì³íè â³äáóâàºòü-
ñÿ ò³ëüêè â 1-é îñîá³ îäíèíè: õîäèòè – õîäæó; ¿çäèòè – ¿æäæó, 
÷èñòèòè – ÷èùó, ñâ³òèòè – ñâ³÷ó; êîñèòè – êîøó.

Ó ä³ºñëîâàõ ²²-î¿ ä³ºâ³äì³íè ï³ñëÿ ãóáíèõ ïðèãîëîñíèõ [á], [ï], 
[â], [ì], [ô] ó ê³íö³ îñíîâè â 1-é îñîá³ îäíèíè ³ 3-é îñîá³ ìíîæèíè 
ç’ÿâëÿºòüñÿ [ë’]: âàáèòè – âàáëþ, ñóðìèòè – ñóðìëþ.

Ïîäàí³ ä³ºñëîâà çàïèø³òü ó ôîðìàõ 1î¿ îñîáè îäíèíè òà 2î¿ îñîáè ìíîæèíè 
òåïåð³øíüîãî ÷àñó çà ä³ºâ³äì³íàìè. Ï³äêðåñë³òü áóêâè, ÿê³ ïîçíà÷àþòü ïðèãîëîñí³ 
çâóêè, ùî ÷åðãóþòüñÿ. 

Çðàçîê. Ñèä³òè – ñèäæó – ñèäèò.

Ïëåñòè, ðîáèòè, êîëèñàòè, ïðîñèòè, ñòåðåãòè, ìîñòèòè, ð³çàòè, ðàäèòè, 
âèõîäèòè, ëåò³òè, òîâêòè, ïåêòè, äèõàòè, êóïèòè, áåðåãòè, ëîâèòè, ÷åñàòè.

Ïåðåïèø³òü ïðèñë³â’ÿ ³ ïðèêàçêè, âñòàâëÿþ÷è çàì³ñòü êðàïîê ïðîïóùåí³ áóêâè.
1. Ó ÷óæó äóøó íå âë³ç...ø, ÷óæî¿ äóìêè íå çáàãí...ø. 2. Ç ÷óæîãî äîáðà 

íå çðîá...ø äâîðà. 3. Ñêàæ...ø ãîï, êîëè ïåðåñêî÷...ø. 4. Êîëè òîï...øñÿ, òî 
é çà ñîëîìèíêó âõîï...øñÿ. 5. Ìà...ìî – íå äáàºìî, à âòðàò...ìî – ïëà÷...ìî. 
6. Ïîêè õâàëüêî íàõâàë...òüñÿ, áóäüêî íàáóä...òüñÿ. 7. Ò³ëüêè òîé íå ïîìèëÿ...
òüñÿ, õòî í³ äî ÷îãî íå òîðêà...òüñÿ. 8. Ùî íèí³ óò...÷å, òîãî çàâòðà íå çëîâ...ø.

  Âèä³ëåí³ ñëîâà çàïèø³òü ôîíåòè÷íîþ òðàíñêðèïö³ºþ.
  Íàçâ³òü ³ ïðîêîìåíòóéòå óñ³ âèâ÷åí³ îðôîãðàìè ç òåìè «Ä³ºñëîâî», ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ 

ó âïðàâ³.
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§ 13. Ñïîñîáè ä³ºñëîâà

Çà òàáëèöåþ ðîçêàæ³òü ïðî ñïîñîáè ä³ºñëîâà. Äîáåð³òü ñâî¿ ïðèêëàäè.

Ñïîñîáè ä³ºñëîâà

  Ä³ºñëîâà ÿêîãî ñïîñîáó ïåðåäàþòü ðåàëüíó ä³þ?
  Ä³ºñëîâà ÿêîãî ñïîñîáó çì³íþþòüñÿ çà ÷àñàìè, ÷èñëàìè òà îñîáàìè àáî ðîäàìè?
  ×è ìîæíà âèçíà÷èòè ÷àñ ä³ºñë³â íàêàçîâîãî àáî óìîâíîãî ñïîñîáó?
  Ïåðåâ³ðòå ñâî¿ ì³ðêóâàííÿ.

Ä³ºñëîâà áóâàþòü ä³éñíîãî, óìîâíîãî òà íàêàçîâîãî ñïîñîáó.
Ä³éñíèé ñïîñ³á âèðàæàº òàêó ðåàëüíó ä³þ, ÿêà â³äáóâàëàñÿ, â³äáó-

ëàñÿ, â³äáóâàºòüñÿ àáî â³äáóäåòüñÿ â ðåàëüí³é ä³éíîñò³. Ñàìå òîìó 
ä³ºñëîâà öüîãî ñïîñîáó çì³íþþòüñÿ çà ÷àñàìè, ÷èñëàìè òà îñîáàìè 
(â òåïåð³øíüîìó òà ìàéáóòíüîìó ÷àñ³) àáî ðîäàìè (â ìèíóëîìó ÷àñ³): 
ñïîä³âàºòüñÿ, ñïîä³âàâñÿ (-à, -î, -è), ñïîä³âàòèìåòüñÿ.

Óìîâíèé ñïîñ³á îçíà÷àº íå ðåàëüíó ä³þ, à ò³ëüêè ìîæëèâó çà 
ïåâíèõ óìîâ: Õîò³ëà á ÿ ï³ñíåþ ñòàòè ó öþþ õâèëèíó ÿñíó. (Ëåñÿ 
Óêðà¿íêà) Ä³ºñëîâà óìîâíîãî ñïîñîáó òâîðÿòüñÿ äîäàâàííÿì äî ôîðì 
ìèíóëîãî ÷àñó ÷àñòêè áè (á) ³ çì³íþþòüñÿ çà ÷èñëàìè, à â îäíèí³ é 
çà ðîäàìè: ñïîä³âàâñÿ á, ñïîä³âàëàñÿ á, ñïîä³âàëîñÿ á, ñïîä³âàëèñÿ á.

Íàêàçîâèé ñïîñ³á îçíà÷àº íàêàç, çàêëèê, ïðîõàííÿ, ïîáàæàííÿ 
òà ñïîíóêàííÿ äî ä³¿. Ä³ºñëîâà íàêàçîâîãî ñïîñîáó çì³íþþòüñÿ çà 
÷èñëàìè é îñîáàìè ³ ìàþòü â îäíèí³ ôîðìó 2-î¿, à â ìíîæèí³ 1-î¿ òà 
2-î¿ îñîáè: ì³ðêóé, ì³ðêóéòå, ì³ðêóéìî.

Ïðî÷èòàéòå óðèâîê, óêàæ³òü ä³ºñëîâà, ùî îçíà÷àþòü: à) ä³þ, ÿêà â³äáóâàºòüñÿ, â³äáó
âàëàñü àáî â³äáóäåòüñÿ; á) ä³þ áàæàíó àáî ìîæëèâó çà ïåâíèõ óìîâ; â) íàêàç, 
ïðîõàííÿ àáî ïîðàäó.
Êîçàöüêà ñîòíÿ íóäèëàñÿ áåç ä³ëà... Òóò õëîïö³ ïîáà÷èëè ìèòðîïîëèòà 

â ëåãêîìó êîçàöüêîìó îäÿç³ ç äâîìà ï³ñòîëÿìè çà øèðîêèì ïîÿñîì. Ðóäèé 
äîâãîòåëåñèé êîçàê àæ ç³ãíóâñÿ íàâï³ë â³ä ñì³õó, à îñåëåäåöü íà éîãî ãîëîâ³ 
çàòåë³ïàâñÿ â òàêò éîãî ðåãîòîâ³: 

Íàçâà
ñïîñîáó

ßêó ä³þ 
âèðàæàº?

Íà ÿê³ ïèòàííÿ 
â³äïîâ³äàº? ßê çì³íþºòüñÿ? Ïðèêëàäè

Ä³éñíèé

Óìîâíèé

Íàêàçîâèé

ðåàëüíó, ùî º,
áóäå òà áóëà

ìîæëèâó àáî
áàæàíó çà 
ïåâíèõ óìîâ

ïåðåäàº íàêàç, 
ïðîõàííÿ, 
ïîðàäó, 
ïîáàæàííÿ

ùî ðîáèòü?
ùî çðîáèòü?
ùî ðîáèâ? çðîáèâ?

ùî ðîáèâ áè?
ùî çðîáèâ áè?

ùî çðîáè?
ùî ðîá³ìî?
ùî çðîá³ìî?
ùî ðîáè?

çà ÷àñàìè,
÷èñëàìè
îñîáàìè àáî
ðîäàìè 

çà ÷èñëàìè, à
â îäíèí³ çà
ðîäàìè

çà ÷èñëàìè òà
îñîáàìè (íå 
âñ³ìà)

âñëóõàºòüñÿ
ç³ãð³º
âï³çíàâàâ
âï³çíàâ

âñëóõàâñÿ á
âñëóõàëîñÿ á
âï³çíàâ áè
âï³çíàëà á
âï³çíàëè á

íàïèøè
íàïèø³ìî
ïðî÷èòàéòå
ïðàöþé
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Íåîçíà÷åíà ôîðìà
ä³ºñëîâà Ä³éñíèé ñïîñ³á Óìîâíèé ñïîñ³á Íàêàçîâèé 

ñïîñ³á

ï³äêîðèòè (äîêîí.âèä)
ï³äêîðÿòè (íåäîê. âèä) 

ï³äêîðÿòü
ï³äêîðÿþòü

ï³äêîðèëè á
ï³äêîðÿëè á

ï³äêîðè
ï³äêîðÿé

– Îé, ðÿòóéòå, ëþäè äîáð³!
Ê³íåöü ñâ³òó – áàòþøêè ï³øëè â êîçàêè! Ñèä³ëè á îòî, îò÷å, äîìà òà 

ìîëèëèñÿ á çà íàñ.
Ïåòðî â³ä÷óâ, ÿê êðîâ ñêèïàº éîìó â æèëàõ. Â³í ïîäóìêè ïîìîëèâñÿ 

Ñâÿò³é Áîãîðîäèö³: «Íàäàé ìåí³ ñèë îâîëîä³òè ñîáîþ». Ïðàâà ðóêà Ïåòðà 
ìèìîâîë³ ëÿãëà íà ï³ñòîëü, ïðîòå íàñòóïíî¿ ìèò³ â³í îòÿìèâñÿ.

– Áåðè øàáëþ, öèãàíñüêà òâîÿ ìàòè! Çàðàç ÿ ïîäèâëþñÿ, ÿêèé ç 
òåáå êîçàê, – ï³äñòóïàþ÷è äî íüîãî, ïðîö³äèâ êð³çü çóáè ðóäèé. Äëÿ íüîãî 
áóëî, ìàáóòü, îäíàêîâî – ùî öèãàí, ùî ìîëäàâàíèí. Äî òîãî æ ñåðåä 
êè¿âñüêèõ ì³ùàí õîäèëè óïåðò³ ÷óòêè, ùî ìèòðîïîëèò ¿õí³é ïîõîäèòü ç 
öèãàí. 

(За Î. Á³ëîä³äîì)

  Ùî âàì â³äîìî ïðî Ïåòðó Ìîâ³ëå àáî Ïåòðà Ìîãèëó? 

  Ï³äãîòóéòå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî öþ ïîñòàòü â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè òà Ìîëäîâè.

Âèïèø³òü ó òðè êîëîíêè ä³ºñëîâà ä³éñíîãî, óìîâíîãî òà íàêàçîâîãî ñïîñîá³â. 
1. Çðàäíèê îä ëþäåé ëàñêè íå çíàòèìå, ñàì â³í îä ñåáå ó ïóù³ ò³êàòèìå. 

(À. Ìåòëèíñüêèé) 2. Ïðîçð³ìî æ! Ëþäè ìè ÷è í³? ×è ìè ðàáè áîðùó ³ ñàëà? 
(Ì. Â³íãðàíîâñüêèé) 3. ß çíîâó ï³øîâ áè äîðîãàìè òèìè, ÿê³ ó äèòèíñòâî ìåíå 
ïðèâåëè á, êîâòíóâ áè îä ïå÷³ ñîëîäêîãî äèìó, ñï’ÿí³â áè îä í³æíîãî çàïàõó 
ëèï. (Ì. Ïîäîëÿí) 4. Äóøó, ò³ëî ìè ïîëîæèì çà íàøó ñâîáîäó ³ ïîêàæåì, 
ùî ìè, áðàòòÿ, êîçàöüêîãî ðîäó. (Ï. ×óáèíñüêèé) 5. Íàø³ äóìè íèä³þòü â 
³ðæ³,  àëå ïðîì³íü â³ðè íå ïîãàñ. (Ò. Ïåòðèíåíêî)

Âèçíà÷òå ñïîñîáè ä³ºñë³â áàëàêàëà á, çàïàì’ÿòàé, ðóõàâñÿ, ñòàíüìî, âëó÷èâ áè, 
çà÷èíèëà.

  Äîáåð³òü äî öèõ ñë³â ñèíîí³ìè òà àíòîí³ìè, çàïèø³òü ¿õ, ïîñòàâèâøè â òîìó æ ñïîñîá³.
  Óâåä³òü ö³ ñëîâà ó ñëîâîñïîëó÷åííÿ, ç äâîìà ñêëàä³òü ðå÷åííÿ (óñíî).

Ç ïîåç³¿ «Çàïîâ³ò» Ò. Øåâ÷åíêà âèïèø³òü ä³ºñëîâà, âèçíà÷òå ¿õ ñïîñ³á, à â ä³éñíîìó 
ñïîñîá³ – ÷àñ.

Óòâîð³òü ñïîñîáè ä³ºñë³â çà çðàçêîì, ïîäàíèì ó òàáëèö³.

Äàòè – äàâàòè; éòè – ïðèéòè; ñòåëèòè – ïîñòåëèòè; âèáèðàòè – âèáðàòè; 
çàïåðå÷èòè – çàïåðå÷óâàòè; ïîãëèíóòè – ïîãëèíàòè.

§ 14. Óìîâíèé ñïîñ³á. Íàêàçîâèé ñïîñ³á

Óòâîð³òü óñ³ ôîðìè óìîâíîãî ñïîñîáó â³ä ïîäàíèõ ä³ºñë³â. Ç ôîðìàìè, óòâîðåíèìè 
â³ä âèä³ëåíèõ ä³ºñë³â, ñêëàä³òü 34 ðå÷åííÿ. Ñóô³êñè ³ çàê³í÷åííÿ âèä³ë³òü.
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Çðàçîê. Ðàäèòè – ðàäèâ  áè, ðàäèëà á, ðàäèëî á, ðàäèëè á. ß ðàäèâ áè 
Âàì íå ïîñï³øàòè.

Òåðï³òè, ïàì’ÿòàòè, â³ðèòè, íåñòè, ïðîäîâæóâàòè, çãîäèòèñÿ.

Ïðî÷èòàéòå. Äî ÿêîãî æàíðó íàëåæèòü òåêñò? Âèçíà÷òå éîãî ³äåþ. Íàçâ³òü ä³ºñëîâà 
óìîâíîãî ñïîñîáó. Ïîñïîñòåð³ãàéòå, äå ìîæå ñòîÿòè ÷àñòêà áè ó ðå÷åíí³.
×åðíèöÿ

À ìàòè? À ðîäèíà?
Õâîðà

Ó òó õâèëèíó ÿ ïðî íèõ çàáóëà,
òà, ìîæå á, íå çãàäàëà ³ òåïåð,
ÿêáè âäàëîñü ìîº âåëèêå ä³ëî.
ß á óïèëàñÿ ùàñòÿì ïåðåìîãè, –
íå ñïîãàäîì, íàä³ºþ æèëà á.

 (Ëåñÿ Óêðà¿íêà)

  ×îìó íå ìîæíà âèçíà÷àòè ÷àñ â óìîâíîìó ñïîñîá³ ä³ºñë³â?
  ßê ïèøåòüñÿ ÷àñòêà áè (á) ç ä³ºñëîâàìè?

Îðôîãðàìà
×àñòêà áè (á) ç ä³ºñëîâàìè óìîâíîãî ñïîñîáó: çãàäàëà á.

Ïåðåïèø³òü ðå÷åííÿ, çàì³íþþ÷è ³íô³í³òèâ ôîðìàìè óìîâíîãî ñïîñîáó. Âèçíà÷òå ð³ä 
òà ÷èñëî ä³ºñë³â óìîâíîãî ñïîñîáó.
1. Òàì ìîãèëè ç áóéíèì â³òðîì â ñòåïó ðîçìîâëÿþòü... (Ïîëåò³òè), 

(ïîñëóõàòè), (çàïëàêàòè) ç íèìè... (Ò. Øåâ÷åíêî) 2. Òàêå äîáðå, ùî é æàáè 
(³ñòè). 3. (Âçÿòè) ÿ áàíäóðó òà é (çàãðàòè), ùî çíàâ. (Íàð. òâ.) 4. ßêáè õîò³â 
ì³é ìèëåíüêèé, ùîá ÿ áóëà á³ëà, (êóïèòè) ìåí³ ïàðàñîëþ, ùîá íå îáãîð³ëà. 
(Íàð. òâ.)

  Äîáåð³òü ïðèêàçêè ç ä³ºñëîâàìè óìîâíîãî ñïîñîáó.

Ïðî÷èòàéòå. Çàì³í³òü ä³ºñëîâà ó ìàéáóòíüîìó ÷àñ³ (ä³éñíîãî ñïîñîáó) ä³ºñëîâàìè 
óìîâíîãî ñïîñîáó. ßê çì³íþºòüñÿ ïðè öüîìó ñìèñë ðå÷åííÿ? 
Áóäå ç³ ìíîþ äðóã – ì³é â³ðíèé ñîáàêà Ðåêñ. Ç íèì íå áóäå ñòðàøíî. 

Ìè ï³ä...ìî àæ çà Âäîâèíó áàëêó, ó ñòàðèé á³ð. Òàì íàçá...ðàþ ãð...á³â – 
¿õ ó ñîñíÿêó âèäèìî-íåâèäèìî. À ÿã³ä! Íàá...ðó ïîâíèé êîøèê. Îòî ìàìà 
çðàä³º! À ä³äóñü ïîõâàë...òü: «Îò ÿêèé ó ìåíå âíóê!» Àëå Ðåêñà íåìàº. Ñàì 
ÿ íå çâàæóñÿ çàáðàòèñü ó òàêó äàë...÷³íü. (Ç ï³äðó÷íèêà)

  Çíàéä³òü ó òåêñò³ ñëîâà, ÿê³ âèêîðèñòàí³ äëÿ çâ’ÿçêó ðå÷åíü. 
  Çàïèø³òü, âñòàâëÿþ÷è ïðîïóùåí³ ë³òåðè.
  Âèçíà÷òå ä³ºâ³äì³íó ä³ºñë³â.
  Â³ä ÿêî¿ îñíîâè ä³ºñëîâà óòâîðþºòüñÿ óìîâíèé ñïîñ³á? Ó ÿêîìó ðîä³ òà ÷èñë³ ñòîÿòü 

ä³ºñëîâà?
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Íàïèø³òü òâ³ððîçïîâ³äü «ßêáè çàðàç ó ë³ñ ïî ãðèáè». Êîðèñòóéòåñÿ ä³ºñëîâàìè òà 
³ìåííèêàìè çáèðàòè, çð³çàòè, ðîçï³çíàâàòè, î÷èñòèòè, êëàñòè, ðîçñîðòèðóâàòè, 
íå ïîøêîäèòè; ïå÷åðèöÿ, ðèæèêè, á³ëèé ãðèá, ï³äáåðåçîâèê, ï³äîñè÷íèê, ñè-
ðî¿æêè, îïåíüêè, ãðèá-çîíòèê, äóáîâèê.

Ïðî÷èòàéòå ùå ðàç óâàæíî òàáëèöþ «Ñïîñîáè ä³ºñëîâà». ßêó ä³þ îçíà÷àþòü ä³ºñëîâà 
íàêàçîâîãî ñïîñîáó? Íàâåä³òü ïðèêëàäè òàêèõ ä³ºñë³â.

Çðîá³òü âèñíîâîê, ÿê³ ôîðìè ìàþòü ä³ºñëîâà íàêàçîâîãî ñïîñîáó. Ïåðåâ³ðòå ñåáå 
çà òàáëèöåþ.

Çâåðí³òü óâàãó! Ôîðìè 1-î¿ îñîáè îäíèíè òà 3-î¿ îñîáè îäíèíè é 
ìíîæèíè òâîðÿòüñÿ îïèñîâî: ïîºäíàííÿì ä³ºñë³â òåïåð³øíüîãî àáî 
ìàéáóòíüîãî ÷àñó â öèõ îñîáîâèõ ôîðìàõ ³ç ÷àñòêàìè õàé (íåõàé). 
Ïàì’ÿòàéòå! ×àñ ä³ºñë³â íàêàçîâîãî ñïîñîáó âèçíà÷èòè íåìîæëèâî, 
îñê³ëü êè òàê³ ä³ºñëîâà îçíà÷àþòü ëèøå ïðîõàííÿ, íàêàç, à íå ñàìó ä³þ.

  Â³ä îñíîâè ä³ºñë³â ÿêîãî ÷àñó óòâîðþºòüñÿ íàêàçîâèé ñïîñ³á?

Ïîñòàâòå ïîäàí³ ä³ºñëîâà ó âñ³õ ôîðìàõ íàêàçîâîãî ñïîñîáó, âèä³ë³òü çàê³í÷åííÿ. 
Âèçíà÷òå ä³ºâ³äì³íó ä³ºñë³â. Ïîÿñí³òü, ÿê óòâîðþºòüñÿ ôîðìà íàêàçîâîãî ñïîñîáó 
1î¿ îñîáè îäíèíè òà 3î¿ îñîáè îäíèíè ³ ìíîæèíè.
×åêàòè, äîçâîëèòè, ð³çàòè, ñòàòè, ¿ñòè, ïåêòè, áåðåãòè.

  Ç âèä³ëåíèì ñëîâîì ñêëàä³òü ñïîíóêàëüíå ðå÷åííÿ.
  Íàçâ³òü áóêâè, ùî ïîçíà÷àþòü ì’ÿê³ ïðèãîëîñí³, ï³ñëÿ ÿêèõ ó 2³é îñîá³ îäíèíè òà 

ìíîæèíè íàêàçîâîãî ñïîñîáó ñòàâèòüñÿ ì’ÿêèé çíàê.

Ñïèø³òü. Ï³äêðåñë³òü ä³ºñëîâà íàêàçîâîãî ñïîñîáó, âèçíà÷òå ¿õ îñîáó òà ÷èñëî, âèä³ë³òü 
çàê³í÷åííÿ.
Çáåðè âñåðåäèí³ ñåáå ñâî¿ äóìêè ³ â ñîá³ ñàìîìó øóêàé ñïðàâæí³õ áëàã. Êîïàé 

âñåðåäèí³ ñåáå êðèíèöþ äëÿ òî¿ âîäè, ÿêà çðîñèòü ³ òâîþ îñåëþ, ³ ñóñ³äñüêó. Îáìèé 
çàáîáîíè, îáìèé ñîâ³ñòü, à ïîò³ì îäåæó, çàëèø óñ³ ñâî¿ õèáè ³ ï³ä³éìàéñÿ!

Âñå íåïóòÿùå ïîë³òü, à äîáð³ ðîñëèíè âèêîõóéòå ³ ùîíàéïåðøå ïëåêàéòå 
êâ³òêó ñâ³òó ÷èñòîòè. Á³ëüøå äóìàéìî, òîä³ âèð³øóéìî.

(За Ã. Ñêîâîðîäîþ)

Îñîáà
÷èñëî Çðîáëÿòü Ñï³âàþòü Ñêàæóòü Ëÿæóòü

1øà îñ.îäí.

1øà îñ. ìí.
2ãà îñ. îäí.
2ãà îñ. ìí.
3òÿ îñ. îäí.

3òÿ îñ. ìí.

õàé/íåõàé
çðîáëþ
çðîá³ìî
çðîáè
çðîá³òü
õàé/íåõàé
çðîáèòü
õàé/íåõàé
çðîáëÿòü

õàé/íåõàé
ñï³âàþ
ñï³âàéìî
ñï³âàé
ñï³âàéòå
õàé/íåõàé
ñï³âàº
õàé/íåõàé
ñï³âàþòü

õàé/íåõàé
ñêàæó
ñêàæ³ìî
ñêàæè
ñêàæ³òü
õàé/íåõàé
ñêàæå
õàé/íåõàé
ñêàæóòü

õàé/íåõàé
ëÿæó
ëÿæìî
ëÿæ
ëÿæòå
õàé/íåõàé
ëÿæå
õàé/íåõàé
ëÿæóòü
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  ßê âè ðîçóì³ºòå ö³ âèñëîâëþâàííÿ? 
  Óâåä³òü â êîíòåêñò äâà îñòàíí³õ ðå÷åííÿ.
  Çðîá³òü àíàë³ç çà áóäîâîþ âèä³ëåíîãî ñëîâà.

Çàì³í³òü ä³ºñëîâà íåäîêîíàíîãî âèäó ä³ºñëîâàìè äîêîíàíîãî âèäó. Âñòàíîâ³òü, ÿê³ ö³ 
ä³ºñëîâà – ïåðåõ³äí³ (ï.) ÷è íåïåðåõ³äí³ (í.).

Çðàçîê. Çîñòàâàéòåñü – çîñòàíüòåñü.

Çóñòð³÷àéòå, îáñìàæóéòå, ïðèñêîðþéòå, (íå) ïîñëàáëÿéòå, (íå) çàìî-
ðîæóéòå.

  Ïîçíà÷òå îðôîãðàìó «Ì’ÿêèé çíàê â ä³ºñëîâàõ íàêàçîâîãî ñïîñîáó».

Âèçíà÷òå, â ÿêîìó ñïîñîá³, îñîá³ òà ÷èñë³ âæèòî ïîäàí³ ä³ºñëîâà. Äî ÿêî¿ ä³ºâ³äì³íè 
âîíè íàëåæàòü?
Ñêàæåìî – ñêàæ³ìî, ð³æåìî – ð³æìî, ¿äåìî – ¿äüìî, íîñèìî – íîñ³ìî, 

õîäèìî – õîä³ìî, ðîáèìî – ðîá³ìî, â³ðèìî – â³ðìî, íå ãàºìî – íå ãàéìî (÷àñó).

  ßê³ ä³ºñëîâà õàðàêòåðèçóþòüñÿ îñîáëèâèì íàãîëîñîì?

Ïàì’ÿòàéòå! Ä³ºñëîâà ïåðøî¿ îñîáè ìíîæèíè íàêàçîâîãî ñïîñîáó 
ìàþòü çàê³í÷åííÿ ³ìî, ìî; ä³ºñëîâà ä³éñíîãî ñïîñîáó åìî, èìî.

Ïîäàí³ ä³ºñëîâà ïîñòàâòå ó ôîðì³ 2î¿ îñîáè ìíîæèíè: à) òåïåð³øíüîãî ÷è ìàé
áóòíüîãî ÷àñó ä³éñíîãî ñïîñîáó; á) íàêàçîâîãî ñïîñîáó.

Çðàçîê. Âèíåñòè – âèíåñåòå – âèíåñ³òü.

Ïîâòîðèòè, âèáðàòè, âèãíàòè, âèìåñòè.

ßêèìè ôîðìàìè ä³ºñëîâà âèðàæåíî çàêëèê äî ä³¿ â íàâåäåíèõ ðå÷åííÿõ?

  Â ÿêèõ ðå÷åííÿõ çàêëèê äî ä³¿ ìàº â³äò³íîê êàòåãîðè÷íîãî íàêàçó, à â ÿêèõ – â³äò³íîê 
ïðîõàííÿ, ïîðàäè?

Ïðî÷èòàéòå. Ó ÿêîìó ðå÷åíí³ ä³éñíèé ñïîñ³á âæèòèé ó çíà÷åíí³ íàêàçîâîãî, óìîâíèé – 
ó çíà÷åíí³ ä³éñíîãî?
1. Çîðå ìîÿ âå÷³ðíÿÿ, ç³éäè íàä ãîðîþ, ïîãîâîðèì òèõåñåíüêî â íåâîë³ 

ç òîáîþ. (Ò. Øåâ÷åíêî) 2. Âæå á ïîêëàñòè ê³íåöü âñ³ì íåçãîäàì, ³ ùîá 
êîæåí íàðîä ïîâàæàòü! (Ï. Òè÷èíà) 3. À õòîñü â³çüìè òà é ïóñòè ÷óòêó... 
(Ì. Ñòåëüìàõ)

Çâåðí³òü óâàãó! Ó çíà÷åíí³ íàêàçîâîãî ñïîñîáó ìîæóòü âæèâà-
òèñÿ: à) ôîðìè ä³éñíîãî; á) óìîâíîãî ñïîñîáó; â) ôîðìè ³íô³í³òèâà. 

1. Ñòàòè ñòðóíêî.
2. Ðîçãîðíóòè ïëå÷³, âèð³âíÿòè ñïíó!
3. Íå âèãóêóâàëè á Âè ç ì³ñöÿ, íå 

ïåðåáèâàëè á.
4. Ïðèñÿäüíî íà õâèëèíêó, ñïî÷èíüáî.

1. Ñòàíüòå ñòðóíêî.
2. Ðîçãîðí³òü ïëå÷³, âèð³âíÿéòå ñïíó.
3. Íå âèãóêóéòå ç ì³ñöÿ, íå ïåðåáèâàéòå!
4. Ïðèñÿäü íà õâèëèíêó, ñïî÷èíü.
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Çà äîïîìîãîþ ôîðì ä³éñíîãî òà óìîâíîãî ñïîñîá³â ïðîõàííÿ ïîì’ÿê-
øóºòüñÿ. ²íô³í³òèâ – ï³äñèëþº íàêàç.

Íàêàçîâèé ñïîñ³á ó çíà÷åíí³ ä³éñíîãî íàçèâàº íåñïîä³âàíó ä³þ.

Âèðàç³òü ð³çíèìè ñïîñîáàìè ïðîõàííÿ ïðî òå, ùîá: à) Âàì ïîâåðíóëè ïðèãîäíèöüêèé 
ðîìàí; á) çà÷èíèëè äâåð³, áî ïðîòÿã. Ó ÿêîìó âèïàäêó ïðîõàííÿ áóäå á³ëüø ì’ÿêèì?

Òðàíñôîðìóéòå òåêñò, çàì³íþþ÷è ä³ºñëîâà â ³íô³í³òèâ³ íàêàçîâèì ñïîñîáîì 2î¿ 
îñîáè ìíîæèíè.
Îäíó ñêëÿíêó öóêðó ðî...òåðòè äî á³ëîãî êîëüîðó ç ø³ñò...ìà ÿº...íèìè 

æîâòêàìè; âëèòè (ï³â)òîðè ñêëÿíêè ñì...òàíè, ïåðåì³øàòè. Äîäàòè äâ³ 
ñêëÿíêè áîðîøíà ³ 6 ÿº...íèõ á³ëê³â, çáèòèõ ó ï³íó. Óñþ ìàñó îáåðåæíî 
ïåðåì³øàòè ³ ïåðåëèòè ó ôîðìó, çìàùåíó ìàñëîì. Ïîñòàâèòè â (íå)ãàðÿ÷ó 
äóõîâêó íà 20–25 õâ...ëèí.

Ãîòîâèé á³ñêâ³ò âèêëàñòè íà áëþäî, ïîñèïàòè öóêðîâîþ ïóäðîþ. Ðî...-
ð³çàòè ïî ãîðèçîíòàë³ ³ ïåðåìàñòèòè âàðå...ÿì. Ñìà÷íîãî âàì!

(Ç æóðíàëó)

  Çàïèø³òü òðàíñôîðìîâàíèé òåêñò, ðîçêðèâàþ÷è äóæêè ³ âñòàâëÿþ÷è ïðîïóùåí³ ë³òåðè.
  Â ÿêîìó âàð³àíò³ ïîðàäó âèðàæåíî á³ëüø íàïîëåãëèâî, êàòåãîðè÷íî?

§ 15. Áåçîñîáîâ³ ä³ºñëîâà

Ó ïîäàíèõ ðå÷åííÿõ çíàéä³òü ä³ºñëîâà.
Íàäâîð³ ðîçâèäíÿºòüñÿ. Íå ñèäèòüñÿ âäîìà. Õî÷åòüñÿ äî ð³÷êè. ßê ëåãêî 

äèõàºòüñÿ ï³ä ÷àñ ðçñâ³òó!

  ×è âêàçóºòüñÿ â öèõ ðå÷åííÿõ íà ä³þ÷ó îñîáó (ïðåäìåò)?
  ×è º â íèõ ïðèñóäîê? 
  Âèçíà÷òå ñïîñ³á ³ ÷àñ ä³ºñë³â.
  Íàçâ³òü çàê³í÷åííÿ öèõ ä³ºñë³â.

Ïðî÷èòàéòå. Äî ÿêîãî òèïó òà ñòèëþ ìîâëåííÿ íàëåæèòü ïîäàíèé óðèâîê? Ùî íîâîãî 
ïðî ä³ºñëîâà âè ä³çíàëèñÿ ç íüîãî?
Ñàìîòíüî ðîçòàøóâàëèñÿ ä³ºñëîâà, ÿê³ ³ìåííèêàìè íå êåðóþòü. Íà öå íå 

âèñòà÷àº ó íèõ í³ ñèë, í³ ÷àñó. Ïîòð³áíî æ ïîñò³éíî ñòåæèòè, ùîá ðåãóëÿðíî 
íàñòàâàëè äåÿê³ ïðèðîäí³ ÿâèùà.

Òàêèõ ä³ºñë³â ó ñó÷àñí³é óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóðí³é ìîâ³ íåáàãàòî: ðîçâèä-
íÿºòüñÿ, ñâ³òàº, âå÷îð³º, ñìåðêàº. Íå ïîºäíóþòüñÿ âîíè ç ³ìåííèêàìè, íàïåâíî, 
é òîìó, ùî ïåðåäàþòü îñîáëèâ³ ñòàíè âñåîõîïëþþ÷îãî õàðàêòåðó. Ó òàêîìó ðàç³ 
íåìà ïîòðåáè âèð³çíÿòè ç óñüîãî ñåðåäîâèùà ÿê³-íåáóäü êîíêðåòí³ ïðåäìåòè. 
Ö³ ä³ºñëîâà íàñò³ëüêè çàéíÿò³ ñâîºþ ñïðàâîþ, ùî é ïåðåñòàëè çì³íþâàòèñÿ çà 
ãðàìàòè÷íèìè îñîáàìè, çàñòèãøè ó òðåò³é îñîá³ îäíèíè.

Òàê³ ä³ºñëîâà íàðåêëè áåçîñîáîâèìè. Ìàáóòü, ïðàâèëüí³øå ¿õ íàçâàòè 
îäíî îñîáîâèìè. Ö³ ä³ºñëîâà ôîðìîþ òðåòüî¿ îñîáè îäíèíè íåìîâáè ïîâ³äîì-
ëÿþòü íàì, ùî âîíè íå áàæàþòü ïîçáàâëÿòèñÿ ãðàìàòè÷íîãî çíà÷åííÿ îñîáè. 

(². Âèõîâàíåöü)
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Ä³ºñëîâà, ÿê³ íå çì³íþþòüñÿ çà îñîáàìè, ÷èñëàìè ³ ðîäàìè, íàçè-
âàþòüñÿ áåçîñîáîâèìè.

Áåçîñîáîâ³ ä³ºñëîâà âæèâàþòüñÿ ëèøå: à) â ä³éñíîìó ñïîñîá³ ³ 
ìàþòü îäíó ôîðìó äëÿ áóäü-ÿêîãî ÷àñó: ôîðìó 3-î¿ îñîáè îäíèíè 
(äëÿ òåïåð³øíüîãî àáî ìàéáóòíüîãî ÷àñó) ³ ôîðìó ñåðåäíüîãî ðîäó 
îäíèíè (äëÿ ìèíóëîãî ÷àñó): ñìåðêàºòüñÿ, ñìåðêàòèìåòüñÿ, ñìåð-
êàëîñÿ; á) â óìîâíîìó ñïîñîá³ òàêîæ â îäí³é ôîðì³: ñìåðêàëîñÿ á; 
â) ³íô³í³òèâ: (ïî÷àëî) ñìåðêàòèñÿ.

Áåçîñîáîâ³ ä³ºñëîâà îçíà÷àþòü: 1) ÿâèùà ïðèðîäè ³ ñòèõ³éí³ ÿâè-
ùà: ñâ³òàº, ìîðîçèòü, çàíåñëî (äîðîãó); 2) ïñèõ³÷íèé àáî ô³çè÷íèé 
ñòàí ëþäèíè: íå ñïèòüñÿ, òðÿñå, íóäèòü. Áåçîñîáîâ³ ä³ºñëîâà âèêî-
íóþòü ðîëü ãîëîâíîãî ÷ëåíà â ðå÷åííÿõ ç îäíèì ãîëîâíèì ÷ëåíîì 
(îäíîñêëàäíèõ ðå÷åííÿõ).

Âèïèø³òü îêðåìî áåçîñîáîâ³ ä³ºñëîâà, ÿê³ ïîçíà÷àþòü: à) ÿâèùà ïðèðîäè; á) ñòàí 
ëþäèíè.
1. Â³ä ð³÷êè â³éíóëî õîëîäíèì äóõîì êîíîïåëü ³ íàãð³òî¿ çà äåíü âîäè. 

(Â. Çåìëÿê) 2. Âå÷³ð. Ñìåðêàºòüñÿ â ìî¿é õàòèí³... (Á. Ëåïêèé) 3. Íå ñïèòüñÿ 
ìåí³: â ãîëîâ³ øóìèòü, ÿê ó ìëèí³... (Ìàðêî Âîâ÷îê) 4. Çàáîë³ëî êîëî ñåðöÿ... 
Í³ ¿ñòüñÿ, í³ ï’ºòüñÿ, ³ ñåðöå íå á’ºòüñÿ. (Ò. Øåâ÷åíêî) 5. Õâîðîþ òðÿñëî á 
ùå á³ëüøå, ÿêáè íå ë³êè.

  Âêàæ³òü ñïîñ³á ä³ºñë³â, à òàêîæ îñîáó àáî ð³ä.

Ñïèø³òü, âæèâàþ÷è áåçîñîáîâ³ ä³ºñëîâà â òåïåð³øíüîìó àáî ìàéáóòíüîìó ÷àñ³. 
Ïîçíà÷òå âèä ä³ºñë³â. Âèä³ë³òü â íèõ çàê³í÷åííÿ.
1. Â³éíóëî ñí³ãîì, çàêðóòèëî ïîì³æ ñîñîí, çàñë³ïèëî î÷³. (Þ. Çáà-

íàöüêèé) 2. Éîìó äóæå êîðò³ëî áóòè òàì, äå ðîáèòüñÿ ê³íî. (ª. Ãóöàëî) 
3. Äð³ìàëîñÿ. Â ë³ñ³ ãóëî, ñâèùàëî, áëèñêàëî. (Ñ. Âàñèëü÷åíêî) 4. Ñí³ãîì 
çàáèëî ëèöå ³ î÷³. (Ê. Ãåðàñèìåíêî)

  Â ÿê³é êîëîíö³ îñîáîâ³ ä³ºñëîâà âæèò³ â çíà÷åíí³ áåçîñîáîâèõ?

Ïðî÷èòàéòå. Ïåðåòâîð³òü îñîáîâ³ ðå÷åííÿ íà áåçîñîáîâ³. Ó ðîë³ ÿêîãî ÷ëåíà ðå÷åííÿ 
âèñòóïàòèìóòü ïðè öüîìó ñëîâà, ùî áóëè ï³äìåòîì? Ùî îçíà÷àþòü áåçîñîáîâ³ ä³ºñëîâà?
1. Â³éíóâ çàïàõ äèìó. 2. Â³òåð ïðèíîñèâ äàëåêèé ãîì³í, íåñïîê³é. 

3. Ï³ñîê ïîçàíîñèâ ìîëîä³ ïîñàäêè. 4. Ãðàä âèáèâ õë³áà. 5. Ñâ³òëî çàëèëî 
ê³ìíàòó. 6. Áëèñêàâêà çàïàëèëà îäèíîêå äåðåâî ñåðåä ïîëÿ. 

  Ó ôîðì³ ÿêîãî ÷èñëà âæèòå âèä³ëåíå ñëîâî? ×è ìîæå âîíî ìàòè çàê³í÷åííÿ è ? 
×è çì³íèòüñÿ éîãî çíà÷åííÿ?

Ïðî÷èòàéòå. Ïåðåïèø³òü ðå÷åííÿ, ï³äêðåñë³òü îñîáîâ³ ä³ºñëîâà, âæèò³ â áåçîñîáîâîìó 
çíà÷åíí³. Âèçíà÷òå ¿õ ôîðìó. Ðîçêðèéòå äóæêè ³ âñòàâòå ïðîïóùåí³ ë³òåðè.
1. Íàâêðóãè ïîñóòåí³ëî, ïîò...ìí³ëî ï³ñëÿ ñë³ïó÷î¿ ñïåêè. (Î. Ãîí÷àð) 

2. Â...÷îð³º. Âæå ïåðø³ ç³ðî÷êè âèñ³ÿëèñü ³ ç³éøëè íà á...çìåæíîìó ïîë³ 

Ó ñòåïó ïàõíå ïîëèí ³  âîãêà çåìëÿ.
Ñîíÿ÷íå ïðîì³ííÿ îïàëèëî çåìëþ.

Ó ñòåïó ïàõíå ïîëèíîì ³ âîãêîþ çåìëåþ.
Ñîíÿ÷íèì ïðîì³ííÿì îïàëèëî çåìëþ.
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í...áåñ... (ª. Ãóöàëî) 3. Ùå íåäàâíå÷êî âàñ ï...êëî ³ ïàëèëî,ùå íåäàâí...÷êî 
âè (íå) çíàëè, äå ä³òèñÿ ñåðåä ð³âíîãî áåçêðàéîãî ñòåïó; à òóò äå (íå) âçÿëàñÿ 
ãîðà ³ ë³ñ ïî ãîð³ ãóñòèé òà âèñîêèé... Âàñ òàê ³ ïîòÿãëî äî âîäè, äî ¿¿ 
÷èñòî¿ õâèë³, äî ¿¿ ö³ëþùî¿ ïðîõîëîäè. (Ïàíàñ Ìèðíèé) 4. ßñí³ëî â ë³ñ³, 
ïðîÿñíÿëîñü ³ íà äóø³. (Ñ. Âàñèëü÷åíêî)

  Äîáåð³òü ³ çàïèø³òü ñèíîí³ìè äî âèä³ëåíèõ ñë³â. 
  Ó ³ìåííèêàõ ç íóëüîâèì çàê³í÷åííÿì âêàæ³òü â³äì³íîê òà ÷èñëî.
  Ï³äêðåñë³òü ñëîâà ç ïðåô³êñàìè ðîç, ç (ñ). Îá´ðóíòóéòå îðôîãðàìó.
  Ä³ºñëîâà ç ïåðøîãî ðå÷åííÿ ðîçáåð³òü ÿê ÷àñòèíó ìîâè çà ïîäàíèì çðàçêîì.

Ðîçá³ð ä³ºñëîâà ÿê ÷àñòèíè ìîâè

Ïîñë³äîâí³ñòü ðîçáîðó
1. Ñëîâî.     6. Ñïîñ³á.
2. ×àñòèíà ìîâè.    7. ×àñ.
3. Ïî÷àòêîâà (íåîçíà÷åíà) ôîðìà. 8. Îñîáà (àáî ð³ä) ³ ÷èñëî.
4. Âèä.     9. Ä³ºâ³äì³íà.
5. Ïåðåõ³äíå ÷è íåïåðåõ³äíå.  10. Ñèíòàêñè÷íà ðîëü ó ðå÷åíí³.

Â³òåð óùóõ. Íåðóõîìå ïîâ³òðÿ íà÷å çàñòèãëî.

Çðàçîê ðîçáîðó

Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Âèçíà÷òå, äî ÿêîãî òèïó ìîâëåííÿ òà ñòèëþ íàëåæèòü óðèâîê. 
Îçàãëàâòå éîãî. Çíàéä³òü ñëîâà, ñëîâîñïîëó÷åííÿ, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ àâòîð çâ’ÿçóº 
îäíó ÷àñòèíó òåêñòó ç ³íøîþ.
Íàä ïîëÿìè ãðèì³ëî, áëèñêàëî, áóäóâàëîñÿ... 
Ñèâà ïîâíîâîäà òó÷à âæå âèñ³ëà íàä ö³ëèì ñòåïîì. Ñâ³òë³ ïàðóñè 

äîùó ðîçïóñêàëèñü íà îáð³¿, ïîì³òíî íàáëèæàëèñÿ íèâàìè. Âñå áëèæ÷å òà 
áëèæ÷å âîíè... Îñü óæå â³éíóëî ç³ øëÿõó õàðàêòåðíèì çàïàõîì ïðèìî÷åíî¿ 
ãàðÿ÷î¿ ïèëþêè. Ç òèõèì äçâîíîì óïàëè ïåðø³ êðàïëèíè, âñå ñòðåïåíóëîñÿ 
çà â³êíîì, ³ âæå øèðîêîþ ÷àð³âíîþ ìóçèêîþ çàøóì³â äîù, òîé ö³ëþùèé 
ðÿñíèé äîù, ïðî ÿêèé êàæóòü, ùî öå ñèïëåòüñÿ ç íåáà çîëîòî.

(Î. Ãîí÷àð)

  Çðîá³òü ìîðôîëîã³÷íèé ðîçá³ð âèä³ëåíèõ ä³ºñë³â.

Ðîçãëÿíüòå êîëüîðîâó âêëàäèíêó ¹ 1. Ñêëàä³òü ³ çàïèø³òü òâ³ðì³í³àòþðó çà êàðòèíîþ. 
Âæèâàéòå áåçîñîáîâ³ ä³ºñëîâà. Äîáåð³òü çàãîëîâîê. Äâà áóäüÿêèõ ä³ºñëîâà ðîçáåð³òü 
ÿê ÷àñòèíó ìîâè.

óñíîãî
Óùóõ – ä³ºñëîâî, ïî÷àòêîâà ôîðìà
óùóõíóòè, äîêîíàíèé âèä, íåïåðåõ³äíå, 
ä³éñíèé ñïîñ³á, минулий ÷àñ, чоловічий 
рід, ²-øà ä³ºâ³äì³íà, â ðå÷åíí³ âèêîíóº 
ñèíòàêñè÷íó ðîëü ïðèñóäêà.

ïèñüìîâîãî
Óùóõ – ä³ºñë., óùóõíóòè, äîêîí. âèä, 
íåïåðåõ., ä³éñí. ñïîñ³á, мин. час., чол. 
р., ²-øà ä³ºâ³äì., ïðèñ.  
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§ 16. Ñïîñîáè òâîðåííÿ ä³ºñë³â

Ïðèãàäàéòå â³äîì³ âàì ñïîñîáè òâîðåííÿ ð³çíèõ ÷àñòèí ìîâè. Íàâåä³òü ïðèêëàäè.

Ïðîàíàë³çóéòå òàáëèöþ. Ðîçêàæ³òü çà íåþ ïðî òâîðåííÿ ä³ºñë³â.

Ïðî÷èòàéòå óðèâîê. Äî ÿêîãî òèïó ìîâëåííÿ òà ñòèëþ â³í íàëåæèòü? 
Òðè ðîêè, ùî ïðîæèâ Ìèõàéëî Êîöþáèíñüêèé ó Áåññàðàá³¿, ÿâëÿþòü 

ñîáîþ îäèí ³ç íàéá³ëüø ïë³äíèõ ïåð³îä³â â éîãî òâîð÷³é á³îãðàô³¿. Â³í çáà-
ãàòèâñÿ ÿê ïèñüìåííèê, óäîñêîíàëèâñÿ ÿê ëþäèíà. «Ïðèáóâ Êîöþ áèíñü-
êèé íà ï³âäåíü, – â³äçíà÷èòü ï³çí³øå îäèí ³ç äîñë³äíèê³â éîãî òâîð÷îñò³ 
Ì.	Ëåâ÷åíêî,	–	ùå	íåäîñâ³ä÷åíèì	áîðöåì	зà	ïîêðàùàííÿ	æèòòÿ	íàðîäó	
çàñîáàìè ìàëèõ ä³é. Ïîâåðíóâñÿ â³í ç áåññàðàáñüêèõ ñòåï³â ç ÷³òêî îêðåñëåíèì 
äåìîêðàòè÷íèì ñâ³òîãëÿäîì».

«Áåññàðàáñüêèé öèêë» ïåâíîþ ì³ðîþ â³äáèâàº ³ ñàìó åâîëþö³þ â ïîãëÿ-
äàõ ïèñüìåííèêà. Òàê, â îïîâ³äàíí³ «Äëÿ çàãàëüíîãî äîáðà», íàïèñàíîìó 
ïî ñâ³æèõ ñë³äàõ ïîä³é, ÿê³ â³äáóâàëèñÿ â ìîëäàâñüêîìó ñåë³ Ïåðåñ³÷åíå 
(òðàâåíü 1893 ð³ê), ïèñüìåííèê ñòàº íà ÷³òêî îçíà÷åíó ãðîìàäÿíñüêó ïîçèö³þ 
â âèð³øåíí³ ñîö³àëüíèõ ïèòàíü ñåëÿíñòâà.

(За Ê. Ïîïîâè÷åì)

  Ïîÿñí³òü çíà÷åííÿ ñë³â äåìîêðàòè÷íèé, åâîëþö³ÿ, ñîö³àëüíèé.
  Âêàæ³òü ïîõ³äí³ ä³ºñëîâà. Âèçíà÷òå ñïîñ³á ¿õ òâîðåííÿ.
  Âèä³ëåí³ ä³ºñëîâà ðîçáåð³òü ÿê ÷àñòèíó ìîâè. 

Ïðî÷èòàéòå. Çàïèø³òü ä³ºñëîâà ó äâà ñòîâï÷èêè: ó ïåðøèé – íåïîõ³äí³, ó äðóãèé – 
ïîõ³äí³. Âèçíà÷òå, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ñóô³êñ³â òà ïðåô³êñ³â óòâîðåí³ ïîõ³äí³ ä³ºñëîâà. 
Ïîðÿä çàïèø³òü òâ³ðíå ñëîâî.

Ïðåô³êñàëüíèé Ñóô³êñàëüíèé Ïðåô³êñàëüíî-ñóô³êñàëüíèé

Â³ä ä³ºñë³â Â³ä ³íøèõ ÷àñòèí ìîâè òà ä³ºñë³â

îé – îéêàòè
âè – âèêàòè
ðà÷êè – ðà÷êóâàòè
ãîëèòè – ãîëèòèñÿ

âåðíóòè

÷èòàòè

â³äâåðíóòè
ïîâåðíóòè
çâåðíóòè
ðîçâåðíóòè
ïåðåâåðíóòè
â³ä÷èòàòè
äî÷èòàòè
íà÷èòàòè
âè÷èòàòè
ç÷èòàòè 

ó÷èòåëü–ó÷èòåëþâàòè
êëåé – êëå¿òè
îá³ä – îá³äàòè
æàëü – æàë³òè
åêðàí – åêðàí³çóâàòè
âå÷åðÿ – âå÷åðÿòè
àêòîð – àêòîðñòâóâàòè
çåëåíèé – çåëåí³òè
õèòðèé – õèòðóâàòè
âåñåëèé – âåñåë³øàòè

âèðàçíèé – óâèðàçíèòè
â³ëüíèé – çâ³ëüíèòè
æâàâèé – ïîæâàâ³òè
áàðâà – çíåáàðâèòè
ñëàáêèé – ðîçñëàáèòè
äîðîñëèé–ïîäoðîñë³øàòè
çåìëÿ – ïðèçåìëèòèñÿ
ùåäðèé – ðîçùåäðèòèñÿ
ì³ùàíèí – îì³ùàíèòèñÿ
äâà – ïîäâî¿òè
ñâ³é – ïðèñâî¿òè
ãðèìàòè – ïîãðèìóâàòè
ë³òàòè – íàë³òàòèñÿ
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Çðàçîê. Ïðèâ³òàòè — â³òàòè; íÿâêàòè — íÿâ (âèãóê).

Ïåðåäáà÷èòè, (ç, ñ)êîñèòè, ðî...ñòåëèòè, ëÿêàòè, çàêâ³ò÷àòè, áèòè, (ç, ñ) 
øèòè, ëèòè, ä³ÿòè, ðî...öâ³òàòè, ïðèïîðîøèòè, çàñâî¿òè, çðàä³òè, øèòè, 
÷îãîêàòè, çàçåìëèòè, ìèòè.

  Íàä ÿêèìè îðôîãðàìàìè âè ïðàöþâàëè, ðîçêðèâàþ÷è äóæêè ³ âñòàâëÿþ÷è ïðî
ïóùåí³ ë³òåðè?

Ïîäàí³ ñëîâîñïîëó÷åííÿ çàì³í³òü îäíèì ä³ºñëîâîì. ßêèì ñïîñîáîì ñëîâîòâîðó âè 
ñêîðèñòàºòåñÿ?
Ïèñàòè ëèñòè îäèí îäíîìó, ïîäçâîíèòè ïî òåëåôîíó, ïåðåäàòè ³íôîð-

ìàö³þ, íàäàâàòè äîïîìîãó, çäîáóâàòè ïåðåìîãó, ñêëàñòè ïðîòîêîë, íàêëàñòè 
øòðàô, çàâäàòè óäàðó, íàä³ñëàòè òåëåãðàìó, âèðàæàòè ïðîòåñò.

  Ç äâîìà óòâîðåíèìè ä³ºñëîâàìè ñêëàä³òü ñëîâîñïîëó÷åííÿ ³ ââåä³òü ¿õ ó ðå÷åííÿ.

Ïðî÷èòàéòå. Âèçíà÷òå, ÿê³ ç íàâåäåíèõ ä³ºñë³â óòâîðèëèñÿ çà äîïîìîãîþ: à) ïðåô³êñ³â; 
á) ñóô³êñ³â; â) ïðåô³êñ³â ³ ñóô³êñ³â. Çàïèø³òü ¿õ ó ïîäàí³é ïîñë³äîâíîñò³. Âñòàíîâ³òü, 
â³ä ÿêèõ ÷àñòèí ìîâè âîíè óòâîðåí³.
ßêàòè, êóêóð³êàòè, ðóì’ÿí³òè, äíþâàòè, äîðîæ÷àòè, ïîäâî¿òè, âàíòà-

æèòè, â³ä’¿õàòè, íàëåò³òè, òèêàòè, ïåðåáèòè, ÷åðâîí³òè, âèêàòè, íÿâêàòè, 
ï³äòàêóâàòè, áàãàò³òè, øóøóêàòèñÿ, îõàòè, ç’ºäíàòè. 

  Äîáåð³òü ³ çàïèø³òü ñèíîí³ìè äî âèä³ëåíèõ ñë³â.

Ïðî÷èòàéòå. Çàïèø³òü äî ïîäàíèõ ñë³â ñï³ëüíîêîðåíåâ³ ä³ºñëîâà. Ïðåô³êñè ³ ñóô³êñè, 
çà äîïîìîãîþ ÿêèõ òâîðÿòüñÿ ä³ºñëîâà, âèä³ë³òü.
à) Äåíü, ó÷èòåëü, çèìà, êàì³íü, ñð³áëî, ãîëîâà, ðîçóì, áåøêåòíèê; 

á) áàãà òèé, çåëåíèé, ÷îðíèé, äîðîæ÷èé, âàæêèé, òîâñò³øèé, ì³öíèé; â) äåñÿ-
òåðî, äâîº, òè, ñâ³é, ÷åòâåðòèé; ã) îé, ìó, ãåé, äçåíüê, øóðõ, öîê.

  Ñêëàä³òü ç îäíèì ³ç ä³ºñë³â êîæíî¿ ãðóïè ïî ðå÷åííþ.
  Âèçíà÷òå âñ³ îçíàêè ä³ºñë³â ó ñêëàäåíèõ ðå÷åííÿõ. 

Ïðî÷èòàéòå ðå÷åííÿ, âñòàâëÿþ÷è ç äóæîê ä³ºñëîâî,ùî ï³äõîäèòü çà ñìèñëîì. 
Âèçíà÷òå â³äì³íí³ñòü ó çíà÷åíí³ ³ ìîðôåìíîìó ñêëàä³ ñï³ëüíîêîðåíåâèõ ä³ºñë³â. 
Çàïèø³òü.
1. (Çàêîìïîñòèðóéòå, çàêîìïîñòóéòå), áóäü ëàñêà, òàëîí. 2. Õëîïåöü ðàä³ñíî 

(ïîñì³õíóâñÿ, óñì³õíóâñÿ) ³ ñêàçàâ: «ßê äîáðå, êîëè ìàºø â³ðíèõ äðóç³â!» 3. Â³í 
ãëóçëèâî (óñì³õíóâñÿ, ïîñì³õíóâñÿ) ³ ï³øîâ ãåòü. 4. (Çàïëàòèòè, â³äïëàòèòè) çà 
êðèâäó, çà ïîêóïêó. 5. ß (ðàõóþ, ââàæàþ), ùî òè íå ìàºø ðàö³¿.

Â³ä ïîäàíèõ ñë³â çà äîïîìîãîþ ïðåô³êñ³â, ñóô³êñ³â òà ïîñòô³êñà -ñÿ, ùî â äóæêàõ, 
óòâîð³òü ³ çàïèø³òü ä³ºñëîâà.
Á³ãòè (ðîç-, -ñÿ), øòîâõàòè (â³ä-, -óâà-), ñòðèáàòè (ïåðå-, -óâà-), ñêàêàòè 

(ç³-, -óâà-).

  Ïðè îïèñ³ ÿêîãî âèäó ñïîðòó ìîæíà âèêîðèñòàòè ö³ ä³ºñëîâà? Ñêëàä³òü ç íèìè 
ðå÷åííÿ.
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Ïðî÷èòàéòå óðèâîê. Âèçíà÷òå òèï ìîâëåííÿ òà ñòèëü.
Çáèðàòè êîëîñêè çàáîðîíÿëîñÿ. Îá’¿æä÷èêè íà êîíÿõ ïðîãàíÿëè ç ïîëÿ 

ëþäåé, ùî çãîëîäí³ëè, îäáèðàëè òîðáèíêè, âèñèïàëè é çàòîïòóâàëè â çåìëþ 
êîëîñêè.

ßêîñü ãîëîäíà ä³òâîðà êîëîñóâàëà çà ÿðêîì. Ñîíöå ïðÿæèëî íåìè ëî-
ñåðäíî. Äåñÿòèð³÷íà Íàä³éêà ïðèñ³ëà é ïðàöþâàëà ðó÷åíÿòàìè, ÿê á³ëêà 
ëàïêàìè. Ñüîãîäí³ ä³â÷èíö³ ïîòàëàíèëî. Âîíà çíàéøëà ó áóð’ÿí³ çàãóáëåíèé 
ñí³ï ³ øâèäåíüêî âèìèíàëà êîëîñêè.

Ðàïòîì ïåðåä Íàä³éêîþ ùîñü çàãóïîò³ëî, ðèêíóëî ãðîìîâèì ãîëîñîì. 
Ìàëåíüêå õóäåíüêå ò³ëüöå ä³â÷èíêè îïåðåçàâ ïåêó÷èé á³ëü... 

(За Þ. Ìóøêåòèêîì)
  Ïðîäîâæ³òü îïîâ³äàííÿ.

  Âèïèø³òü ïîõ³äí³ ä³ºñëîâà, âñòàíîâ³òü ñïîñ³á ¿õ òâîðåííÿ, âèçíà÷òå òâ³ðíó îñíîâó 
êîæíîãî.

  Çðîá³òü àíàë³ç âèä³ëåíîãî ä³ºñëîâà ÿê ÷àñòèíè ìîâè.

§ 17. Òâ³ðîïèñ ïðîöåñó ïðàö³

Ïðî÷èòàéòå. Âèçíà÷òå òåìó é îñíîâíó äóìêó òåêñòó. Äîáåð³òü äî íüîãî çàãîëîâîê. 
Çàìô³ð õîäèòü ïîì³æ êóùàìè, äå òè÷êó î÷åðåòÿíó ïîïðàâèòü, äå ëèñò  

çàéâèé îñêóáå, äå ëîçèíó ï³äâ’ÿæå. Ïðàâäà, ñüîãîäí³ íåä³ëÿ, íå ñë³ä áè 
ðîáèòè, íó, òà êîëî âèíîãðàäó íå ãð³õ, áî òî õë³á ñâÿòèé, òî äàð áîæèé...

Î, òóò ãóùèíà ÿêà, ñîíöÿ íå ïóñêàº, òðåáà òðîõè ïîîáùèïóâàòè ëèñòÿ... 
À òóò ëîçèíà çàéâà, ò³ëüêè ñ³ê ìàðíî òÿãíå ç á³äíîãî êóùà. Ñòÿòè ¿¿. À îñü 
´ðîíè ïîõèëèëè ã³ëëÿ÷êó, íà çåìë³ ëåæàòü á³äí³, òðåáà ï³äíÿòè, áî òî øêîäà, 
áî òî ïðàöÿ ëþäñüêà.

² çãàäóºòüñÿ Çàìô³ðîâ³, ÿê â³í âîñåíè ìóñèòü ç³áðàòè òè÷êè, ï³ä÷èñòèòè 
ëîçó, çàêîïàòè ¿¿ â çåìëþ. Âèñîêî çë³òàº çäîðîâåçíà ñàïà, à íà ì³ñö³ êóù³â 
âèðîñòàþòü ìîãèëêè. Ñïèòü çèìîþ âèíîãðàäíà ëîçà, âêðèâøèñü ìîãèëêàìè, 
à íà âåñíó òðåáà âèçâîëèòè ¿¿, íà ñâ³ò âèâåñòè ç-ï³ä çåìë³, îá÷èñòèòè, íà 
òè÷êè ï³äíÿòè... À ïî÷íóòü êóù³ áóð’ÿíîì çàðîñòàòè – çíîâ ñàïà â ðîáîò³, 
çíîâ ìîçîë³ íà ðóêàõ. ² òî íå ðàç, íå äâ³÷³... Âèíîãðàä ëþáèòü, ùîá êîëî 
íüîãî õîäèòè... 

² òàêîþ äîðîãîþ ñòàº òîá³ îöÿ ãíó÷êà ðîñëèíêà, ùî âì³º â³ääÿ÷èòè çà 
âàæêó ïðàöþ, çà òâåðä³ ìîçîë³...

À ïîðà çáèðàííÿ âèíîãðàäó? – ïðèãàäóº Çàìô³ð. Íó, öå âæå ëåãêà, 
ïðàçíèêîâà ðîáîòà. Ö³ëà ðîäèíà áåðå óä³ë ó ò³é ïðàö³. Ëþáî òîä³ ãëÿíóòè 
íà ñòèãëó, ïðîçîðó ÿãîäó, ùî ëåäâå ñòðèìóº ñîëîäêèé ñ³ê ó òîíê³é 
øêóðö³. Äîðîñë³ ç ï³ñíÿìè ñòèíàþòü ñòèãë³ êåòÿãè â êîíîâêè òà íîñÿòü 
äî áî÷êè, à âåñåëà çàìóðçàíà ñîëîäêèì ñîêîì ä³òâîðà íèøïîðèòü ïîï³ä 
êóùàìè, âèøóêóº íåïîì³÷åí³ ´ðîíà. Ð³êîþ ëëºòüñÿ ñîëîäêèé ìóñò, 
ïî÷èíàº ãðàòè...

(За Ì. Êîöþáèíñüêèì)
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  Ùî âàì â³äîìî ïðî ïåðåáóâàííÿ Ì. Êîöþáèíñüêîãî â Áåññàðàá³¿? 

  ×îìó îïîâ³äàííÿ, ç ÿêîãî âçÿòî óðèâîê, íàçèâàºòüñÿ «Äëÿ çàãàëüíîãî äîáðà». 
Ïðî ÷èòàéòå éîãî.

  Äîáåð³òü ñèíîí³ìè äî ñë³â ñòèíàòè (ñòÿòè), òè÷êè, íèøïîðèòè.

  Ç’ÿñóéòå ñòèëü ³ òèï ìîâëåííÿ òåêñòó. Âêàæ³òü çà÷èí òà ê³íö³âêó.

  Ðîçêàæ³òü, ÿê ãîòóþòü âèíîãðàäíèêè äî çèìè, âèêîðèñòîâóéòå êëþ÷îâ³ ñëîâà.

  Íàïèø³òü òâ³ððîçïîâ³äü ç åëåìåíòàìè îïèñó ïðîöåñ³â ïðàö³ çà îäí³ºþ ³ç òåì: 
«Ì³é ñàäîê», «Íà äà÷³», «ßê ÿ âèãîòîâëÿþ ôîòîãðàô³¿», «ßê ÿ íàâ÷èâñÿ ïðàñóâàòè», 
«Ìîÿ óëþáëåíà ñòðàâà». Ó ðàç³ ïîòðåáè çâåðòàéòåñÿ äî â³äïîâ³äíèõ äîâ³äíèê³â. 
Îïèñóþ÷è ïðîöåñè ïðàö³, íå óïóñêàéòå âàæëèâèõ äåòàëåé, ñòåæòå çà ïîñë³äîâí³ñòþ 
îïåðàö³é, âèêîðèñòîâóéòå ïðîôåñ³éíó ëåêñèêó.

§ 18. Ñèñòåìàòèçàö³ÿ òà óçàãàëüíåííÿ âèâ÷åíîãî ïðî  
ä³ºñëîâî

Ùî íàçèâàºòüñÿ ä³ºñëîâîì? ßêà ôîðìà ä³ºñëîâà º éîãî ïî÷àòêîâîþ ôîðìîþ? ßê 
çì³íþþòüñÿ ä³ºñëîâà òåïåð³øíüîãî ³ ìàéáóòíüîãî ÷àñ³â? Ìèíóëîãî ÷àñó? ßê³ ñïî-
ñîáè ä³ºñë³â âè çíàºòå? ßêó ä³þ îçíà÷àþòü ä³ºñëîâà ä³éñíîãî ñïîñîáó? Óìîâíîãî? 
Íàêàçîâîãî? Çà ÿêèìè îçíàêàìè ðîçð³çíÿºìî ä³ºñëîâà äîêîíàíîãî òà íåäîêîíàíîãî 
âèä³â? Íà ÿê³é ï³äñòàâ³ ä³ºñëîâà ïîä³ëÿþòüñÿ íà ïåðåõ³äí³ òà íåïåðåõ³äí³? ßê³ 
ä³ºñëîâà íàëåæàòü äî áåçîñîáîâèõ? Íàçâ³òü ¿õ îñîáëèâîñò³. Âêàæ³òü íàéóæèâàí³ø³ 
ñïîñîáè òâîðåííÿ ä³ºñë³â. Ïðî³ëþñòðóéòå ïðèêëàäàìè. Íàçâ³òü ³ ïðîêîìåíòóéòå 
âèâ÷åí³ îðôîãðàìè ç òåìè «Ä³ºñëîâî».

Ïðî÷èòàéòå òåêñò, âèçíà÷òå òèï ìîâëåííÿ òà éîãî ñòèëü. Âêàæ³òü ä³ºñëîâà, âèçíà÷òå 
¿õ âèä, ñïîñ³á, ÷àñ, ÷èñëî, îñîáó, ð³ä (ó ìèíóëîìó ÷àñ³). Âêàæ³òü ä³ºñëîâà â íåîç
íà÷åí³é ôîðì³.
Â êóëüòóðí³é ³ îñâ³÷åí³é Ãðåö³¿ º ì³ñöå, êóäè ïðàãíå çàâ³òàòè êîæåí 

õðèñòèÿíèí.	Ùå	ó	VII	ñòîë³òò³	³ìïåðàòîð	íàäàâ	ó	âîëîä³ííÿ	ìîíàõàì	ãîðó	
Àôîí. ×èñëî ÷åíö³â áåçóïèííî çðîñòàëî. 

Ïðèáóëåöü ç äàëåêî¿ Óêðà¿íè çíàâ, ùî íà øëÿõó ñàìîâäîñêîíàëåííÿ 
éîìó äîâåäåòüñÿ âèòðèìàòè áàãàòî âèïðîáóâàíü. Â³í çíàâ ³ òå, ùî â äîñÿã-
íåíí³ ìåòè éîìó äîïîìîæóòü äîáðî ³ ëþáîâ.

Êîëè Àíòîí³é äîñÿãíóâ çíà÷íèõ óñï³õ³â ó ïîêîð³, óáîçòâ³, çäåðæëèâîñò³, ³ãó-
ìåí	ñêàçàâ	éîìó	çíîâó	âåðòàòèñÿ	íà	Ðóñü:	«Óòâåðдæóé	íàøó	â³ðó,	áóäü	âç³ðöåì».

Ïðèéøîâøè äî Êèºâà, Àíòîí³é îñåëèâñÿ â ïåðåäì³ñò³, â ë³ñîâ³é ïå÷åð³. 
Ñàìå	éîìó	ìè	çàâäÿ÷óºìî	çàñíóâàííÿм	Ïå÷åðñüêîãî	ìîíàñòèðÿ.

(За Â. Ìàð÷åíêîì)

  Âèçíà÷òå ñèíòàêñè÷íó ðîëü ³íô³í³òèâ³â çàâ³òàòè ³ âåðòàòèñÿ.

  Óòâîð³òü âèäîâó ïàðó â³ä ä³ºñë³â îñòàíí³õ äâîõ àáçàö³â òåêñòó.

Ïåðåïèø³òü ðå÷åííÿ, âñòàâëÿþ÷è ïðîïóùåí³ áóêâè. Âèçíà÷òå ä³ºâ³äì³íó òà îñîáó 
êîæíîãî ç ä³ºñë³â, ïîÿñí³òü ïðàâîïèñ îñîáîâèõ çàê³í÷åíü.
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Ï³ñíå! Ñê³ëüêè ìåëîä³é òè â íàøèõ äóøàõ ïëåò...ø! Çàêðàäà...øñÿ â 
äóøó, ÿê çëîä³é, õâèëþ...ø ¿¿ ³ âåä...ø. Äð³áíèé, íåâëîâèìèé íàòÿê òè 
ïåðåòâîðþ...ø íà êðèê, ïðèìóøó...ø ñïîìèí çàïëàêàòü, ÷åêàòè â ìàéáóò-
íüîìó âò³õ. Âñ³ íàäðà íàøîãî ñåðöÿ òè ðîçãîðòà...ø äî äíà, ïîêàçó...ø, 
÷èì âîíî á’ºòüñÿ, ÷è ÿñíà éîãî ãëèáèíà. Â ñåðöÿõ çàñèïà...ø ïðîâàëëÿ, 
âèðèâà...ø òåðíè é áóð’ÿíè, ùîá çàâæäè âèùèì ìîðàëÿì äàâàëè ì³ñöå âîíè. 
Íàñòàâëÿ...ø íà ä³ëî êîðèñíå ðÿäêàìè ðèìîâàíèõ ñë³â. Õâàëà òîá³, â³ëüíà 
ï³ñíå, îçäîáî íîâèõ â³ê³â. (Ä. Çàãóë)

  ßê³ ãðóïè ï³ñåíü ³ñíóþòü? ßê³ âè âèâ÷àëè íà óðîêàõ ë³òåðàòóðè?
  Ðîçêàæ³òü ïðî ë³ðè÷í³ ï³ñí³ âàøî¿ ì³ñöåâîñò³.

Ïðî÷èòàéòå óðèâîê. ßêèé òèï ìîâëåííÿ òà ñòèëü â³í ÿâëÿº? Âèïèø³òü ä³ºñëîâà, âèçíà÷òå 
ñïîñ³á êîæíîãî. ßê³ ñïîñîáè ïîçáàâëåí³ ÷àñó? Çðîá³òü ñèíòàêñè÷íèé ðîçá³ð ïåðøîãî 
ðå÷åííÿ.
Êîëèñü äàâíî êîáçàð³ ñï³âàëè ïðî ÷îëîâ³êà, ÿêèé âèãíàâ ç õàòè ñòàðó 

ìàò³ð. Òàêèé â÷èíîê çâè÷àéíèé äëÿ ñüîãîäí³øí³õ äóõîâíèõ ë³ë³ïóò³â, ÿê³ 
â³äâåðòàþòüñÿ â³ä ìàòåð³ Ïðèðîäè. Ë³ñè òà ãà¿ âîíè îõî÷å ïåðåòâîðèëè á íà 
ñì³òíèêè, îçåðà çâåëè á äî ðîçì³ðó êàëþæ. À òàêå íå ïðîùàºòüñÿ.

Îñîáëèâó óâàãó íàø³ ïðåäêè âèÿâëÿëè äî âîäè. Àäæå ç íå¿ ïî÷èíàºòüñÿ 
æèòòÿ. Íå âñ³ íåõòóþòü íàðîäíèìè òðàäèö³ÿìè. Äîñ³ ïî ñåëàõ áà÷èø ì³öí³ 
êîëîäÿç³ ç êóùàìè êàëèíè á³ëÿ íèõ. Äîñ³ ìèëóºøñÿ ë³ñîâèìè ³ ïîëüîâèìè 
äæåðåëüöÿìè, ÿê³ äîáð³ ëþäè äáàéëèâî ïîîáêëàäàëè êàì³ííÿì.

Íå çàáóâàéìî íàóêó íàøèõ ïðåäê³â! Íå ÷èí³ìî ëèõà Ïðèðîä³, à âîíà 
çà ïîøàíó äî íå¿ ùåäðî â³ääÿ÷èòü ëþäÿì. (За À. Òîïà÷åâñüêèì)

  Âèä³ëåí³ ä³ºñëîâà ðîçáåð³òü ÿê ÷àñòèíó ìîâè.

Ñïèø³òü, ðîçêðèâàþ÷è äóæêè ³ âñòàâëÿþ÷è, äå ïîòð³áíî, ïðîïóùåí³ áóêâè. Âèçíà÷òå 
³ ïîÿñí³òü îðôîãðàìè.
1. (Íå) êàæè ãîï, ïîêè (íå) ïåðåñêî÷...ø ... . 2. (Íå) áà÷...ò... ñîâà, 

ÿêà ñàìà. 3. Çà âñå áåðåò...ñÿ, òà (íå) âñå âäàºò...ñÿ. 4. (Íå) âçÿâøèñ... äî 
ñîêèðè, (íå) çðîá...ø... õàòè. 5. (Íå) äîâåëîñ... ñâèí³ íà íåáî äèâèòèñ... . 
6. ²ùå ñîðîêà (íå) ïîá³ë³ëà, ùîá ÷îëîâ³êà æ³íêà áèëà. 7. Õî÷...ò...ñÿ ¿ñòè, 
òà (íå) õî÷...ò...ñÿ ç ïå÷³ çë³çòè. 8. ßê ºñòü, òî ðîç³éä...ò...ñÿ, à íåìà, òî 
îá³éä...ò...ñÿ. 9. (Íå) ïîìîæå áàá³ êàäèëî, êîëè áàáó ñêàçèëî. 10. (Íå) ñóíü 
íîñà äî ÷óæîãî ïðîñà. 11. Ñüîãîäí³ (íå) òàíå, à çàâòðà õòî çíàº. 12. Ó ñóñ³äà 
óìà (íå) ïîçè÷èø...

(Íàð. òâ.) 

  Ç’ÿñóéòå, ÿê³ ä³ºñëîâà îñîáîâ³, ÿê³ – áåçîñîáîâ³. Âèçíà÷òå ¿õ ñïîñ³á.
  Çðîá³òü ìîðôîëîã³÷íèé ðîçá³ð ä³ºñë³â ³ç äâîõ îñòàíí³õ ðå÷åíü.
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Òåñò ¹ 1

Çàâäàííÿ

Ïðî÷èòàéòå óâàæíî òåêñò ³ âèêîíàéòå ïèñüìîâî çàâäàííÿ 
íà îêðåìèõ àðêóøàõ àáî â çîøèò³ äëÿ êîíòðîëüíèõ ðîá³ò.

Íå á³éñÿ âèñîêèõ ñïðàâ

Çà ñèí³ìè ìîðÿìè é âèñîêèìè ãîðàìè æèëî ãîðäå é 
ìóäðå ïëåì’ÿ. Ãîðäå âîíî áóëî òîìó, ùî í³õòî ç ïëåìåí³ 
æîäíîãî ðàçó íå ïðèíèçèâ ñåáå. À ìóäðèì ïëåì’ÿ áóëî 
÷åðåç òå, ùî çáåð³ãàëî êíèãó, â ÿê³é áóëè â³äïîâ³ä³ íà âñ³ 
ïèòàííÿ, ùî ìîæóòü âèíèêíóòè ó ëþäèíè.

Ä³çíàëèñÿ ïðî êíèãó âîðîãè é çàõîò³ëè íåþ çàâîëîä³òè. 
Âèð³øèëè ïîñòàâèòè ïëåì’ÿ íà êîë³íà, ùîá íå ââàæàëîñÿ 
âîíî ãîðäèì.

Çàõîïèëè âîðîãè â ïîëîí þíàêà ç ãîðäîãî ïëåìåí³, 
ïðèâåëè íà äîïèò äî ñâîãî âàòàæêà. Íå ñêàçàâ ïîëîíåíèé  
âîðîãàì, äå çáåð³ãàºòüñÿ êíèãà.

– Íå ìîæå êíèãà ìóäðîñò³ ñëóãóâàòè òîìó, õòî õî÷å 
ïîìóäð³øàòè çà äîïîìîãîþ íàñèëüñòâà! – â³äâàæíî ïðî
ìîâèâ þíàê.

Þíàêà îñë³ïèëè, ùîá ñàì â³í íå çì³ã ïðî÷èòàòè ÷àð³âíó 
êíèãó. Îñë³ïëåíèé þíàê íå ïðîïàâ íà ð³äí³é çåìë³. Â³í 
ñòàâ ïîåòîì, ùîá îñï³âóâàòè íåñõèòí³ñòü ñâîãî ïëåìåí³. 

Ëåãåíäè çàâæäè ïðîñëàâëÿþòü âåëè÷íèõ äóõîì. Íå 
á³éñÿ âèñîêèõ ñë³â ³ âèñîêèõ ñïðàâ! Íà òå âîíè é âèñîê³, 
ùîá òÿãíóòèñÿ äî ¿õíüî¿ âèñîêîñò³. Ùîá íå ç êíèã, à ç 
ñàìîãî æèòòÿ âñîòóâàòè ìóäð³ñòü ³ ã³äí³ñòü ð³äíîãî íà-
ðîäó. Ùîá ïî÷óâàòèñÿ éîãî ÷àñòèíêîþ é ïèøàòèñÿ öèì. 
Áî íåçëàìíèé íàðîä çàâæäè ñêëàäàºòüñÿ ç ëþäåé, ÿê³ 
ìàþòü âèñîêå ïî÷óòòÿ ã³äíîñò³.

• Âèïèø³òü ³ç ïðî÷èòàíîãî òåêñòó 10 ä³ºñë³â, ÿê³ º ñòðè-
æíåâèìè äëÿ ðîçóì³ííÿ éîãî çì³ñòó.

5 (ïî 0,5 á. 
çà êîæíå 
ïðàâèëüíî 
âèïèñàíå 
ä³ºñëîâî)

1.

Äàéòå ïîâí³ â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ çà çì³ñòîì ïðî÷èòàíîãî 
òåêñòó.

1. ×îìó ïëåì’ÿ áóëî ãîðäèì ³ ìóäðèì?
2. ßêó ìåòó ïåðåñë³äóâàëè âîðîãè, íàìàãàþ÷èñü çàâî-

ëîä³òè êíèãîþ?
3. ßê â÷èíèâ þíàê?
4. Ùî ñòàëîñÿ ç þíàêîì ï³ñëÿ òîãî, ÿê éîãî îñë³ïèëè?
5. ×îìó íå òðåáà áîÿòèñÿ âèñîêèõ ñë³â ³ âèñîêèõ ñïðàâ?

2. 5 (ïî 1 á.              
çà êîæíó 
ïðàâèëüíó 
â³äïîâ³äü)

3. Çàãîëîâîê ïðî÷èòàíîãî òåêñòó:

À. Â³äáèâàº éîãî òåìó.
Á. Â³äáèâàº éîãî ãîëîâíó äóìêó.
• Çàïèø³òü ë³òåðó, ùî ïîçíà÷àº ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü.

1 (çà óìîâè 
ïðàâèëüíî¿ 
â³äïîâ³ä³)

¹  
ï/ï Áàëè
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4.

9.

10.

ßê³ òèïè ìîâëåííÿ ïîºäíàí³ â ïðî÷èòàíîìó òåêñò³?
À. Ðîçïîâ³äü ç åëåìåíòàìè ðîçäóìó.
Á. Ðîçïîâ³äü ç åëåìåíòàìè îïèñó. 
•	Çàïèø³òü	ë³òåðó,	ùî	ïîçíà÷àº	ïðàâèëüíó	â³äïîâ³äü.

1 (çà óìîâè 
ïðàâèëüíî¿ 
â³äïîâ³ä³)

Ó ñëîâîñïîëó÷åíí³ âñîòóâàòè ìóäð³ñòü ñëîâî âñîòóâàòè 
âæèòî:

À. Â ïðÿìîìó çíà÷åíí³. 
Á. Ó ïåðåíîñíîìó çíà÷åíí³. 
•	Çàïèø³òü	ë³òåðó,	ùî	ïîçíà÷àº	ïðàâèëüíó	â³äïîâ³äü.

5. 1 (çà óìîâè 
ïðàâèëüíî¿ 
â³äïîâ³ä³)

6. Äîáåð³òü ³ çàïèø³òü ïî îäíîìó ñèíîí³ìó äî âèä³ëåíèõ 
ó òåêñò³ ä³ºñë³â. 

3 (ïî 0,5 á. çà 
êîæ íèé ïðà
âèëü   íî ä³áðà
íèé ñèíîí³ì)

7. Â³ä ÷îòèðüîõ ä³ºñë³â ³ç îñòàííüîãî àáçàöó òåêñòó, âæèòèõ 
ó ôîðì³ ³íô³í³òèâà, óòâîð³òü ³ çàïèø³òü ôîðìè 2-î¿ ³ 3-î¿ 
îñîáè îäíèíè òà 3-î¿ îñîáè ìíîæèíè òåïåð³øíüîãî àáî 
ìàéáóòíüîãî ÷àñó.

6 (ïî 0,5 á. çà 
êîæíó ïðà âè
ëüíî óòâî ðå
íó ôîðìó)

8. ²ç ïîäàíèõ ä³ºñë³â âèïèø³òü ò³ëüêè ä³ºñëîâà ä³éñíîãî 
ñïîñîáó.

Æèëî, âèíèêíå, ä³çíàëèñÿ, çàõîïèòè, ïî÷óâàëèñÿ á, 
îñë³ï,	ïèшàþòüñÿ,	ïðîñëàâëÿéòå,	îñï³âóâàòèìóòü.	

3 (ïî 0,5 á. 
çà êîæíå ïðà
âèëüíî ä³áðà
íå ä³ºñëîâî)

Äàéòå âëàñíó îö³íêó â÷èíêàì âîðîã³â ïëåìåí³. Çàïèø³òü 
¿ ¿ ó âèãëÿä³ çâ’ÿçíîãî âèñëîâëþâàííÿ (5-6 ðå÷åíü).

5 (ïî 0,5 á. 
çà êîæíó ïðà
âèëüíî âñòàâ
ëåíó ë³òåðó 
÷è ðîçêðèò³ 
äóæ êè)

11. 3 (ïî 1 á. çà 
êîæíå ä³ºñëî
âî)

12. 10 (8 á. çà ïðà
âèëüíó ïîáóäî
âó òåêñòó + 2 á. 
çà ãðàìîòí³ñòü)

Âèïèñàí³ âàìè ä³ºñëîâà ³ç çàâäàííÿ ¹ 8 íåäîêîíàíîãî 
âèäó, ïåðåõ³äí³.

À. Òàê             Á. Í³
• Çàïèø³òü ë³òåðó, ùî ïîçíà÷àº ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü.

Ïåðåïèø³òü ðå÷åííÿ, âñòàâëÿþ÷è, äå ïîòð³áíî, ïðîïóùåí³ 
áóêâè òà ðîçêðèâàþ÷è äóæêè.

Í³ íà ìèòü (íå) çàáóâàé, ùî êîæíà ëþäèíà, ç ÿêîþ òè 
ñï³ëêó...ø...ñÿ, ìàº ñâîþ ã³äí³ñòü.

Ñîðîìñ... ïîðîæíå÷³ äóø³. Íàéá³ëüøå ñîðîìñ... òîãî, 
ùî â òåáå (íå) ìàº ñâî¿õ ñâÿòèíü, ñâî¿õ (íå)ïîõèòíèõ, (íå) 
çàïåðå÷íèõ ³ñòèí, ïðàâèë, ïðèíöèï³â. Ãîðè â³ä ñîðîìó, ÿêùî 
â³ä÷óâà...ø..., ùî â òîá³ çàâîðóø...âñ... ìåðçåí íèé ÷åðâ’ÿ÷îê, 
³ì’ÿ	ÿêîìó	“ìîÿ	õàòà	ñêðàþ”.	(За Â. Ñóõîìëèíñüêèì)

Âèçíà÷òå ñèíòàêñè÷íó ðîëü ä³ºñë³â ó ïîäàíîìó 
ñêëàäíî ìó ðå÷åíí³.

Çíàé, ùî âåëèêå ùàñòÿ â÷èòåëÿ – áà÷èòè òåáå òàêèì, 
ÿêèì â³í ñòâîðèâ òåáå ÿê ñâ³é ³äåàë. (Â. Ñóõîìëèíñüêèé)

1 (за умови 
пр а в и л ь но ї 
відповіді)
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 § 19. Äiºïðèêìåòíèê ÿê îñîáëèâà ôîðìà äiºñëîâà

Ïðî÷èòàéòå. ßêó ïîðó ðîêó çìàëüîâàíî â ðå÷åííÿõ? ßê³ ñëîâà íàéâèðàçí³øå âêàçóþòü 
íà çì³íè â ïðèðîä³?
Ë³òîì ïåêó÷³ â³òðè é ñîíöå âèïàëþþòü âñå íàâêðóã, æîâêíóòü ïàãîðáè, íà 

íèõ øóìëÿòü ã³ðêèé ïîëèí, æîâò³ òðàâè,	êîëþ÷å	áóäÿ÷èííÿ.	(За Â. Êó÷åðîì) 
Ìîâ÷èòü ³ ãíåòüñÿ, ìîâ æèâà, â ñòåïó ïîæîâêëàÿ òðàâà. (Ò. Øåâ÷åíêî)

 

  Çðîá³òü ìîðôîëîã³÷íèé àíàë³ç ñë³â æîâòèé, æîâêíóòü. ßêà â³äì³íí³ñòü ì³æ íèìè 
â çíà÷åíí³ òà ãðàìàòè÷íèõ îçíàêàõ?

  Äî ñë³â æîâòèé ³ æîâêíóòü äîáåð³òü ñï³ëüíîêîðåíåâå. Ïîð³âíÿéòå çà çíà÷åííÿì 
ïðèêìåòíèê æîâòèé ³ ôîðìó ïîæîâêëàÿ. ßê ìîæíà ³íàêøå ñêàçàòè ïðî 
ïîæîâêëóþ? (Òà, ùî ïîæîâêëà.) Íà ùî îäíî÷àñíî ç îçíàêîþ âêàçóº ñëîâî 
ïîæîâêëàÿ? ßê³ îçíàêè ä³ºñëîâà ìîæíà â íüîìó âèä³ëèòè?

  Âèçíà÷òå ñèíòàêñè÷íó ðîëü àíàë³çîâàíèõ ñë³â.
  Ïîâåðí³òüñÿ äî òàáëèö³ «Ôîðìè ä³ºñëîâà» íà ñòîð. 19 ³ çðîá³òü âèñíîâîê, ÿêîþ 

ôîðìîþ ä³ºñëîâà º ñëîâî ïîæîâêëàÿ? ×îìó?

Ä³ºïðèêìåòíèê – öå îñîáëèâà ôîðìà ä³ºñëîâà, ùî âèðàæàº îçíàêó 
ïðåäìåòà çà ä³ºþ àáî ñòàíîì, ìàº ãðàìàòè÷í³ îñîáëèâîñò³ ä³ºñëîâà ³ 
ïðèêìåòíèêà é â³äïîâ³äàº íà ïèòàííÿ ÿêèé? ÿêà? ÿêå? ÿê³?: ñâÿò-
êóþ÷èé, ïîòåìí³ëà, ï³äêðåñëåíå, íåâòîìí³.

Ãðàìàòè÷í³ îçíàêè ä³ºïðèêìåòíèêà

Ïðî÷èòàéòå óðèâîê ³ç â³ðøà «Ãðàé, ìîÿ ï³ñíå!..» Ëåñ³ Óêðà¿íêè.
Äîñèòü íåâ³ëüíàÿ äóìêà ìîâ÷àëà,
Ìîâ ïòàøêà ó êë³òö³, çàìêíóòà îä ñâ³òà,
Ï³ñíÿ ïî âîë³ äàâíî íå ë³òàëà,
Ïðèáîðêàíà òóãîþ, æàëåì ïðèáèòà.
×àñ, ìîÿ ï³ñíå, ó ñâ³ò ïîãóëÿòè,

Äiºïðèêìåòíèê

ÿê ó ä³ºñëîâà ÿê ó ïðèêìåòíèêà

1. Âèä (äîêîí., íåäîêîí.).
2. ×àñ (òåïåð., ìèíóëèé).

3. Ò³ ñàì³ çàëåæí³ ñëîâà (³ìåííèê,  
   çàéìåííèê, ïðèñë³âíèê).

1. Â³äíîñèòüñÿ äî ³ìåííèêà.
2. Çì³íþºòüñÿ çà ðîäàìè, ÷èñëàìè,    
   â³äì³íêàìè.  
3. Áóâàº îçíà÷åííÿì ÷è ïðèñóäêîì.
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Ðîçïðàâèòè êðèëüöÿ, ïîøàðïàí³ ãîðåì,
×àñ, ìîÿ ï³ñíå, ïî âîë³ áóÿòè,
Ïîñëóõàòü, ÿê â³òåð çàãðàâ ïîíàä ìîðåì.

  Çíàéä³òü ä³ºïðèêìåòíèêè. ßê³ îçíàêè ä³ºñëîâà ³ ïðèêìåòíèêà ¿ì âëàñòèâ³?
  Ì³ðêóéòå: çàìêíóòà (ïòàøêà). Ñëîâî çàìêíóòà âêàçóº íà îçíàêó ïðåäìåòà çà 

ä³ºþ. Ïòàøêà (ÿêà?) òàêà, ÿêó çàìêíóëè. Ä³ºñë³âí³ îçíàêè: ÷àñ – ìèíóëèé, âèä 
– äîêîíàíèé. Ïðèêìåòíèêîâ³ îçíàêè: â³äïîâ³äàº íà ïèòàííÿ ÿêà?, çì³íþºòüñÿ çà 
ðîäàìè (çàìêíóòèé, çàìêíóòà, çàìêíóòå); ÷èñëàìè (çàìêíóò³), â³äì³íêàìè 
(çàìêíóòî¿ ïòàøêè, çàìêíóò³é ïòàøö³), âèêîíóº ñèíòàêñè÷íó ðîëü îçíà÷åííÿ.

  Ñëîâî çàìêíóòà – ä³ºïðèêìåòíèê (ä³þ÷èé ïðèêìåòíèê).

Ïðî÷èòàéòå ïðèñë³â’ÿ. Â ÿêèõ ñèòóàö³ÿõ ñï³ëêóâàííÿ âîíè âæèâàþòüñÿ?
Äî äîáðî¿ êð...íèö³ ñòå...êà óòîïòàíà. Äàðîâàíèé õë³á øâè...êî ÷...ðñòâ³º. 

Çàðîáëåíèé ñóõàð êðàùå êðàäåíîãî áóáë...êà. Òàê...é, ùî ç-ï³ä ñòîÿ÷îãî 
÷... ëîâ³êà ï³äîøâó âèïîðå. Ðîçóìó ïàëàòà, à êëþ÷... â³ä íå¿ çàãóáëåí³.

  Ïåðåïèø³òü, âñòàâëÿþ÷è ïðîïóùåí³ áóêâè. Ä³ºïðèêìåòíèêè ï³äêðåñë³òü. Íàçâ³òü 
ïðèòàìàíí³ ä³ºïðèêìåòíèêàì îçíàêè ä³ºñëîâà ³ ïðèêìåòíèêà.

  Ïðîâ³äì³íÿéòå ñïî÷àòêó óñíî, à ïîò³ì ïèñüìîâî ñëîâîñïîëó÷åííÿ ñâ³æèé äàðî-
âàíèé õë³á. Âèä³ë³òü çàê³í÷åííÿ ïðèêìåòíèê³â ³ ä³ºïðèêìåòíèê³â. Ó çàê³í÷åííÿõ ÿêèõ 
â³äì³íê³â ïèøåòüñÿ áóêâà è? Ó ÿêèõ – ³ ?

  Çðîá³òü âèñíîâîê ïðî îñîáëèâîñò³ â³äì³íþâàííÿ ä³ºïðèêìåòíèê³â.

Ä³ºïðèêìåòíèêè ìàþòü òàê³ ñàì³ çàê³í÷åííÿ, ÿê ³ ïðèêìåòíèêè 
òâåðäî¿ ãðóïè.

Íàïèñàííÿ ãîëîñíîãî ó â³äì³íêîâèõ çàê³í÷åííÿõ ä³ºïðèêìåò-
íèê³â âèçíà÷àºòüñÿ òàê ñàìî, ÿê ³ â çàê³í÷åííÿõ ïðèêìåòíèê³â.

ßêùî ó ñëîâ³-ïèòàíí³ º â³äïîâ³äíèé ãîëîñíèé, â³í ìàº áóòè ³ ó 
çàê³í÷åíí³: õë³áîì ÿê-èì? ñâ³æ-èì äàðîâàí-èì; íà õë³áîâ³ ÿê-îìó? 
ñâ³æ-îìó äàðîâàí-îìó; íà õë³áîâ³ ÿê-³ì? ñâ³æ-³ì äàðîâàí-³ì.

Îðôîãðàìà
Áóêâè è, ³ â çàê³í÷åííÿõ ä³ºïðèêìåòíèê³â: 
çàìð³ÿíèé, íà çàìð³ÿí³ì.

Ñïèø³òü òåêñò. Äîáåð³òü äî íüîãî çàãîëîâîê. Âèçíà÷òå òðîïè, âèêîðèñòàí³ àâòîðîì. 
ßêà ¿õ ðîëü ó òåêñò³?
Ì’ÿêèé âåðåñíåâèé äåíü íåâîäîì çàòÿãóâàâ ñîíöå â ñèçóâàò³ êðèëà. Ò³ëüêè 

³íîä³ âîíî, ñêîâçíóâøè íàä ðâàíîþ, êëóá÷àñòîþ ïðîð³õîþ, ìàéíå çîëîòèì ïëàâíè-
êîì. Íîâ³ çåìë³, çàòåìíåí³ äîñ³, ïîá³æàòü, ò³íÿìè çàòð³ïî÷óòü çà äîðîãàìè.

Øèðîêî ðîçëÿãëèñÿ çàìð³ÿí³ ëåâàäè.
Â³òåð ïðîøóì³â ñïðîñîííÿ â ëèñò³ âèøíÿê³â. Íåíà÷å ï³äáèòà ïòèöÿ, 

âäàðèâ êðèëüìè ïî âóçåíüê³é ñòåæö³ ³ ñêîòèâñÿ â ð³â.
Âå÷³ð íàëèâàâ êîëèñêè äîëèí ïàðíèì ìîëîêîì. Òèõî ãîìîí³â ó ïåðåñîõ-

ëîìó áàäèëë³ âèñîêî¿ êóêóðóäçè. Íà òåìíî-ïîïåëÿñòîìó íåá³ áðîäèëè äèì÷àñò³ 
ïîøìàòîâàí³ õìàðè. Ïîâ³òðÿ ïàõëî íàáðÿêëèì âèøíåâèì êëåºì.

(За Ì. Ñòåëüìàõîì)
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ç ÿêî¿ ïðè÷èíè?ÿêà?

ÿêå?

ÿêå?

  Ï³äêðåñë³òü ä³ºïðèêìåòíèêè, âèä³ë³òü çàê³í÷åííÿ â íèõ. Âèçíà÷òå â³äì³íîê êîæíîãî.
  Ó âèä³ëåíîìó ðå÷åíí³ ï³äêðåñë³òü ïðèêìåòíèê ³  ä³ºïðèêìåòíèê. ßêå ³ç ñë³â âêàçóº 

íà îçíàêó çà ä³ºþ, à ÿêå – íà ïîñò³éíó îçíàêó?

Ñïèø³òü, íà ì³ñö³ êðàïîê äîïèñóþ÷è çàê³í÷åííÿ ä³ºïðèêìåòíèê³â. Ïîñòàâòå äî íèõ 
ïèòàííÿ. Äîâåä³òü, ùî ä³ºïðèêìåòíèêè òà ïðèêìåòíèêè ìàþòü îäíàêîâ³ â³äì³íêîâ³ 
çàê³í÷åííÿ. Ïîÿñí³òü íàïèñàííÿ âèä³ëåíèõ ñë³â.
1. Ìîêð³, ñòîìëåí..., àëå ðàä³ñíî îñì³õíåí..., ìè âõîäèìî â ë³ñ, áðåäåìî 

ñòðóìêîì ³ âðàæåíî çóïèíÿºìîñü ïðÿìî â ðîçáóõàí... âîä³: íàïðîòè íàñ, çà 
ãàëÿâèíîþ, âåñåëêà ïîðîçâ³øóâàëà ñâî¿ ñòð³÷êè.

2. ß ïàäàþ ó íàòîïòàí... ñí³ãîì ñàíêè, äÿäüêî Ñåáàñò³ÿí óìîùóºòüñÿ  
íà ïåðåäêó, ³ îñü óæå ê³íü âèíîñèòü íàñ ó øèðîêèé, çàñí³æåí... ñâ³ò. 

3. Äðóãîãî äíÿ òàòî âçÿâ ìåíå, îáñòðèæåíîãî, íàêóïàíîãî ³ çîäÿãíåíîãî 
â íîâó ñîðî÷êó ³ øòàíö³, çà ðóêó ³ ïîâ³â äî øêîëè. 

(Ì. Ñòåëüìàõ)

  Â îñòàííüîìó ðå÷åíí³ âèçíà÷òå ñèíòàêñè÷íó ðîëü âèä³ëåíèõ ä³ºïðèêìåòíèê³â.

Ïðî÷èòàéòå ñëîâîñïîëó÷åííÿ, âæèâàþ÷è ä³ºïðèêìåòíèêè â ïîòð³áí³é ôîðì³.
Íàä (ïîçîëî÷åíèé) ñîíöåì êðó÷...þ; ñåðåä (ñêîøåíèé) õë³á³â; íà (ç³ãð³òèé) 

çåìë³; ïàõëî (äîñï³ëèé) ÿáëóêàìè; íà (ïîòð³ñêàíèé) êîð³; ï³ä (ïîæîâêëèé) 
òðàâîþ; íà (îïàëèé) ëèñò³.

  Âèêîðèñòîâóþ÷è ïîäàí³ ñëîâîñïîëó÷åííÿ, íàïèø³òü òâ³ðì³í³àòþðó (78 ðå÷åíü). 
Äîáåð³òü äî íüîãî çàãîëîâîê.

  Ï³äêðåñë³òü ä³ºïðèêìåòíèêè. Âèçíà÷òå ¿õ ãðàìàòè÷í³ îçíàêè.

 § 20. Ä³ºïðèêìåòíèêîâèé çâîðîò

Ïðî÷èòàéòå ñëîâîñïîëó÷åííÿ. Â ÿêîìó ç íèõ ä³ºïðèêìåòíèê – çàëåæíå ñëîâî, à â 
ÿêîìó – ãîëîâíå?

Çðàçîê.  Ïîñèâ³ëà ìàòè.  Ïîñèâ³ëà ç ãîðÿ ìàòè. 

Íàòðóäæåí³ ðóêè, íàòðóäæåí³ ïðàöåþ ðóêè; ïðèìðóæåí³ î÷³, ïðèìðóæåí³ 
ïðå çèðëèâî î÷³; âèðîùåíå äåðåâî, âèðîùåíå äáàéëèâî äåðåâî, âèðîùåíå 
áàòüêîì äåðåâî, âèðîùåíå öüîãî ðîêó äåðåâî.

  Çðîá³òü âèñíîâîê ïðî çâ’ÿçîê ä³ºïðèêìåòíèêà ç ³íøèìè ñëîâàìè ó ñëîâîñïîëó÷åíí³.

Ïîð³âíÿéòå ðå÷åííÿ. Â ÿêèõ ³ç íèõ âæèòî îäèíè÷í³ ä³ºïðèêìåòíèêè, à â ÿêèõ – ä³ºïðèê
ìåòíèêè ³ç çàëåæíèìè ñëîâàìè?

Çà÷àðîâàíå ñåëî õîðîøå ñèí³º õàòêàìè.

Çà÷àðîâàíå çîðÿíèì íåáîì ñåëî õîðîøå ñèí³º õàòêàìè.
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ÿêå?

ÿêå?

Ñåëî, çà÷àðîâàíå çîðÿíèì íåáîì, õîðîøå ñèí³º õàòêàìè.

Ñèí³º õàòêàìè ñåëî, çà÷àðîâàíå çîðÿíèì íåáîì.

  Íàçâ³òü ïîÿñíþâàíå (îçíà÷óâàíå) ñëîâî (ÏÑ), ç ÿêèì çâ’ÿçàí³ â ðå÷åííÿõ îäèíè÷í³ 
ä³ºïðèêìåòíèêè ÷è ä³ºïðèêìåòíèêè ç çàëåæíèìè ñëîâàìè.

  Ïîì³ðêóéòå, ÿêèì ðå÷åííÿì  â³äïîâ³äàþòü ïîäàí³ ìîäåë³: 

...îäèíè÷íèé ä³ºïðèêìåòíèê ÏÑ ... . 

Ä³ºïðèêìåòíèê+çàëåæíå ñëîâî ÏÑ ... . 

... ÏÑ , ä³ºïðèêìåòíèê+çàëåæíå ñëîâî... .

  Ç’ÿñóéòå ì³ñöå îäèíè÷íèõ ä³ºïðèêìåòíèê³â òà ä³ºïðèêìåòíèê³â ³ç çàëåæíèìè ñëî
âàìè ùîäî ïîÿñíþâàíîãî ñëîâà.

Ä³ºïðèêìåòíèê ðàçîì ³ç çàëåæíèìè â³ä íüîãî ñëîâàìè íàçèâàºòüñÿ 
ä³ºïðèêìåòíèêîâèì çâîðîòîì.

Ä³ºïðèêìåòíèêîâèé çâîðîò (ÄÇ) º çàâæäè îäíèì ÷ëåíîì ðå÷åí-
íÿ – îçíà÷åííÿì.

Óâàãà! Äî ñêëàäó ä³ºïðèêìåòíèêîâîãî çâîðîòó íå âõîäèòü ïîÿñ-
íþ âàíèé ä³ºïðèêìåòíèêîì ³ìåííèê (ÏÑ).

Âñÿ êðà¿íà, ïîâèòà êðàñîþ, çåëåí³º, âìèâàºòüñÿ äð³áíîþ ðîñîþ. 
(Ò. Øåâ÷åíêî)

Ñïèø³òü ðå÷åííÿ. Ç ÿêîãî òâîðó ¿õ óçÿòî?
×åðåç óñþ Âåðá³âêó ñòåëÿòüñÿ ñóêóïí³ ãîðîäè òà ëåâàäè, íå îãîðîäæåí³ 

òèíàìè.
Óñ³ âóëèö³ â Âåðá³âö³ í³áè çóìèñíå îáñàäæåí³ âèñîêèìè âåðáàìè. Âåðáîâ³ 

ê³ëêè, êîëèñü ãóñòî ïîâòèêàí³ â çåìëþ, ñòàëè âèñîêèìè âåðáàìè. Ïîðÿä ç 
Äæåðèõîþ ñèä³ëè ÷îòèðè ìîëîäèö³, ïîçàâ’ÿçóâàí³ çäîðîâèìè õóñòêàìè íà 
âèñîêèõ î÷³ïêàõ. Ìèêîëà äèâèâñü íà òåìíå íåáî, çàñ³ÿíå çîðÿìè, í³áè ÷îðíå 
ïîëå ïøåíèöåþ. Ïîáèòèé ëèõîþ ãîäèíîþ ñòàðèé Äæåðÿ âìåð â ÷èñòèé ÷åòâåð.  

(За ². Íå÷óºì-Ëåâèöüêèì)

  Ó êîæíîìó ðå÷åíí³ ï³äêðåñë³òü ï³äìåò ³ ïðèñóäîê.
  Ä³ºïðèêìåòíèêîâ³ çâîðîòè ï³äêðåñë³òü õâèëÿñòîþ ë³í³ºþ. Ïîÿñíþâàí³ íèìè ñëîâà 

âèä³ë³òü ïðÿìîêóòíèêîì.
  Ç’ÿñóéòå ñèíòàêñè÷íó ðîëü ä³ºïðèêìåòíèêîâèõ çâîðîò³â.
  Ùå ðàç âèðàçíî ïðî÷èòàéòå ðå÷åííÿ. Ïîñïîñòåð³ãàéòå, ÿê ³ çà ÿêèõ óìîâ âèä³

ëÿþòüñÿ ä³ºïðèêìåòíèêîâ³ çâîðîòè â óñíîìó ìîâëåíí³ ³ íà ïèñüì³.

Ä³ºïðèêìåòíèêîâèé çâîðîò, ùî ñòî¿òü ï³ñëÿ ïîÿñíþâàíîãî ñëîâà, 
çàâæäè âèä³ëÿºòüñÿ êîìîþ. ... ÏÑ, ÄÇ. ; ... ÏÑ, ÄÇ, ... .

Ä³ºïðèêìåòíèêîâèé çâîðîò, ùî ñòî¿òü ïåðåä ïîÿñíþâàíèì ñëî-
âîì, êîìîþ, ÿê ïðàâèëî, íå âèä³ëÿºòüñÿ.
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Ïóíêòîãðàìà
Êîìà ïðè ä³ºïðèêìåòíèêîâîìó çâîðîò³.

Âèðàçíî ïðî÷èòàéòå ðå÷åííÿ, çâåðí³òü óâàãó íà çâ’ÿçîê ì³æ ³íòîíàö³ºþ òà ïóíêòóàö³ºþ. 
Ïîÿñí³òü âæèâàííÿ ðîçä³ëîâèõ çíàê³â.
×åáðåöü, ïîëèí, ì’ÿòà, ìàòåðèíêà, ÷îðíîáðèâö³, ðîìàøêà, ïîºäíàí³ 

ðàçîì, ñòâîðþâàëè â îñåë³ íåïîâòîðíèé, ÷àð³âíèé àðîìàò. Ë³êàðñüê³ ðîñëèíè, 
îáâ³ÿí³ ñâ³æèìè â³òðàìè, ç³ãð³ò³ ñîíöåì, íàïîºí³ ïðå÷èñòîþ ðîñîþ, ñêóïàí³ 
ó ì³ñÿ÷íîìó ñâ³òë³, äîäàþòü ëþäèí³ çäîðîâ’ÿ ³ ñèë.

Íàðöèñ, çàêîõàíèé â ë³ëåþ, äèâèâñü íà íå¿, â’ÿíóâ, ìë³â.
(Îëåêñàíäð Îëåñü)

Ñïèø³òü, ðîçñòàâëÿþ÷è ðîçä³ëîâ³ çíàêè. Ç’ÿñóéòå ñèíòàêñè÷íó ðîëü ä³ºïðèêìåòíèêîâèõ 
çâîðîò³â.
1. Ñòîÿòü ñàäè îáäìóõàí³ â³òðàìè. (Ë. Êîñòåíêî)
2. Áóâ ïèøíèé òðàâíåâèé âå÷³ð. Íåáî íà çàõîä³ ñì³ÿëîñÿ ïîìàëüîâàíå 

äåë³êàòíèìè âåñåëèìè ôàðáàìè. (Çà ². Íå÷óºì-Ëåâèöüêèì)
3. Ïîêðîïëåíà òðàâíåâèì äîùèêîì çåìëÿ äèõàëà ïàõîùàìè âåñíÿíèõ 

êâ³òîê.	(За	². Íå÷óºì-Ëåâèöüêèì)
4. Áóäå êâ³òàìè ïîâèòå ïî çåìë³ õîäèòè ë³òî. (Â. Ñîñþðà)
5.	Êàëèíà	çîäÿãíåíà	ó	öâ³òòÿ	á³ëå	ñì³ºòüñÿ	ñîíÿ÷íèìè	ñâ³òàíêàìè.	(За	

Ó. Êðàâ÷åíêîì)

  Ç’ÿñóéòå çà ñëîâíèêîì çíà÷åííÿ âèä³ëåíîãî ñëîâà.
  Çðîá³òü ñèíòàêñè÷íèé àíàë³ç äâîõ îñòàíí³õ ðå÷åíü.

Ïîäàí³ ðå÷åííÿ äîïîâí³òü ä³ºïðèêìåòíèêîâèìè çâîðîòàìè. Ïîÿñí³òü, ùî ïðèâíåñëè 
çâîðîòè â ðå÷åííÿ. Çâîðîòè ï³äêðåñë³òü, ïîÿñí³òü âæèâàííÿ ðîçä³ëîâèõ çíàê³â. Ïðè 
ïîòðåá³ êîðèñòóéòåñÿ äîâ³äêîþ.
1. Ìîþ ê³ìíàòó ïðèêðàøàþòü êâ³òè... .
2. Âîíè ãîâîðÿòü í³æíèìè ïåëþñòêàìè... .
3. Âñì³õàþ÷èñü áë³äèìè â³äò³íêàìè, ïîñèëàþòü ó äàðóíîê ñîëîäê³, ìð³é-

ëèâ³ ïàõîù³ ñâî¿õ êåëèõ³â... .
4. Äð³áíà ô³àëêà ... õîâàºòüñÿ ïîì³æ çåëåíèì ëèñòÿì.
5. ... êàêòóñ ãîðäîâèòî ïîçèðàº íà ³íø³ êâ³òè.

Äîâiäêà. Ðîçáóíäþ÷åíèé ³ âïåâíåíèé ó ñîá³; âèðîùåí³ äáàéëèâèìè 
ðóêà ìè; íàïîºíèìè íàéòîíøèìè àðîìàòàìè; ðîçêðèòèõ íàçóñòð³÷ ñîíöþ; 
óïåâíåíà â ñâî¿é íåïîâòîðíîñò³.

  Âèçíà÷òå â³äì³íîê ä³ºïðèêìåòíèê³â, ïîÿñí³òü ïðàâîïèñ â³äì³íêîâèõ çàê³í÷åíü.

Ñêëàä³òü òâ³ðì³í³àòþðó «Êâ³òè Ìîëäîâè» (56 ðå÷åíü), âèêîðèñòîâóþ÷è ä³ºïðèê
ìåòíèêîâ³ çâîðîòè.

  Îäíå ðå÷åííÿ ðîçáåð³òü çà éîãî ÷ëåíàìè.
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Ïðî÷èòàéòå ³ ïîÿñí³òü, ÷îìó ä³ºïðèêìåòíèêîâ³ çâîðîòè íå âèä³ëåí³ êîìàìè.
1. Ñîíöå ñòîÿëî íàä ñàìèì ñàäêîì ³ ÷åðåç îä÷èíåí³ â ñàäîê â³êíà çàëè-

âàëî	ñâ³òëîì	óñþ	ê³ìíàòó.	(За	². Íå÷óºì-Ëåâèöüêèì)
2. Ñîíöå âåñåëî óñì³õàëîñü äî ÿðî-çåëåíèõ àêàö³é, æîâòèõ êîìèøåâèõ 

òèí³â,	ïðèáèòî¿	ðîñîþ	äîðîãè.	(За ². Íå÷óºì-Ëåâèöüêèì)
3. Àæ äî ñàìîãî íåáîñõèëó ðîçëÿãëîñÿ çàñèïàíå ñí³ãîì ïîëå ³ ñïèòü ï³ä 

ïîáëèñêóþ÷îþ òèñÿ÷àìè ³ñêîðîê îäåæåþ. (Ì. Êîöþáèíñüêèé)

Ç êîæíî¿ ïàðè ðå÷åíü óòâîð³òü îäíå, óñêëàäíåíå ä³ºïðèêìåòíèêîâèì çâîðîòîì.
Çðàçîê. Á³ëÿ íàøî¿ øêîëè çåëåí³º ÷óäîâèé ñàä. Éîãî ïîñàäèëè òîð³ê 

âèïóñêíèêè. Á³ëÿ íàøî¿ øêîëè çåëåí³º ÷óäîâèé ñàä, ïîñàäæåíèé òîð³ê 
âèïóñêíèêàìè.

1. Ìîëîä³ âèøåíüêè ïðîñòÿãàþòü ã³ëëÿ äî ñîíöÿ. Âîíî âêðèòå ãëÿíöåâèì 
ñâ³æèì ëèñòÿì.

2. Òðîÿíäà óñì³õàºòüñÿ øîâêîâèìè ïåëþñòêàìè. Âîíè ðîçòóëåí³ íà-
çóñòð³÷ òåïëó òà ñâ³òó.

3. Ïðè÷à¿ëèñÿ ãîðè. Âîíè ïîâèò³ ì³ñÿ÷íèì ñÿéâîì, âîíè çàâîðîæåí³ 
êðàñîþ ðîçäîëüíèõ ñòåï³â.

  Çâîðîòè ï³äêðåñë³òü, ïîÿñí³òü âæèâàííÿ ðîçä³ëîâèõ çíàê³â.

Ïðî÷èòàéòå ðå÷åííÿ ³ç òâîðó ². Íå÷óÿËåâèöüêîãî «Êàéäàøåâà ñ³ì’ÿ». Íà ì³ñö³ êðàïîê 
âñòàâòå ä³ºïðèêìåòíèêè òà ä³ºïðèêìåòíèêîâ³ çâîðîòè. Ñêîðèñòàâøèñü äîâ³äêîþ, 
ïîð³âíÿéòå ñâî¿ âàð³àíòè ç àâòîðñüêèìè. Çðîá³òü âèñíîâîê, ÿêó ðîëü â³ä³ãðàþòü ä³º
ïðèêìåòíèêîâ³ çâîðîòè â òåêñò³.
1. Íà âèñîêèõ ãðèâàõ ã³ð êðóãîì ÿðó çåëåí³º ñòàðèé ë³ñ, ÿê çåëåíå ìîðå, ... .
2. Çà Ðîññþ, ï³ä âèñîêîþ ñêåëåþ, áëèùàâ íà ñîíö³ íîâèé ãàðíèé ïàíñüêèé 

ìëèí, ... , ÿê öÿöüêà, ç ïîêð³âëåþ ç äîùîê, ç äâîìà â³êíàìè, ç á³ëèìè 
ñòîâïàìè, íàâ³òü ç ´àíêîì.

3. Çà ë³ñîì ïî÷èíàëîñü ñåëî, ... .
4. Çäàâàëîñü, ë³ñ óæå äð³ìàâ, çàñèïàâ ³ ò³ëüêè ÷åðåç ñîí äèâèâñÿ ç ãîðè 

îñâ³÷åíèìè âåðõàìè íà ... ñîíöå.
5. Íà ãîðàõ çà øïèëÿìè, ... , ïèøíî ãîð³â âå÷³ðí³é ñâ³ò ñîíöÿ.

Äîâiäêà. Âêðèòå õâèëÿìè; çàõîäÿ÷å íàä Áîãóñëàâîì; ðîçêèäàíå íà ãîðàõ 
òà â ãëèáîêèõ óùåëèíàõ; óâåñü îáòåñàíèé, îáìàëüîâàíèé; âêðèòèìè ë³ñîì.

Óâåä³òü ä³ºïðèêìåòíèêîâ³ çâîðîòè â ðå÷åííÿ òàê, ùîá ïåðøèé ñòîÿâ ï³ñëÿ ïîÿñíþâà
íîãî ñëîâà (ÏÑ), äðóãèé – ïåðåä ÏÑ, à òðåò³é – ó ñåðåäèí³ ðå÷åííÿ.
Ðîç÷åðâîí³ëèé â³ä õâèëþâàííÿ, ðîçìàëüîâàíèé êâ³òàìè, ìóðîâàíèé ç 

÷åðâîíî¿ öåãëè.

  Ïîÿñí³òü ïóíêòîãðàìè.
  Â ðîë³ ÿêèõ ÷ëåí³â ðå÷åííÿ âèñòóïàþòü ä³ºïðèêìåòíèêîâ³ çâîðîòè?

Ïîäàí³ ñêëàäí³ ðå÷åííÿ ïåðåáóäóéòå íà ïðîñò³ ç ä³ºïðèêìåòíèêîâèìè çâîðîòàìè.

Çðàçîê. Õðåñòè, ùî í³áè âèëèëè ç ùèðîãî çîëîòà, íà öåðêâ³ àæ ãîð³ëè. 
Õðåñòè, í³áè âèëèò³ ç ùèðîãî çîëîòà, íà öåðêâ³ àæ ãîð³ëè.
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1. Ñóêóïí³ ëåâàäè òà ãîðîäè, ÿê³ ïåðåãîðîäèëè òèíàìè, ëåäâå-ëåäâå 
ï³äí³ìàþòüñÿ âãîðó é çåëåí³þòü ïîï³ä ñàäêàìè.

2. Òàì òåìí³þòü äîâã³ ñìóãè êàðòîïë³, ÿê³ îáñèïàâ á³ëèé öâ³ò.
3. Âæå ÿñíî áóëî âèäíî âèñîê³ êè¿âñüê³ ãîðè, ÿê³ âêðèëè ñàäêè, òîïîë³ 

é çîëîò³ áóêåòè öåðêîâíèõ áàíü.
4. Ñîíÿøíèêè ñÿþòü, íà÷å ïó÷êè ñîíÿ÷íîãî ïðîì³ííÿ, ÿê³ ãóñòî ðîçêè-

äàëè ïî çåëåíîìó ìîð³.

Ïðî÷èòàéòå óðèâîê ³ç òåêñòó. Äî ÿêîãî ñòèëþ òà òèïó ìîâëåííÿ â³í íàëåæèòü?
Íà êðàþ ñåëà ñòîÿëà õàòêà. Íîâà-íîâåíüêà. Ñò³íè â íå¿ á³ë³ëè, íåíà÷å 

âèë³ïëåí³ ïàïåðîì, ÷èñòåíüê³ â³êíà çèðêàëè, ìîâ î÷³ ìîëîä³ òà âåñåë³. 
À íåäàâ íî ïîøèòà ñòð³õà ïåðåëèâàëàñÿ çîëîòîì äî ñîíöÿ. Ï³ä ñòð³õîþ ëàñò³â-
êè çë³ïèëè ãí³çäî ³ ñòð³ëîþ ë³òàëè äîâêîëà íüîãî. Ï³ä õàòîþ ðîñëè âèñîê³ 
ìàëüâè, öâ³òîì ïîêðèò³ â³ä ãîðè àæ äî ñïîäó. (Á. Ëåïêèé)

  Çíàéä³òü ðå÷åííÿ, óñêëàäíåí³ ä³ºïðèêìåòíèêîâèìè çâîðîòàìè. Ïîÿñí³òü âæèâàííÿ 
ðîçä³ëîâèõ çíàê³â.

  Ñêëàä³òü ³ çàïèø³òü îïèñ óêðà¿íñüêî¿ àáî ìîëäîâñüêî¿ õàòè  ÷è áóäèíêó, äå æèâåòå 
(68 ðå÷åíü).

  Ñêëàä³òü ñõåìè 23 ðå÷åíü, óñêëàäíåíèõ ä³ºïðèêìåòíèêîâèìè çâîðîòàìè.

 § 21. Àêòèâí³ ³ ïàñèâí³ ä³ºïðèêìåòíèêè, ¿õ òâîðåííÿ

Ïðî÷èòàéòå ðå÷åííÿ. Íàçâ³òü ä³ºïðèêìåòíèêè òà ïîÿñíþâàí³ íèìè ³ìåííèêè. Âèçíà÷òå, 
õòî âèêîíóº ä³þ, çà ÿêîþ ä³ºïðèêìåòíèê íàçèâàº îçíàêó ïðåäìåòà.
Ì³ðêóéòå. Ó ðå÷åíí³ «Êîí³ ãíóëèñÿ, ÿê ëîçè, äî ç÷îðí³ëî¿ çåìë³» ä³ºïðèê-

ìåòíèê ç÷îðí³ëî¿ ïåðåäàº îçíàêó çà ä³ºþ, ÿêó âèêîíóº ñàì ïðåäìåò (çåìëÿ). 
Ó ðå÷åíí³ «À ââåðõó õðåáòè ã³ðñüê³¿ â³êîâèì ïîêðèò³ ë³ñîì», ä³ºïðèê-

ìåòíèê ïîêðèò³ ïåðåäàº îçíàêó ïðåäìåòà õðåáòè çà òàêîþ ä³ºþ, ÿêó âèêîíóº 
íàä íèì ³íøèé ïðåäìåò (ë³ñ).       

1. Äèì ïîãàñëèõ âîãí³â ñòåëèòüñÿ â³ä ãîðè äî ãîðè ñèí³ìè ñìóãàìè.
2. Âå÷³ðíº ïîâ³òðÿ âñå ùå òðåìòèòü æèâèì àêîðäîì çàâìèðàþ÷èõ çâóê³â. 

Ñîëîì³ÿ ï³äìàçóâàëà çàäèìëåí³ ñò³íè õàò÷èíè. Âîíà çàãëÿíóëà â ïîâèáèâàí³ 
êèìîñü â³êíà. (За Ì. Êîöþáèíñüêèì)

  Çíàéä³òü ïåðåõ³äí³ òà íåïåðåõ³äí³ ä³ºñëîâà. Âèçíà÷òå ¿õ âèä.
  Ïîÿñí³òü çà ñëîâíèêîì çíà÷åííÿ ñë³â àêòèâíèé ³ ïàñèâíèé. ×è º âîíè àíòîí³ìàìè? 

ßê âèÿâëÿºòüñÿ àêòèâí³ñòü ÷è ïàñèâí³ñòü ó ä³ºïðèêìåòíèêàõ? Ïåðåâ³ðòå ïðàâèëüí³ñòü 
ñâî¿õ â³äïîâ³äåé çà ïîäàíèìè â³äîìîñòÿìè.

Àêòèâí³ ä³ºïðèêìåòíèêè íàçèâàþòü îçíàêó ä³þ÷î¿ îñîáè ÷è ïðåä-
ìåòà: ïîðîæåâ³ë³ ù³÷êè, ïàëàþ÷èé ñåðïàíîê, ç³â’ÿëèé ëèñòî÷îê.

Ïàñèâí³ ä³ºïðèêìåòíèêè íàçèâàþòü îçíàêó îñîáè ÷è ïðåäìåòà, 
ÿêà çóìîâëåíà ä³ºþ ³íøî¿ îñîáè ÷è ïðåäìåòà: äåðåâà, âêðèò³ ðîñîþ; 
òâ³ð, íàïèñàíèé ó÷íåì.
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Â³ä ÿêî¿ îñíîâè Çà äîïîìîãîþ 
ÿêèõ ñóô³êñ³â? Ïðèêëàäè ×àñ/âèä  

ä³ºïðèêìåòíèêà

Òåïåð³øíüîãî 
÷àñó

ïîâç-óòü
ñï³âàþòü
äðèæàòü
ñèäÿòü

²íô³í³òèâà
ïî÷åðâîí³òè

ñêàçà-òè
âèøèòè
çàãî¿-òè
òåðòè

íåïåðåõ³äí.
ïåðåõ³äí.
íåïåðåõ³äí.
íåïåðåõ³äí.

íåïåðåõ³äí.

ïå
ðå
õ³ä
í³

ó÷
þ÷
à÷
ÿ÷

ë

í
ò
ºí
ò

ïîâç+ó÷+èé
ñï³âà+þ÷+èé
äðèæ+à÷+èé
ñèä+ÿ÷èé

ïî÷åðâîí³+ë+èé

ñêàçà+í+èé
âèøè+ò+èé
çàãî+ºí+èé
òåð+ò+èé

òåï./íåäîê.
òåï./íåäîê.
òåï./íåäîê.
òåï./íåäîê.

ìèí./äîêîí.

ìèí./äîê.
ìèí./äîê.
ìèí./äîê.
ìèí./íåäîê.

àêòèâíîãî ñòàíó

ïàñèâíîãî ñòàíó

Ïðîàíàë³çóéòå òàáëèöþ. Ðîçêàæ³òü, ÿê óòâîðþþòüñÿ àêòèâí³ ³ ïàñèâí³ ä³ºïðèêìåòíèêè. 
ßê³ îñíîâè º òâ³ðíèìè äëÿ êîæíî¿ ãðóïè? ßê³ ñóô³êñè âèêîðèñòîâóþòüñÿ?

Òâîðåííÿ ä³ºïðèêìåòíèê³â

Çâåðí³òü óâàãó! ßêùî îñíîâà ³íô³í³òèâà çàê³í÷óºòüñÿ íà à(ÿ), 
òî ïàñèâíèé ä³ºïðèêìåòíèê ìèíóëîãî ÷àñó óòâîðþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ 
í; ÿêùî îñíîâà ³íô³í³òèâà çàê³í÷óºòüñÿ íà è, ³, òî åí(ºí), ïåðåä 
ÿêèìè â³äáóâàºòüñÿ ÷åðãóâàííÿ å, º: çâàðè-òè – çâàðåí-èé, ñêëå¿-
òè – ñêëåºí-èé, çáóäè-òè – çáóäæ-åí-èé, çàãî¿-òè – çàãî-ºí-èé.

Ó ñóô³êñàõ ä³ºïðèêìåòíèê³â ïèøåòüñÿ îäíà ë³òåðà í. 
Â³ä ä³ºñë³â ç îðî, îëî òà íó óòâîðþþòüñÿ ïàðàëåëüí³ ôîðìè 

ä³ºïðèêìåòíèê³â ç åí ³ ò (ïîáîðîòè, ïîáîðåíèé, ïîáîðîòèé; çàìê-
íó òè, çàìêíóòèé, çàìêíåíèé).

Ó ðîçìîâíîìó ñòèë³ äåê³ëüêà àêòèâíèõ ä³ºïðèêìåòíèê³â ìèíó-
ëîãî ÷àñó óòâîðþþòüñÿ çà äîïîìîãîþ ñóô³êñà ø: áóâøèé, ïåðåì³ã-
øèé, äîïîì³ãøèé.

Ïðî÷èòàéòå ñëîâîñïîëó÷åííÿ. Âèçíà÷òå ñòàí êîæíîãî ä³ºïðèêìåòíèêà. Ïðîêîìåíòóéòå 
¿õ òâîðåííÿ. Â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ çâåðòàéòåñÿ äî òàáëèö³.
Ïðîáóäæåíèé ñòåï, çàñìàãëå îáëè÷÷ÿ, ï³äïèñàíèé ëèñò, ó ïîð³ä³ëîìó ë³ñ³, 

ïàëàþ÷èì âîãíåì, ïåðåäïëà÷åíèé æóðíàë, çðîñòàþ÷³ ïîòðåáè, ïî÷îðí³ëèì 
ïîëåì, âîðêóþ÷èì ãîëóáîì, çðîñòàþ÷èé á³ëü, ó ïîçåëåí³ë³é âîä³, ðîçëèòå 
ìîëîêî, â³ä÷èíåí³ äâåð³, ïîãàøåíå áàãàòòÿ, ðîçòàøîâàíèé â ë³ñ³ òàá³ð.

Â³ä ïîäàíèõ ä³ºñë³â óòâîð³òü àêòèâí³ ä³ºïðèêìåòíèêè òåïåð³øíüîãî àáî ìèíóëîãî ÷àñó. 
Ïîçíà÷òå ñóô³êñè. 
Òðåìòÿòü, çàìåðçíóòè, ïîìîëîä³òè, íàñòóïàþòü, äóìàþòü, çàñòèãíóòè, 

çìàðí³òè, ñÿþòü, ðîçêâ³òíóòè, êèïëÿòü.

  Ç äâîìàòðüîìà ä³ºïðèêìåòíèêàìè ñêëàä³òü ³ çàïèø³òü ðå÷åííÿ. Âèçíà÷òå â íèõ 
ñèí òàêñè÷íó ôóíêö³þ ä³ºïðèêìåòíèê³â.
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Óòâîð³òü ä³ºïðèêìåòíèêè ïàñèâíîãî ñòàíó. Ïîçíà÷òå â íèõ ñóô³êñè. Çâåðí³òü óâàãó íà 
ò³ ä³ºñëîâà, â³ä ÿêèõ óòâîðþþòüñÿ ïàðàëåëüí³ ä³ºïðèêìåòíèêîâ³ ôîðìè.
Ïðèâåñòè, çàòðèìàòè, ïðîïîëîòè, çàìêíóòè, âèêîíàòè, ìîëîòè, ðîçãðî-

ìèòè, êèíóòè, ñêîñèòè, ïåêòè, ïîñ³ÿòè, âçÿòè, ïîäåðòè, ðîçâèíóòè.

  Ïîÿñí³òü ïðàâîïèñ âèä³ëåíèõ ñë³â.

Ïðî÷èòàéòå, çàì³íþþ÷è ä³ºñëîâà, ùî â äóæêàõ, â³äïîâ³äíèìè ä³ºïðèêìåòíèêàìè.
1. Â (îæèâàþòü) äåðåâàõ ï³ä³éìàëèñÿ íåñòðèìí³ âåñíÿí³ ñîêè. (Î. Ãîí÷àð) 
2. ²ç õìàð âñòàº äîùåì (îáìèòè) äåíü ³ ïðîòèðàº î÷³.
3. ² ëèø (îáòðóñèòè) êàëèíà, ìîâ êîðàëü ó áîëîò³, ï³ä íîãàìè ëåæèòü, 

³ ò³ëüêè öèõ òðîÿíä íàì æàëü, (îá³ðâàòè) â³òðàìè.
4. Ëèñòêè ïàäóòü: ïàäóòü (ç³â’ÿíóòè, çæîâêíóòè). 

(З	поезій Á. Ëåïêîãî)

  Ñõàðàêòåðèçóéòå êîæåí ä³ºïðèêìåòíèê çà ñòàíîì, ÷àñîì, ðîäîì ³ â³äì³íêîì.

Ïðî÷èòàéòå. Âèçíà÷òå, äî ÿêîãî òèïó òà ñòèëþ ìîâëåííÿ íàëåæèòü òåêñò. Äîáåð³òü 
çàãîëîâîê.
Ïîíàä äåñÿòü òèñÿ÷ äåðåâ ðîñòå íà çåìí³é êóë³. Êîæíå ç íèõ ìàº ñâîþ 

íàçâó. Òà ëèøå îäíå ç-ïîì³æ íèõ íîñèòü ³ì’ÿ ëþäèíè. Öå äåðåâî ñåêâîéÿ. 
Êðèâàâà áîðîòüáà, ðîçïî÷àòà ì³æ êîð³ííèì íàñåëåííÿì Àìåðèêè òà á³ëèìè 
çàâîéîâíèêàìè, òî÷èëàñü äîâãî. Ñòðàøí³é, âèãîòîâëåí³é ³ç ìåòàëó çáðî¿ 
÷óæèíö³â ³íä³àíö³ ìîãëè ïðîòèñòàâèòè ëèøå ñòð³ëè òà ñïèñè. Àëå íåâîëÿ 
é ïîêîðà ñòðàøí³ø³ çà ñìåðòü. Òàê êàçàâ ñâî¿ì îäíîïëåì³ííèêàì ä³þ÷èé 
âîæäü Ñåêâà. Â³í âèíàéøîâ äëÿ ñâîãî íàðîäó ïèñåìí³ñòü, äáàâ ïðî îñâ³òó 
³íä³àíö³â, â³í æå ñòàâ íà ÷îë³ çãóðòîâàíèõ íèì âî¿í³â. Ñåêâà çàãèíóâ â îäí³é 
³ç ï³äëî â÷èíåíèõ ñóòè÷îê. Íà éîãî ÷åñòü ³íä³àíö³ íàçâàëè íàéì³öí³øå, 
íàéâèòðèâàë³øå äåðåâî ñâîº¿ çåìë³. Äåðåâî æèâå äî 6 òèñÿ÷ ðîê³â.

(З Ñ. ²â÷åíêîì)

  Ïåðåêàæ³òü òåêñò (óñíî), äîòðèìóþ÷èñü àâòîðñüêîãî ñòèëþ.
  Íàçâ³òü ä³ºïðèêìåòíèêè. ßê³ ç íèõ âõîäÿòü äî ñêëàäó ä³ºïðèêìåòíèêîâèõ çâîðîò³â?
  Ïîñïîñòåð³ãàéòå, ä³ºïðèêìåòíèêè ÿêîãî ñòàíó ÷àñò³øå âæèâàþòüñÿ â òåêñò³.

Çâåðí³òü óâàãó! Àêòèâí³ ä³ºïðèêìåòíèêè òåïåð³øíüîãî ÷àñó äóæå 
ð³äêî âæèâàþòüñÿ â ñó÷àñí³é óêðà¿íñüê³é ìîâ³. Çàì³ñòü òàêèõ ôîðì, 
ÿê ñèí³þ÷å íåáî, ãóëÿþ÷³ þíàêè êðàùå âæèâàòè â³äïîâ³äí³ îïèñîâ³ 
çâîðîòè: íåáî, ÿêå ñèí³º; þíàêè, ùî (ÿê³) ãóëÿþòü.

  Âèïèø³òü ³ç òåêñòó ä³ºïðèêìåòíèêè ïàñèâíîãî ñòàíó. Â³ä ÿêèõ îñíîâ ³ çà äîïîìîãîþ 
ÿêèõ ñóô³êñ³â âîíè óòâîðèëèñÿ?

Ó ñóô³êñàõ ä³ºïðèêìåòíèê³â ïàñèâíîãî ñòàíó ïèøåòüñÿ îäíà 
áóêâà í: îíîâëåíèé, çàñ³ÿíèé.

Îðôîãðàìà
Îäíà áóêâà í ó ñóô³êñàõ ä³ºïðèêìåòíèê³â ïàñèâíîãî ñòàíó:  

ïðèãîëîìøåíèé, çëàìàíèé.
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Ñïèø³òü, âñòàâëÿþ÷è ïðîïóùåí³ áóêâè. Ïîÿñí³òü îðôîãðàìè.
Ñêîøå...à òðàâà, ðîçòðèâîæå...èé âóëèê, ðîçìíîæå...èé ïàã³íöÿìè, çàâå-

çå...èé ç ï³âäíÿ, çàïðÿæå...³  ó  â³ç, îçäîáëå...à ìåðåæèâîì, çëóùå...à  ñòåðíÿ, 
çàãîòîâëå...å ïàëèâî.

  Çðîá³òü àíàë³ç çà áóäîâîþ âèä³ëåíèõ ñë³â. Ïîÿñí³òü ¿õ ïðàâîïèñ.

Ïðèãàäàéòå â³äîìîñò³ ïðî ÷åðãóâàííÿ ïðèãîëîñíèõ. Ñïèø³òü, óòâîðþþ÷è â³ä ïîäàíèõ 
ä³ºñë³â ïàñèâí³ ä³ºïðèêìåòíèêè. Âêàæ³òü çâóêè, ÿê³ ÷åðãóþòüñÿ ïåðåä åí (ºí).

á–áë   çðîáèòè – çðîáëåíèé, çàãóáèòè – çàãóáëåíèé;
ï–ïë   çàë³ïèòè – ... ,  çàõîïèòè – ... ;
â–âë   â³äïðàâèòè –... ,  ïðîñëàâèòè – ... ;
ì–ìë   â³äëîìèòè – ... ,  ñòîìèòè – ... ;
ô–ôë   ðîçãðàôèòè – ... , 
ä–äæ   çáóäèòè – ... ,  ñàäèòè – ... ;
ã–æ   áåðåãòè – ... ,  ï³äñòðèãòè – ... ;
ç–æ   çíèçèòè – ... ,  çâóçèòè – ... ;
ê–÷   ïåêòè – ... ,   íàñ³êòè – ... ;
ò–÷   ïîñâÿòèòè – ... ,  ïîçîëîòèòè – ... ;
ñ–ø   çàïðîñèòè – ... ,  ïîãàñèòè – ... ;
çä–æäæ   ç’¿çäèòè – ... , 
ñò–ù   ñïðîñòèòè – ... ,  âèðîñòèòè – .

  Çðîá³òü ôîíåòè÷íèé àíàë³ç òðüîõ îñòàíí³õ óòâîðåíèõ âàìè ä³ºïðèêìåòíèê³â.

Íå çì³íþþ÷è çì³ñòó ðå÷åíü, ïåðåáóäóéòå ¿õ òàê, ùîá ó ¿õ ñêëàä³ áóëè ä³ºïðèêìåòíèêè 
³ ä³ºïðèêìåòíèêîâ³ çâîðîòè.
1. Íåáî, ùî ùå çâå÷îðà âêðèëè õìàðè, íàðåøò³ ïî÷àëî ïðîÿñíþâàòèñÿ.
2. Ãíå ñâî¿ ã³ëêè äîäîëó ÿáëóíÿ, ÿêó ãóñòî îáë³ïèëè ÷åðâîíîáîê³ ïëîäè.
3. Ñàìîòíÿ ë³ñîâà ñòîðîæêà, ÿêó îáíåñëè âèñîêèì ïàðêàíîì, çàãóáèëàñÿ 

â ë³ñàõ ³ áîëîòàõ.
4. Ï³ñí³, ÿê³ çàïèñóâàëà Ëåñÿ Óêðà¿íêà, çâîðóøëèâ³ é í³æí³.
5. À ñëîâà òâî¿ íåáåçïå÷í³, ÿê íàáî¿ â âàòð³, ùî ïàëàº.

  Íàä êîæíèì ä³ºïðèêìåòíèêîì íàäïèø³òü, äî ÿêîãî ñòàíó â³í íàëåæèòü. Ï³äêðåñë³òü 
îðôîãðàìè.

  Ïåðåáóäóéòå (óñíî) ðå÷åííÿ òàê, ùîá ä³ºïðèêìåòíèêîâ³ çâîðîòè ñòîÿëè ïåðåä 
ïîÿñíþâàíèì ñëîâîì (ÏÑ). ×è çì³íèëàñÿ ³íòîíàö³ÿ ðå÷åíü? ßê òàêà ïåðåáóäîâà 
â³äáèâàºòüñÿ íà âæèâàíí³ ðîçä³ëîâèõ çíàê³â?

Íàïèø³òü òâ³ððîçäóì (1012 ðå÷åíü), âæèâàþ÷è ä³ºïðèêìåòíèêè àêòèâíîãî òà ïàñèâ
íîãî ñòàíó, çà îäí³ºþ ç ïîäàíèõ òåì: «Áîë³ Äí³ñòðà ÿòðÿòü äóøó...»; «×îìó ïëà÷óòü 
Êîäðè?».
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Ä³åñëîâà Ä³ºïðèêìåòíèêè Ïðèêìåòíèêè

êèïëÿòü
ïëà÷óòü

áëèñêàþòü
äîñòèãëè

êèïëÿ÷èé
ïëà÷ó÷èé

áëèñêàþ÷èé
äîñòèãëèé

êèïó÷èé
ïëàêó÷èé
áëèñêó÷èé
ñòèãëèé

Ä³ºïðèêìåòíèêè Ïðèêìåòíèêè

áæàíèé (êèì?) óñ³ìà 
çìàðí³ëå (÷îìó?) â³ä óòîìè
óñêëàäíåíå (íàñê³ëüêè?) çàíàäòî
ï÷åíèé (äå?) íà æàðó
íåñêçàí³ ñëîâà
íåîöíåí³ òâîðè

áàæàíèé ã³ñòü
çìàðí³ëå îáëè÷÷ÿ
óñêëàäíåíå çàâäàííÿ
ïå÷íà êàðòîïëÿ
íåñêàçííà ðàä³ñòü
íåîö³íííà ïîñëóãa

§ 22. Ïåðåõ³ä ä³ºïðèêìåòíèê³â ó ïðèêìåò íè  êè 
òà ³ìåííèêè. Í ó ä³ºïðèêìåò íèêàõ òà íí ó 
ïðèêìåòíèêàõ ä³ºïðèê ìåò íèêîâîãî ïîõîäæåííÿ

Ïðî÷èòàéòå ðå÷åííÿ.
Ä³ä çñàäèâ ìåíå ç âîçà, îãëÿíóâñÿ äîâêîëà íà çàð³÷àíñüê³ îñîêîðè, íà 

ï³äñèíåí³ õàòè, íà ñîíöå, îáâåäåíå	ðàìêàìè	ò³íåé.	(За Ì. Ñòåëüìàõîì)

  Ïðèãàäàéòå, ùî º ñï³ëüíèì ó ä³ºïðèêìåòíèêà ³ ïðèêìåòíèêà, à ùî â³äì³ííå.
  Íàçâ³òü îçíàêè ä³ºñëîâà ó ñëîâ³ îáâåäåíå. ×è ìàº âîíî çàëåæí³ ñëîâà? ßê³? Äî 

ÿêî¿ ÷àñòèíè ìîâè íàëåæèòü àíàë³çîâàíå ñëîâî? 
  ×è çáåðåãëî îçíàêè ä³ºñëîâà ñëîâî ï³äñèíåí³? ×è ìîæíà óòâîðèòè âèùèé ³ íàéâèùèé 

ñòóïåí³ ïîð³âíÿííÿ â³ä íüîãî? Çðîá³òü âèñíîâîê, äî ðîçðÿäó ÿêèõ ñë³â âîíî ïåðåéøëî. 

Ä³ºïðèêìåòíèêè ìîæóòü âòðà÷àòè ä³ºñë³âí³ îçíàêè âèäó, ÷àñó ³ 
ïåðåõîäèòè â ïðèêìåòíèêè.

Ïðîàíàë³çóéòå òàáëèöþ. Ç’ÿñóéòå, ó ÷îìó ïîëÿãàº ð³çíèöÿ ì³æ ä³ºïðèêìåòíèêàìè ³ 
ïðèêìåòíèêàìè.

  Âèçíà÷òå ñòàí ³ âèä ä³ºïðèêìåòíèê³â.
  Çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ñóô³êñ³â ³ â³ä ÿêèõ îñíîâ óòâîðåí³ ä³ºïðèêìåòíèêè ³ ïðèêìåò

íèêè? ×è â³äáóâàþòüñÿ ïðè öüîìó ÿê³ñü ôîíåòè÷í³ çì³íè?

Â³çüì³òü äî óâàãè! Ïðè òâîðåíí³ àêòèâíèõ ä³ºïðèêìåòíèê³â íåäîêî-
íàíîãî âèäó â³äáóâàºòüñÿ ÷åðãóâàííÿ ïðèãîëîñíèõ. Ä³ºïðèêìåòíèêè 
íà ëèé áóâàþòü ò³ëüêè äîêîíàíîãî âèäó. Óñ³ ³íø³ ñëîâà íà ëèé – 
ïðèêìåòíèêè.

Ïîð³âíÿéòå ñëîâà ë³âî¿ ³ ïðàâî¿ êîëîíîê ó ïîäàí³é òàáëèö³.

  Ñëîâà ÿêîãî ñòîâï÷èêà íàçèâàþòü îçíàêó, çóìîâëåíó ä³ºþ, à ÿê³ – ïîñò³éíó îçíàêó?
  ßê³ ³ç ñë³â ìîæíà çàì³íèòè ä³ºñëîâîì, à ÿê³ – í³?
  ßê³ ç íèõ ìàþòü ïðè ñîá³ çàëåæí³ ñëîâà, à ÿê³ – íå ìàþòü?
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  Ñëîâà ÿêîãî ñòîâï÷èêà ìîæóòü âèÿâëÿòè îçíàêó á³ëüøîþ ÷è ìåíøîþ ì³ðîþ?
  ×è çàâæäè íà îäèí ³ òîé ñàìèé ñêëàä ïàäàº íàãîëîñ ó ïðèêìåòíèêàõ ³ ä³ºïðèêìåòíèêàõ?

Â³çüì³òü äî óâàãè! Ä³ºïðèêìåòíèêè íàçèâàþòü îçíàêó, çóìîâëåíó 
ä³ºþ, ¿õ ìîæíà çàì³íèòè ä³ºñëîâîì, ïðè íèõ áóâàþòü çàëåæí³ ñëîâà. 
Îäíîçâó÷í³ ç íèìè ïðèêìåòíèêè âêàçóþòü íà ïîñò³éíó îçíàêó, ¿õ íå 
ìîæíà çàì³íèòè ä³ºñëîâîì, âîíè íå ìàþòü ïðè ñîá³ çàëåæíèõ ñë³â. 
Îêðåì³ ä³ºïðèêìåòíèêè ³ ïðèêìåòíèêè ðîçð³çíÿþòüñÿ íàãîëîñîì.

Ïðèêìåòíèêè ç ïðåô³êñîì íå òà ñóô³êñàìè åíí, àíí, ùî 
ïîõî äÿòü â³ä ïàñèâíèõ ä³ºïðèêìåòíèê³â, ìàþòü íàãîëîñ íà öèõ 
ñóô³ê ñàõ ³ âêàçóþòü íà íåìîæëèâ³ñòü ä³¿. Ïîä³áí³ äî íèõ ä³ºïðèê-
ìåòíèêè ëèøå çàïåðå÷óþòü ÿêóñü îçíàêó, çóìîâëåíó ä³ºþ.

Çàïèø³òü ïðèêìåòíèêè â îäíó êîëîíêó, ä³ºïðèêìåòíèêè – â äðóãó. Îá´ðóíòóéòå ñâîº 
ð³øåííÿ. Íàä êîæíèì ñëîâîì ïîñòàâòå íàãîëîñ.

Ïðî÷èòàíèé, áåçäîãàííèé, âèð³øàëüíèé, áëàãîñëîâåííèé, íåçäîëàíèé, 
çàöâ³ëèé, íàñèïàíèé, çáóäîâàíèé, îíîâëåíèé, ãíèëèé, ç³ìë³ëèé.

Ïðî÷èòàéòå ³ ç’ÿñóéòå, äî ÿêîãî òèïó ìîâëåííÿ íàëåæèòü óðèâîê.
² âîíà, Ëèñàâåòà, âèñîêà, ñõóäëà, ïî÷îðí³ëà, ñòîÿëà, çàëîìèâøè ïîïå÷åí³ 

ðóêè, ç îáñìàëåíèì âóçëîì âîëîññÿ íà ãîëîâ³; ñòîÿëà á³ëÿ êóïè âðÿòîâàíèõ íåþ 
êíèã ³ íåâèäþùèì ïîãëÿäîì îçèðàëà âîãíåííå ïåêëî... Îñâ³÷åíà æ³íêà, âîíà 
ðîçóì³ëà, ÿê³ íåîö³íåíí³ ³ñòîðè÷í³ ñêàðáè ãîðÿòü íà î÷àõ. Ùî íå çíè ùèëè 
òàòàðè, äîêîíàâ öåé ñòðàøíèé, íåçäîëàííèé âîãîíü.

(За Ñ. Ïëà÷èíäîþ)

  Ñïèø³òü. Ï³äêðåñë³òü ïðèêìåòíèêè ³ ä³ºïðèêìåòíèêè. Ïîÿñí³òü ¿õ íàïèñàííÿ.

Ñïèø³òü, âñòàâëÿþ÷è íà ì³ñö³ êðàïîê í àáî íí.
Â³äíîâëå...èé òåêñò, çðîáëå...èé íàñï³õ, ÿê îøïàðå...èé, áëàãîñëîâ...à  

ãîäèíà, ñêîøå...³ òðàâè, çà÷àðîâà...å êîëî, áåçäîãà...èé âèãëÿä, ÿê çàâåäå...èé, 
îö³íå...èé â÷èíîê.

  ßê³ ³ç ñïîëó÷åíü ñë³â º ñò³éêèìè çâîðîòàìè? Ïîÿñí³òü ¿õ çíà÷åííÿ. Ç äâîìà ç íèõ 
ñêëàä³òü ðå÷åííÿ.

Äîáåð³òü ³ âèïèø³òü ³ç òâîð³â Ì. Ñòåëüìàõà 34 ðå÷åííÿ ç ä³ºïðèêìåòíèêàìè, ùî 
ì³ñòÿòü âèâ÷åíó îðôîãðàìó.

Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Ùî â³äáèâàº éîãî çàãîëîâîê – òåìó ÷è îñíîâíó äóìêó?

Êðàñà ïðîñòîðó
Ïåðåä íàìè ëåæàëè ïîëÿ, ïîâåðõíÿ ÿêèõ ñõîæà íà ìîðå, ëåäü ñòðèâî-

æå...å õâèëÿìè. Íåìîâ çåëåí³ îñòð³âö³, ñòîÿëè ë³ñè. Äîëèíà çà äîëèíîþ, 
ï³äâèùå...ÿ çà ï³äâèùå...ÿì, õâèëÿ çà õâèëåþ, ìîãèëà çà ìîãèëîþ, ë³ñ çà 
ë³ñîì – óñå öå ïðîñòÿãëîñÿ â äàëèíó, ìîâ çà÷àðîâà...å äíî ÷óäîâîãî ìîðñüêîãî 
öàðñòâà, à ïðîñò³ð, òðåìòëèâå ìàðåâî íàä ïîëÿìè, ÿê ïðîçîðà ãëèáèíà âîä, 
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îñÿÿ...èõ ñîíöåì. Ìè áà÷èëè, ÿê ïðîñò³ð íàêëàäàº äåñÿòêè â³äò³íê³â íà íèâè 
é ëóãè, ãîðáè é ïåðåë³ñêè, íà ñåëà, ùî ðîçêèíóëèñÿ â äîëèíàõ ³ í³áè äð³ìàëè 
ï³ä ëàñêàâèì îñ³...³ì ñîíöåì, íà òåìíî-çåëåí³ âèøíåâ³ ñàäè, íà çàñòèãë³ â 
îáðàìëå...³ çåëåíèõ âåðá ñèí³ ñòàâêè. (За Â. Ñóõîìëèíñüêèì)

Ìðåâî – ìèãîòëèâèé øàð òåïëîãî ïîâ³òðÿ á³ëÿ ïîâåðõí³ çåìë³ (îñîáëèâî â ñïåêó); 
ñóõèé òóìàí; þãà.

  ßêèì íàñòðîºì âè ïåðåéíÿëèñÿ, ïðî÷èòàâøè òåêñò?

  Äî ÿêîãî ñòèëþ òà òèïó â³äíîñèòüñÿ ïðî÷èòàíèé òåêñò? ßêà éîãî ãîëîâíà ìåòà?

  Âèïèø³òü ñëîâà ç ïðîïóùåíèìè ë³òåðàìè. Ïîÿñí³òü ¿õ íàïèñàííÿ.

  Íàçâ³òü ä³ºïðèêìåòíèêè. Âèçíà÷òå ¿õ ìîðôîëîã³÷í³ îçíàêè.

  Çíàéä³òü ðå÷åííÿ ç ä³ºïðèêìåòíèêîâèìè çâîðîòàìè. Ïðîêîìåíòóéòå âæèâàííÿ â 
íèõ ðîçä³ëîâèõ çíàê³â.

Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Äî ÿêîãî ñòèëþ òà òèïó â³í â³äíîñèòüñÿ?

Ìàðèùå
Íå ïîãàñ ó ×îðíîáèë³ ïåêåëüíèé âîãîíü ÷åòâåðòîãî àòîìíîãî ðåàêòîðà – 

Äàìîêëîâîãî ìå÷à íàä äîëåþ Óêðà¿íè, ³ âèðîêîì ÷îðí³º ñàðêîôàã – ñâ³äîê 
âñåñâ³òíüî¿ êàòàñòðîôè äâàäöÿòîãî ñòîë³òòÿ. ²äóòü ó çåìëþ ë³ñè, ÿê³ âìåðëè 
â³ä ðàä³àö³¿, ñòîÿ÷è ïëà÷å â íåáî áåçëþäíå ì³ñòî Ïðèï’ÿòü, ïëà÷óòü ïîêèíóò³ 
ñåëà ³ ðîäþ÷³ ïîëÿ, ÿê³ âáèëà ñìåðòîíîñíà çîíà ³ ùîäíÿ íàñòóïàº íà íàñ, 
í³âå÷à÷è çåìëþ, ïðèçíà÷åíó äëÿ æèòòÿ...

×îðíèìè äèìàìè çàòóìàíþþòü íåáî çàâîäè ³ êîìá³íàòè. Õ³ì³÷íà îòðóòà 
óæå ïðîíèêëà ó ãëèáèíí³ âóã³ëüí³ ïëàñòè Äîíáàñó. Í³òðàòàìè íà÷èíåíà çåìëÿ, 
êîð³ííÿ, ñòåáëà ³ ïëîäè ðîñëèí. Ñòðîíö³é óáèâöåþ âõîäèòü ó íàø³ ê³ñòêè. 
Çíèêàþòü ³ ãèíóòü ðîñëèíè ÿê â³ä÷óòòÿ âåëèêî¿ á³äè.

Âàæêî ïîðàíåíà, õâîðà çåìëÿ Óêðà¿íè, íàôàðøèðîâàíà àòîìíèìè 
ñòàíö³ÿìè, õâîðà ¿¿ ÷óäîâà, îñï³âàíà ó â³êàõ ïðèðîäà. ² ìè ç òðèâîãîþ 
äèâèìîñÿ  â äåíü çàâòðàøí³é, ó íàøó ïîêàë³÷åíó áóäó÷èíó.

(За ß. Ãîÿíîì)

  Ïîÿñí³òü çíà÷åííÿ ñë³â ³ ôðàçåîëîã³çì³â: ìàðèùå, âèðîê, Äàìîêë³â ìå÷, ñàðêîôàã. 

  Äî ñë³â í³âå÷èòè ³ áóäó÷èíà äîáåð³òü ñèíîí³ìè. ßêå ç öèõ ñë³â º àâòîðñüêèì 
íåîëîã³çìîì? 

  ßê³ ïî÷óòòÿ ³ äóìêè âèêëèêàâ ó âàñ òåêñò?

  ßê âïëèíóëà ×îðíîáèëüñüêà êàòàñòðîôà íà ïðèðîäó Ìîëäîâè?

  ßê³ õóäîæí³ çàñîáè ³ ç ÿêîþ ìåòîþ âèêîðèñòîâóº àâòîð ó òåêñò³?

  Âèïèø³òü ä³ºïðèêìåòíèêè, ïîÿñí³òü ¿õ ïðàâîïèñ.

  Ñïèø³òü âèä³ëåí³ ðå÷åííÿ. Îá´ðóíòóéòå â íèõ ïóíêòîãðàìè.

Íàïèø³òü íåâåëèêèé òâ³ððîçäóì (1012 ðå÷åíü) ïðî íàñë³äêè ×îðíîáèëüñüêî¿ 
êàòàñòðîôè äëÿ ëþäñòâà. Äîáåð³òü äî íüîãî çàãîëîâîê.    
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§ 23. Îñîáëèâîñò³ îïèñó çîâí³øíîñò³ ëþäèíè.  
      Äîêëàäíèé ïåðåêàç òåêñòó ðîçïîâ³äíîãî õàðàêòåðó 

ç åëåìåíòàìè îïèñó çîâí³øíîñò³ ëþäèíè

Çíàéä³òü ó òâîðàõ ². Íå÷óÿËåâèöüêîãî «Ìèêîëà Äæåðÿ» òà ². Ôðàíêà «Çàõàð Áåðêóò» 
îïèñè çîâí³øíîñò³ ãåðî¿â. Ïîì³ðêóéòå:
1. ßêó ðîëü ó òâîð³ â³ä³ãðàº îïèñ ãåðîÿ (éîãî ïîðòðåò)?
2. ×è äîïîìàãàº îïèñ çîâí³øíîñò³ ëþäèíè ðîçêðèòè ¿¿ âíóòð³øí³é ñòàí, 

õàðàêòåð?
3. Íà ÷îìó çîñåðåäæóþòü óâàãó àâòîðè, îïèñóþ÷è ïîðòðåò êîæíîãî ³ç 

ãåðî¿â?
4. Âêàæ³òü õóäîæí³ çàñîáè, äî ÿêèõ âäàëèñÿ ïèñüìåííèêè.
5. ßê³ îö³íí³ ñëîâà âèêîðèñòàëè ìèòö³?

Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Âèçíà÷òå ñòèëü ìîâëåííÿ.

Ìàðêî Âîâ÷îê
Äî Ïåòåðáóðãà ïðè¿õàëè Ìàðêîâè÷i. Êîëèøí³é ÷ëåí Êèðèëî-Ìåôî-

äi¿â ñüêîãî òîâàðèñòâà Îïàíàñ ïðèâiç ìîëîäó äðóæèíó Ìàðóñþ, Ìàðiþ 
Îëåêñàíäðiâíó.

×è áóëà âîíà ÿêàñü îñîáëèâî ãàðíà? Íi, çîâñiì íi. 
Ïðîñòå êðóãëå îáëè÷÷ÿ ìàëî áëiäóâàòèé êîëið. Ìàðiÿ ÷àñòî õâîðiëà, 

iíîäi ãîëîâíèé áiëü ãîäèíàìè íå äàâàâ íå òiëüêè ïðàöþâàòè, à é ðîçìîâëÿòè. 
Õiáà ùî ñòðóíêà ïîñòàòü áóëà íåïîãàíà. Õiáà ùî òóãi ðóñÿâi êîñè, 
ÿêi çàêëàäàëà âiíî÷êîì íà ãîëîâi. Òà ùå î÷i. Âîíè áóëè âåëèêi, ÿñíi, áëà-
êèòíî-ñiði.

Ìàði¿íi î÷i äèâèëèñÿ ïðÿìî, â íèõ ñâiòèâñÿ ðîçóì, ïðèðîäæåíèé ãóìîð, 
ÿêîãî ïîáîþâàëèñü. Âñÿ âîíà áóëà áåç ïðèêðàñ, áåç ìàíiðíîñòi. Òàêà ÿê º. 
Ñåðåä íåöiêàâèõ ¿é ëþäåé ÷àñòiøå ìîâ÷àëà. Ñåðåä ïèñüìåííèêiâ i õóäîæíèêiâ 
áóëà äîòåïíà, æâàâà.

Íàâiòü íàéñóâîðiøi ñóääi ñåðåä æiíîê íå ìîãëè íå âiääàòè íàëåæíîãî 
ñìàêó, ç ÿêèì âîíà îäÿãàëàñü. Ñêðîìíî é åëåãàíòíiøå âiä óñiõ. Òàêîþ 
áóëà ìîëîäà ïèñüìåííèöÿ, ñàìîñòiéíà æiíêà Ìàðêî Âîâ÷îê. Ùå âîíà 
íå ïðè¿õàëà äî Ïåòåðáóðãà, à Òàðàñ Ãðèãîðîâè÷ ïðîñòî ´âàëò çíÿâ, ùîá 
ïðèãîòóâàòè âiä óñiõ ïîäàðóíîê Ìàðêîâi Âîâ÷êîâi. Âií ñàì âèáðàâ çîëîòèé 
ïåðñòåíåöü.

Ç öèì äîðîãèì ïîäàðóíêîì Ìàðóñÿ Ìàðêîâè÷ îäåðæàëà ùå êîøòîâ-
íiøèé. Øåâ÷åíêî ïðèñâÿòèâ ¿é âiðø «Ñîí». Óñi çåìëÿêè çíàëè éîãî òåïåð 
íàïàì’ÿòü.

(За Î. ²âàíåíêî)
Åëåãíòíèé – îñîáëèâî âèøóêàíèé.
Ìàíðíèé – ïîçáàâëåíèé ïðîñòîòè, íåïðèðîäíèé.
Ãìîð – çäàòíiñòü çîáðàçèòè ùîñü ó êîìi÷íîìó âèãëÿäi, äîáðîçè÷ëèâîãëóçëèâå 
ñòàâëåííÿ äî ÷îãîñü.
Çäiéíòè (çíÿòè) ´âàëò – òóò: çiáðàòè óñiõ, ñêëèêàòè, ùîá íàäàëè äîïîìîãó.
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  ×èì â³äð³çíÿºòüñÿ õóäîæí³é îïèñ â³ä íàóêîâîãî òà ä³ëîâîãî?

  Çíàéäiòü ó òåêñòi âñòóï, îïèñ çîâíiøíîñòi, çàêëþ÷íó ÷àñòèíó.

  Ïðîêîìåíòóéòå òåçóäóìêó: íàéãîëîâí³øèì äëÿ îïèñó õóäîæíüîãî òåêñòó º ñòâîðåííÿ 
îáðàçó ëþäèíè, âèðîáëåííÿ â ÷èòà÷à (ñëóõà÷à) ïåâíîãî ñòàâëåííÿ äî ïîðòðåòîâàíîãî.

  Çíàéä³òü ³ ñõàðàêòåðèçóéòå õóäîæí³ çàñîáè, ùî âèêîðèñòàâ àâòîð äëÿ îïèñó 
ãåðî¿í³. ßê àâòîð ñòàâèòüñÿ äî íå¿?

Íàïèø³òü ïåðåêàç òåêñòó:
a) çà ñàìîñò³éíî ñêëàäåíèì ïëàíîì; á) çà ïîäàíèì ïëàíîì.

Îðiºíòîâíèé ïëàí
1. Äî Ïåòåðáóðãà ïðè¿õàëè Ìàðêîâè÷i.
2. ×è áóëà Ìàðiÿ âðîäëèâîþ:
 à) ïðîñòå êðóãëå áëiäóâàòå îáëè÷÷ÿ; 
 á) ñòðóíêà ïîñòàòü;
 â) òóãi ðóñÿâi êîñè âiíî÷êîì;
 ã) ÿñíi áëàêèòíî-ñiði î÷i.
3. Ïðèðîäíèé ãóìîð òà ðîçóì.
4. Òàêà ÿê º.
5. Îñîáëèâà åëåãàíòí³ñòü.
6. Ïîäàðóíîê âiä óñiõ.
7. Ùå êîøòîâíiøèé äàðóíîê âiä Øåâ÷åíêà. 

§ 24. Íå ç ä³ºïðèêìåòíèêàìè

Ïðèãàäàéòå ïðàâèëà íàïèñàííÿ íå ç ³ìåííèêàìè, ïðèêìåòíèêàìè ³ ä³ºñëîâàìè.

  Ïîð³âíÿéòå íàïèñàííÿ âèä³ëåíèõ ñë³â ç íå ðàçîì ³ îêðåìî. Äëÿ öüîãî çðîá³òü òàê³ 
ñïîñòåðåæåííÿ:

à) ×è ìàº ä³ºïðèêìåòíèê ïðè ñîá³ ïîÿñíþþ÷å ñëîâî?
á) ×è âèñòóïàº â³í ó ðå÷åíí³ ïðèñóäêîì?
â) ×è ï³äñèëþºòüñÿ çàïåðå÷åííÿ ïðîòèñòàâëåííÿì? ñïîëó÷íèêîì à? 
ã) ×è âæèâàºòüñÿ â³í áåç íå? 

1. Æàéâîðîíêè ðîáèëè ñâ³é ïåðøèé    
çàñ³â íà ùå íå çîðàíèõ ïëóãîì    
íèâàõ. (Ì. Êîöþáèíñüêèé)

2. Äåñü êîëèñü â ÿê³éñü êðà¿í³ ïðîæèâàâ     
ïîåò íåùàñíèé, ò³ëüêè ìàâ òàëàí äî 
â³ðø³â íå ïîçè÷åíèé, à âëàñíèé. 

   (Ëåñÿ Óêðà¿íêà)
3. Ëèø ñëîâî ïðîñòå, â ùèðîñò³ áåçêðàº 

íå êóïëåíå é íå ïðîäàíå í³äå,  
â ñâî¿é êðàñ³ í³êîëè íå çëèíÿº, ó ñàìó 
äóøó ëþäÿì çàïàäå. (Â. Áè÷êî) 

1. Ïîëå çäàâàëîñü òàêèì ìàëåíüêèì,  
ì³çåðíèì, íå âàðòèì óâàãè é  
ëåæàëî îáëîãîì – íåñ³ÿíå, íåîðàíå. 
(Ì. Êîöþáèíñüêèé)

2. ² ñëàâà íàøà, ÷èñëàìè íåçë³÷åíà,  
    ïîðîäèòü ñëîâà ïðàâåäíèé îãîíü.   
    (À. Ìàëèøêî)
3. ² éøëè íàçóñòð³÷ â³÷íîñò³ ³ ñìåðò³ 

íåçäîëàí³, ãàðÿ÷³, óïåðò³ äðóæèíè  
íåïîê³ðëèâèõ ñëîâ’ÿí. (Â. Ñèìîíåíêî) 
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  Ñôîðìóëþéòå ïðàâèëà íàïèñàííÿ íå ç ä³ºïðèêìåòíèêàìè, ñâî¿ âèñíîâêè ïåðåâ³ðòå 
çà òàáëèöåþ.

Íàïèñàííÿ íå ç ä³ºïðèêìåòíèêàìè

Îðôîãðàìà
Íå ç ä³ºïðèêìåòíèêàìè: íåçàñ³ÿíå (ïîëå),

íå çàñ³ÿíå çåðíîì (ïîëå).

Ñïèø³òü ðå÷åííÿ. Ïîÿñí³òü íàïèñàííÿ íå ç ä³ºïðèêìåòíèêàìè.
1. Íå çàïðîøåí³ çàçäàëåã³äü ãîñò³ çàâæäè ïî÷óâàþòüñÿ íåçðó÷íî. (Ëåñÿ 

Óêðà¿íêà) 2. ßê ïðèéøëè íåïðîõàí³, òî ï³äåì íåêîõàí³. (Ëåñÿ Óêðà¿íêà) 
3. Ïîðâàëàñÿ íåñê³í÷åíà ðîçìîâà, òðåìòèòü âîíà, ìîâ ïîðâàíà ñòðóíà, â 
ìîºìó ñåðö³. (Ëåñÿ Óêðà¿íêà) 4. Âñ³ ðîçìîâè, íå ñê³í÷åí³ òóò, íà çåìë³, äåñü 
ê³í÷àëèñÿ òàì, ì³æ ç³ðêàìè. (Ëåñÿ Óêðà¿íêà) 5. ×óðåê ³ ñàêëÿ – âñå òâîº, 
âîíî íå ïðîøåíå, íå äàíå. (Ò. Øåâ÷åíêî) 6. Ñòåï êâ³òóâàâ. Íåçàéìàíèé, 
çâ³êó íå îðàíèé, âèñîêîòðàâíèé. (Î. Ãîí÷àð) 7. Ìàâ ïîåò òàëàíò äî â³ðø³â 
íå ïîçè÷åíèé, à âëàñíèé. (Ëåñÿ Óêðà¿íêà)

Òðàíñôîðìóéòå ðå÷åííÿ òàê, ùîá íå ç ä³ºïðèêìåòíèêîì ïîòð³áíî áóëî ïèñàòè 
ðàçîì. Çàïèø³òü. Ïîçíà÷òå îðôîãðàìó. ßêèì ïðàâèëîì âè êîðèñòóâàòèìåòåñÿ â 
êîæíîìó âèïàäêó?
1. Î íå ÷èòàí³ ìíîþ êíèãè! Ç ÿêèì âè äîêîðîì íàö³ëèëèñÿ â ìåíå ñâî¿ì 

êîëåíêîðîì. (Ë. Ïåðâîìàéñüêèé) 2. Ùî çíà÷èòü – æèòü? Öå ì³ðÿòü äàë³, 
äîëàòü íå ñõîäæåí³ ùå ïóò³. (Ñ. Êîíîíåíêî) 3. Óñâ³äîìëåííÿ êîðèñíîñò³ 
çðîáëåíîãî ðîáèòü íàñ íå ñòîìëåíèìè, à åíåðã³éíèìè òà æâàâèìè. (Ñ. Êîíî-
íåíêî) 4. Óñ³ îáåðíóëèñü ëèöåì äî ò³º¿ äàâíî âæå òóò íå ÷óòî¿ ï³ñí³. (Î. Ãîí-
÷àð) 5. Ìîæå, òâ³é ñèí (Ìàêñèì) ³ùå íå ñòðà÷åíèé, ìîæå, íàì óäàñòüñÿ 
âèäîáóòè éîãî íà âîëþ... (². Ôðàíêî)

  Ïîÿñí³òü çíà÷åííÿ ñëîâà êîëåíêîð.

  Âèä³ëåí³ ñëîâà ðîçáåð³òü çà áóäîâîþ.

Ðàçîì Îêðåìî

1. Ïðè ä³ºïðèêìåòíèêó º ïîÿñíþþ÷å 
ñëîâî: ùå íå ñêàçàí³ ñëîâà; í³êèì íå 
ñêàçàí³ ñëîâà.

2. Ó ðå÷åíí³ (ñëîâîñïîëó÷åíí³) íàÿâíå 
çàïåðå÷åííÿ, ïðîòèñòàâëåííÿ: í³, ñëîâî 
íå ñêàçàíå; íå ñêàçàíå, à íàïèñàíå.

3. ßêùî ä³ºïðèêìåòíèê âèêîíóº ñèíòàêñè÷
íó ðîëü ïðèñóäêà: Ðîçìîâà íå ñê³í÷åíà.

1. Ïðè ä³ºïðèêìåòíèêó, ÿêèé âèñòóïàº ó 
ðîë³ îçíà÷åííÿ, íå ìàº ïðè ñîá³ 
ïîÿñíþþ÷îãî ñëîâà àáî 
ïðîòèñòàâëåííÿ: íåñêàçàí³ ñëîâà.

2. Ä³ºïðèêìåòíèê áåç íå íå âæèâàºòüñÿ: 
íåçäîëàíèé, íåñõèòíèé.

3. Ç ïðèêìåòíèêàìè ä³ºïðèêìåòíèêîâîãî 
ïîõîäæåííÿ, ÿê³ ìàþòü íàãîëîøåíèé 
ñóô³êñ -àíí-(-ÿíí-), -åíí- (-ºíí-): 
íåñêàçííà êðàñà, íåçð³âííí³ 
óñï³õè, íåñê³í÷íí³ ðîçìîâè.







64

Ïîçíàéîìòåñÿ ³ç çðàçêîì ðîçáîðó ä³ºïðèêìåòíèêà ÿê îñîáëèâî¿ ôîðìè ä³ºñëîâà.

Ðîçá³ð ä³ºïðèêìåòíèêà ÿê îñîáëèâî¿ ôîðìè ä³ºñëîâà

Ïîñë³äîâí³ñòü ðîçáîðó

1. Ñëîâî.
2. Ôîðìà ÿêî¿ ÷àñòèíè ìîâè.
3. Ïî÷àòêîâà ôîðìà (Í.â. îäíèíè ÷îë. ð.).
4. Àêòèâíîãî ÷è ïàñèâíîãî ñòàíó.
5. ×àñ.
6. Âèä.
7. Ð³ä, ÷èñëî.
8. Â³äì³íîê.
9. Ñèíòàêñè÷íà ðîëü.
10. Îðôîãðàìà. Ïóíêòîãðàìà.

×îãî ²âàñü íå íàâ÷åíèé, òîãî ²âàí íå áóäå çíàòè.

Çðàçîê ðîçáîðó

  Çà ïîäàíèì çðàçêîì ðîçáåð³òü âèä³ëåí³ ä³ºïðèêìåòíèêè ³ç ïîïåðåäíüî¿ âïðàâè.

Ç êîæíèì ³ç ïîäàíèõ ñëîâîñïîëó÷åíü ñêëàä³òü ïî äâà ðå÷åííÿ òàê, ùîá ä³ºïðèêìåòíèê 
ç íå â îäíîìó ç íèõ ïèñàâñÿ ðàçîì, à â äðóãîìó – îêðåìî.
(Íå)âèòðà÷åíà ñèëà, (íå)çàâåðøåíà ðîáîòà, (íå)îäãîðîäæåí³ ëåâàäè, (íå)

ñêàçàíå ñëîâî.

  Çðîá³òü ìîðôîëîã³÷íèé àíàë³ç áóäüÿêèõ äâîõ ä³ºïðèêìåòíèê³â.

§ 25. Áåçîñîáîâ³ ôîðìè íà -íî, -òî 

Ïîð³âíÿéòå âàð³àíòè íàðîäíî¿ ï³ñí³. Ó ÿêîìó ç íèõ âèä³ëåí³ ñëîâà – ä³ºïðèêìåòíèêè? 
Äîâåä³òü ñâîþ äóìêó.

Îé ó ïîë³ æèòî êîïèòàìè çáèòå, Îé ó ïîë³ æèòî êîïèòàìè çáèòî,
Êðàé äîðîãè øèðîêî¿ êîçà÷åíüêî âáèòèé. Êðàé äîðîãè øèðîêî¿ êîçà÷åíüêà âáèòî.
Êîçà÷åíüêî âáèòèé, ïîêëàäåíèé â æèòî, Êîçà÷åíüêà âáèòî, ïîêëàäåíî â æèòî,
×åðâîíîþ êèòàéêîþ ëè÷åíüêî íàêðèòå. ×åðâîíîþ êèòàéêîþ ëè÷åíüêî íàêðèòî.

óñíîãî
Íàâ÷åíèé – îñîáëèâà ôîðìà ä³ºñëîâà, 
ä³ºïðèêìåòíèê; ïî÷àòêîâà ôîðìà – íàâ
÷åíèé; ïàñèâíèé, ìèíóëîãî ÷àñó, äîêî
íàíîãî âèäó; ÷îëîâ³÷îãî ðîäó, â îäíèí³, 
â íàçèâíîìó â³äì³íêó; âèêîíóº ðîëü 
ïðèñóäêà. Ïèøåòüñÿ ç îäí³ºþ áóêâîþ í 
³ îêðåìî ç ÷àñòêîþ íå.

ïèñüìîâîãî
Íàâ÷åíèé – îñîáë. ôîðìà ä³ºñë. – ä³ºï
ðèêì., ï.ô. – íàâ÷åíèé, ïàñ., ìèí. ÷., 
äîê. âèäó; ÷îë. ð., îäí., Í.â., ïðèñóäîê.  
Íå íàâ÷åíèé.
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  Êîðèñòóþ÷èñü òàáëèöåþ «Ôîðìè ä³ºñëîâà», âèçíà÷òå, äî ÿêî¿ ç ôîðì íàëåæàòü 
âèä³ëåí³ ñëîâà ç ïðàâî¿ êîëîíêè. ×è çì³íþþòüñÿ âîíè? ×è âêàçóþòü íà îñîáó 
(âèêîíàâöÿ ä³¿)?

  Âèä³ëåí³ ðÿäêè ðîçáåð³òü ÿê ïðîñò³ ðå÷åííÿ. ßêîþ ä³ºñë³âíîþ ôîðìîþ âèðàæåíèé 
ïðèñóäîê ó êîæíîìó ç íèõ? Ó ÿêîìó ³ìåííèê êîçà÷åíüêî âèñòóïàº ï³äìåòîì, à 
â ÿêîìó – ïðÿìèì äîäàòêîì?

  Çðîá³òü âèñíîâîê, ÿêå ç ðå÷åíü º îäíîñêëàäíèì (ò³ëüêè ç îäíèì ãîëîâíèì ÷ëåíîì).

Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ äîñèòü ïîøèðåí³ íåçì³íí³ áåçîñîáîâ³ ôîðìè íà      
-íî, -òî: çðîáëåíî, ïî÷àòî. Âîíè îçíà÷àþòü ïðîöåñ, ÿêèé íå ïîâ’ÿçó-
ºòüñÿ ç âèêîíàâöåì ä³¿ (îñîáîþ) ³ òâîðÿòüñÿ â³ä ïàñèâíèõ ä³ºïðèê ìåò-
íèê³â çà äîïîìîãîþ ñóô³êñà î: áàæàíèé – áàæàí+î; äîâåäåíèé – 
äîâåäåí+î; çàñâîºíèé – çàñâîºí+î; ïðîòåðòèé – ïðîòåðò+î. 

Ó ðå÷åíí³ âèêîíóþòü ñèíòàêñè÷íó ðîëü ãîëîâíîãî ÷ëåíà.
ßê ³ ä³ºïðèêìåòíèêè ôîðìè íà -íî ïèøóòüñÿ ç îäí³ºþ ë³òåðîþ í.

Ïðî÷èòàéòå âèðàçíî óðèâîê ç «Íåâîëüíèöüêîãî ïëà÷ó». Äî ÿêîãî ñòèëþ â³í íàëåæèòü?
Ùî íà ×îðíîìó ìîðþ,
Íà òîìó á³ëîìó êàìåíþ,
Ó ïîòðåá³ öàðñüê³é,
Ó ãðîìàä³ êîçàöüê³é
Ìíîãî òàì â³éñüêà ïîíàæåíî,
Ó òðè ðÿäè á³äíèõ áåçùàñíèõ íåâîëüíèê³â ïîñàæåíî,
Ïî äâà òà ïî òðè äîêóïè ïîñêîâàíî,
Ïî äâîº êàéäàí³â íà íîãè ïîêëàäåíî,
Ñèðîþ ñèðèöåþ íàçàä ðóêè ïîâ’ÿçàíî.

  Âêàæ³òü â òåêñò³ áåçîñîáîâ³ ôîðìè íà íî, -òî. Âèçíà÷òå ¿õ ñèíòàêñè÷íó ôóíêö³þ, 
âñòàíîâ³òü ôîðìó â³äì³íêà çàëåæíîãî ñëîâà (â êîæíîìó âèïàäêó).

  Âêàæ³òü îñíîâè ä³ºñë³â, â³ä ÿêèõ êîæíó ôîðìó óòâîðåíî. Âèçíà÷òå áóäîâó âèä³ëåíèõ 
ñë³â òà ñïîñ³á ñëîâîòâîðåííÿ.

Â³ä ïîäàíèõ ä³ºñë³â óòâîð³òü ³ çàïèø³òü ïàñèâí³ ä³ºïðèêìåòíèêè òà ôîðìè íà íî, -òî. 
Â³ä ÿêèõ ä³ºñë³â íå ìîæëèâî óòâîðèòè ö³ ôîðìè? ×îìó?
Âïðîâàäèòè, çãàÿòè, îñâÿòèòè, ñêëå¿òè, âîðîãóâàòè, â³äêðèòè, ãîð³òè, 

ïîëèòè.

  Ñêëàä³òü ³ çàïèø³òü ñëîâîñïîëó÷åííÿ ç ôîðìàìè, óòâîðåíèìè â³ä ä³ºñëîâà âïðî-
âàäèòè. Âèçíà÷òå â íèõ ãîëîâíå ³ çàëåæíå ñëîâî.

  Ç áóäüÿêèìè äâîìà ïàðàìè óòâîðåíèõ ä³ºñë³âíèõ ôîðì ñêëàä³òü ³ çàïèø³òü ÷îòèðè 
ðå÷åííÿ. Äîñë³ä³òü, ÿê³ ðå÷åííÿ çâó÷àòü åíåðã³éí³øå, âïåâíåí³øå.

  Ñïðîáóéòå ñàìîñò³éíî çðîáèòè âèñíîâîê, â ÿêèõ âèïàäêàõ äîö³ëüí³øå âæèâàòè ó çíà
÷åíí³ ïðèñóäêà ïàñèâí³ ä³ºïðèêìåòíèêè, à â ÿêèõ – áåçîñîáîâ³ ôîðìè íà íî, -òî.

Áåçîñîáîâèì ä³ºñë³âíèì ôîðìàì íà íî, òî íàäàºòüñÿ ïåðåâàãà 
òîä³, êîëè ó ìîâöÿ âèíèêàº ïîòðåáà çîñåðåäèòè âñþ óâàãó íà ðåçóëü-
òàò³ ä³¿. 

Âèðàæåííÿ ïðèñóäêà ïàñèâíèì ä³ºïðèêìåòíèêîì á³ëüø äîö³ëüíå 
òîä³, êîëè ìåòà ìîâöÿ – çîñåðåäèòè óâàãó íà âèðàæåíí³ îçíàêè çà 
ä³ºþ.
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Ïåðåáóäóéòå ðå÷åííÿ, âæèâàþ÷è ä³ºñë³âí³ ôîðìè íà -íî, -òî. 
1. Íàóêîâö³ íàë³÷èëè ñîòí³ òèñÿ÷ óêðà¿íñüêèõ ï³ñåíü. 2. Á³ëüø³ñòü öèõ 

ï³ñåíü ç³áðàëè îêðåì³ ôîëüêëîðèñòè é ôîëüêëîðí³ åêñïåäèö³¿. 3. Çáèðà÷³ 
ïåðåäàëè ñâî¿ çàïèñè äî àðõ³âó ²íñòèòóòó ìîâîçíàâñòâà, ôîëüêëîðó òà 
åòíîãðàô³¿ ³ìåí³ Ì.Ò. Ðèëüñüêîãî ÀÍ Óêðà¿íè. 4. Îêðåì³ òâîðè ó âèêîíàíí³ 
ïðîôåñ³éíèõ ³ ñàìîä³ÿëüíèõ êîëåêòèâ³â çàïèñàëè íà ïëàò³âêè.

  Ùî âè çíàºòå ïðî çáèðàííÿ óêðà¿íñüêèõ íàðîäíèõ ï³ñåíü ó Ìîëäîâ³?

  Ç ÿêîþ ìåòîþ ôîëüêëîðèñòè çàïèñóþòü íàðîäí³ ï³ñí³?

Ñïèø³òü. Çðîá³òü âèñíîâîê ïðî íàïèñàííÿ áåçîñîáîâèõ ôîðì íà -íî, -òî ç íå-.
Óñå ïàì’ÿòàþ, í³ùî íå çàáóòî. ² òå, ùî â ñåðö³ íå ïî÷àòî, íå óìèðà, 

à îæèâà. Íàõèëÿëèñü ìåäîöâ³òè, ë³òî çåëåíî. Äåñü ìàëèí³ ïîñèâ³òè ùå íå 
âåëåíî.	(З	тв. À. Ìàëèøêà) Õàé áóäå âñå íåáà÷åíå ïîáà÷åíî. Õàé áóäå âñå 
ïðîáà÷åíå ïðîáà÷åíî. (Ë. Êîñòåíêî) Íåáî íåçì³ðÿíå âñèïàíî çîðÿìè – ùî 
òî çà Áîæà êðàñà. (Ì. Ñòàðèöüêèé)

  Çðîá³òü ñèíòàêñè÷íèé ðîçá³ð âèä³ëåíîãî ïðîñòîãî ðå÷åííÿ ó ñêëàä³ ñêëàäíîãî.

 § 26. Ñèñòåìàòèçàö³ÿ òà óçàãàëüíåííÿ âèâ÷åíîãî  
 ïðî ä³ºïðèêìåòíèê

Ùî íàçèâàºòüñÿ ä³ºïðèêìåòíèêîì? Îçíàêè ÿêèõ ÷àñòèí ìîâè ìàº ä³ºïðèêìåòíèê? 
Íà ÿê³ ãðóïè çà ñòàíîì ïîä³ëÿþòüñÿ ä³ºïðèêìåòíèêè? ßê òâîðÿòüñÿ ä³ºïðèêìåòíèêè 
àêòèâíîãî òà ïàñèâíîãî ñòàí³â? Äàéòå âèçíà÷åííÿ ä³ºïðèêìåòíèêîâîãî çâîðîòó. 
ßê ä³ºïðèêìåòíèêîâèé çâîðîò âèä³ëÿºòüñÿ â óñíîìó òà ïèñåìíîìó ìîâëåíí³? 
Íàçâ³òü òà ïðîêîìåíòóéòå îñíîâí³ îðôîãðàìè ç òåìè «Ä³ºïðèêìåòíèê».

Ñïèø³òü, ðîçêðèâàþ÷è äóæêè òà âñòàâëÿþ÷è çàì³ñòü êðàïîê ïðîïóùåí³ ë³òåðè. 
Ç ä³äà-ïðàä³äà ñåëÿíêà Êàòåðèíà Á³ëîêóð (íå) ïåðåñòàâàëà äèâóâàòèñÿ 

(íå)çáàãíå...³é ñèë³ çåìë³, ñêðîïë...î¿ äîùåì ³ ç³ãð³òî¿ ñîíöåì: ç ìàëåíüêîãî 
çåðíÿòêà, âêèíóòîãî â ïóõêó ð³ëëþ, âèðîñòàº îòàêà êðàñà! 

² õóäîæíèöÿ çíàéøëà áàðâè, ùîá çìàëþâàòè ïîåòè÷íèé îáðàç çåìë³, ÿêà 
îïîâèòà ñèçèì ðàíêîâèì òóìàíîì, àëå âæå âèãðàº êîëüîðîâèìè âåñåëêàìè. 
Ó êàðòèí³ “Ð³äíå ïîëå” âîíà ïåðåäàëà (íå)îçîðèé ïðîñò³ð, øèðîêèé, ÿê ìîðå, 
ùî ñÿãàº ó (íå) çì³ðÿ...ó äîëèíó.

(За Ä. Ñòåïîâèì)

  Ùî âè çíàºòå ïðî òâîð÷³ñòü Êàòåðèíè Á³ëîêóð? Ðîçêàæ³òü.

  Çíàéä³òü ðå÷åííÿ ç ä³ºïðèêìåòíèêîâèìè çâîðîòàìè, ïîÿñí³òü âæèâàííÿ ðîçä³ëîâèõ 
çíàê³â.

  Âèä³ëåí³ ä³ºïðèêìåòíèêè ðîçáåð³òü ÿê îñîáëèâó ôîðìó ä³ºñëîâà (óñíî).

Â³äòâîð³òü ñòðîôó ³ç â³ðøà Á. Ëåïêîãî, çàì³íþþ÷è ä³ºñëîâà, ùî â äóæêàõ, ä³ºïðèê
ìåòíèêàìè.
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Ñàäîì âóçüêà äîð³æêà éäå,
Íà ñêðóò³ (çëàìàòè), (ç³ãíóòè),
Äî çàìêîâèõ ðó¿í âåäå,
(Çàðîñëè) çåëàìè, (çàáóòè),
Íîãîþ ëþäñüêîþ (íå òêíóòè) ...

  Ïîÿñí³òü ñïîñ³á òâîðåííÿ êîæíîãî ä³ºïðèêìåòíèêà.

  Ç’ÿñóéòå, ÿêèìè ãðàìàòè÷íèìè ôîðìàìè âèðàæåí³ îçíà÷åííÿ äî ñëîâà äîð³æêà. 
Îá´ðóíòóéòå ïóíêòîãðàìè.

Ïåðåáóäóéòå ñêëàäí³ ðå÷åííÿ íà ïðîñò³ ç ä³ºïðèêìåòíèêîâèìè çâîðîòàìè.
1. Ñòåï, ÿêèé îïîâèëà òèøà, äèõàâ ïàõîùàìè òðàâ. 2. Ñòàð³ êðèñëàò³ 

ëèïè, ÿê³ ïîñàäèëè â äâà ðÿäè, ïàõëè ìåäîì. 3. Ñåëî, ÿêå çà÷àðóâàëî çîðÿíå 
íåáî, ñèí³ëî ðîçêèäàíèìè õàòêàìè. 4. Ïòàõè, ÿêèõ ñòðèâîæèëà îñ³íü, ïåðå-
ë³òàëè ç ì³ñöÿ íà ì³ñöå. 5. Ì³ñÿöü, ÿêèé çáë³ä ï³ä ðàíîê, ïîêîòèâñÿ íà 
äðóãèé ê³íåöü ñåëà. 

  Çðîá³òü âèñíîâîê, ÿêà ðîëü ä³ºïðèêìåòíèê³â òà ä³ºïðèêìåòíèêîâèõ çâîðîò³â ÿê 
ñèíòàêñè÷íèõ çàñîá³â âèðàçíîñò³.

  Çðîá³òü ïèñüìîâèé ìîðôîëîã³÷íèé ðîçá³ð áóäüÿêîãî ä³ºïðèêìåòíèêà.

Äîáåð³òü ³ çàïèø³òü 10 ä³ºïðèêìåòíèê³â, ÿê³ ìîæíà áóëî á âèêîðèñòàòè äëÿ îïèñó 
îñ³ííüîãî ïîëÿ (ë³ñó, ñòàâó òîùî).

  Ç ä³áðàíèìè ñëîâàìè ñêëàä³òü ³ çàïèø³òü ÷îòèðè ðå÷åííÿ: äâà – ç îäèíè÷íèìè 
ä³ºïðèêìåòíèêàìè ³ äâà – ç ä³ºïðèêìåòíèêîâèìè çâîðîòàìè.

Ñïèø³òü, ðîçñòàâëÿþ÷è ïîòð³áí³ ðîçä³ëîâ³ çíàêè, âñòàâëÿþ÷è ïðîïóùåí³ ë³òåðè ³ 
ðîçêðèâàþ÷è äóæêè.
1. Ïóáë³êà ðåâå íå âãàâàº ñêàíäóº «â³âàò». Íà ïîì³ñò ëåòÿòü êâ³òè. 

Ïðèãîëîìø...èé (íå)ñïîä³âà...èì óñï³õîì çàêâ³ò÷à...èé çàö³ëîâà...èé Ìàêñèì 
Áåðåçîâñüêèé ðîçãóáëåíî êëàíÿºòüñÿ. 2. Ìàêñèì ñ³äàº çà ñò³ë çàâàë...èé 
áóêåòàìè ùàñëèâî óñì³õàºòüñÿ. ßêèé óñï³õ! ßêèé â³í ùàñëèâèé, ùî ïðîñëà-
âèâ ñâîþ ð³äíó Óêðà¿íó. 3. Ñõâèëüîâà...èé çáåíòåæ...èé óâàãîþ çåì ëÿê³â 
ç³ãð³òèé òåïëèìè ùèðèìè ñëîâàìè Ìàêñèì íàëàøòóâàâ ñêðèïêó.

(За Ñ. Ïëà÷èíäîþ, Þ. Êîë³ñíè÷åíêîì)

  Ñêëàä³òü ñõåìè âèä³ëåíèõ ðå÷åíü.

Íàïèø³òü òâ³ð çà ïîäàíèì ïî÷àòêîì.
Çäàâíà ³ñíóº ïîâ³ð’ÿ â Óêðà¿í³ òà Ìîëäîâ³, ùî ñîðî÷êà, âèøèòà é 

ïîäàðîâàíà íà äîáðî, íà õîðîøå æèòòÿ, áóäå îáåð³ãàòè ëþäèíó. Ñîðî÷êó 
âèøèâàëè ³ äàðóâàëè íå áóäü-êîìó, à îñîáëèâî áëèçüêèì, ð³äíèì: äèòèí³, 
áðàòîâ³, íàðå÷åíîìó, ÷îëîâ³êîâ³. Ãîòóþ÷èñü äî âåñ³ëëÿ, ä³â÷èíà âèøèâàëà 
ñóäæåíîìó òà éîãî áàòüêàì ñîðî÷êè...

  Çðîá³òü ìîðôîëîã³÷íèé àíàë³ç äâîõ ä³ºïðèêìåòíèê³â (çà áàæàííÿì).
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Òåñò ¹ 2

Çàâäàííÿ

Ïðî÷èòàéòå óâàæíî òåêñò ³ âèêîíàéòå ïèñüìîâî çàâäàííÿ 
íà îêðåìèõ àðêóøàõ àáî â çîøèò³ äëÿ êîíòðîëüíèõ ðîá³ò.

ßê äîáðå, ùî â Ïåòåðáóðç³ á³ë³ íî÷³! Õëîïö³, çìîðåí³ 
äåí íîþ ïðàöåþ, ùå ñïëÿòü. Ò³ëüêè Òàðàñ í³ÿê íå ìîæå 
çàñíóòè. ...Âóëèö³ çàëèò³ ìîëî÷íèì ñâ³òëîì íî÷³. Ëóíàº ãîì³í 
ëþäñü êèõ ãîëîñ³â, áî ³ âíî÷³ òóò íå ïðèïèíÿºòüñÿ ðîáîòà. 
Öå âèâàíòàæóþòü íà áåðåã âåëè÷åçí³ ãðàí³òí³ öèë³íäðè. 
Öå ïðèâîçÿòü ìàòåð³àë äëÿ ²ñààê³¿âñüêîãî ñîáîðó, ÿêèé 
áóäóþòü íà Ñåíàòñüê³é ïëîù³. Òàðàñ óæå íå ðàç ç ö³êàâ³ñòþ 
õîäèâ íàâêîëî âåëè÷åçíîãî ðåøòóâàííÿ, â ÿêå ùå îäÿãíåíà 
áóäîâà, äèâóâàâñÿ ç âåëè ÷åçíèõ ìàðìóðîâèõ áðèë, ùî ¿õ 
ïðèêîòèëè ç Ô³íëÿíä³¿. Á³ëüøå òðüîõ òèñÿ÷ ðîá³òíèê³â 
çàéíÿòî íà áóä³âíèöòâ³ ñîáîðó, ³ öüîãî ë³òà áóäîâà ðîñòå 
îñîáëèâî øâèäêî. Ñê³ëüêè ëþäåé, ñê³ëüêè íåâ³äîìèõ øëÿõ³â 
ïðîïëèâëè, ïðîéøëè âñ³ âîíè – ³ ò³ ìîðÿêè, ùî ïðèâåçëè 
ö³ íàäçâè÷àéí³ ïðèêðàñè, ³ ö³ îá³äðàí³ âàíòàæíèêè, ÿê³ íà 
ìóñêóëÿñòèõ ðóêàõ âèíîñÿòü ïðèâåçåíå ç äàëåêèõ êðà¿í.

– Ç äîðîãè! – øòîâõàº õòîñü ñåðäèòî â á³ê, ³ â³í, çàìèñëå-
íèé, ³äå äàë³...

Òàðàñ ïðîõîäèòü ìîñòîì íàä Íåâîþ ³ ïðîñòóº äî Ë³òíüîãî 
ñàäó... Çàðàç í³êîã³ñ³íüêî òóò íåìà. Òàðàñ çàìð³ÿíî äèâèòüñÿ 
íà ÷óäîâó, âåëè÷íó ³ â òîé æå ÷àñ ëåãêó, íåìîâ ìåðåæàíó, 
÷àâóííó îãîðîæó ñàäó, íà ìàëåíüêèé áóäèíî÷îê ïðàâîðó÷ – 
ïåðøèé ïàëàö Ïåòðà Ïåðøîãî. Ìàëåíüêèé çîëîòèé ôëþãåð 
íà äàõó áóäèíî÷êà íåðóõîìèé – â³òðó íåìà. ßêà òèøà, ÿêèé 
ñïîê³é çàðàç ó öüîìó ñàäó! Í³õòî é í³ùî íå çàâàæàº, â³í 
çìîæå â³ääàòèñÿ ñâî¿é óëþáëåí³é ñïðàâ³. Òàðàñ âèéìàº ïàï³ð 
³ ïî÷èíàº ïåðåìàëüîâóâàòè. Àëå âñ³ ïî÷óòòÿ, äóìêè, ìð³¿ 
çáóäæåí³ ïðîãóëÿíêîþ.

ßê äèâíî, ÿê íåñïîä³âàíî ïðèéøëî íàòõíåííÿ.
(За	Î. ²âàíåíêî)

• Ïîä³ë³òü ïðî÷èòàíèé òåêñò íà ñìèñëîâ³ ÷àñòèíè. Ñêëà-
ä³òü ³ çàïèø³òü ïðîñòèé ïëàí òåêñòó (ç 4-õ ïóíêò³â).

4 (ïî 1 á. 
çà êîæíèé 
ïðàâèëüíî 
ñôîðìó
ëüîâàíèé 
ïóíêò)

1.

Âèçíà÷òå ³ çàïèø³òü òåìó ïðî÷èòàíîãî òåêñòó.2. 1 (çà óìîâè 
ïðàâèëüíî¿ 
â³äïîâ³ä³)

3. Ïðî÷èòàíèé òåêñò â³äíîñèòüñÿ äî íàóêîâîãî ñòèëþ 
ìîâëåííÿ.

À. Òàê.              Á. Í³
• Äîâåä³òü ÷è ñïðîñòóéòå âèñëîâëåíó äóìêó ó äâîõ-òðüîõ 

ðå÷åííÿõ, íàâ³âøè äâà àðãóìåíòè.

3 (1 á. çà ïðà
âèëüíå âèçíà
÷åííÿ ñòèëþ 
– 2 á. + ïî 
1 á. çà êîæ
íèé ïðàâèëüíî 
ä³áðàíèé 
àðãó ìåíò)

¹  
ï/ï Áàëè
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4.

8.

9.

Âèïèø³òü ³ç ïðî÷èòàíîãî òåêñòó ÷îòèðè ä³ºïðèêìåòíèêè. 
Âèçíà÷òå ¿õ âèä, ÷àñ, ÷èñëî ³ ð³ä (ó îäíèí³).

4 (ïî 1 á. çà 
êîæíèé ïðà 
âè ëüíî ä³áðà 
íèé ³ ñõàðàê
òå  ðè  çîâàíèé 
ä³ºïðèê
ìåòíèê)

5. Çàïèø³òü òðè ñïîëó÷åííÿ ä³ºïðèêìåòíèê³â ç³ çâ’ÿçàíèìè 
ç íèìè ñëîâàìè, â ÿêèõ ä³ºïðèêìåòíèêè âæèò³ â 
ïåðåíîñíîìó çíà÷åíí³.

3 (ïî 1 á. çà 
êîæíèé ïðà
âèëüíî ä³áðà
íèé ä³ºïðèê
ìåòíèê)

6. 1 (çà óìîâè 
ïðàâèëüíî¿  
â³äïîâ³ä³)

7.

Ñëîâî çàéíÿòî:
À. Ä³ºïðèêìåòíèê         Á. Ôîðìà íà -íî, -òî
• Çàïèø³òü ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü. 

5 (ïî 1 á. çà 
êîæíó ïðà
âèëüíî óòâî
ðåíó ôîðìó)

Ñêëàä³òü ³ çàïèø³òü ø³ñòü ðå÷åíü ç îäèíè÷íèìè 
ä³ºïðèêìåòíèêàìè àáî ä³ºïðèêìåòíèêîâèìè çâîðîòàìè 
çà òåìîþ: «Äîëÿ ïîåòà» ³ îôîðì³òü ¿õ ó âèãëÿä³ 
çâ’ÿçíîãî âèñëîâëþâàííÿ.

3 (ïî 0,5 á. 
çà êîæíå 
ïðà âèëüíå 
íàïè ñàííÿ)

11. 1 (çà óìîâè 
ïðàâèëüíî¿ 
â³äïîâ³ä³)

12. 12 (ïî 2 á. çà 
êîæíå ïðà âèëü
íî ñêëàäåíå 
³ îôîðìëåíå 
ðå÷åííÿ)

Óòâîð³òü ³ çàïèø³òü óñ³ ìîæëèâ³ ôîðìè ä³ºïðèêìåòíèê³â 
â³ä ïîäàíèõ ä³ºñë³â.

Òðåìò³òè, çàìêíóòè, âè¿æäæàòè, çí³ÿêîâ³òè, ñêî¿òè.

Ñïèø³òü, ðîçêðèâàþ÷è äóæêè ³ âñòàâëÿþ÷è, äå ïîòð³áíî, 
ïðîïóùåí³ áóêâè.

(Íå) îöíå...èé, (íå) ñõèòíèé, í³êèì (íå) çàéìà...èé, äîñ³ 
(íå) îíîâëå...èé, (íå) çë÷...íèé, ïîêè ùî (íå) ïðî÷èòà...èé.

Ó âèä³ëåíîìó ðå÷åíí³ ä³ºïðèêìåòíèê âèêîíóº ñèíòàêñè÷íó 
ôóíêö³þ ïðèñóäêà.

À. Òàê.                        Á. Í³
•  Çàïèø³òü ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü. 

Äî ïîäàíèõ ä³ºïðèêìåòíèê³â äîáåð³òü ³ çàïèø³òü ÷åðåç 
ðèñêó àíòîí³ìè.

Ðîçêâ³òëèé, ñèäÿ÷èé, çá³ëüøåíèé, çàáóòèé, çðóéíîâàíèé. 

3 (ïî 0,5 á. 
çà êîæíó ïðà
âèëüíî óòâî
ðåíó ôîðìó)

Ïåðåïèø³òü ðå÷åííÿ, ðîçñòàâëÿþ÷è, äå ïîòð³áíî, ðîçä³-
ëîâ³ çíàêè.

Øåâ÷åíêî çíåñèëåíèé íåâîëåþ íà äàëåê³é ÷óæèí³ ïî-
âåðíóâñÿ äî Ïåòåðáóðãà. Âäàëèí³ âèäí³ëîñÿ ì³ñòî îñâ³òëåíå 
âîãíÿìè. Øåâ÷åíêî ïðèñ³â íà ùîéíî ïåðåêèíóòå öåáåðêî. 
Â³í óñì³õàºòüñÿ ùàñëèâîþ ðîçãóáëåíîþ ïîñì³øêîþ.

2 (ïî 0,5 á. 
çà êîæíèé 
ïðà âèëüíî 
âæè òèé 
ðîçä³ëîâèé 
çíàê)

10.

Çàâäàííÿ¹  
ï/ï Áàëè
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Äiºïðèñë³âíèê

 § 27. Äiºïðèñëiâíèê ÿê îñîáëèâà ôîðìà äiºñëîâà

Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Äîáåð³òü äî íüîãî íàçâó.
Ðàïòîì áëèñêàâêà ïðîðiçàëà òåìíå, â ñiðèõ êëóáàõ õìàð íåáî, i òàêèé 

äîù ïîëèâ, íiáè ði÷êè áóëè òàì íàãîði, i âñi âîíè ïîëèíóëè íà çåìëþ. 
×èæèõà ðîçïóñòèëà ñâî¿ êðèëà, ïiäãîðíóâøè ïiä íèõ äiòîê, à ñàìà 

ïðèòóëèëàñÿ äî ñòîâáóðà ÿëèíè.
Íàâiòü öÿ ñòàðà ÿëèíà ñòîãíàëà i ðèïiëà âiä æàõëèâî¿ áóði.
– Òðððèìàéñÿ! Òðððèìàéñÿ! – ÷óëîñÿ ïòàøöi, i âîíà, âñÿ ìîêðà, ïåðå-

ìåðçëà, òðèìàëàñÿ ç óñiõ ñâî¿õ ïòàøèíèõ ñèë.
«Òiëüêè á òàòî áóâ æèâèé i ïîâåðíóâñÿ», – äóìàëà âîíà, ìiöíiøå ïðè-

òóëÿþ÷è äî ñåáå ïòàøåíÿò.
– Ááóõ! – ç ñòðàøåííèì ãóðêîòîì óïàâ ñóñiäíié êëåí, à çà íèì çi ñòî-

ãîíîì, çëîìèâøèñü, óïàëà áåðiçêà.
– Òðððèìàéñÿ! Òðððèìàéñÿ! À ÿ âèòðèìàþ, – ðèïiëà ñòàðà ÿëèíà.

(За Î. ²âàíåíêî)

   Ïðî÷èòàéòå ðå÷åííÿ. Ïîðiâíÿéòå éîãî ç âiäïîâiäíèì ðå÷åííÿì iç òåêñòó. 
  ×èæèõà ðîçïóñòèëà ñâî¿ êðèëà, ïiäãîðíóëà ïiä íèõ äiòîê, à ñàìà ïðèòóëèëàñÿ 

äî ñòîâáóðà ÿëèíè.
   Ïåðåïèø³òü îáèäâà ðå÷åííÿ, ï³äêðåñë³òü ãîëîâí³ òà äðóãîðÿäí³ ÷ëåíè. Ç³ñòàâòå 

ð³çí³ ôîðìè ä³ºñëîâà ï³äãîðòàòè òà âèçíà÷òå ëåêñè÷íå çíà÷åííÿ, ãðàìàòè÷í³ 
îçíàêè, ñèíòàêñè÷íó ðîëü ³ áóäîâó êîæíîãî. Çðîá³òü âèñíîâîê, ùî öå çà ôîðìè. 
ßêà ç íèõ îçíà÷àº ãîëîâíó ä³þ, à ÿêà – äîäàòêîâó?

   Ç’ÿñóéòå, ÷è º ùå â òåêñòi äiºïðèñëiâíèêè. Ç ÿêèõ ÷àñòèí ñêëàäàºòüñÿ ñëîâî äiº-
ïðèñëiâíèê? Âèñëîâòå ñâîº ìiðêóâàííÿ ç ïðèâîäó öiº¿ íàçâè. Ùî îçíà÷àº äiºïðèñ
ëiâíèê? Íà ÿêi ïèòàííÿ âiäïîâiäàº? 

Ïðîàíàë³çóéòå òàáëèöþ. ßê³ îçíàêè ä³ºñëîâà ³ ïðèñë³âíèêà ïîºäíóº â ñîá³ ä³ºïðèñë³âíèê? 

Ùî 
îçíà÷àº

Íà ÿêi 
ïèòàííÿ 

âiäïîâiäàº

Ìîðôîëîãi÷íi îçíàêè

äiºñëîâà ïðèñëiâíèêà
Ñèíòàêñè÷íà 

ðîëü

äîäàòêîâó
äiþ àáî 
ñòàí

ùî ðîáëÿ÷è? 
ùî çðîáèâøè?

âèä 
(äîêîíàíèé i  
íåäîêîíàíèé):
çàêðèâàþ÷èñü 
çàêðèâøèñü

1) íåçìiííèé:
ïîáà÷èâøè, ñêóïàâøèñü, 
ïîëîõàþ÷è; 
2) ïîÿñíþþòü äiºñëîâî:
ñïóñòèâñÿ (ÿê?)
ïiäòðèìóþ÷è...   

âèêîíóº ðîëü
îáñòàâèíè:
äåðåâà 
çàòðåìòiëè, 
ñòðåïåíóëèñü, 
ðîçãîðíóâøè 
ëèñòî÷êè
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Äiºïðèñëiâíèê – öå îñîáëèâà íåçìiíþâàíà ôîðìà äiºñëîâà, ùî 
îçíà÷àº äîäàòêîâó äiþ àáî ñòàí i ìàº ìîðôîëîãi÷íi îçíàêè äiºñëîâà 
òà ïðèñëiâíèêà. Â ðå÷åííi âèêîíóº ðîëü îáñòàâèíè, íàçèâàº äîäàòêîâó 
ä³þ, ùî âêàçóº íà ÷àñ, ïðè÷èíó, óìîâó ÷è ñïîñ³á îñíîâíî¿ ä³¿, íàçâàíî¿ 
ïðèñóäêîì: Ëèñòêè ëåòÿòü, êèâàþ÷è ãiëëþ. (Ë. Êîñòåíêî) Çâåëè-
÷óþ÷è ëþäèíó, ïðèðîäà ðîáèòü ¿¿ ÷èñòiøîþ é äîáðiøîþ. (Ì. Ïðèøâií)

Äiºïðèñëiâíèêè áóâàþòü äîêîíàíîãî i íåäîêîíàíîãî âèäó: ïiäëå-
òiâøè (ùî çðîáèâøè?), ñòðèáàþ÷è (ùî ðîáëÿ÷è?). 

Çïîìiæ ïîäàíèõ ôîðì äiºñëîâà âèïèøiòü äiºïðèñëiâíèêè, ïîçíà÷òå êîðåíi i ñóôiêñè â íèõ.
Óìèâàòè, óìèòèé, óìèâàþ÷èñü, óìèâøèñü, óìèâàþñü; ðîçêàçóâàòè, 

ðîçêàçóþ÷è, ðîçêàçàíèé, ðîçêàçàâøè, ðîçêàçàíî; âiäiðâàòè, âiäiðâàíî, âiäið-
âàíèé, âiäiðâàâøè; ìîëîäiòè, ìîëîäiþ÷èé, ìîëîäiþ÷è.

  Íàçâ³òü ãðàìàòè÷í³ îçíàêè ä³ºïðèñë³âíèê³â, ñï³ëüí³ ç ä³ºñëîâîì ³ ïðèñë³âíèêîì.

Çàïèøiòü. Äî ÿêîãî ñòèëþ íàëåæàòü ïîäàíi ðå÷åííÿ? Çíàéäiòü äiºïðèñëiâíèêè i âñòà
íîâiòü, äî ÿêîãî äiºñëîâà âîíè â³äíîñÿòüñÿ (óñíî ñòàâòå ïèòàííÿ).
Âèâ÷èâøè áóäîâó òië, ìîæíà ïîÿñíèòè ¿õ âëàñòèâiñòü. Äèõàþòü ðîñëèíè, 

âáèðàþ÷è êèñåíü. Ïîòðàïëÿþ÷è ó âîëîãèé ́ ðóíò, ñïîðè ãðèáiâ ïðîðîñòàþòü. 
Ïîâiòðÿíi ìàñè, ïåðåìiøóþ÷èñü, äîâãî çáåðiãàþòü ñâî¿ âëàñòèâîñòi.

  ßê ìîæíà áóëî á âèðàçèòè öþ ñàìó äóìêó, íå âæèâàþ÷è äiºïðèñëiâíèêiâ?
   Çðîáiòü âèñíîâîê ùîäî çíà÷åííÿ äiºïðèñëiâíèêiâ ó ìîâëåííi.

Ñïèø³òü ðå÷åííÿ. Ï³äêðåñë³òü ï³äìåò ³ ïðèñóäîê, ç’ÿñóéòå, äî ãðóïè ÿêîãî ç ãîëîâíèõ 
÷ëåí³â ðå÷åííÿ íàëåæèòü îêðåìèé ä³ºïðèñë³âíèê òà ä³ºïðèñë³âíèê ðàçîì ³ç çàëåæíèìè 
â³ä íüîãî ñëîâàìè. Âèçíà÷òå ñèíòàêñè÷íó ðîëü ä³ºïðèñë³âíèêà ³ ä³ºïðèñë³âíèêà ç 
çàëåæíèìè ñëîâàìè.
×îðíîêîðèé ³ ñòàðåçíèé êè¿âñüêèé êàøòàí òèõî îõêàº, ïîõèòóþ÷è 

ðóêàìè ã³ëîê. Â³í ìîâáè õî÷å óäàðèòè òèìè ðóêàìè îá ïîëè, ïî÷óâøè ùîñü 
ó òðèâîæíîìó øåïîò³ â³òðó. (За ². Áàãðÿíèì) 

Ïðî÷èòàéòå óðèâîê iç îïîâiäàííÿ «Ïîëþâàííÿ ç ãîí÷èì ïñîì». Ïåðåêàæiòü òåêñò 
(ïèñüìîâî).
Ïðîáóäèâøèñü i ðîçïëþùèâøè î÷i, ÿ âæå õîòiâ çàáðåñòè ó âîäó. Ðàïòîì 

ïî÷óâ íà ïðîòèëåæíîìó áîöi îñòðîâà çâóê ìîòîðíîãî ÷îâíà. Ïðèäèâèâøèñü, 
ÿ ïîáà÷èâ, ÿê ïî ði÷öi ì÷èòü ãîëóáèé äþðàëåâèé ÷îâåí..., â ÿêîìó ñèäiëî 
òðîº ïàðóáiéêiâ, çàñìàãëèõ äî àíòðàöèòíîãî áëèñêó. 

Ñêóïàâøèñü, ÿ ïåðåâiðèâ ñíàñòi i çëîâèâ ñåáå íà òîìó, ùî ç òðèâîãîþ 
äóìàþ ïðî òîé ÷îâåí, ÿêèé ïðèñòàâàâ äî îñòðîâà òîäi, êîëè ÿ çàäðiìàâ.

...ß éøîâ ïî âèñîêié òðàâi, ãóñò³é i íåêîøåíié. Ïî÷óâñÿ äèâíèé çâóê, 
i öåé çâóê çìóñèâ ìåíå çóïèíèòèñü. ß çíîâ ðóøèâ, ïîëîõàþ÷è ìåòåëèêiâ, 
êîíèêiâ òà ìóðàøâó, ùî ïî÷ìàíiëè âiä ñïåêè.

Ó ðîçêóéîâäæåíîìó ãiëëi êóùà ëåæàâ ïîðàíåíèé ñîáàêà... 
(За ª. Ãóöàëîì)

 Ïiäêðåñëiòü äiºïðèñëiâíèêè. Óñíî âèçíà÷òå ìîðôîëîã³÷í³ îçíàêè ä³ºïðèñë³âíèê³â.
 Çðîáiòü ñèíòàêñè÷íèé àíàëiç ïåðøîãî ðå÷åííÿ.
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 § 28. Âèä ä³ºïðèñëiâíèêiâ, ¿õ òâîðåííÿ 

Ïðîàíàëiçóéòå òàáëèöþ. Ðîçêàæiòü çà íåþ, ÿê òâîðÿòüñÿ äiºïðèñëiâíèêè íåäîêîíàíîãî 
òà äîêîíàíîãî âèäó: âiä ÿêèõ îñíîâ òà çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ñóôiêñiâ.

Äiºïðèñëiâíèêè, óòâîðåíi  âiä äiºñëiâ íà -ñÿ (-ñü), çáåðiãàþòü 
ïîñòôiêñ -ñÿ (-ñü) ïiñëÿ -ó÷è (-þ÷è), -à÷è (-ÿ÷è), -âøè, -øè: íàâ÷à-
þòüñÿ – íàâ÷àþ÷èñü, çàäèâèòèñü – çàäèâèâøèñü.

Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Âèçíà÷òå éîãî òåìó òà iäåþ. Äîáåðiòü çàãîëîâîê.
Çäàâíà ðóøíèê ñóïðîâîäæóâàâ ëþäèíó âiä ñàìîãî íàðîäæåííÿ i äî 

ñìåðòi. Âiäçíà÷àþ÷è íàðîäæåííÿ äèòèíè, ðóøíèêàìè ïîâ’ÿçóâàëè êóìà 
i êóìó. Áðàâ iç ñîáîþ ìàìèí îáåðiã ñèí, âèðóøèâøè ç ðiäíî¿ äîìiâêè. 
Äîíüêà ïåðåâ’ÿçóâàëà ðóøíèêàìè ñâàòiâ, êîõàíîãî. Áóäóþ÷è õàòó, êðîêâó 
òåæ ïiäíiìàëè íà ïîëîòíÿíèõ ðóøíèêàõ. Íåõòóþ÷è öèìè çâè÷àÿìè, ìè 
ïåðåðèâàºìî ñâîºðiäíèé ëiòîïèñ æèòòÿ.

Êðêâà – ÷àñòèíà áóäiâëi (ñòðîïëî), äâà áðóñè, íà ÿêèõ òðèìàºòüñÿ äàõ.  

  Âèïèøiòü äiºïðèñëiâíèêè, ïîçíà÷òå ¿õ ñóôiêñè, âèçíà÷òå âèä.
  Ó âèäiëåíèõ ñëîâàõ íàçâiòü i îá´ðóíòóéòå îðôîãðàìè. 

Çàâäàííÿ-çìàãàííÿ. Çàïèøiòü îêðåìî äiºïðèñëiâíèêè íåäîêîíàíîãî i äîêîíàíîãî 
âèäó, äîäàþ÷è ôîðìó äiºñëîâà, âiä ÿêîãî óòâîðèâñÿ äiºïðèñëiâíèê. Ïîÿñíiòü, ÷îìó 
âèêîðèñòîâóºòüñÿ ñàìå òàêèé ñóôiêñ äëÿ òâîðåííÿ âiäïîâiäíîãî äiºïðèñëiâíèêà.

Çðàçîê. Âèñÿ÷è – âèñÿòü, çìîâ÷àâøè – çìîâ÷àòè.

Âèãîòîâëÿþ÷è, çàõîâàâøè, ïîêîõàâøè, â’ÿæó÷è, îäÿãàþ÷è, ïðîâîä-
æàþ÷è, îæèâàþ÷è, ïðîìîâèâøè, âèøèâøè. 

Óòâîðiòü âiä ïîäàíèõ äiºñëiâ äiºïðèñëiâíèêè. Çàïèøiòü, ïîçíà÷àþ÷è ñóôiêñè, çà äî
ïîìîãîþ ÿêèõ äiºïðèñëiâíèêè óòâîðèëèñÿ. 

Çðàçîê. Âîäÿòü – âîäÿ÷è; íàïèñàòè – íàïèñàâøè.

Âèøèâàþòü, çáóäóâàòè, ïðèêðàñèòè, ìàëþþòü, äàðóþòü, ïðèâàáèòè, 
ñëóæàòü, çãàäàòè, áàâëÿòü.

 Óâåäiòü óòâîðåíi äiºïðèñëiâíèêè â ñëîâîñïîëó÷åííÿ.

Äiºïðèñëiâíèêè íåäîêîíàíîãî âèäó Äiºïðèñëiâíèêè äîêîíàíîãî âèäó

âiä îñíîâè 
iíôiíiòèâà 

äîêîíàíîãî 
âèäó

âiä îñíîâè 
äiºñëîâà 
òåïåðiø- 

íüîãî ÷àñó

çà 
äîïîìî-

ãîþ 
ñóôiêñ³â

óòâîðåíi
 äiºïðèñëi â íèêè

óòâîðåíi 
äiºïðèñëiâ-

íèêè

çà 
äîïîìî-

ãîþ 
ñóôiêñ³â

êàæóòü
ñïiâàþòü
êóïàþòüñÿ   
ñëóæàòü 
ñèäÿòü 

ó÷è
þ÷è 
þ÷è(ñü)
à÷è
ÿ÷è 

âiä I äiºâiäìiíè: 
êàæó÷è, ñïiâàþ÷è 
êóïàþ÷èñü
âiä II äiºâiäìiíè: 
ñèäÿ÷è,ñëóæà÷è 

ïðî÷èòàòè
çìîðèòèñь
äîïîìîãòè

âøè
âøè
øè

ïðî÷èòàâøè
çìîðèâøèñü
äîïîì³ãøè
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Ïåðåïèøiòü, çàìiíèâøè äiºñëîâà, ùî â äóæêàõ, äiºïðèñëiâíèêàìè. Âèçíà÷òå âèä 
óòâîðåíèõ äiºïðèñëiâíèêiâ. 
(Ãîòóþòüñÿ) äî Ðiçäâà ÷è Âåëèêîäíÿ, ãîñïîäèíÿ ïðèêðàøàëà õàòó 

ðóøíèêàìè. Æiíêè i äiâ÷àòà çàìîâëÿëè çëi ñèëè, (âèìåðåæóþòü) çàêëèíàííÿ 
íà ïîëîòí³. Áiëÿ êàðòèí, äçåðêàë, ðàìîê ç ôîòîãðàôiÿìè âiøàëè, (ïðèêðàñèòè) 
ùå é ìåðåæèâîì, êiëêîâi ðóøíèêè. Â äàâíèíó ðóøíèêè âèøèâàëè, (âèêî-
ðèñòîâóþòü) ïåðåâàæíî ÷îðíèé i ÷åðâîíèé êîëüîðè. 

  Ïiäêðåñëiòü äiºñëîâàïðèñóäêè, äî ÿêèõ âiäíîñÿòüñÿ äiºïðèñëiâíèêè.
  Äîñë³ä³òü, ÿê ä³ºïðèñë³âíèêè ñïiââiäíîñÿòüñÿ çà ÷àñîì ç äiºñëîâàìèïðèñóäêàìè.

Äiºïðèñëiâíèêè íåäîêîíàíîãî âèäó îçíà÷àþòü äîäàòêîâó äiþ, ùî 
âiäáóâàºòüñÿ îäíî÷àñíî ç ãîëîâíîþ äiºþ, âèðàæåíîþ äiºñëîâîì-ïðè-
ñóäêîì: Äîñëiäæóþ÷è ëiòåðàòóðó, ìè äiçíàëèñÿ, ùî â óêðà¿íñü êîìó 
ìèñòåöòâi âèøèâêè ðóøíèêà iñíóº 50 âèäiâ ðóøíèêîâèõ øâiâ.

Äiºïðèñëiâíèêè äîêîíàíîãî âèäó îçíà÷àþòü äîäàòêîâó äiþ, ÿêà 
âiäáóëàñÿ àáî â³äáóäåòüñÿ ðàíiøå âiä ãîëîâíî¿ äi¿, âèðàæåíî¿ ä³ºñëî-
âîì-ïðèñóäêîì: Âèêîðèñòàâøè ãëàäü òà õðåñòèê, âèøèâàëüíèöÿ 
çâåðòàëàñü iíîäi äî êà÷àëî÷êè, êðèâóëüêè, øòàïîâêè òà ìåðåæàííÿ.

Ñêëàäiòü i çàïèøiòü òâiðìiíiàòþðó ïðî ðîëü ðóøíèêà â æèòòi ëþäèíè. Îçàãëàâòå éîãî. 
Ïiäêðåñëiòü äiºïðèñëiâíèêè, âèçíà÷òå ¿õ âèä. Ç’ÿñóéòå, ÿê âîíè ñïiââiäíîñÿòüñÿ ç 
äiºñëîâàìèïðèñóäêàìè. 

 § 29. Ä³ºïðèñë³âíèêîâèé çâîðîò 

Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Âèçíà÷òå éîãî òåìó òà iäåþ. Äîáåðiòü çàãîëîâîê.
Êîæåí ç íàñ º ïðåäñòàâíèêîì òðüîõ âåëèêèõ ðîäiâ – ñâîº¿ ðîäèíè, ñâîãî 

ñåëà i ñâîãî íàðîäó. Ðîçãëÿäàþ÷è ñâié ðiä, ìè ïîðiâíþºìî ñåáå ç äåðåâîì. 
Ïîøêîäèâøè êîðiíü, äåðåâî çàâ’ÿíå, óñîõíå. Êîðiííÿ, ïiäòðèìóþ÷è ñòîâáóð, 
äàº äåðåâó âîäó, ñèëó çåìëi. 

Äiòè – ìàëåíüê³ ëèñòî÷êè íà äåðåâi, ãiëêè – òàòî é ìàìà, ñòîâáóðè – íàøi 
áàáóñÿ i äiäóñü, à êîð³ííÿ – ïðàäiäè, ÿêi æèëè ñòî ÷è äâiñòi ðîêiâ òîìó. Êîðiííÿ 
íàøîãî ðîäîâiäíîãî äåðåâà äàº íàì ïàì’ÿòü, ïiäæèâëþþ÷è çâ’ÿçîê ïîêîëiíü. 
Ñâîº ðîäîâå äåðåâî, âøàíîâóþ÷è, îáåðiãàþ÷è âiä âñüîãî çëîãî, ìàº i íàø íàðîä.

  Ðîçêàæiòü ïðî ñâié ðîäîâiä.
  Çíàéäiòü äiºïðèñëiâíèêè i ç’ÿñóéòå, ïðè ÿêèõ ³ç íèõ º çàëåæíi ñëîâà, ïðè ÿêèõ – çàëåæíèõ 

ñëiâ íåìàº. ßê âèäiëÿþòüñÿ îäèíè÷í³ äiºïðèñëiâíèêè òà ä³ºïðèñë³âíèêè iç çàëåæíèìè 
ñëîâàìè ó âèìîâi? ßê âîíè âèäiëåíi íà ïèñüìi? ßêèì ÷ëåíîì ðå÷åííÿ âîíè âèñòóïàþòü?  

Äiºïðèñëiâíèê ðàçîì iç çàëåæíèìè âiä íüîãî ñëîâàìè íàçèâàºòü-
ñÿ äiºïðèñëiâíèêîâèì çâîðîòîì. Â óñíîìó ìîâëåííi âií âèä³ëÿºòüñÿ 
ïàóçàìè, à íà ïèñüìi – êîìàìè. Îäèíè÷íèé äiºïðèñëiâíèê òàêîæ 
âiäîêðåìëþºòüñÿ ó âèìîâ³ ³ íà ïèñüì³: Ëþäèíà, âiäðèâàþ÷èñü âiä 
ñâîº¿ çåìëi, âiä ñâîãî íàðîäó, ãèíå. Âiäïî÷èâøè, áàáóñÿ ïðîäîâæèëà 
ïîëîòè ãîðîä. 

Äiºïðèñëiâíèêîâèé çâîðîò º çàâæäè îäíèì ÷ëåíîì ðå÷åííÿ.
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Âèðàçíî ïðî÷èòàéòå óðèâîê, ïðàâèëüíî iíòîíóþ÷è ðå÷åííÿ ç äiºïðèñëiâíèêîâèìè 
çâîðîòàìè òà îäèíè÷íèìè äiºïðèñëiâíèêàìè. Ïîÿñí³òü âæèâàííÿ ðîçäiëîâèõ çíàêiâ. 
ßêèìè ÷ëåíàìè ðå÷åííÿ âèñòóïàþòü äiºïðèñëiâíèêîâi çâîðîòè òà îäèíè÷íi äiºïðèñëiâíèêè?
Âiéñüêî ïîëüñüêå âæå ñïàëî. Òiëüêè âàðòîâi, ïåðåãóêóþ÷èñü, ÷àòóâàëè 

ïî áàøòàõ, çìàãàþ÷èñü ç äðiìîòîþ.
Çàïîðîæöi îáëÿãëè Êîäàê ç óñiõ áîêiâ. Áåç ãîìîíó, áåç ãàëàñó íàáëè-

æàëèñÿ êîçàêè ç áîêó Äíiïðà, äðÿïàþ÷èñü ïî ñêåëi. Ïðèïàäàþ÷è äî çåìëi, 
ðóõàëèñü âîíè ç áîêó áàéðàêó.

Ñêîðî ó Êîäàêó çàïàëàëè áóäèíêè. Âåëèêå ïîëóì’ÿ, ñêàæåíiþ÷è, 
îñâiòèëî êðèâàâó áîðîòüáó áðàòíiõ íàðîäiâ, ùî íå âìiëè ïîðîçóìiòèñÿ i 
æèòè ó çãîäi.

(За À. Êàùåíêîì)

  Ïîÿñí³òü çíà÷åííÿ ñë³â ÷àòóâàòè, áàéðàê.
  ²ç ÿêîãî òâîðó öåé óðèâîê? Ùî âàì âiäîìî ïðî âiéñüêîâi ïîõîäè êîçàêiâ?

  Ðîçêàæiòü ïðî îñîáëèâîñòi ïîáóòó êîçàêiâ, ïðî ãåòüìàíiâ êîçà÷÷èíè.

Äiºïðèñëiâíèêîâi çâîðîòè i îäèíè÷íi äiºïðèñëiâíèêè âèäiëÿþòüñÿ 
êîìàìè íà ïî÷àòêó, â ñåðåäèí³ ³ ê³íö³ ðå÷åííÿ:

– – – –,...   ...,– – – –,...   ...,– – – – . 
Îäèíè÷íèé äiºïðèñëiâíèê, ÿêèé ñòî¿òü ïiñëÿ ïðèñóäêà i âiäïî-

âiäàº íà ïèòàííÿ ÿê?, òà ôðàçåîëîãiçì iç äiºïðèñëiâíèêîì íà ïèñüìi 
íå âiäîêðåìëþþòüñÿ: Ñïiâàþòü iäó÷è äiâ÷àòà. (Ò. Øåâ÷åíêî) Ïðàöþ-
âàòè çàñóêàâøè ðóêàâà.

Ïóíêòîãðàìà
Êîìà ïðè ä³ºïðèñë³âíèêîâîìó çâîðîò³. 

Ïåðåïèøiòü, âñòàâëÿþ÷è íà ìiñöi êðàïîê ïîòðiáí³ áóêâè. Ó êîæíîìó ðå÷åííi çàìiíiòü 
âèäiëåíå äiºñëîâîïðèñóäîê âiäïîâiäíèì äiºïðèñëiâíèêîì. Âiäîêðåìòå äiºïðèñëiâíèê 
â ñåðåäèíi ðå÷åííÿ, íà ïî÷àòêó éîãî òà â êiíöi.
Çðàçîê. Îäðàçó çà ãîðîäîì ïî÷èíàºòüñÿ ëóã, à  äàëi òå÷å, çâèâàºòüñÿ 

çàìðiÿíà ði÷êà. – Îäðàçó çà ãîðîäîì ïî÷èíàºòüñÿ ëóã, à äàëi òå÷å, çâèâàþ÷èñü, 
çàìðiÿíà ði÷êà.

1. Äåðåâà çàòð...ìòiëè, ñòð...ï...íóëèñü, ðîçã...ðíóëè ëèñòî÷êè. 2. À êîëîñ, 
âèêóïàíèé ñîíöåì, âêë...íÿºòüñÿ íèâi, òî ò...ìíiº, òî ïðîñâiòëþºòüñÿ. 
3. Ïàõíå ì’ÿòà, õëiáà ðàäiþòü, öâiòóòü. 4. Óæå ï’ÿòèé äåíü íå ñò...õàþòü, 
ãóðê...òÿòü ïî âóëèöÿõ, ò...÷óòü ëþäñüêi ïîòîêè. 5. Äiâ÷àòà çà÷...ïàþòü 
Ìèêîëó, æàðòóþòü, à âií ñòî¿òü, ïîõíþïèâñÿ.

  Çðîáiòü ñèíòàêñè÷íèé ðîçáið áóäüÿêèõ äâîõ ðå÷åíü.

Ç ïîäàíèìè ôðàçåîëîãi÷íèìè çâîðîòàìè ñêëàäiòü ðå÷åííÿ. ×è ïîñòàâèòå âè ïåðåä 
íèìè êîìè? Äiºïðèñëiâíèêè îõàðàêòåðèçóéòå ÿê îñîáëèâó ôîðìó äiºñëîâà.
Áiãòè íå ÷óþ÷è íiã. Ãîâîðèòè íå ïåðåâîäÿ÷è ïîäèõó. Ïðàöþâàòè íå 

ïîêëàäàþ÷è ðóê. Ñèäiòè çãîðíóâøè ðóêè. Áðåõàòè íå ìîðãíóâøè îêîì.
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Ïðî÷èòàéòå ðå÷åííÿ. Ç ÿêîãî òâîðó ¿õ óçÿòî? Ñïèøiòü, âñòàâëÿþ÷è íà ìiñöi êðàïîê 
iìåíà äiéîâèõ îñiá. Ðîçñòàâòå ðîçäiëîâi çíàêè, îá´ðóíòóéòå ¿õ âæèâàííÿ.
...  ñòðèáíóâ íà ëiä i ïðîáóþ÷è éîãî ïîòîïàâ íîãàìè. Íà áåðåçi âñi 

ïðèòèõëè ñëiäêóþ÷è çà îä÷àÿííèì... . ... àæ çàäèõàâñÿ äèâëÿ÷èñü ÿê Ôåäüêî 
ïåðåáèðàâñÿ ïî êðèæèíàõ. Âií íi÷îãî íiêîìó íå êàæó÷è õóòåíüêî ñêèíóâ 
êàëîøi, ñòðóñèâ ðàíåöü ç ïëi÷ íà çåìëþ i ïiäiéøîâ äî ... . ... óæå âèïóñòèâ 
ïàëèöþ ç ðóê i õóêàâ íà ÷åðâîíi ïàëüöi îáëèâàþ÷è ¿õ ñëüîçàìè. 

... âiäiéøîâøè âiä âiêíà ïåðåêðóòèâñü íà îäíié íîçi i ïiøîâ ãðàòèñÿ ç 
÷èæèêîì. 

(За Â. Âèííè÷åíêîì)

  ßê âè îö³íþºòå â÷èíîê Òîë³? ×îìó? 
  Çíàéäiòü ðå÷åííÿ, â ÿêèõ äiºïðèñëiâíèêîâèé çâîðîò âiäïîâiäàâ áè òàêèì ñõåìàì:  

1) ...,–.–.–.–,... . 2) ...,–.–.–.– . 3) –.–.–.–,... .  
  Çðîáiòü ðîçáið âèäiëåíèõ ñëiâ çà áóäîâîþ.

§ 30. Êóëüòóðà ìîâëåííÿ. Ïðàâèëüíå âèêîðèñòàííÿ 
ä³ºïðèñë³âíèê³â ó ìîâëåíí³

Äîäàéòå äî äiºïðèñëiâíèêîâîãî çâîðîòó îäíå iç äâîõ ðå÷åíü. Ïàì’ÿòàéòå: äîäàòêîâà 
äiÿ âèêîíóºòüñÿ òiºþ æ îñîáîþ, ùî é îñíîâíà.
Ñiâøè çà ðîÿëü... à) çàáðèíiëè çâóêè âàëüñà; á) âîíà çàãðàëà âàëüñ.
Çáèðàþ÷èñü ó ïîõiä ... à) õëîïöi ïðîäóìàëè âñi äåòàëi ïîäîðîæi; á) íà 

ñâiòàíêó áóëî ïðèçíà÷åíî çáîðè.
Îòðèìàâøè ëèñòà âiä ïîäðóãè... à) ðàäiñòü îõîïèëà ìåíå; á) ÿ äóæå 

çðàäiëà.
Íàáèðàþ÷è øâèäêiñòü... à) ïîòÿã âèéøîâ ç òóíåëþ; á) òåëåãðàôíi ñòîâïè 

ïðîáiãàëè îäèí çà îäíèì.
Âèêîòèâøèñü ç-çà ãið... à) âiäðàçó ïîñâiòëiøàëî; á) ñîíöå îñâiòèëî 

âåðõiâêè äåðåâ.
Ñiâøè çà êíèæêó ... à) éîìó íi÷îãî íå áóëî ÷óòè;  á) âií óæå íå ÷óâ íi÷îãî.
Ïðàöþþ÷è íàïîëåãëèâî ... à) âií çàêií÷èâ ñâîþ ðîáîòó ðàíiøå íà äâi 

ãîäèíè; á) ðîáîòà áóëà çàêií÷åíà íà äâi ãîäèíè ðàíiøå.

Çàïèøiòü ðå÷åííÿ, â³äðåäàãóâàâøè ¿õ. Ï³äêðåñë³òü ä³ºïðèñë³âíèêîâ³ çâîðîòè. 
1. Äîïîìàãàþ÷è îäèí îäíîìó, ó íàøîìó êëàñi íåìà âiäñòàþ÷èõ.
2. Ïîâåðíóâøèñü çi øêîëè, éîãî çóñòðiâ ñîáàêà.
3. ²äó÷è ïî êîðèäîðó, äâåði âiä÷èíèëèñü. 
4. ×èòàþ÷è îïîâiäàííÿ, ñåðöå íàïîâíþºòüñÿ áîëåì. 
5. Çàêií÷èâøè ðîáîòó, ïî÷àâ iòè äîù.
6. Ïiäáiãàþ÷è äî ôiíiøó, íàì àïëîäóâàëè ãëÿäà÷i. 

Ñêëàäiòü ðå÷åííÿ ç ïîäàíèìè äiºïðèñëiâíèêîâèìè çâîðîòàìè.
Çàìèñëèâøèñü íàä ñâî¿ì êîð³ííÿì, ñêëàäàþ÷è ëiòîïèñ æèòòÿ, âiäçíà-

÷èâøè ïîâàæíó ëþäèíó.
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Ïðî÷èòàéòå ðå÷åííÿ. Ïåðåáóäóéòå ¿õ, çàìiíèâøè îäíå iç äiºñëiâïðèñóäêiâ äiºïðèñ
ëiâíèêîì òàê, ùîá ïåðåäàòè ÷àñ, ïðè÷èíó, óìîâó.

Çðàçîê. Ïiñëÿ òîãî, ÿê ñóïóòíèêè ïîáà÷èëè ãðîçîâi õìàðè, âîíè óâiéøëè 
äî õàòè. – Ïîáà÷èâøè ãðîçîâi õìàðè, ñóïóòíèêè óâiéøëè äî õàòè.

1. Âîíà ïî÷óëà ãàëàñ íàäâîði i ïiäiéøëà äî âiêíà. 2. Ó÷åíü íå ìiã 
âiäïîâiñòè, òîìó ùî íå çðîçóìiâ çàïèòàííÿ. 3. ßêáè ÿ íå çíàëà Âàñ, ÿ á 
íå íàñìiëèëàñü çâåðíóòèñÿ ç òàêèì ïðîõàííÿì. 4. Îñêiëüêè â íàñ íå áóëî 
âiäîìîñòåé ïðî åêñïåäèöiþ, ìè ïî÷àëè õâèëþâàòèñÿ. 5. Ðiêà ãëóõî ãóðêî÷å, 
êîëè ïåðåìåëþº âñå â ãëèáèíi íà êàì’ÿíèõ ñâî¿õ æîðíàõ.

²ç ïîäàíèõ ñëiâ óòâîðiòü ñëîâîñïîëó÷åííÿ äiºïðèñëiâíèêà ³ç çàëåæíèìè ñëîâàìè. 
Âèçíà÷òå, ÿêîãî âiäìiíêà âèìàãàº äiºïðèñëiâíèê. Íàçâiòü âèä i ñóôiêñ óòâîðåíîãî 
äiºïðèñëiâíèêà.
Ïðîáà÷èòè, òè; ãîâîðÿòü, óêðà¿íñüêèé, ìîâà; ðàäiþòü, ç, óñïiõè; íàñëi-

äóþòü, ó÷èòåëü; ïîâåðíóòèñÿ, î ïåðøèé, ãîäèíà; íàâ÷àþòüñÿ, ìîâà, êðåñëåí-
íÿ, ìèñòåöòâî; îïàíóâàòè, ïðîãðàìà. 

  Ñêëàäiòü 3 ðå÷åííÿ òàê, ùîá äiºïðèñëiâíèêîâèé çâîðîò ñòîÿâ íà ïî÷àòêó, â ñåðåäèíi 
i â êiíöi ðå÷åííÿ. Îá´ðóíòóéòå âæèâàííÿ ðîçäiëîâèõ çíàê³â. 

Ïðî÷èòàéòå óðèâîê ç «Ïðèò÷i ïðî æèòòÿ» ². Ôðàíêà. Ïåðåïèøiòü, âñòàâëÿþ÷è íà ìiñöi 
ïðîïóñêiâ ïîòðiáíi çà çì³ñòîì äiºïðèñëiâíèêè ç äîâiäêè.
Áóëî ñå â ²íäi¿. Ñòåïîì áåçëþäíèì éøîâ ÷îëîâiê. ² âðàç íàïàâ íà íüîãî 

ãîëîäíèé ëåâ.  ... çâiðþêó ùå çäàëåêà, ... ðèê ¿¿, ïî÷àâ òiêàòè ÷îëîâiê ùîäóõó. 
..., íàñêî÷èâ â³í íàðàç íà ãëèáî÷åíüêó áàëêó. Íå áóëî ÷àñó âåðòàòèñü, íå 
áóëî äå ñêðèòèñü, à çâið âæå áëèçüêî. Áà÷èòü ÷îëîâiê, ùî çî ñòiíè áåçîäíi, 
çî ñòðiìêîãî ñêàëüíîãî îáðèâó õóäà áåðiçêà â ùiëèíi âèðîñëà é âåðøîê 
çåëåíèé ïîíàä áåçîäíþ ê ñîíöþ ïiäiéìàº. Íå äîâãî ..., âií â÷åïèâñÿ çà òó 
áåðiçêó; ... ðóêàìè çà ïåíü ¿¿, ïîâèñ íàä ãèðëîì òåìíèì, àæ ïîêè, ... òàì 
íîãàìè, íà ùîñü òâåðäîãî êðèõòó íå îïåðñÿ. 

Äîâ³äêà. Äóìàþ÷è, äåðæà÷èñü, áîâòàþ÷è, ïîáà÷èâøè, òiêàþ÷è, ïî÷óâøè.

Áåçäíÿ – äóæå âåëèêà ãëèáèíà, ïðîâàëëÿ.
Ãðëî – ì³ñöå, äå ð³÷êà âïàäàº â îêåàí, ìîðå, îçåðî àáî â ³íøó ð³÷êó: 

äåëüòà, óñòÿ, ðóêàâ.

  Ïîÿñíiòü âæèâàííÿ ðîçäiëîâèõ çíàêiâ.
  Ñêëàäiòü óñíå îïîâiäàííÿ ïðî ïðèãîäó, ÿêà òðàïèëàñü ó âàøîìó æèòòi, âæèâàþ÷è 

äiºïðèñëiâíèêè òà äiºïðèñëiâíèêîâi çâîðîòè. 

 § 31. Ïðàâîïèñ äiºïðèñëiâíèêiâ. Íå ç äiºïðèñëiâíèêàìè 

Ñïèøiòü. Ïðèãàäàéòå ïðàâèëà íàïèñàííÿ íå ç äiºñëîâàìè. Ñàìîñòiéíî çðîáiòü âèñíîâîê 
ïðî íàïèñàííÿ íå ç äiºïðèñëiâíèêàìè. Ïåðåâiðòå ñåáå çà ïîäàíèì íèæ÷å ïðàâèëîì.
Íå çàñâî¿òè – íå çàñâî¿âøè; íå áåðóòüñÿ – íå áåðó÷èñü; íåâîëÿòü – 

íåâîëÿ÷è.
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×àñòêà íå ç äiºïðèñëiâíèêàìè ïèøåòüñÿ îêðåìî: íå ïðèäáàâøè, 
íå îáðàæàþ÷è.

Ðàçîì íå ïèøåòüñÿ ç äiºïðèñëiâíèêàìè òîäi, êîëè áåç íå äiºïðèñ-
ëiâíèê íå âæèâàºòüñÿ: íåäîáà÷àþ÷è, íåíàâèäÿ÷è.

Îðôîãðàìà
Íå ç äiºïðèñëiâíèêîì: 

íå ÷èòàþ÷è, íåõòóþ÷è.

Ñïèøiòü ïðèñëiâ’ÿ, ðîçêðèâàþ÷è äóæêè i âñòàâëÿþ÷è íà ìiñöi êðàïîê ïîòðiáíi áóêâè. 
Ïîÿñíiòü íàïèñàííÿ íå ç äiºñëiâíèìè ôîðìàìè.
1. (Íå) âçÿâøèñü çà ñîêèðó, õàòè (íå) ïîñòàâèø. 2. (Íå) ñïèòàâøè áðîäó, 

(íå) ëiçü ó âîäó. 3. (Íå) áåðè íi÷îãî ÷óæîãî, (íå) áóä...ø áîÿòèñÿ íiêîãî. 
4. (Íå) ïîäóìàâøè, êiëî÷êà (íå) çàñòðóæ...ø. 5. (Íå) âä...ðæàâøèñü çà 
ãðèâó, çà õâiñò (íå) âä...ðæ...øñÿ. 6. (Íå) îáìî÷èâøèñü, ðèáè (íå) ñïiéìàòè. 
7. (Íå) âêóñèâøè ãiðêîãî, (íå) çíàòèìåø öiíè ñîëîäêîãî.

Âiä ïîäàíèõ äiºñëiâ óòâîðiòü äiºïðèñëiâíèêè. Çàïèøiòü ¿õ ç íå ðàçîì ÷è îêðåìî. 
Îá´ðóíòóéòå íàïèñàííÿ.
Íå çiìêíóòè, íå ïîñiÿòè, íå çíàþòü, íåñëàâëÿòü, íåõòóþòü, íåç÷óòèñÿ, 

íåäîîöiíèòè, íåïîêîÿòüñÿ, íåñòÿìèòèñÿ, íåâîëÿòü. 

  Ïîÿñíiòü, ÷îìó âè óòâîðèëè äiºïðèñëiâíèêè ÿê äîêîíàíîãî, òàê i íåäîêîíàíîãî 
âèäó. Âiä ÷îãî öå çàëåæèòü? 

  Óòâîðåí³ ä³ºïðèñë³âíèêè ââåä³òü ó ñëîâîñïîëó÷åííÿ (óñíî). 

Ñïèøiòü, âèäiëÿþ÷è ñóôiêñè äiºïðèñëiâíèêiâ. Çðîáiòü âèñíîâîê ïðî òå, ÿêèé ãîëîñíèé 
çâóê âèìîâëÿºòüñÿ ó êiíöi äiºïðèñëiâíèêîâèõ ñóôiêñ³â i ÿêîþ áóêâîþ âií ïîçíà÷àºòüñÿ.
Áà÷à÷..., ïàëàþ÷..., çâåðòàþ÷...ñü, êàæó÷..., çàñâî¿âø..., æàðòóþ÷..., 

äî÷åêàâø...ñü. 

1. Ó êiíöi âñiõ äiºïðèñëiâíèêîâèõ ñóôiêñiâ âèìîâëÿºòüñÿ çâóê 
[è], ÿêèé ïîçíà÷àºòüñÿ áóêâîþ è. 

2. Äiºïðèñëiâíèêè íà ÷è íå ñëiä çìiøóâàòè ç äiºïðèêìåòíèêàìè 
i ïðèêìåòíèêàìè íà ÷i â íàçèâíîìó âiäìiíêó ìíîæèíè. Ïîðiâíÿéòå: 
×åðâîíÿñòi õìàðè íåðóõîìî ñòîÿëè íàä çåìëåþ, ïàëàþ÷è â ñîíÿ÷íîìó 
ïðîìiííi. (Þ. Ìóøêåòèê) Ïàëàþ÷i êðîêâè ðóõíóëè ïiä îäíîñòàéíèì 
íàòèñêîì. (Ì. Êîöþáèíñüêèé) 

Îðôîãðàìà
Áóêâà è ó ñóôiêñàõ äiºïðèñëiâíèêiâ: 

íàïèñàâøè, çíàþ÷è.

Ïðî÷èòàéòå óðèâîê.
Âèêîíóþ÷... ó ñóïðîâîäi áàíäóðè äóìè òà ïiñíi, îñïiâóþ÷... ãåðî¿â 

âèç âîëüíî¿ áîðîòüáè, êèäàþ÷... çàêëèêè äî ïîâñòàííÿ, çàïàëþþ÷... íà 
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ïåðåìîãó, êîáçàði ïiäiéìàëè íàðîä íà áîðîòüáó ïðîòè iíîçåìíîãî ïàíóâàííÿ, 
êðiïîñíèöüêîãî ãíiòó. (Î. Àïàíîâè÷)

 ßêà ðîëü êîáçàðiâ ó ïðîáóäæåííi íàöiîíàëüíî¿ ñàìîñâiäîìîñòi óêðà¿íñüêîãî íàðîäó? 
 Ñïèøiòü, âñòàâëÿþ÷è ïðîïóùåíi áóêâè. Âèäiëiòü ñóôiêñè äiºïðèñëiâíèêiâ. 

Ïåðåïèøiòü. Âñòàâòå  áóêâè è, i ó äiºïðèêìåòíèêàõ òà äiºïðèñëiâíèêàõ.
1. Âàì ñåðïè i êîñè â ðóêè, i ìå÷i ñòàëüíi ìîãó÷... äàëè áóði-çàâiðþõè, 

ùîá ãóëÿëè òóò, ðåâó÷... . (ß. Êóïàëà) 2. Çàãðàé, ñèâèé Äíiïðå, âiòðàìè 
ïîäìè, ùîá áà÷èëè ìè òâî¿ õâèëi ðåâó÷... . (À. Ìàëèøêî) 3. Ïîâiòðÿ ñòî¿òü 
íåðóõîìî, ÿê âîäè ñòîÿ÷... . (Ëåñÿ Óêðà¿íêà) 4. Äåÿêi ñiëè íà áóðåëîìi, 
äåÿêi ñëóõàëè ñòîÿ÷... . (Î. Ãîí÷àð) 5. Ðåéêè, ÷îðíi òà ïîõìóði â íåãîäó i 
áëèñêó÷... òà ìiíëèâi ïîãîæî¿ äíèíè, ïåðåòèíàëè ïîëå íàâïië, íàáëèæàþ÷...ñü 
âiä îäíîãî îáðiþ i òiêàþ÷... äî äðóãîãî. (ª. Ãóöàëî)

  Çðîáiòü àíàëiç âèäiëåíèõ ñëiâ çà áóäîâîþ. 
  Çà ïîäàíèì íèæ÷å çðàçêîì ðîçáåðiòü äâà äiºïðèñëiâíèêè  ÿê  îñîáëèâ³ ôîðìè 

ä³ºñëîâà. 

Ðîçáið äiºïðèñëiâíèêà ÿê îñîáëèâî¿ ôîðìè äiºñëîâà

Ïîñëiäîâíiñòü ðîçáîðó
 1. Ñëîâî.
 2. Ôîðìà ÿêî¿ ÷àñòèíè ìîâè.
 3. Âèä. 
 4. Ñèíòàêñè÷íà ðîëü.
 5. Îðôîãðàìà. Ïóíêòîãðàìà.

Â òðèâîçi é ëþáîâi, â çàìèëóâàííi é íàäi¿ âäèâëÿþòüñÿ ìàòåði â ñâî¿õ 
äiòåé, ñïîäiâàþ÷èñü i ïðàãíó÷è ùàñòÿ äëÿ íèõ. (Î. Ñèçîíåíêî)

Çðàçîê ðîçáîðó

                    óñíîãî                       ïèñüìîâîãî

Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Äî ÿêîãî ñòèëþ ³ òèïó ìîâëåííÿ âií âiäíîñèòüñÿ? 
Ñîíÿ÷íèé Êè¿â i áóëüâàð Øåâ÷åíêà... Áóéíi êàøòàíè ñòîÿòü áåçêiíå÷íîþ 

øïàëåðîþ òðèìàþ÷è íà ñîíöi ÷óäåñíi ñâi÷i ñâî¿õ êâiòîê. Âîíè, íà÷å âåëèêi 
ïàíiêàäèëà, ïàðàäíî ðîçñòàâëåíi íà âóëèöi âñòðîìëåíi â ÷îðíó çâîëîæåíó 
ìàéñüêèì äîùåì çåìëþ. Êàøòàíè òðióìôàëüíî êàäÿòü ó íåáî çîëîòèì ïèëîì 
ïàõîùàìè à íà ëèñòêàõ i íà ñâi÷àõ âèïðîìiíþþ÷è âåñåëêè ìåðåõêîòÿòü 
äîùèíêè. 

Ðîçïðîñòîðèâøè âiòè ãóñòèìè øàòðàìè êàøòàíè îáåðiãàþòü ëþäñüêå 
ùàñòÿ ðàäiñòü. Âîíè ìîâ÷àòü, ÿê çìîâíèêè, ãðàéëèâî øóìëÿòü âiòàìè ïðè õè-
ëÿþ÷è íåáî ñêîðî÷óþ÷è	äî	íüîãî	âiäñòàíü.	Êè¿âñüêi	êàøòàíè.	(За	². Áàãðÿíèì)

Ñïîäiâàþ÷èñü – îñîáëèâà ôîðìà äiº
ñëîâà – äiºïðèñëiâíèê íåäîêîíàíîãî 
âèäó, âèêîíóº ðîëü îáñòàâèíè. 

Ñïîäiâàþ÷èñü – îñîáë. ôîðìà äiºñë. – 
äiºïðèñë. íåäîê. âèäó, îáñò.
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  Çíàéäiòü ñëîâà, âæèòi â ïåðåíîñíîìó çíà÷åííi. 
  Ñïèøiòü, ðîçñòàâëÿþ÷è ïðîïóùåíi ðîçä³ëîâi çíàêè. 
  Âèäiëåíi äiºïðèñëiâíèêè ðîçáåðiòü ÿê îñîáëèâó ôîðìó ä³ºñëîâà.

 § 32. Ñèñòåìàòèçàö³ÿ òà óçàãàëüíåííÿ âèâ÷åíîãî  
  ïðî äiºïðèñëiâíèê

ßêi îñîáëèâi ôîðìè äiºñëîâà âè çíàºòå? Ùî äàº ïiäñòàâè ââàæàòè 
äiºïðèñëiâíèê îñîáëèâîþ ôîðìîþ äiºñëîâà? Íà ÿêi ïèòàííÿ âiäïîâiäàþòü 
äiºïðèñëiâíèêè? ßêèìè ÷ëåíàìè ðå÷åííÿ âèñòóïàþòü? Ùî íàçèâàºòüñÿ 
äiºïðèñëiâíèêîâèì çâîðîòîì? ßê âèäiëÿºòüñÿ ó âèìîâi òà íà ïèñüìi 
äiºïðèñëiâíèêîâèé çâîðîò òà îäèíè÷íèé äiºïðèñëiâíèê? ßê òâîðÿòüñÿ 
äiºïðèñëiâíèêè äîêîíàíîãî òà íåäîêîíàíîãî âèäó? ßêà áóêâà ïèøåòüñÿ 
â êiíöi äiºïðèñëiâíèêîâîãî ñóôiêñà ïiñëÿ ÷, ø? ßê ïèøåòüñÿ íå ç 
äiºïðèñëiâíèêàìè?

Ïðî÷èòàéòå îïîâiäàííÿ.
Òîãî  äíÿ â Ãàëèíî¿ ìàìè Ìàði¿ Ïåòðiâíè áóâ ïðå÷óäîâèé íàñòðié. Íà 

ðîáîòi â íå¿ âñå áóëî ãàðàçä, i îñü ñüîãîäíi ¿¿ ïðåìiþâàëè. ² ñòàëîñÿ òàê, ùî 
ïîäðóãà Ìàði¿ Ïåòðiâíè ìàëî íå ñèëîìiöü çàòÿãíóëà ¿¿ äî ìàãàçèíó é ïðîñòî 
òàêè çìóñèëà êóïèòè ñóêíþ. Òåìíî-ñèíÿ ç áiëèì ìåðåæèâíèì êîìiðöåì 
ñóêíÿ áóëà äî ëèöÿ Ãàëèíié ìàìi. ² âñþ ñâîþ ïðåìiþ Ìàðiÿ Ïåòðiâíà 
âèòðàòèëà íà ñóêíþ. Òiëüêè é çàëèøèëîñü, ùî íà øîêîëàäêó äëÿ Ãàëi.

Òîãî âå÷îðà â ìåíå íå ïðàöþâàâ òåëåôîí. Ïîáà÷èâøè ó â³êíî, ÿê Ìàðiÿ 
Ïåòðiâíà éäå äîäîìó, ÿ ïîìàõàëà ¿é ðóêîþ é ïîáiãëà íàçóñòði÷. Ïîòðiáíî 
áóëî òåðìiíîâî çàòåëåôîíóâàòè äî iíøîãî ìiñòà, i ÿ ïîïðîñèëà äîçâîëó ó 
ñóñiäêè ñêîðèñòàòèñü ¿¿ òåëåôîíîì.

Ìè óâiéøëè äî ïîìåøêàííÿ. Çà ÿêóñü ìèòü, âáðàíà â íîâó ñóêíþ, æiíêà 
âæå ñòîÿëà ïåðåä äçåðêàëîì. ß íå ìîãëà ñòðèìàòè çàõîïëåííÿ. Ñóêíÿ áóëà 
ïðå÷óäîâà!

² òóò óâiéøëà Ãàëÿ.
– Ùî öå, ìàìî? – Ãàëèí ãîëîñ òðåìòiâ.
– À ìåíi äàëè ïðåìiþ, îñü ÿ... – Ìàðiÿ Ïåòðiâíà ïîáà÷èëà çáëiäëå 

îáëè÷÷ÿ äî÷êè.
– Äîíå÷êî, ðîçóìiºø...
Âîíà ïðîñòÿãíóëà íàçóñòði÷ Ãàëi ðóêè, àëå òà âiäñêî÷èëà, êðèêíóâøè:
– Íå ÷iïàé ìåíå! 
² ïiøëà äî ñâîº¿ êiìíàòè.
Çâè÷àéíî, ìåíi ñë³ä áóëî á íåãàéíî âèáà÷èòèñü òà ïiòè, àëå ìiæìiñüêà 

ðîçìîâà áóëà âæå çàìîâëåíà, i ÿ, ïî÷óâàþ÷èñü äóæå íiÿêîâî, çìóøåíà áóëà 
çàëèøèòèñÿ.

– ß íå õîòiëà, öå ìåíå Íàäiÿ Ñòåïàíiâíà óìîâèëà... – âèïðàâäîâóâàëàñü 
Ãàëèíà ìàìà. Òóò âîíà çãàäàëà ïðî øîêîëàäêó. Ïîáà÷èâøè ¿¿, Ãàëÿ çîâñiì 
çíàâiñíiëà:
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– Òè á ùå ïëÿøå÷êó ìîëî÷êà ïðèíåñëà!
Ìàðiÿ Ïåòðiâíà ãiðêî ðîçïëàêàëàñü. Òóò ìié òåðïåöü óðâàâñÿ, i, õî÷ 

ñïðàâà öÿ ñiìåéíà, ÿ âæå ðîçòóëèëà ðîòà, ùîá âèñëîâèòè âèõîâàí³é òà ââi÷-
ëèâié Ãàëþíi óñå, ùî ÿ ïðî íå¿ äóìàþ.

Òà öiº¿ ìèòi ñòàëîñÿ îñü ùî. Ãàëþíÿ òèõåíüêî îáíÿëà ìàìó çà ïëå÷i, 
ïðèòèñíóëàñÿ ùi÷êîþ äî ¿¿ îáëè÷÷ÿ é ñêàçàëà ëàãiäíî:

– Íå òðåáà ïëàêàòè. ß âæå íå ñåðäæóñÿ. À ñóêíþ ìîæíà âiäíåñòè íàçàä 
äî ìàãàçèíó. ² êóïèìî ìåíi, ìàìî÷êî, ãàðíó iìïîðòíó êóðòêó, òóò îäíà 
äiâ÷èíà ïðîäàº. Ùå òðîõè äîäàñè iç ñâîº¿ çàðïëàòíi – i êóïèìî!

Ãàëÿ ãëàäèëà ìàìèíå îáëè÷÷ÿ, âòèðàëà ¿¿ ñëüîçè i ïðèìîâëÿëà:
– ² áóäå ó òâîº¿ äîíå÷êè íàéêðàùà êóðòî÷êà íà âåñü êëàñ, à, ìîæå, é 

íà âñþ øêîëó! ß äóæå ëþáëþ ìîþ ðiäíó ìàòóñþ...
², ìîæå, âiä÷óâàþ÷è âñå æ ÿêóñü íiÿêîâiñòü, ñêàçàëà ìåíi, äîáðîçè÷ëèâî 

âñìiõàþ÷èñü:
– ß õî÷ó ñòàòè àðòèñòêîþ. Ó íèõ òàêå âáðàííÿ! ² ùå ñëàâà... Ïðàâäà, 

ìàìî÷êî, ìè ç òîáîþ õî÷åìî, ùîá ÿ ñòàëà àðòèñòêîþ? 
Òà ÿ íå âiðèëà æîäíîìó ¿¿ ñëîâó. À òîái ÿê çäàºòüñÿ, êèì i ÿêîþ ñòàíå 

Ãàëþíÿ? 
(За À. Ïîòàïîâîþ)

  ßê áè âè âiäïîâiëè íà ïèòàííÿ àâòîðà, âèñëîâëåíå â îñòàííüîìó ðå÷åííi òåêñòó? 

  Çíàéäiòü çàâ’ÿçêó, êóëüìiíàöiþ òà ðîçâ’ÿçêó îïîâiäàííÿ.

  Âèïèøiòü äiºïðèñëiâíèêè, òðè ç íèõ ïðîàíàëiçóéòå ÿê îñîáëèâó ôîðìó ä³ºñëîâà.

  Âèïèøiòü ï’ÿòü äiºñëiâ i óòâîðiòü âiä íèõ óñi ìîæëèâi äiºïðèñëiâíèêè. Ïîçíà÷òå ñóôiêñè.

  Çíàéäiòü ó òåêñòi äiºïðèêìåòíèêè. Ïîðiâíÿéòå ¿õ ç äiºñëîâàìè òà äiºïðèñëiâíèêàìè. 
Ùî â íèõ ñïiëüíîãî i âiäìiííîãî?

Ïåðåáóäóéòå ðå÷åííÿ ç îäíîðiäíèìè ïðèñóäêàìè íà ðå÷åííÿ, óñêëàäíåí³ äiºïðèñ
ëiâíèêîâèì çâîðîòîì.
1. Äÿòåë çà÷óâ ëþäèíó i ïåðåñòàâ öîêàòè. (Ãð. Òþòþííèê) 2. Õìàðà 

çóïèíèëàñü i ðîçãîðíóëà íàä ëiñîì âåëåòåíñüêi ÷îðíi êðèëà. (Ãð. Òþòþííèê) 
3. ßêùî íå êîïàòè êðèíè÷åíüêè, âîäèöi íå ïèòè. (Íàð. òâ.) 4. ßêùî íå 
ðîçáèòè ãîðùèêà, òî íå ç’¿ñè êàøêè. (Íàð. òâ.) 5. ßêùî íå ïîáåðåæåø òiëà, 
äóøó çàãóáèø. (Íàð. òâ.)

  Â ÿêèõ ñèòóàöiÿõ âæèâàþòü öi ïðèñëiâ’ÿ?
  Çiñòàâòå ïîäàíi i ïåðåáóäîâàíi ðå÷åííÿ. ×è çìiíèëèñÿ âiäòiíêè çíà÷åíü â ðå÷åííÿõ 

ç äiºïðèñëiâíèêàìè?

Çàâäàííÿ-çìàãàííÿ «Äèâèñü, íå ïîìèëèñü!»  Çàïèøiòü äiºïðèñëiâíèêè, ðîçêðèâøè 
äóæêè. Ïåðåìîæå òîé ðÿä, ÿêèé øâèäøå åñòàôåòîþ âèêîíàº çàâäàííÿ ïðàâèëüíî.
(Íå) áàæàþ÷è, (íå) ïiçíàâøè, (íå) íàâèäÿ÷è, (íå) õòóþ÷è, (íå)ñïèòàâøè, 

(íå) ïîêîÿ÷èñü, (íå çäóæàþ÷è, (íå) çëèâøè, (íå) äî÷óâàþ÷è, (íå) äîáà÷àþ÷è, 
(íå) çíàþ÷è, (íå) ïîìiòèâøè, (íå) äîáiãøè, (íå) âîëÿ÷è, (íå) ïðèêðàñèâøè.
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Òåñò ¹ 3

Çàâäàííÿ

Ïðî÷èòàéòå óâàæíî òåêñò ³ âèêîíàéòå ïèñüìîâî çàâäàííÿ 
íà îêðåìèõ àðêóøàõ àáî â çîøèò³ äëÿ êîíòðîëüíèõ ðîá³ò.

Ôðàíê³â ñïîñ³á òâîðåííÿ
Â³í í³êîëè íå çàñ³äàâ äî ïèñàííÿ â³ðø³â ç ïåðîì ó 

ðóö³ íàä ïàïåðîì. Êîëè íàðîñëà ãàäêà, êîëè íàçð³ëà äî 
âèñëîâó, â³í ìóñèâ ìàòè ðóõ. ²äó÷è âóëèöåþ ÷è õîäÿ÷è 
ïî ê³ìíàò³, âèñâèñòóâàâ ñîá³ íàïåðåä ð³çí³ ñòðîô³÷í³ 
ìåëîä³¿, ùîá çíàéòè â³äïîâ³äíó ôîðìó. Çíàéøîâøè, 
âêëàäàâ ó íå¿ ñëîâà, ìóãèêàþ÷è ¿õ ï³ä í³ñ òàê äîâãî, 
ïîêè íå îäåðæóâàâ ñï³âíî¿ ñòð³÷êè îäíî¿, äðóãî¿, òðåòüî¿, 
÷åòâåðòî¿... Îñÿãíóâøè ñï³âí³ñòü ñòðîôè, äîáèðàâ äî íå¿ 
ùîðàç ïîïðàâí³øèõ ðèì³â. Êîëè ³ ñå ñê³í÷àâ, òîä³ áðàâ 
êëàïòèê ïàïåðó ³ ñïèñóâàâ ãîòîâå. Çà òèæäåíü, çà äâà 
ïîâåðòàâñÿ äî ñïèñàíîãî ³ àæ òîä³ âèïðàâëÿâ äåùî íà 
ïàïåð³, âèïðàâèâøè ðàí³øå ó ïàì’ÿò³.

Òàê Ôðàíêî òâîðèâ â³ðø³...
(За Â. Ùóðàò) 

• Âèçíà÷òå ³ çàïèø³òü òèï ïðî÷èòàíîãî òåêñòó.

1 (çà óìîâè 
ïðàâèëüíî¿ 
â³äïîâ³ä³)

1.

Çàãîëîâîê òåêñòó â³äáèâàº éîãî ãîëîâíó äóìêó.
À. Òàê           Á. Í³
• Çàïèø³òü ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü.

2.

1 (çà óìîâè 
ïðàâèëüíî¿ 
â³äïîâ³ä³).

3. Ó ÿêîìó çíà÷åíí³ – ïðÿìîìó ÷è ïåðåíîñíîìó – âæèò³ 
âèðàçè âèïðàâèâøè ó ñëîâîñïîëó÷åíí³, âèïðàâèâøè ó 
ïàì’ÿò³? 

¹  
ï/ï Áàëè

1 (çà óìîâè 
ïðàâèëüíî¿ 
â³äïîâ³ä³)

4 (ïî 1 á. 
çà êîæíå 
ïðàâèëüíî 
ä³áðàíå 
ñëîâî)

4. Âèïèø³òü ³ç òåêñòó ïî äâà ä³ºïðèñë³âíèêè íåäîêîíàíîãî 
òà äîêîíàíîãî âèäó.

5. 3 (ïî 0,5 á. 
çà êîæíó 
ïðàâèëüíî 
óòâîðåíó 
ôîðìó)

Â³ä ïîäàíèõ ä³ºñë³â óòâîð³òü ³ çàïèø³òü óñ³ ìîæëèâ³ 
ôîðìè ä³ºïðèñë³âíèê³â.

Çáåð³ãàòè, çáåðåãòè, äîïîâ³ñòè, óñì³õíóòèñü, ëåæàòè, 
ïåðåìàãàòè. 

2 (ïî 1 á. 
çà êîæíèé 
ïðàâèëüíî 
ä³áðàíèé 
ñèíîí³ì)

Äî ä³ºïðèñë³âíèê³â íàñï³âóþ÷è òà êðîêóþ÷è äîáåð³òü 
³ çàïèø³òü ÷åðåç ðèñêó ñèíîí³ìè ç òåêñòó.

6.
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Çàâäàííÿ

Ïåðåïèø³òü, ðîçêðèâàþ÷è äóæêè ³ âñòàâëÿþ÷è ïðîïóùåí³ 
ë³òåðè.

(Íå) ïðîêèíóâøèñü, íå (âîëÿ÷...), (íå) âòðà÷àþ÷..., (íå) 
çäóæàþ÷..., (íå) ïîì³òèâøè, (íå) ñï³âàþ÷... .

3 (ïî 0,5 á. 
çà êîæíèé 
ïðàâèëüíî 
âæèòèé 
ðîçä³ëîâèé 
çíàê)

7.

Ïåðåïèø³òü òåêñò, ðîçñòàâëÿþ÷è, äå ïîòð³áíî, 
ðîçä³ëîâ³ çíàêè.

Ãîðè ç äâîõ áîê³â íàñóâàþòüñÿ äî ñàìî¿ ð³êè ñò³ñíÿþ÷è 
¿¿ é óòðóäíþþ÷è ¿¿ á³ã ïîïåðå÷íèìè êàì’ÿíèìè ëàâàìè.

Ñòàð³ ñìåðåêîâ³ áîðè âêðèâàþòü ö³ ãîðè ³ íàâèñàþòü 
íàä Ñÿíîì çàëèøàþ÷è ëèøå âóçåíüêèé ïàñîê ìóðàâè 
á³ëÿ ñàìî¿ âîäè.

Ñÿí ñòèñíåíèé êàì’ÿíèìè áðèëàìè âåëè÷åçíèõ ðîçì³ð³â 
ç ðèêîì ³ øóìîì êèäàºòüñÿ íà êàì’ÿí³ ëàâè øàðïàþ÷è 
é ãðèçó÷è ¿õ ñîòíÿìè ë³ò. Ì³æ öèìè ëàâàìè ñêåëÿìè òà 
ïëèòàìè êðóòèòüñÿ é ï³íèòüñÿ âîäà.

(За ². Ôðàíêîì)

8.

4 (ïî 1 á. 
çà êîæíå 
ïðàâèëüíî 
îôîðìëåíå 
ðå÷åííÿ)

9. Çàïèø³òü ðå÷åííÿ, ïðèºäíóþ÷è äî ä³ºïðèñë³âíèêîâèõ 
çâîðîò³â îäèí ³ç íàâåäåíèõ âàð³àíò³â.

1. Ïðè¿õàâøè ó Êàðïàòè (íàñòð³é ó ìåíå áóâ ÷óäîâèé, 
ÿ áóâ ó ÷óäîâîìó íàñòðî¿). 2. ×èòàþ÷è «Çàõàðà Áåðêóòà» 
(ìåíå çàö³êàâèâ àâòîð ³ëþñòðàö³é, ÿ çàö³êàâèâñÿ àâòîðîì 
³ëþñòðàö³é).

¹  
ï/ï Áàëè

5 (ïî 1 á. 
çà êîæíó 
îðôîãðàìó)

4 (ïî 2 á. 
çà êîæíå 
ïðàâèëüíî 
îôîðìëåíå 
ðå÷åííÿ)

10. Äîïîâí³òü ðå÷åííÿ ä³ºïðèñë³âíèêîâèìè çâîðîòàìè, 
ùî â³äïîâ³äàþòü íà âêàçàí³ â äóæêàõ ïèòàííÿ. Çàïèø³òü.

1. Ñòàòè îñâ³÷åíîþ ëþäèíîþ ìîæíà ëèøå (çà ÿêî¿ 
óìîâè?).
2. (×îìó? ç ÿêî¿ ïðè÷èíè?) ÿ äóæå õâèëþþñÿ.

11. 4 (ïî 2 á. 
çà êîæíå 
ïðàâèëüíî 
â³äðåäàãî
âàíå 
ðå÷åííÿ) 

Â³äðåäàãóéòå ðå÷åííÿ. Çàïèø³òü ¿õ.

1. Ïîâåðíóâøèñü  ç³ øêîëè, ó ìåíå çàáîë³ëà ãîëîâà. 
2. Ïðèéøîâøè íà óðîê, ó ìåíå çàãóáèâñÿ çîøèò. 

12 (10 á. çà 
ïðàâèëüíî 
ïîáóäîâà
íèé òåêñò;  
2 á. çà 
ãðàìîòí³ñòü)

Âèñëîâòå ñâî¿ ì³ðêóâàííÿ ùîäî ïîðóøåíî¿ ². Ôðàíêîì 
ïðîáëåìè ó «Ïðèò÷³ ïðî ïðèÿçíü» (7-8 ðå÷åíü). Âæèéòå 
ó ñêëàäåíîìó òåêñò³ 5-6 ä³ºïðèñë³âíèê³â ÷è 
ä³ºïðèñë³âíèêîâèõ çâîðîò³â.

12.
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Ïðèñë³âíèê

 § 33. Ïðèñë³âíèê ÿê ÷àñòèíà ìîâè

Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Ñêàæ³òü, ïðî ÿêå íàðîäíå ñâÿòî â íüîìó éäåòüñÿ. ßê³ ùå ëåãåíäè 
òà ïîâ³ð’ÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç öèì ñâÿòîì, âè çíàºòå?
Òèì ÷àñîì ä³â÷àòà ïîá³ãëè äî ð³÷êè. Ó êîæíî¿ íà â³íî÷êó ãîð³ëà ñâ³÷å÷êà. 

Âîíè îáåðåæíî îïóñêàëè â³íî÷êè íà âîäó. Ïëåñî çàðÿá³ëî áåçë³÷÷þ âîãí³â. 
Ñòâîðþâàëîñÿ âðàæåííÿ, íà÷åáòî ð³÷êà ñïàëàõíóëà. Âèäîâèùå áóëî êàçêîâå.

Ïðóäêà òå÷³ÿ îäðàçó â³äíîñèëà â³íî÷êè ó ãëèá ð³êè. Êîæíà ä³â÷èíà óâàæíî 
ñòåæèëà çà ñâîºþ äîëåþ. ßêùî â³íî÷îê ïðèñòàâàâ äî áåðåãà, òî  ââàæàëîñÿ, 
ùî éîãî âëàñíèöÿ âèéäå çàì³æ. À êîëè îäïëèâàâ äàë³ – ùå ð³ê ä³âóâàòèìå. 

Íå ñòîÿëè îñòîðîíü ³ õëîïö³. Âîíè íàìàãàëèñÿ ïðèâåðíóòè â³íî÷êè äî 
ñâîãî áåðåãà, êèäàþ÷è ïîïåðåä íèõ êàì³í÷èêè.

Ñâÿòî òðèâàëî äîï³çíà. Ëèøå òîä³, ÿê ïîçàãàñàëè ñâ³÷êè é çíèêëè â³íî÷-
êè, âñ³ ïî÷àëè ðîçõîäèòèñÿ.

– Õëîïö³, à ñüîãîäí³ âíî÷³ ïàïîðîòü öâ³òå! – çãàäàâ ïî äîðîç³ Òîëèê. – 
Êàæóòü, ÿê ç³ðâàòè öþ êâ³òêó,ïîùàñòèòü çíàéòè ï³äçåìíèé ñêàðá... 

(За	Â. Ñêóðàò³âñüêèì) 

  Çâåðí³òü óâàãó íà âèä³ëåí³ ñëîâà. Íà ÿê³ ïèòàííÿ âîíè â³äïîâ³äàþòü? Ç ÿêèìè 
ñëîâàìè ó òåêñò³ çâ’ÿçàí³? ßêîþ ÷àñòèíîþ ìîâè º?

  Ñïðîáóéòå âèçíà÷èòè ïîõîäæåííÿ òåðì³íà ïðèñë³âíèê, çðîáèâøè éîãî ñëîâîòâ³ð
íèé ðîçá³ð.

  Âèçíà÷òå ñèíòàêñè÷íó ðîëü ïðèñë³âíèê³â ó ðå÷åííÿõ äðóãîãî àáçàöó.

Ðîçãëÿíüòå òàáëèöþ. Ç’ÿñóéòå, íà ÿê³ îçíàêè âêàçóþòü ïðèñë³âíèêè.

  Ç áóäüÿêèìè ïðèñë³âíèêàìè êîæíî¿ ãðóïè ñêëàä³òü ³ çàïèø³òü ðå÷åííÿ. Âèçíà÷òå 
ñèíòàêñè÷íó ðîëü ïðèñë³âíèê³â.

ÿêùî ïîÿñíþº ä³ºñëîâî 
³ ä³ºïðèñë³âíèê:
éòè, éäó÷è
(ÿê?) øâèäêî;
(çâ³äêè?) çäàëåêó;  
(äîêè?) äîï³çíà; 
(äëÿ ÷îãî?) íàïåðåê³ð; 
(÷îìó?) ñïåðåñåðäÿ

ÿêùî ïîÿñíþº ïðèêìåòíèê, 
ä³ºïðèêìåòíèê àáî ³íøèé 
ïðèñë³âíèê: ÿñíèé (ó ÿêèé ì³ð³?) 
íàäçâè÷àéíî; ïðî÷èòàíèé(ÿê?) 
óâàæíî; (äå?) òóò; (êîëè?) 
çâå÷îðà; (äëÿ ÷îãî?) íàâìèñíå; 
(÷åðåç ùî?) çãàðÿ÷ó; òåìíî 
(íàñê³ëüêè?) çîâñ³ì; (êîëè?) 
âäîñâ³òà

ÿêùî ïîÿñíþº ³ìåííèê:
¿çäà (ÿêà?) âåðõè; 
êàâà (ÿêà?) ïî-тóðåöü êè; 
ãàëóøêè (ÿê³) ïîïîëòàâ 
ñüêè

Ïðèñë³âíèê îçíà÷àº:

îçíàêó ïðåäìåòàîçíàêó îçíàêèîçíàêó ä³¿
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Ñòóïàº ïåñ ëåãêî ³ ãîðäî, 
Ìèíàº îêîëèöü ï³òüìó 
² êðèâèòü çàäóìëèâî ìîðäó, 
Ìîâ òð³øå÷êè ñóìíî éîìó. 
Ç íèì õëîï÷èê, ðîçõðèñòàíèé
            òðîøêè,
Ëåãêèé ³ âóãëàñòèé, ìîâ ïòàõ,
Ðåáåðöåì ãóáíî¿ ãàðìîøêè
Íåêâàïíî âåäå ïî âóñòàõ.
Óäâîõ âîíè ðóøèëè äàë³,
Ðîçìîâè ÿê³ñü âåäó÷è,
Òóäè, äå ñòðóíê³ ìàã³ñòðàë³,
Äå ñÿþòü âîãí³ ³ âíî÷³.
........................................

Ó õëîïöÿ ñòðàæäàííÿ â îáëè÷÷³:
– Ñ³ì’þ... öåé ñîáàêà... ãîäóº.
– Â³çüìè, ïåðåïëà÷óþ âòðè÷³,
Äèâ³òüñÿ, â³í ùå é âåðåäóº!
À ä³â÷èíêà: – Ñëàâíî, ÷óäåñíî!
ßêà æ ÿ ùàñëèâà, îé íåíå!
Ñêàæè ìåí³, õëîï÷èêó, ÷åñíî,
Òè ïðèéäåø ó ãîñò³ äî ìåíå?
Ïðèõîäü! – Êîëèõíóëèñÿ â³¿...
Ñîáàêà âàãàâñÿ ñïî÷àòêó
Òà âæå ç ïîâîäî÷êîì íà øè¿
Â ìàøèíó ï³øîâ çà ä³â÷àòêîì.

(За Á. ×àëèì)

  Ïðèãàäàéòå, ùî âè çíàºòå ïðî ïðèñë³âíèê. Íà ÿê³ ïèòàííÿ â³äïîâ³äàþòü ïðèñë³âíèêè? 
ßêà íàéãîëîâí³øà îçíàêà ïðèñë³âíèêà? ßêèì ÷ëåíîì ðå÷åííÿ íàé÷àñò³øå âèñòóïàº 
öÿ ÷àñòèíà ìîâè?

Ïðèñë³âíèêîì íàçèâàºòüñÿ íåçì³ííà ñàìîñò³éíà ÷àñòèíà ìîâè, 
ùî âèðàæàº îçíàêó ä³¿, îçíàêó ³íøî¿ îçíàêè, îçíàêó ïðåäìåòà.

Â ðå÷åíí³ ïðèñë³âíèêè íàé÷àñò³øå áóâàþòü îáñòàâèíàìè, ð³äøå 
îçíà÷åííÿìè.

Ïðî÷èòàéòå ñëîâîñïîëó÷åííÿ, çíàéä³òü ó íèõ ïðèñë³âíèêè òà âèçíà÷òå: à) ãîëîâíèìè 
÷è çàëåæíèìè ñëîâàìè âîíè âèñòóïàþòü?; á) ç³ ñëîâàìè ÿêèõ ÷àñòèí ìîâè ïîºäíóþòü
ñÿ?; â) ÿê³ îçíàêè âèðàæàþòü?
Íàñòîÿíèé ãóñòî, äèñêóòóþ÷è íàïåðåäîäí³, îãëÿíóòèñÿ äîâêîëà, ñóñ³äêà 

ïðàâîðó÷, çëàìàòè ëåãêî, äîãîðè îáëè÷÷ÿì, íàïðî÷óä ãàðíèé, íàäòî âèñîêî, 
ãîòóþ÷èñü ùîäíÿ, ÷èòàííÿ âãîëîñ, çâ³äóñ³ëü ïîòðîøêó, çîâñ³ì íåïðàâèëüíî, 
òðîõè ñõâèëüîâàíèé, ïðîäàæ âðîçäð³á, äóæå äîáðèé, çàíàäòî çàáðóäíåíèé.

Ðîçãëÿíüòå òàáëèöþ é ñêàæ³òü, íà ÿê³ ðîçðÿäè çà çíà÷åííÿì ïîä³ëÿþòüñÿ ïðèñë³âíèêè 
òà íà ÿê³ ïèòàííÿ â³äïîâ³äàþòü. Äîáåð³òü âëàñí³ ïðèêëàäè. 

Ïðî÷èòàéòå óðèâîê ³ç â³ðøà. Âèñëîâòå ñâî¿ ì³ðêóâàííÿ ùîäî â÷èíêà ãåðîÿ.







Ðîçðÿä çà çíà÷åííÿì Íà ÿê³ ïèòàííÿ â³äïîâ³äàþòü Ïðèêëàäè

1. Ñïîñîáó ä³¿ ÿê? ÿêèì ñïîñîáîì? îõàéíî, íàïàì’ÿòü

2. Ì³ñöÿ ä³ ¿ äå? êóäè? çâ³äêè? òóò, òàì, âíèçó, áëèçüêî

3. ×àñó ä³¿ êîëè? äîêè? ç ÿêîãî ÷àñó?
äî ÿêîãî ÷àñó? ÿê äîâãî?

ó÷îðà, ñüîãîäí³, çðàíêó, 
äîòè, ñïîêîíâ³êó

4. Ìåòè ä³¿
íàâ³ùî? äëÿ ÷îãî?
ç ÿêîþ ìåòîþ?

íàâìèñíå, íàóãàä, íà çëî

5. Ïðè÷èíè ä³¿ 
çãàðÿ÷ó, ñïðîñîííÿ, çîïàëó

6. Ì³ðè ³ ñòóïåíÿ ä³ ¿
ñê³ëüêè? íàñê³ëüêè? 
ÿêîþ ì³ðîþ?

äóæå, óäâ³÷³, äîâîë³, òðîõè

÷îìó? ÷åðåç ùî?
ç ÿêî¿ ïðè÷èíè? 
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  Çíàéä³òü ó òåêñò³ ïðèñë³âíèêè, âèçíà÷òå ðîçðÿä êîæíîãî.

Ñïèø³òü, âñòàâëÿþ÷è íà ì³ñö³ êðàïîê ïðîïóùåí³ áóêâè. Ïðèñë³âíèêè ï³äêðåñ
ë³òü (_._._). Âèçíà÷òå ¿õ ðîçðÿä çà çíà÷åííÿì.
1. Áóðÿ ðâå ç...ìí³ ðèçè, á...º ¿õ çâåðõó, çáîêó, çíèçó. (Ì. Ô³ëÿíñüêèé) 

2. Â äàë...÷³íü õîëî...íó áåç æàëþ çà ë³òîì ñèíüîîêà îñ³íü ¿äå íàâìàííÿ. 
(Â. Ñîñþðà) 3. Íè...üêî ñõèëèëîñü çàâ...þæåíå íåáî. (Ã. Êðèâäà) 4. Íàçóñòð³÷ 
ïëèâ êîðàáåëü. 5. Ïàäå äîäîëó ëèñòÿ ç ä...ðåâèíè, ïàäå íåâïèííî, ÷óòíî, 
ñóìîâèòî... . (². Ôðàíêî) 6. Êàéäàø ñïåðåñåðäÿ ãðþêíóâ äâ...ðèìà. (². Íå-
÷óé-Ëå âèöüêèé) 7. Âñ³ âóëèö³ Âåðá³âêè í³áè çóìèñíå îáñàäæ...í³ âåðáàìè.  
(². Íå÷óé-Ëåâèöüêèé) 8. Íàä íàìè çóìëèëè êîìàð³, á³ëÿ íàñ ñïðîñîííÿ êîëè-
íå-êîëè ñõëèïóâàëà ð³÷...÷êà. (Ì. Ñòåëüìàõ) 9. Ãð³ì çîçëà ó ãîëîâó äóáîâ³ 
ñòð³ëàìè íàâõðåñò óäàðèâ. (². Âèðãàí) 10. Ç îáîõ ê³íö³â ïîðòðåòà âèñÿò... 
ê³íö³ á...ãàòî âèøèâàíîãî ðóøíèêà. (Ì. Êîöþáèíñüêèé) 

Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Âèçíà÷òå ðîçðÿä ïðèñë³âíèê³â òà ¿õ ñèíòàêñè÷íó ðîëü.
Íà çåìëþ âïàëà òåìíà í³÷. Ç³ðêè âìèòü ñõîâàëèñÿ çà õìàðàìè. Ëþòî 

çàâèâàþ÷è ãîëîäíèì çâ³ðîì, òÿãíóâ â³òåð ç-çà Äí³ïðà. À Ñëàâóòà ãîëîñíî 
ñòîãíàâ ³ ðåâ³â ñïåðåñåðäÿ, áîëÿ÷å ðîçáèâàþ÷è ñîá³ ãðóäè îá ãîñòð³ ñêåë³. 
Â³í çàâèâàâ, îõî÷å äîïîìàãàþ÷è ãóä³ííÿì ñâîãî ïîðîãà êîçàêàì íå÷óòíî 
îáëÿãòè âîðîæó ôîðòåöþ.

(За À. Êàùåíêîì)

Ïîäàí³ ñëîâîñïîëó÷åííÿ çàì³í³òü îäíèì ñëîâîì – ïðèñë³âíèêîì. Äâàòðè ³ç íèõ ââåä³òü 
ó ðå÷åííÿ. Çðîá³òü ñèíòàêñè÷íèé ðîçá³ð ñêëàäåíèõ âàìè ðå÷åíü.
1. Ç ïî÷óòòÿì ïîäÿêè, ç ãîòîâí³ñòþ â³ääÿ÷èòè çà ïîñëóãó. 2. Äîãîðè 

îáëè÷÷ÿì. 3. Îõî÷å, ³ç çàäîâîëåííÿì ³ ëþáîâ’þ äî ÿêîãî-íåáóäü çàíÿòòÿ.  
4. Ðó÷íèì ñïîñîáîì, áåç âèêîðèñòàííÿ ìåõàí³çì³â. 5. Ó ãí³â³, äóæå ðîçñåð-
äèâøèñü. 6. Ï³äíÿâøèñü íà ê³í÷èêè ïàëüö³â. 7. Óñë³ä çà òèì, ùî â³ääàëÿ-
ºòüñÿ. 8. Ç³ãíóâøè íîãè ó êîë³íàõ ³ òðèìàþ÷èñü íà ïàëüöÿõ.

Äîâiäêà. Íàâïî÷³ïêè, çàëþáêè, âðó÷íó, âäÿ÷íî, ãîð³ëèöü, ñïåðåñåðäÿ, 
íàâçäîã³í, íàâøïèíüêè.

Äîáåð³òü äî êîæíîãî ç ïîäàíèõ ñë³â ïðèñë³âíèê. Ïîñòàâòå äî ïðèñë³âíèê³â ïèòàííÿ. 
Ç äâîìà ñëîâîñïîëó÷åííÿìè ñêëàä³òü ðå÷åííÿ.
Ãîâîðèòè, îáñàäæåíèé, ï³äâ³âøèñü, ñõëèïóâàòè, íàêðåñëèòè, áîðù.

Âèïèø³òü ³ç ïîâ³ñò³ ². Íå÷óÿËåâèöüêîãî «Ìèêîëà Äæåðÿ» ï’ÿòü ðå÷åíü ç ïðèñë³âíèêàìè. 
Âèçíà÷òå ¿õ ðîçðÿä çà çíà÷åííÿì.

Äî ïîäàíèõ ôðàçåîëîã³çì³â äîáåð³òü áëèçüê³ çà çíà÷åííÿì ïðèñë³âíèêè.
Ïðîìîêíóòè äî îñòàííüî¿ íèòêè; ¿ñòü – àæ çà âóõàìè ëÿùèòü; ïðàöþâàòè 

äî ñüîìîãî ïîòó; óñì³õàòèñÿ äî âóõ; ãîâîðèòè ç á³ëî¿ ãàðÿ÷êè.

Äîâiäêà. Íåîáäóìàíî (çãàðÿ÷ó), æàä³áíî, íàñêð³çü (ïîâí³ñòþ, çîâñ³ì), 
âàæêî (äóæå ñèëüíî), ùèðî.

  Ñêëàä³òü ç äâîìàòðüîìà ôðàçåîëîã³çìàìè ðå÷åííÿ. 
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Ïðî÷èòàéòå. ßêó îñîáëèâ³ñòü ìàþòü âèä³ëåí³ ïðèñë³âíèêè?
1. Ìåí³ é ñàìîìó ã³ðêî çà éîãî ñòàí... 2. À íàâêðóãè ãàðíî, ÿê áóâàº 

íàïðîâåñí³ ó ïîë³. (Ì. Êîöþáèíñüêèé)

  Çâ³ðòå ñâî¿ ì³ðêóâàííÿ ç ïîäàíèìè íèæ÷å â³äîìîñòÿìè.

Îêðåìó ãðóïó ñòàíîâëÿòü ïðèñë³âíèêè, ÿê³ âèðàæàþòü ñòàí ïðè-
ðîäè, ñòàí ëþäèíè: Íàäâîð³ òåïëî, ìîðîçíî, ãàðíî. Ñóìíî ³  òÿæêî 
íà ñåðö³; ñòàâëåííÿ ëþäèíè äî âèñëîâëþâàíîãî (íåîáõ³äíî, ìîæíà, 
âàðòî, íå âàðòî, ïîòð³áíî – òà ³í.)

Ïðèñë³âíèêè ç öèìè çíà÷åííÿìè â ðå÷åíí³ âèêîíóþòü ñèíòàê-
ñè÷íó ôóíêö³þ ãîëîâíîãî ÷ëåíà áåçîñîáîâîãî ðå÷åííÿ: Â ñåë³ ïóñòî 
³ òèõî. (Ì. Êîöþáèíñüêèé) Íàì ïðèºìíî ïðàöþâàòè.

Ñïèø³òü. Óñòàíîâ³òü, ùî îçíà÷àþòü ïðèñë³âíèêè. Âèçíà÷òå ¿õíþ ñèíòàêñè÷íó ðîëü.
1. Äîáðîìó ÷îëîâ³êîâ³ ñêð³çü äîáðå. (Íàð. òâ.) 2. À òè, ì³é äðóæå, 

ò³ëüêè äîáðå â÷èñü. (Íàð. òâ.) 3. ² õîðîøå, ³ äèâíî, ³ ðàä³ñíî ìåí³, ìàëîìó, 
â ö³ì ñâ³ò³... Ìîæíà ò³ëüêè â³ä÷óòü ç âèøèíè, ÿê äî ñîíöÿ òÿæ³º çåìëÿ. 
(Ì. Ñòåëüìàõ) 4. ×óäîâî, ïðîñòîðî, ðàä³ñíî íà ïðèäåñíÿíñüêèõ ëóêàõ. 
(Þ. Çáàíàöüêèé) 5. Íàäâîð³ áóëî òèõî, ÿê ó õàò³. (². Íå÷óé-Ëåâèöüêèé) 
6. Ñ³ðî ³ ñóìíî ñòàâàëî íà çàõîä³ ñîíöÿ. (Ì. Êîöþáèíñüêèé) 7. Âè ÿêîñü 
÷óäíî ïîâîäèòåñü ç³ ìíîþ îñòàííüîãî ÷àñó. (Ëåñÿ Óêðà¿íêà)

Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Äî ÿêîãî òèïó ìîâëåííÿ â³í íàëåæèòü? Âèçíà÷òå â íüîìó «äàíå» 
òà «íîâå».

Ñîíöå çàõîäèëî ÷åðâî-
íî. Äîùîâ³ êðàïåëüêè íà 
äåðåâàõ ³ â òðàâàõ ÿñêðàâî 
ìåðåõò³ëè ÷åðâîíî-çåëåíè-
ìè ³ñêîðêàìè, ñïîâíþþ÷è 
ë³ñ òîíåíüêèì äçâîíîì. 
Õìà  ðà ñïîâçëà çà ð³÷êó ³ 
ðàïòîì çóïèíèëàñü òàì, 
ðîçãîðíóâøè íàä ë³ñîì 
âåëåòåíñüê³ âîðîí³ êðèëà. 
Äåñü äàëåêî âãîð³, íàä 
îæåðåäàìè ñîëîìè, ñêèäà-
ëèñÿ áëèñêàâêè, ïîòîðîõ-
êóâàëî. 

(Ãð. Òþòþííèê)

   Ñïèø³òü. Ï³äêðåñë³òü ãðàìàòè÷íó îñíîâó êîæíîãî ðå÷åííÿ. Ç’ÿñóéòå ñèíòàêñè÷íó 
ðîëü ïðèñë³âíèê³â.

   Ïîÿñí³òü âæèâàííÿ ðîçä³ëîâèõ çíàê³â ó äðóãîìó ³ òðåòüîìó ðå÷åííÿõ.
   Ñêëàä³òü îïèñ êàðòèíè (óñíî), âæèâàþ÷è ïðèñë³âíèêè.

Â. Æåðäçèöüêèé. Ð³äíèé êðàé
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 § 34. Ñòóïåí³ ïîð³âíÿííÿ ïðèñë³âíèê³â

Ïðèãàäàéòå, ÿê³ ïðèêìåòíèêè ìàþòü ñòóïåí³ ïîð³âíÿííÿ. ßê³ ñòóïåí³ ïîð³âíÿííÿ òà ¿õ 
ôîðìè âàì â³äîì³?

Ïðîàíàë³çóéòå òàáëèöþ «Òâîðåííÿ ñòóïåí³â ïîð³âíÿííÿ ïðèñë³âíèê³â».

Ïðèì³òêà: Äåÿê³ ïðèñë³âíèêè âèùîãî ³ íàéâèùîãî ñòóïåí³â óòâî-
ðþþòüñÿ â³ä ïðèñë³âíèê³â ç ³íøèì êîðåíåì:

äîáðå – êðàùå – íàéêðàùå
ïîãàíî – ã³ðøå – íàéã³ðøå

  Ï³äãîòóéòå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òâîðåííÿ ñòóïåí³â ïîð³âíÿííÿ ïðèñë³âíèê³â. Ñàìîñò³éíî 
äîáåð³òü ïðèêëàäè, ùîá ïðî³ëþñòðóâàòè òåîðåòè÷í³ ïîëîæåííÿ. Ñâîþ ðîçïîâ³äü 
ïî÷èíàéòå òàê:

Ïðèñë³âíèêè ç ñóô³êñàìè î, å, ïîä³áíî äî ÿê³ñíèõ ïðèêìåòíèê³â, 
â³ä ÿêèõ âîíè óòâîðþþòüñÿ, ìîæóòü ìàòè âèùèé ³ íàéâèùèé ñòóïåí³ 
ïîð³âíÿííÿ, òîáòî îçíà÷àòè, ùî îäíà ä³ÿ ìàº á³ëüøå ïåâíî¿ ÿêîñò³, 
í³æ ³íøà: Ïåðøèé ë³òàê ï³äíÿâñÿ âèñîêî, äðóãèé – âèùå, òðåò³é – 
íàéâèùå.

Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Ïîä³ë³òü éîãî íà àáçàöè. Âèçíà÷òå òåìó òà òèï ìîâëåííÿ.
Â îðëèíîìó ãí³çä³, äå íåäàâíî ñïîê³éíî ³ òèõî ñèä³ëà íà ÿéöÿõ îðëèöÿ, 

âîâòóçÿòüñÿ òðîº æîâòîðîòèõ ïòàøåíÿò. ¯õí³ áàòüêè êðóæëÿþòü ó ïîâ³òð³, 
âèãëÿäàþ÷è õîâðàõ³â. Âîíè áåçïåðåðâíî íîñÿòü ó ãí³çäî çäîáè÷. Íàéñòàðøå 
îðëÿ, ÿêå âèëóïèëîñÿ ç ÿéöÿ ïåðøèì, íàéñèëüí³øå ³ íàéì³öí³øå. ² êðè÷èòü 
âîíî ãîëîñí³øå çà âñ³õ, ³ ñïðèòí³øå â³ä ³íøèõ ï³äñòàâëÿº ðîçêðèòèé äçüîá, 
éîìó á³ëüøå ³ ÷àñò³øå ä³ñòàºòüñÿ ¿æà. Çà íèì òÿãíåòüñÿ äðóãå. Âîíî õî÷ ³ íå 
òàêå æâàâå, ÿê ñòàðøå, àëå âñå-òàêè óìóäðÿºòüñÿ ï³äñòàâèòè äçüîá. Ïîãàíî 

Ñòóïåí³
ïîð³âíÿííÿ

Ôîðìè ñòóïåí³â 
ïîð³âíÿííÿ ßê òâîðÿòüñÿ Ïðèêëàäè

1. Âèùèé

1) ïðîñòà çà äîïîìîãîþ
ñóô³êñ³â ø, ³ø

2) ñêëàäåíà çà äîïîìîãîþ äîäàâàí
íÿ äî ïðèñë³âíèê³â 
âèùîãî ñòóïåíÿ ñë³â: 
çíà÷íî, íàáàãàòî, 
êóäè, ùå, òðîõè

2. Íàéâèùèé ïðîñòà çà äîïîìîãîþ ïðåô³êñà 
íàé; äëÿ ï³äñèëåííÿ 
îçíàêè ìîæóòü âæèâà
òèñÿ ïðåô³êñè ÿê, ùî

çíà÷íî ðàí³øå 
íàáàãàòî âèùå
êóäè äîòåïí³øå
òðîõè äàëüøå

ðàíî – ðàí³øå
âèñîêî – âèùå
äàëåêî – äàëüøå
äîòåïíî – äîòåïí³øå

íàéäàëüøå  
ùîíàéäîòåïí³øå 
ÿêíàéâèùå
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æèâåòüñÿ òðåòüîìó, íàéìåíøîìó. Êâîëå â³ä íàðîäæåííÿ, çàâæäè çàáóòå, 
çàâæäè íà îñòàííüîìó ì³ñö³. ² ÷èì ñòàðøèìè ñòàþòü áðàòè, òèì âîíî á³ëüøå 
ñëàáíå, âòðà÷àº ñèëè. Âîíî âæå íå ìîæå ñòàòè íà ëàïêè, øâèäêî âèòÿãóâàòè 
òîíåíüêó, íåì³÷íó øèþ. Äâîº ñòàðøèõ çîâñ³ì çàáèâàþòü éîãî.

(Ç êí. «Друзі	і	вороги»)

Âîâòçèòèñÿ (ðîçì.) – íåñïîê³éíî ñèä³òè, âåðò³òèñÿ, êðóòèòèñÿ.
Ñïðòíî – âïðàâíî, ìåòêî, óì³ëî, çðó÷íî.
Êâëèé – ñëàáèé, ñëàáêèé, õèðÿâèé, õèðëÿâèé, õâîðîáëèâèé.

  Âèïèø³òü ïðèêìåòíèêè òà ïðèñë³âíèêè âèùîãî òà íàéâèùîãî ñòóïåí³â. Ïîñòàâòå äî 
íèõ ïèòàííÿ. Âèä³ë³òü ñóô³êñè. Çâåðí³òü óâàãó, ÿêó ÷àñòèíó ìîâè ïîÿñíþþòü ïðèê
ìåòíèêè, à ÿêó – ïðèñë³âíèêè.

Ïðèñë³âíèêè âèùîãî ³ íàéâèùîãî ñòóïåí³â â³äïîâ³äàþòü íà ïè-
òàí íÿ ÿê? ³ â³äíîñÿòüñÿ äî ä³ºñëîâà, ä³ºïðèêìåòíèêà, ä³ºïðèñë³âíèêà. 
Â ðå÷åíí³ âîíè âèñòóïàþòü îáñòàâèíîþ. Ïðèêìåòíèêè ñåðåäíüîãî 
ðîäó âèùîãî ³ íàéâèùîãî ñòóïåí³â â³äïîâ³äàþòü íà ïèòàííÿ ÿêå? 
³ ïîÿñíþþòü ³ìåííèê. Â ðå÷åíí³ âèêîíóþòü ðîëü îçíà÷åííÿ òà 
ïðèñóäêà.

Ïðî÷èòàéòå âèðàçíî ðÿäêè ³ç â³ðøà. Âèçíà÷òå éîãî ³äåþ.
 Íàéîãèäí³ø³ î÷³ ïîðîæí³,
 Íàéãð³çí³øå ìîâ÷èòü ãðîçà,
 Íàéí³ê÷åìí³ø³ äóðí³ âåëüìîæí³,
 Íàéï³äë³øà áðåõëèâà ñëüîçà.

 Àëå ïðàâäè â áðåõí³ íå ðîçì³øóé,
 Íå ãàíüáè âñå ï³äðÿä, áåç ïóòòÿ,
 Áî íà ñâ³ò³ òîé íàéìóäð³øèé,
 Õòî íàéäóæ÷å ëþáèòü æèòòÿ.

 (Â. Ñèìîíåíêî)

Âåëüìæíèé – âèñîêîïîñòàâëåíèé, çíàòíèé; ðîäîâèòèé, áàãàòèé, ÿêèé ìàº çíà÷íó 
âëàäó.
Ãàíüáòè – âèðàæàòè îñóä, çàñóäæóâàòè; íåñëàâèòè, ñîðîìèòè.

  Ïîÿñí³òü, ÿê ðîçð³çíèòè íàéâèùèé ñòóï³íü ïîð³âíÿííÿ ïðèêìåòíèê³â ñåðåäíüîãî 
ðîäó ³ ïðèñë³âíèê³â.

  Ùî ñï³ëüíå ³ ùî â³äì³ííå â ¿õ áóäîâ³?

Çàâäàííÿ-çìàãàííÿ. Çïîì³æ ïîäàíèõ ïðèñë³âíèê³â âèïèø³òü ò³ëüêè ò³, â³ä ÿêèõ ìîæíà 
óòâîðèòè ñòóïåí³ ïîð³âíÿííÿ. Óòâîð³òü ïðîñòó ôîðìó âèùîãî ³ íàéâèùîãî ñòóïåí³â.
Àêóðàòíî, âçèìêó, àáèÿê, áåðåæíî, íàðåøò³, íàâïðîñòåöü, âäàëî, 

âìèòü, ãîëîñíî, ìèìîâîë³, òèõî, ïîøåïêè, íàïàì’ÿòü, íàä³éíî, ïèëüíî, 
øèðîêî, ñòàðàííî, ñï³äëîáà, ùîäíÿ, õèòðî, óâàæíî, óãîðó, ÷³òêî, ìàëî, 
äîðîãî, âäâîº, ï³øêè.

  Ñêëàä³òü 34 ðå÷åííÿ, âèêîðèñòîâóþ÷è ïðèñë³âíèêè âèùîãî ñòóïåíÿ.
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óñíîãî
Áåçõìàðíî – ïðèñëiâíèê.
Ïîçíà÷àº îçíàêó äi¿, à ñàìå ñïîñiá äi¿.
Çàõîäèëî (ÿê?) áåçõìàðíî.
Öå íåçìiííå ñëîâî.
Â ðå÷åííi âèñòóïàº îáñòàâèíîþ.

ïèñüìîâîãî
Áåçõìàðíî – ïðèñë.
Çàõîäèëî (ÿê?) áåçõìàðíî;
ñïîñiá äi¿, íåçì., îáñò.

Çâåðí³òü óâàãó! 1) Ïðèãîëîñí³ ã, æ, ç ïðè ñïîëó÷åíí³ ³ç ñóô³êñîì 
ø çì³íþþòüñÿ íà æ÷. 2) Ñóô³êñè ê, îê, åê ó ïðèñë³âíèê³â 
ïî÷àòêîâî¿ ôîðìè âèïàäàþòü.

Â³ä ïîäàíèõ ïðèñë³âíèê³â óòâîð³òü ïðîñòó ôîðìó âèùîãî ñòóïåíÿ. Ââåä³òü ¿õ ó ñëî
âîñïîëó÷åííÿ.
I.	Âóçüêî,	íèçüêî, âàæêî, òÿæêî, äóæî, äîðîãî, áëèçüêî.
II.	Âèñîêî,	øèðîêî, ëåãêî, äàëåêî, øâèäêî, êîðîòêî.

  Ïîÿñí³òü, ÷îìó íå ìîæíà óòâîðèòè ñòóïåí³ ïîð³âíÿííÿ â³ä ïðèñë³âíèê³â: îñòàòî÷íî, 
â³÷íî, ñìåðòåëüíî.

Ïåðåïèø³òü. Â³ä ïðèñë³âíèê³â, ùî ó äóæêàõ, óòâîð³òü ïðîñòó ôîðìó âèùîãî ñòóïåíÿ 
ïîð³âíÿííÿ.
1. (Ðàíî) ïî÷àëî âñòàâàòè ñîíöå, (ùèðî) äîãëÿäàòè çåìëþ. (Ì. Êîöþ-

áèíñüêèé) 2. (Øèðîêî) ðîçëÿãëàñÿ ëóêà, (÷óòíî) ïëåñêàâñü òà êîëèñàâñü 
Äí³ïðî, à ãîðè çà ãîðàìè âñå (âèñîêî) é (äàëåêî) çí³ìàëèñÿ. (Ìàðêî Âîâ÷îê) 
3. Ùî (áëèçüêî) äî íàáåðåæíî¿, òî (÷àñòî) âèòèêàëèñÿ ç â³êîí îáëè÷÷ÿ. 
(Ï. Ïàí÷) 4. Ïëà÷òå æ, î÷³, ïëà÷òå æ, êàð³, ïîêè íå çàñíóëè, (ãîëîñíî), 
(æàë³áíî), ùîá â³òðè ïî÷óëè. (Ò. Øåâ÷åíêî) 5. (Ìàëî) âêóñèø, (øâèäêî) 
ïðîêîâтíåø.	(Íàð. òâ.) 

  ßê âè ðîçóì³ºòå îñòàííº ðå÷åííÿ? Â ÿêèõ ñèòóàö³ÿõ òàê êàæóòü?
  Âèä³ëåí³ ïðèñë³âíèêè ðîçáåð³òü ÿê ÷àñòèíó ìîâè.

Ðîçáið ïðèñëiâíèêà ÿê ÷àñòèíè ìîâè

 Ïîñëiäîâíiñòü ðîçáîðó
 1. Ñëîâî.
 2. ×àñòèíà ìîâè. Çàãàëüíå çíà÷åííÿ.
 3. Ìîðôîëîãi÷íi îçíàêè:
 à) íåçìiííiñòü; 
 á) ñòóïiíü ïîðiâíÿííÿ (ÿêùî º);
 â) ñèíòàêñè÷íà ðîëü;
 ã) âèìîâà òà íàïèñàííÿ.

Ñîíöå çàõîäèëî áåçõìàðíî, áåççàãðàâíî – ÿê íà ñóøó òà íà ñïåêó. 
(Î. Ãîí÷àð)

Çðàçîê ðîçáîðó
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Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Âèçíà÷òå éîãî òåìó òà ãîëîâíó äóìêó. Äîáåðiòü çàãîëîâîê.
Íà ëiñ íàñóâàëèñü âå÷iðíi ñóòiíêè. Âîíè íåïîìiòíî âèïîâçàëè ç ëiñîâèõ 

íåòðiâ i òåìíî-çåëåíîþ ïîâií...þ ïîâiëüíî çàòîïëþâàëè âñå äîâêîëà...
Çáèðàþ÷è õìèç íà áàãàòòÿ, ÿ éøîâ âèñîêèì áåðåãîì ñòàâêà i áiëÿ ãðóøi 

ç äóïëîì íàòêíóâñÿ íà ãîðîáåíÿ. Âîíî ëåæàëî, ðîçïëàñòàâøèñü íà òðàâi, 
áåçæèâíå i íåðóõîìå. Çàïëþùåíi î÷i éîãî i òðîõè ðîççÿâëåíèé äçüîá îáëiïèëè 
ìàëåíüêi ðóäi ìóðàøêè.

ß îáåðåæíî âçÿâ ïòàøåíÿ â ðóêó, ïîçäìóõóâàâ ç íüîãî ìóðàøîê i ïðèê-
ëàâ äî âóõà.

Â õîëîäíîìó ãîðîáåíÿòêîâîìó òiëüöi ëåäü ÷óòíî ñòóêîíiëî ñåðöå...
Ïîâåðíóâøèñü äî íàìåòó, ÿ äiñòàâ òåðìîñ i ÷åðåç ñîëîìèíêó êàïíóâ ó 

äçüîá ïòàøåíÿòè òðîõè ñîëîäêîãî ÷àþ. Âîíî øâèäêî îïðèòîìíiëî. À êîëè ÿ 
íàãîäóâàâ éîãî ãðå÷àíîþ êàø...þ i ùå ðàç íàïî¿â ÷àºì, âîíî é çîâñiì îæèëî – 
ïî÷àëî ñïèíàòèñü íà íiæêè i öiâêàòè.

Öiâêàëî âîíî äåäàëi ãîëîñíiøå – ïðîíèêëèâî  i íåâèìîâíî òîñêíî. Öå 
áóâ ïëà÷ ïîêèíóòî¿ ìàëî¿ äèòèíè, âiä ÿêîãî ùåìiëî ñåðöå.

  (À. Îðëèê)

Îïðèòìíiòè – çíåïðèòîìíiòè (àíòîíiì); îïàì’ÿòàòèñÿ.
Íàìò – øàòðî.
Áåçæâíèé – áåçäèõàííèé.

  Äî ÿêîãî òèïó ìîâëåííÿ íàëåæèòü òåêñò? ²ç ÿêèõ  ÷àñòèí ñêëàäàºòüñÿ?
  Íàïèøiòü äîêëàäíèé ïåðåêàç òåêñòó çà ñàìîñòiéíî ñêëàäåíèì ïëàíîì. 
  Ïiäêðåñëiòü ïðèñëiâíèêè, âèçíà÷òå ðîçðÿä êîæíîãî.
  Âiä ïðèñëiâíèêiâ ñïîñîáó äi¿ óòâîðiòü óñi ìîæëèâi ôîðìè ñòóïåíiâ ïîðiâíÿííÿ.
  Áóäüÿêèõ äâà ïðèñëiâíèêè ðîçáåðiòü ÿê ÷àñòèíó ìîâè.
  Ïîÿñí³òü ïðîïóùåí³ îðôîãðàìè â ñëîâàõ.

 § 35. Òâiðîïèñ çîâíiøíîñòi ëþäèíè çà êàðòèíîþ

Ïðî÷èòàéòå. Çâåðíiòü óâàãó: ÷îìó êîâàëü íà ïîðòðåòi áðîíçîâèé òà ìîíóìåíòàëüíèé? 
×îìó òàê áàãàòî óâàãè ïðèäiëÿºòüñÿ éîãî ðóêàì, ïiäêðåñëåíî ¿õ ãðóáåçíiñòü? Ç ÿêîþ 
ìåòîþ õóäîæíèê âäàâñÿ äî òàêèõ äåòàëåé, ÿê ñëiïó÷îñèíº íåáî, ãiëêà áóçêó, ðîáî÷èé 
ôàðòóõ i ñîííå äèòèí÷à â ñëiïó÷îáiëié ñîðî÷èíöi íà ðóêàõ ïîðòðåòîâàíîãî? Ùî 
óâèðàçíþº ÷åðåç öi äåòàëi õóäîæíèê: óìîâè æèòòÿ êîâàëÿ ÷è ðèñè éîãî âäà÷i?
Íà ïîêóòi, çàëèòèé ñîíöåì, ïiä ñëiïó÷îþ ñèíÿâîþ íåáà ñèäiâ ñòàðèé 

×óìàê. ßê æèâèé. Âåëè÷åçíèé ïîðòðåò â îëiéíèõ ôàðáàõ áóâ âèêîíàíèé õî÷ 
i ïî-äèëåòàíòñüêè, àëå íàòõíåííî, ç Áîæîþ iñêðîþ. Ñîíöå áèëî ïîâiííþ. 
Ñòàðèé ×óìàê, áðîíçîâèé i ìóñêóëÿñòèé, äèâèâñÿ ïðîñòî êîæíîìó â î÷i 
ïðèìðóæåíî i ïîñìiõàâñÿ. Ïîñìiõàâñÿ â ñâié äîâãèé çàïîðîçüêèé âóñ, ÿê öå 
âií ðîáèâ çàâæäè. Ìîíóìåíòàëüíèé, êðåìåçíèé ³  ìîãóòíié, ÿê ñàìà çåìëÿ, 
êîâàëü ×óìàê. Ïàòðiàðõ ñâîãî ïëåìåíi, äåáåëîãî é ðÿñíîãî. Â ðîáî÷îìó 
ôàðòóñi, îòàê, ÿê ùîéíî ïðèéøîâ ç ðîáîòè, ëèøå ñêèíóâ êàøêåòà, ñèäiâ 
âií ïiä ñëiïó÷î-ñèíiì íåáîì i ïiä ãiëêîþ áóçêó i, ñêëàâøè ãðóáåçíi ñâî¿ 
ðóêè, ñïî÷èâàâ.
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Ñïîñîáè ñëîâîòâîðåííÿ Ïðèêëàäè

1. Ïðåô³êñàëüíèé çà-: òåìíî–çàòåìíî 
íå-: âèñîêî – íåâèñîêî 
í³-: êîëè – í³êîëè 
íà-: ïåâíå – íàïåâíå

2. Ñóô³êñàëüíèé -î-: ãëèáîêèé – ãëèáîêî
-÷³: òðè – òðè÷³ 
-ñü: êóäè – êóäèñü 
-íåáóäü: äå-íåáóäü

3. Ïðåô³êñàëüíîñóô³êñàëüíèé ïî-, -è (-îìó): êîçàöüêèé – ïî-êîçàöüêîìó, 
ïî-êîçàöüêè 
ç-, -ó: äàëåêèé – çäàëåêó
çà-, -î: ñâ³òëèé – çàñâ³òëî

4. Ñêëàäàííÿ ñë³â, îäíàêîâèõ ÷è 
áëèçüêèõ çà çì³ñòîì

òèõî – òèõî-òèõî,
ðàíî – ðàíî-âðàíö³ 
ìàëî – ìàëî-ïîìàëó

5. Çëèòòÿ îñíîâ ñë³â ë³âîðó÷, ïðàâîðó÷, ñïîêîíâ³êó, ãîë³ðó÷

6. Ïåðåõ³ä ³íøèõ ÷àñòèí ìîâè ó 
ïðèñë³âíèêè

øêäà – ³ì., æ. ðîäó, Í. â³äì. 
øêîä – ïðèñë³âíèê 
ñòð³ëîþ – ³ì. â Î. â³äì. ³ ïðèñë³âíèê

² òðèìàâ íà êîëiíàõ ñîííå äèòèí÷à. Â ñëiïó÷î-áiëié ñîðî÷èíöi âîíî 
ñïàëî ñèäÿ÷è,  ïðèïàâøè ñîëîäêî çàðîæåâiëèì ëè÷êîì äî êîâàëüñüêîãî 
ôàðòóõà, ÿê äî ìàòåðèíèõ ãðóäåé. Öå âîíà – Ãàëÿ, ÿê áóëà ùå ìàëåíüêîþ. 
² öå Àíäðié ìàëþâàâ äåñü íà êàòîðçi ç ìàíþñiíüêî¿ êàðòêè, ÿêó êîëèñü ñàì 
ôîòîãðàôóâàâ i çàâæäè ìàâ ïðè ñîái. Öå îäèí-ºäèíèé ðàç áóëà âiñòêà âiä íüîãî, 
– ïðèñëàâ áàòüêà, òàêîãî æèâîãî, òàêîãî âèêàïàíîãî. Ðóêè áóëè íàìàëüîâàíi 
øèðî÷åííèìè ìàçêàìè ... – i öå íàéáiëüø âðàæàëî – ñâîºþ ïðàâäîþ, ãðóái, 
íåîáòåñàíi êîâàëüñüêi ðóêè. 

(². Áàãðÿíèé «Сад	Гетсиманський») 

Ïî-äèëåòíòñüêè – ÿê äèëåòàíò, òîáòî îñîáà, ùî çàéìàºòüñÿ ÿêîþñü ñïðàâîþ, 
àëå ¿ ¿  çíàííÿ ó öié ñïðàâi ïîâåðõîâi.
Áèëî ïâiííþ – òóò: ñÿÿëî äóæå ÿñêðàâî.
Ìîíóìåíòëüíèé – òóò: âåëè÷åçíèé, ãðàíäiîçíèé, òàêèé, ùî âðàæàº ñâî¿ìè ðîçìi
ðàìè.
Ïàòðiðõ – òóò: ðîäîíà÷àëüíèê, ïðàáàòüêî.
Äåáëèé – ñèëüíèé, äóæèé, øèðîêîïëå÷èé.
Âêàïàíèé (ðîçì.) –  ñõîæèé, ÿê äâi êðàïëi âîäè, âèëèòèé.

Ðîçãëÿíüòå ïîðòðåòè (íà êîëüîðîâ³é âêëàäèíö³ ¹ 2, 3).
  Íàïèøiòü òâiðîïèñ çà îäí³ºþ ³ç êàðòèí çà ñàìîñò³éíî ñêëàäåíèì ïëàíîì.

 § 36. Ñïîñîáè òâîðåííÿ ïðèñëiâíèêiâ

Ïðîàíàë³çóéòå òàáëèöþ.
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  Êîðèñòóþ÷èñü òàáëèöåþ, äîáåðiòü ïðèêëàäè êîæíîãî ñïîñîáó ñëîâîòâîðåííÿ.
  Ñêëàäiòü çâ’ÿçíó ðîçïîâiäü ïðî òâîðåííÿ ïðèñëiâíèêiâ.

Ñïèøiòü. Âiä ÿêèõ ÷àñòèí ìîâè i ÿêèì ñïîñîáîì óòâîðèëèñÿ ïðèñëiâíèêè.

Çðàçîê. Ãàðíî — ãàðíèé; ïî-íàøîìó — íàø. 

Âèñîêî, òðèâîæíî, íåäàâíî, íåìàëî, íiÿê, íiêîëè, äîòåïåð, äîâîëi, 
ïîâîëi, êîëèñü, âãîðó, äåêîëè, ñïåðøó, òðè÷i, íàäâîº, ìèìîâîëi, ïîâñÿê÷àñ, 
ïî-ðóìóíñüêè, ïî-ë³òíüîìó, íèçüêî-íèçüêî, âðÿäè-ãîäè, ëþá’ÿçíî, çëiâà.

  Ñêëàäiòü ç äåÿêèìè ïðèñëiâíèêàìè ðå÷åííÿ. Âèçíà÷òå, ÿêèì ÷ëåíîì ðå÷åííÿ âè
ñòóïàþòü ïðèñëiâíèêè.

Ïðî÷èòàéòå òåêñò. 
Ïiñëÿ ñìåðòi Øòåôàíà ÷åë Ìàðå Ìîëäîâà äóæå øâèäêî âòðàòèëà íåçà-

ëåæíiñòü,	áî	óæå	íàïðèêiíöi	30-õ	ðîêiâ	XVI	ñòîëiòòÿ	áóëà	ïîíåâîëåíà	ñóë-
òàíñüêîþ Òóðå÷÷èíîþ. 

Òóðåöüêå ãíîáëåííÿ ïðèìóñèëî áàãàòüîõ ìîëäîâàíiâ òiêàòè çà Äíiñòåð, 
â Óêðà¿íó. Íà äîïîìîãó ìîëäîâñüêîìó íàðîäîâi ó áîðîòüái ïðîòè òóðåöüêî¿ 
íàâàëè íåîäìiííî ïðèõîäèëè óêðà¿íñüêi êîçàêè. Äîñòåìåííî âiäîìî, ùî â 
1595 ðîöi çàãîíè êîçàêiâ íà ÷îëi ç Ëîáîäîþ òà Íàëèâàéêîì äâi÷i îñàäæóâàëè 
ôîðòåöi Áåíäåðè i Êiëiþ, à òàêîæ çâiëüíèëè íàäiéíî óêðiïëåíèé ïóíêò Ñìië, 
äå ïiçíiøå òóðêè çáóäóâàëè ôîðòåöþ ²çìà¿ë.

  Ïðèãàäàéòå, ùî âè çíàºòå ïðî òi äàëåêi ÷àñè. Ùî âàì âiäîìî ïðî Øòåôàíà ÷åë 
Ìàðå? Ïðî ôîðòåöi â Áåíäåðàõ, Ñîðîêàõ, ²çìà¿ëi, Õîòèíi? 

 Çíàéäiòü ó òåêñòi ïðèñëiâíèêè, âèçíà÷òå ñïîñiá ¿õ òâîðåííÿ.

Â óêðà¿íñüêié ìîâi ïåðåâàæíà áiëüøiñòü ïðèñëiâíèêiâ óòâîðþ-
ºòüñÿ âiä ïðèêìåòíèêiâ çà äîïîìîãîþ ñóôiêñiâ î, å.

Ïîøèðåíèìè º òàêîæ ñóôiêñè ÷i, ñü, íåáóäü, òàêè, êè (ïî-
øåïêè), ìà (äàðìà).

Ñïèøiòü, ïîçíà÷òå ñóôiêñè ïðèñëiâíèêiâ. Ç òðüîìà ç íèõ ñêëàäiòü ðå÷åííÿ.
Êîëèñü, íåâïèííî, õîðîøå, âïåâíåíî, áàéäóæå, òðè÷i, ïîòàéêè, ÿê-

íåáóäü, çàñëóæåíî, êîëè-íåáóäü, ïîøåïêè, äâi÷i, ãàðÿ÷å, âñå-òàêè, íàâåñí³.

Çàâäàííÿ-çìàãàííÿ. Çà íàçâàíèì ñïîñîáîì òâîðåííÿ òà êîðîòêèì òëóìà÷åííÿì 
ëåêñè÷íîãî çìiñòó íàçâiòü i çàïèøiòü ïðèñëiâíèêè.
1. Ïðåôiêñàëüíèé ñïîñiá: äóæå ãàðíî, íå â ïîòðiáíèé ìîìåíò, íåìàº 

êóäè, ÷àñîì.
2. Ïðåôiêñàëüíî-ñóôiêñàëüíèé: ïåðøèé ðàç, ç áëèçüêî¿ âiäñòàíi, ëåäü 

ïîìiòíî, òðîõè, êðóãîì ÷îãî-íåáóäü, äî íåäàâíüîãî ÷àñó.
3. Çëèòòÿ îñíîâ: íà øâèäêó ðóêó, ãîëèìè ðóêàìè, ó òðè ðàçè, áîñèìè 

íîãàìè, ïî ïðàâó ðóêó, ñâî¿ìè ðóêàìè, ³íêîëè.

Äîâiäêà. Âëàñíîðó÷, âòðè÷³, ïðàâîðó÷, ïðåãàðíî, íiêóäè, ãîë³ðó÷, äåêîëè, 
óïåðøå, áîñîí³æ, çáëèçüêà, çëåãêà, íàâêðóãè, ïðàâîðó÷, äîíåäàâíà, íåâ÷àñíî, 
íåïîì³òíî,	íàøâèäêóðó÷,	коли-не-коли,	íåäîâãî,	íåáàãàòî.
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Ñïèø³òü. Ïiäêðåñëiòü ïðèñëiâíèêè, ç’ÿñóéòå ñïîñiá òâîðåííÿ êîæíîãî.
1. Ïåðåáiã íåñïîäiâàíî ïîäâið’ÿì âiòåð, çàøóìiëè ïîïiäâiêîííþ âèø-

íÿêè. (Ì. Ñòåëüìàõ) 2. Êíèæêî-ðîçðàäî, âäåíü i âíî÷i òè äî æèòòÿ äîáè-
ðàºø êëþ÷i. (Î. Ïiäñóõà) 3. Íåíà÷å íàñiíèíi, âiðþ ñëîâó, ùîìèòi íàõèëÿþ-
÷èñü íàä íèì. (Í. Ãíàòþê) 4. Çíàäâîðó âëiòàº â õàòó ïðèãëóøåíèé ãîìií. 
(Ì. Êîöþ áèíñüêèé)

Ïðî÷èòàéòå. Âèçíà÷òå ãîëîâíå ñëîâî ó ñëîâîñïîëó÷åíí³. Ïîñòàâòå ïèòàííÿ â³ä ãîëîâ
íîãî ñëîâà äî ïðèñë³âíèêà. Âèçíà÷òå ðîçðÿä ïðèñë³âíèê³â.
Ñòàðàííî ïðàöþâàòè, ïðîêèíóòèñü ðàíî, äóæå ñòàðàííèé, ðîçáèòè 

âùåíò, çðîáèòè çãàðÿ÷ó, âèñòóïèâ íàïåðåê³ð, ïîâåðíóòèñÿ â÷àñíî, òðîõè 
ñòîìëåíèé.

  Çðîá³òü ìîðôîëîã³÷íèé ðîçá³ð ñëîâà  ñòîìëåíèé.  

Ïðî÷èòàéòå ³ âèçíà÷òå, äî ÿêèõ ÷àñòèí ìîâè íàëåæàòü îìîí³ì³÷í³ ñëîâà.
Çâåðíóòè â á³ê ë³ñó, çâåðíóòè âá³ê; ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîáëåìó âäâîõ, â äâîõ 

ñóäèíàõ; ãîòóâàòèñÿ âäåíü, â äåíü â³ä’¿çäó; ðàäèìîñÿ âêóï³, â êóï³ ëèñòÿ 
¿æà÷îê; ç³áðàòè äîêóïè, äî êóïè ÿáëóê; ìè âñ³ çàîäíî, çà îäíî çàóâàæåííÿ; 
ðîçð³çàòè íàäâîº, íà äâîº ä³á â³äêëàñòè ïðàöþ; âèâ÷èòè íàïàì’ÿòü, ïîäàðóâàòè 
íà ïàì’ÿòü; âèìèòè íà÷èñòî, íà ÷èñòî ï³äìåòåíó ï³äëîãó; íàñèëó ï³äâ³âñÿ, 
ïîíàä³ÿâñÿ íà ñèëó; âèéøëî ïî-òâîºìó, ïî òâîºìó ùîäåííèêó; äìå â³òåð 
ïî-îñ³ííüîìó, ïî îñ³ííüîìó íåáó ïëèâóòü õìàðè.

   Ðîçêàæ³òü, ÿê âè â³äð³çíÿºòå ïðèñë³âíèêè â³ä îäíîçâó÷íèõ ³ìåííèê³â, ïðèêìåòíèê³â, 
÷èñë³âíèê³â. ßêùî âèíèêàþòü òðóäíîù³ ó âèêîíàíí³ çàâäàííÿ, çâåðí³òü óâàãó íà 
ïîäàíèé íèæ÷å çðàçîê ì³ðêóâàííÿ.

Ì³ðêóéòå. Âîíè âäâîõ õóòåíüêî ï³äíÿëèñÿ íà âèñîêó ãîðó. (Î. Äåñíÿê) 
Ï³äíÿëèñÿ (ÿê?) âäâîõ. Ñëîâî âäâîõ ïîçíà÷àº ñïîñ³á ä³¿, çàëåæèòü â³ä ä³º-
ñëîâà, íå çì³íþºòüñÿ, â ðå÷åíí³ âèñòóïàº îáñòàâèíîþ. Òàêèì ÷èíîì, öå 
ïðèñë³âíèê.

Ïîì³ñòèëèñÿ ìè â äâîõ õàòàõ äóæå äîáðå ³ ïðîñòîðî. (Ëåñÿ Óêðà¿íêà) 
(Â ñê³ëüêîõ?) õàòàõ – äâîõ. Ñëîâî äâà îçíà÷àº ÷èñëî, âæèòå â ôîðì³ 

Ì.â., æ.ð. – öå ÷èñë³âíèê, â ðå÷åíí³ âèñòóïàº îçíà÷åííÿì. Òàêèì ÷èíîì, 
öå ÷èñë³âíèê ç ïðèéìåííèêîì (â äâîõ...).

Ïðèñë³âíèêè, ÿê³ ïèøóòüñÿ ðàçîì, ñë³ä â³äð³çíÿòè â³ä îäíî-
çâó÷íèõ ç íèìè ôîðì íåïðÿìèõ â³äì³íê³â ³ìåííèê³â, ïðèêìåòíèê³â, 
÷èñë³âíèê³â òà çàéìåííèê³â ç ïðèéìåííèêàìè, ùî ïèøóòüñÿ 
îêðåìî. 

Ïðèñë³âíèêè îçíà÷àþòü ð³çí³ îáñòàâèíè, âîíè íå ìîæóòü ìàòè 
ïðè ñîá³ ïîÿñíþþ÷èõ ñë³â, íåçì³íí³ ³ íàé÷àñò³øå ïîâ’ÿçóþòüñÿ ç 
ä³ºñëîâîì, ä³ºïðèñë³âíèêîì ÷è ä³ºïðèêìåòíèêîì.

Íàïðèêëàä: Çâå÷îðà  áóëî òåïëî. Ç âå÷îðà  ñàìîä³ÿëüíîñò³ ìè 
ïîâåðíóëèñÿ ðàíî. Ðîáîòà íåâäàëà, òîìó ùî çðîáëåíà íàøâèäêó. 
Çìàãàííÿ íà øâèäêó ¿çäó ïî÷èíàþòüñÿ çàâòðà.
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Ñïèø³òü, âèáðàâøè ç äâîõ ñë³â, ïîäàíèõ ó äóæêàõ ó ê³íö³ êîæíîãî ðå÷åííÿ, ïîòð³áíå 
çà çì³ñòîì ³ ïîñòàâòå éîãî íà ì³ñö³ êðàïîê.
1. Íå íàä³éñÿ íà ..., çì³ñò äîìàøí³õ çàâäàíü çàïèñóé ó ùîäåííèê. – 

Êîðèãóþ÷è âîãîíü, Áðÿíñüêèé ð³äêî çàãëÿäàâ ó òàáëèöþ, áî çíàâ 
¿¿ ... . (Î. Ãîí÷àð) (íàïàì’ÿòü  – íà ïàì’ÿòü) 2 ... ëîâèëè ùóê, ... ïóñêàëè 
çì³ÿ. – ... ê³ìíàòàõ äðóãîãî ïîâåðõó ðîçì³ñòèëè åêñïîíàòè ìóçåþ. (Áàá.) 
(óï’ÿòüîõ – ó ï’ÿòüîõ) 3. Áàã³ðîâ ³íñòðóêòóâàâ ñâîþ øòóðìîâó ãðóïó ... . – 
Íàéá³ëüøå òâîð÷èõ çóñèëü ìè âêëàëè ... íàøå çàíÿòòÿ. (Î. Ãîí÷àð) (â îñòàííº 
– âîñòàííº). 4. ... ãîëóá³é ÷îðí³â ãðåá³íü ã³ð. – ..., çà ïðèñàäêóâàòèìè 
áóäèíî÷êàìè, ïî÷èíàëàñÿ òàéãà. (Áàá.) (âäàëèí³ – â äàëèí³) 5. Ëþäè áóëè 
... ïîòîìëåí³, ¿ì íåîáõ³äíèé áóâ ñîí. (Ã. Òþòþííèê) – Âêðà¿íó ç êðàþ ... 
ïðîõîäèëè ç áîÿìè. (Â. Ñîñþðà) (âêðàé – â êðàé) 6. ... â³êíî ïîãàñëî ³ çíîâ 
çàñâ³òèëîñü. – ... áåðåç³ ð³÷êè õîäèëè ëþäè. (Â. Ñîñþðà) (ïîòîìó – ïî òîìó) 

Ñêëàä³òü ðå÷åííÿ ç ïîäàíèìè ïðèñë³âíèêàìè òà îäíîçâó÷íèìè ñëîâàìè. 
Äîâîë³ – äî âîë³; óâèñü – ó âèñü; âãîðó – â ãîðó; ïî-íîâîìó – ïî íîâîìó, 

ïî-ìîºìó – ïî ìîºìó; äîäîìó – äî äîìó; íàçóñòð³÷ – íà çóñòð³÷; íàñòîðîæ³ – 
íà ñòîðîæ³.

Ïðî÷èòàéòå ³ ñïèø³òü, ñòàâëÿ÷è çíàê íàãîëîñó ó ïðèñë³âíèêàõ. Ïðè ïîòðåá³ çâåðòàéòåñÿ 
äî ñëîâíèêà.
Íàäâîº, íàòðîº, íàð³çíî, íàíîâî, íà÷åðíî, çàíîâî, àáèÿê, àáèêóäè, 

äåêîëè, äåÿê, àáèäå, òåïëî, òèõî, ðàä³ñíî, ãëóõî, òÿæêî, ãàðÿ÷å, õîðîøå, 
âèñîêî, ãëèáîêî, ïîðîæíüî, çíà÷íî. 

Íàãîëîñ ïåðåíîñèòüñÿ íà ïåðøèé ñêëàä  ó ïðèñë³âíèêàõ ç ïðå-
ô³êñîì íà, çà, àáèäå, à òàêîæ ó ïðèñë³âíèêàõ íà î, óòâîðåíèõ 
â³ä ïðèêìåòíèê³â ç íàãîëîñîì íà çàê³í÷åíí³.

Ó ñêëàäíèõ ïðèñë³âíèêàõ, óòâîðåíèõ çëèòòÿì îñíîâ, íàãîëîñ 
ìîæå ïàäàòè ³ íà ïåðøó, ³ íà äðóãó îñíîâó: áîñîí³æ, ïðàâîðó÷, ïî-
òéá³ч,íàòùåñåðöå,âîäíîðàç,ë³âîðó÷,îáàá³÷,÷èìðàç,ãîë³ðó÷.

Ïðî÷èòàéòå óðèâîê. Ñêàæ³òü, ùî ñèìâîë³çóº ðîñà. ßê³ ïðèñë³â’ÿ âè çíàºòå ç³ ñëîâîì 
ðîñà? ßê³ ïîáàæàííÿ º ç³ ñëîâîì ðîñà?
Ðîñà â³ääàâíà øèðîêî âèêîðèñòîâóâàëàñü ó íàðîäíîìó ïîáóò³. Ëþäè 

ïîì³òèëè ë³êóâàëüí³ ÿêîñò³ ðîñè ³ òîìó ñèëîì³öü ïðèìóøóâàëè ä³òåé õîäèòè 
ïî í³é áîñîí³æ, îñîáëèâî âðàíö³. Òîä³ íå áîë³òèìóòü íîãè. Ä³â÷àòà òàêîæ 
ùîðàíêó óìèâàëè ëè÷êà ó ðîñ³, ùîá âîíè áóëè ñâ³æèìè ³ ðóì’ÿíèìè. Ðîñà – 
öå ñèìâîë çäîðîâ’ÿ, ÷èñòîòè; îáðàç óêðà¿íñüêîãî ôîëüêëîðó.

Çà ì³ôàìè ³íäîºâðîïåéö³â, ðîñà – öå  ñëüîçè, ùî ðÿñíî ñïàäàþòü ³ç î÷åé 
ïðåêðàñíî¿ áîãèí³ Çîð³. Ó äàâíèíó äåÿê³ ñëîâ’ÿíñüê³ íàðîäè ââàæàëè ðîñó 
ñëüîçàìè Áîãîðîäèö³.

(Ç æóðíàëó)

 Ïåðåêàæ³òü òåêñò. Äî ÿêîãî ñòèëþ â³í íàëåæèòü? 
 Çíàéä³òü ïðèñë³âíèêè. Âèïèø³òü ¿õ ðàçîì ç³ ñëîâàìè, â³ä ÿêèõ âîíè çàëåæàòü. 

Âêàæ³òü, ÿêèì ñïîñîáîì óòâîðåí³ ïðèñë³âíèêè. Ïîÿñí³òü, äå ìîæëèâî, â íèõ 
íàãîëîñ.
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 § 37. Ïðàâîïèñ ïðèñë³âíèê³â. Áóêâè í ³ íí ó ïðèñë³âíèêàõ

Ïðî÷èòàéòå óðèâîê. Äîáåð³òü çàãîëîâîê. ßê íàðîä ñòàâèòüñÿ äî êíèãè? Íàâåä³òü 
äâà–òðè ïðèñë³â’ÿ àáî ïðèêàçêè ïðî êíèãó.
Ïåâíî,í³ùî òàê ãëèáîêî íå ïåðåäàº äóõîâ...îãî æèòòÿ íàðîäó, ÿê êíèãà – 

íåïåðåâåðøå...èé, áåçäîãà...èé âèòâ³ð ëþäñüêîãî ãåí³ÿ. Öå ñòîñóºòüñÿ ³ êíèãè 
äàâ...üî¿, ðóêîïèñ...î¿. Çáåðåãëîñÿ òàêèõ ðåë³êâ³é íå òàê óæå é áàãàòî. 
À ò³, ãóìà...³, ùî âö³ë³ëè ó âèð³ ³ñòîðè÷...èõ ïîä³é, – çäåá³ëüøîãî âåòõ³, 
ïîøêîäæå...³. Áåðåø ¿õ äî ðóê, ³ çäàþòüñÿ âîíè çðàíå...èìè ïòàõàìè, ÿê³ 
÷åêàþòü íàøî¿ äîïîìîãè. Òà ñïðàâà öÿ íåëåãêà. Òðåáà âèòðàòèòè áàãàòî 
÷àñó ³ çóñèëü, ùîá îæèëè ðóêîïèñ...³ øåäåâðè, ðîçïîðîøå...³ ïî ñõîâèùàõ 
á³áë³îòåê ³ àðõ³â³â.

(За ². Ìåëüíèêîì)

  Äî ÿêîãî òèïó ìîâëåííÿ íàëåæèòü ïîäàíèé òåêñò? Îá´ðóíòóéòå ñâîþ äóìêó.
  ×îìó êíèãè ñïî÷àòêó ïèñàëè â³ä ðóêè? Ñëîâî «Á³áë³ÿ» îçíà÷àº «êíèãà». Ùî âè 

çíàºòå ïðî öþ êíèãó?
  Âèïèø³òü ïðèêìåòíèêè ³ ä³ºïðèêìåòíèêè, âñòàâëÿþ÷è ïðîïóùåí³ áóêâè í ³ íí. 

Ïîÿñí³òü ¿õ íàïèñàííÿ.

Óòâîð³òü â³ä êîæíîãî ñëîâà ïðèñë³âíèê. Çàïèø³òü ¿õ. Çðîá³òü àíàë³ç çà áóäîâîþ 
ïðèêìåòíèê³â ³ ä³ºïðèêìåòíèê³â òà óòâîðåíèõ ïðèñë³âíèê³â.
Ö³ííèé, ºäèíèé, ùîäåííèé, âïåâíåíèé, ãîñòèííèé, òóìàííèé, ðîçê³øíèé, 

çåëåíèé, ñòóðáîâàíèé, áåçäîãàííèé, ðàä³ñíèé, çàñìó÷åíèé.
 Ïîäóìàéòå, ÷è º çàëåæí³ñòü â íàïèñàíí³ í ³ íí ó ïðèñë³âíèêàõ òà ïðèêìåòíèêàõ ³ 

ä³ºïðèêìåòíèêàõ, â³ä ÿêèõ ö³ ïðèñë³âíèêè óòâîðåí³.

Ó ïðèñë³âíèêàõ ïèøåòüñÿ ñò³ëüêè í, ñê³ëüêè ¿õ áóëî ó ïðèê-
ìåòíèêàõ òà ä³ºïðèêìåòíèêàõ, â³ä ÿêèõ ö³ ïðèñë³âíèêè óòâîðèëèñÿ. 
Ö³ííèé – ö³ííî, âïåâíåíèé – âïåâíåíî.

Çàïàì’ÿòàéòå! Äâ³ áóêâè í ïèøåòüñÿ ó ïðèñë³âíèêàõ çðàííÿ, 
íàâìàííÿ, ïîï³äòèííþ, ïîï³äâ³êîííþ, ñïðîñîííÿ.

Îðôîãðàìà
Áóêâè í ³ íí ó ïðèñë³âíèêàõ:

íåâïèííî, çàö³êàâëåíî.

Ïðî÷èòàéòå. Ïîÿñí³òü ïðàâîïèñ í ³ íí ó ïðèñë³âíèêàõ. 
1. Á³ëà ÷àéêî, ùî êðóæëÿºø íàä âîäîþ íèçüêî-íèçüêî? ×îì æå òè òàê 

áåçóïèííî á’ºøñÿ é æàë³áíî êâèëèø? (Á. Ëåïêèé) 2. Ùå íåäàâíî â ï³òüì³ 
íî÷³ òàì çîð³ëè ò³ëüêè ñíè. (Á. Ëåïêèé) 3. Ñîíöå âîñòàííº çåìë³ óñì³õàºòüñÿ 
é òèõî çà ãîðè äàëåê³ õîâàºòüñÿ. (Ñ. ×åðêàñåíêî) 4. Äæìåëÿìè ë³òàêè ñîá³ 
ãóäóòü, ³ äæì³ëü äî íèõ ãóäå ñîá³ ñïðîñîííÿ. (². Äðà÷) 5. Âæå õì³ëü âñèõàº 
ïîíàäòèííþ. (Ë. Êîñòåíêî)

 Çðîá³òü ñèíòàêñè÷íèé ðîçá³ð âèä³ëåíîãî ðå÷åííÿ.
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Ñïèø³òü, âñòàâëÿþ÷è, äå ïîòð³áíî, íà ì³ñö³ êðàïîê í àáî íí.
1. Ïðàöþâàòè â³ääàí...î. 2. Çðîáèòè çàêîí...î. 3. Íàïèñàòè ñòàðàí...î. 

4. Âèñòóïàòè ñõâèëüîâàí...î. 5. Ñòàâèòèñÿ äî íàâ÷àííÿ ñóìë³í...î. 6. Ïîâåð-
íóòèñÿ çðàí...ÿ. 7. Ïî÷óâàòè ñåáå þí...î.

Äîáåð³òü äî ïîäàíèõ ïðèñë³âíèê³â, ùî ïèøóòüñÿ îêðåìî, ñï³ëüíîêîðåíåâ³ ç îðôî
ãðàìîþ «Áóêâè í ³ íí ó ïðèñë³âíèêàõ».
Áåç ê³íöÿ, áåç ëàäó, áåç óïèíó, áåç òÿìè, áåç ñìàêó, áåç ïðîìàõó.

  Ç áóäüÿêèìè äâîìà ïàðàìè ïðèñë³âíèê³â ñêëàä³òü ðå÷åííÿ.

Çàâäàííÿ-çìàãàííÿ. Äî ïîäàíèõ ïðèñë³âíèêîâèõ ñïîëóê äîáåð³òü ñèíîí³ìïðèñë³âíèê.
Áåç ì³ðè, ð³ê ó ð³ê, áåç ê³íöÿ, áåç óãàâó, äåíü ó äåíü, áåç ñóìí³âó.

Ñïèø³òü, âñòàâëÿþ÷è, äå ïîòð³áíî, ïðîïóùåí³ áóêâè.
Âïåâíå...íî, áåçíàñòàí...î, íåæäàí...î, çàìèñëåí...î, ãëèáèí...î, ñòà ðî-

âèí...î, íåïåðåâåðøåí..., íåñïîä³âàí...î, íàòõíåí...î ïîï³äâ³êîí...þ, ìàëüî-
âàí...î, áóäåí...î, çðàí...ÿ, íåñêàçàí...î, ðàä³ñí...î.

  Ç âèä³ëåíèìè ïðèñë³âíèêàìè ñêëàä³òü ðå÷åííÿ. Ïðèñë³âíèêè ðîçáåð³òü ÿê ÷àñòèíó ìîâè.

 § 38. Íå ³ í³ ç ïðèñë³âíèêàìè

Ïðèãàäàéòå â³äîì³ âàì ïðàâèëà íàïèñàííÿ íå ³ í³ ç ð³çíèìè ÷àñòèíàìè ìîâè, â òîìó 
÷èñë³ ç ïðèñë³âíèêàìè. Ðîçãëÿíüòå òàáëèöþ «Íàïèñàííÿ íå ç ïðèñë³âíèêàìè».

Í³ â ïðèñë³âíèêàõ º ïðåô³êñîì, à òîìó ïèøåòüñÿ ðàçîì: íäå 
(íåìàº äå), í³ä (â æîäíîìó ì³ñö³), íêäè, í³çàùî, íêëè, í³òðîõè.

Îêðåìî í³ ç ïðèñë³âíèêàìè ïèøåòüñÿ â äåÿêèõ ôðàçåîëîã³÷íèõ 
çâîðîòàõ: í³ ñÿê í³ òàê, í³ ñâ³ò í³ çîðÿ (çðàííÿ, òåìíî), í³ òóäè í³ 
ñþäè, í³ æàðêî í³ õîëîäíî.

íå ç ïðèñë³âíèêàìè ïèøåòüñÿ ðàçîì 
(âèñòóïàº â ðîë³ ïðåô³êñà), ÿêùî:

íå ïèøåòüñÿ îêðåìî (âèñòóïàº â ðîë³ 
÷àñòêè), ÿêùî:

1. Äîäàâàííÿì «íå» óòâîðþºòüñÿ 
ñëîâî ç ïðîòèëåæíèì çíà÷åííÿì, ÿêå 
ìîæíà çàì³íèòè ñèíîí³ìîì áåç íå, 
àáî áëèçüêèì çà çíà÷åííÿì âèðàçîì:
äîñòàòíüî – íåäîñòàòíüî (çàìàëî),
äàëåêî – íåäàëåêî (áëèçüêî).

2. Ñëîâî íå âæèâàºòüñÿ áåç íå-: 
íåâòÿìêè, íåçàáàðîì, íåâïèííî.

1. Ìàº ïðè ñîá³ ïîÿñíþâàëüí³ ñëîâà 
äàëåêî, çîâñ³ì, àæ í³ÿê, í³òðîõè:
í³òðîõè íå âàæêî, äàëåêî íå ãàðíî, 
çîâñ³ì íå âïåâíåíî, àæ í³ÿê íå 
ãðàìîòíî.

2. Â ðå÷åíí³ º ïðîòèñòàâëåííÿ ³ç ñïîëó÷
íè êîì à : ñåñòðà ïîäèâèëàñü íå âåñåëî, 
à ÿêîñü äóæå ïå÷àëüíî, ñóìíî.
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Îðôîãðàìà
Íå ³ í³ ç ïðèñë³âíèêàìè:

íåëåãêî, íåâäîâç³, íå ñêîðî, í³êîëè.

Âèïèø³òü ñïîëó÷åííÿ ñë³â â òàêîìó ïîðÿäêó: 1) áåç íå ñëîâî íå âæèâàºòüñÿ; 2) ç ïðå
ô³êñîì íå, 3) ç ÷àñòêîþ íå.

Ì³ðêóéòå. 1) (Íå) âïèííî í³ññÿ, – íåâïèííî ïèøó ðàçîì, òîìó ùî ñëîâî 
áåç íå íå âæèâàºòüñÿ.

2) Íåâèïàäêîâî çóñòð³â. – Ïèøó íåâèïàäêîâî ðàçîì, òîìó ùî öå ñëîâî 
ìîæíà çàì³íèòè áëèçüêèì çà çì³ñòîì (ñïåö³àëüíî, çàêîíîì³ðíî, íàâìèñíå). 
Â öüîìó ñëîâ³ íå- º ïðåô³êñîì.

3) Íå ãóñòî, à ð³äêî ïîñàäèëè. – Ïèøó íå ãóñòî îêðåìî, òîìó ùî º ïðî-
òèñòàâëåííÿ ³ç ñïîëó÷íèêîì à.

(Íå) ïîðóøíî ñòîÿòü. Ïðèøèòè ́ óäçèê (íå) ì³öíî. Ïðèøèòè (íå) ì³öíî, 
à ñëàáêî. Ïîäèâèòèñÿ (íå) äîâ³ðëèâî, (íå) äðóæåëþáíî. Ïîäèâèòèñÿ (íå) 
äîâ³ðëèâî, à ç ï³äîçðîþ. Çëåò³òè (íå) âèñîêî. Çëåò³òè (íå) âèñîêî, à íèçüêî. 
(Íå) ïîì³òíî ïðîéòè. (Íå) ëåãêî àðãóìåíòóâàòè. Ï³äíîñèòè âàíòàæ (íå) ëåãêî, 
à âàæêî. Ïðîéòè (íå) ïîì³òíî, à íà âèäó ó âñ³õ.

(Íå)âïèííî ïðàãíóòè. (Íå) âäîâç³ îïèíèâñÿ. Ç’ÿâèòèñÿ (íå) ãàäàíî. Äèâè-
òèñÿ (íå) âèííî.

Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Äîáåð³òü çàãîëîâîê. Âèçíà÷òå òåìó òà îñíîâíó äóìêó òåêñòó.
Íå çíàþ, ÿê áè ñêëàëàñÿ ìîÿ äîëÿ, êîëè á á³ëÿ íå¿ íå ñòîÿëà (íå) çì³ííî, 

ìîâ áëàãàííÿ, ìîÿ çàæóðåíà ìàòè. ß äîñ³ (í³) ÿê íå çàáóäó íà ñâîºìó ÷îë³, 
á³ëÿ ñâîãî ñåðöÿ ñïîê³é ³ òåïëî ¿¿ ïîòð³ñêàíèõ ðóê. Ìîæå, òîìó é áóëî òåïë 
òàê (íå) ìàëî, ùî âîíî òðèìàëîñÿ íå íà ïîâåðõí³, à â ãëèáîêèõ øïàðèíàõ 
ìàòåðèíñüêèõ ðóê.

(Íå) âäîâç³ ñòðàøí³ (íå) ñòàòêè âïàêóâàëè íàñ â ñòàðó ä³ä³âñüêó êëóíþ. 
Òóò ìè ÿêîñü (íå) õèòðî îáëàäíàëè õèæêó íà äâîº ï³äñë³ïóâàòèõ â³êîíåöü. 
×îãî â õèæö³ áóëî (íå) çì³ðíî áàãàòî, òî öå äèìó ³ öâ³ðêóí³â. Ò³º¿ á³ñîâî¿ 
õóäîáè (í³) ÿê (íå) ìîæíà áóëî ñïéêàòèñü.

(Íå) ñêîðî áàòüêî ñòÿãíóâñÿ íà ñòàðó êîð³â÷èíó. Òà (íå) äîâãî ïðîáóëà 
âîíà â íàñ. (Íå) çàáàðîì áàòüêî ïðîäàâ êîðîâó, à ÿ ï³øîâ ó÷èòèñÿ.  

(За Ì. Ñòåëüìàõîì)

  Âèïèø³òü, ðîçêðèâàþ÷è äóæêè, ïðèñë³âíèêè ðàçîì ç³ ñëîâàìè, â³ä ÿêèõ âîíè çàëå
æàòü. Ïîÿñí³òü íàïèñàííÿ ïðèñë³âíèê³â.

Çàâäàííÿçìàãàííÿ. Äîáåð³òü äî ïîäàíèõ ñë³â ñèíîí³ìè ç ïðåô³êñîì íå.
Áëèçüêî, áðóäíî, â³ä÷àéäóøíî, âîðîæå, äåøåâî, ëåãêî, íóäíî, íèçüêî, 

ìàëî, îáîâ’ÿçêîâî, ïîìèëêîâî, ðàïòîì, ðîçñ³ÿíî, ñòèñëî, ñóìíî, òèõî, òðè-
âîæíî, óäàâàíî, õìóðî, æîðñòîêî.

  Ñêëàä³òü ïî äâà ðå÷åííÿ ç ñï³ëüíîêîðåíåâèìè ïðèñë³âíèêàìè ç ÷àñòêîþ íå ³ ç 
ïðåô³êñîì íå. Ï³äêðåñë³òü ïðèñë³âíèêè ÿê ÷ëåíè ðå÷åííÿ.
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Ïîÿñí³òü çíà÷åííÿ ïîäàíèõ ôðàçåîëîã³÷íèõ ñïîëó÷åíü. Ñêàæ³òü, ç ÿêèìè ÷àñòèíàìè 
ìîâè ñïîëó÷àºòüñÿ í³. Óñòàíîâ³òü, äå âîíî º  ÷àñòêîþ, à äå – ïðåô³êñîì ÷è ñïî
ëó÷íèêîì.
Íà Ìèêîëè òà é í³êîëè. Í³ â òèí í³ â âîðîòà. Ãðîøåé í³ êîï³éêè. Í³ 

ñîá³ í³ ëþäÿì. Í³ òóäè í³ ñþäè. Òî ñí³äàþ, òî îá³äàþ, à ïîãóëÿòè íêîëè. 
Íêîëè âãîðó ãëÿíóòè.

(Íàð. òâ.)

  Óâåä³òü äâà çâîðîòè â ðå÷åííÿ.

Çâåðí³òü óâàãó! Êîìà ì³æ ÷àñòèíàìè ñòàëîãî âèðàçó íå ñòàâèòüñÿ, 
õî÷ ñïîëó÷íèê í³í³ º ïîâòîðþâàíèì.

Çàïèø³òü ïîäàí³ ñëîâà ó òàê³é ïîñë³äîâíîñò³: ñïî÷àòêó ïðèñë³âíèêè, ïîò³ì – çàïåðå÷í³ 
çàéìåííèêè. Ïîñòàâòå çíàê íàãîëîñó â íèõ.
Í³ÿêà, í³äå, í³êîãî, í³òðîõè, í³êîëè, í³ â³ä ÷îãî, í³äå, í³çàùî, í³÷èì, 

í³÷îãî, í³ÿêîãî, í³êóäè, í³ñê³ëüêè, í³çâ³äêè, í³ùî, í³ â³ä ÷îãî, í³ÿê, í³â³ä-
ê³ëü, í³íàùî.

  Ç âèä³ëåíèìè ñëîâàìè ñêëàä³òü ðå÷åííÿ. Çðîá³òü ¿õ ñèíòàêñè÷íèé ðîçá³ð.

Ïåðåïèø³òü, ðîçêðèâàþ÷è äóæêè ³ âñòàâëÿþ÷è íà ì³ñö³ êðàïîê ïðîïóùåí³ áóêâè. 
Ï³äêðåñë³òü ïðèñë³âíèêè. Ïîÿñí³òü ¿õ íàïèñàííÿ ç íå ³ í³.
1. ßê ñïðàãà ìó÷èëà! Òà (í³)êîëè áóëî ïðèïàñòè é îñâ³æèòü ïàëêå ÷îëî. 

(Â. Êîëîì³ºöü) 2. Ó Êè...â³ áóòè ³ ï³ñí³ (íå) ÷óòè, òàêîãî ãð³õà ÿ (íå) ì³ã áè 
çàáóòè ³ (íå) äàðóâàâ áè ñîá³ âæå (í³) êîëè. (Î. Ìàêîâåé) 3. Ç çîëîòîì, ÿê ç 
âîãí...ì: ³ òåïëî ç íèì ³ (íå) áå...ïå÷íî. (Íàð. òâ.) 4. Â³í ùå íå çíàâ òîãî, 
ùî (í³) çåìëÿ, (í³) ñîíöå (í³) êîëè íå ñò...ÿòü íà ì³ñö³. (Þ. Çáàíàöüêèé) 
5. (Íå)çàáàðîì Îëåã íàòðàïèâ íà ï...÷åðó. Õëîïåö... (íå) ñêîðî âèéøîâ ç³ 
ñâîº¿ ñõîâàíêè. ×è (íå) êðàùå áóäå ...ïî÷àòêó ðî...ïîâ³ñòè ïðî ñå Ìàêñèìîâ³? 
(Íå) äîâãî äóìàþ÷è, Îëåã ñêîòèâñ... âíèç, ïðîñòî íà âî...êèé ïð...áåðåæíèé 
ï³ñîê.	(Íå)	ïîì³òíî	íà...õîäèâ	âå÷³ð.	(За	тв. Î. Äîí÷åíêà)

  Ïîÿñí³òü çíà÷åííÿ ïðèñë³âíèê³â í³êëè – íêîëè; í³ä – íäå.

 § 39. È òà ³ â ê³íö³ ïðèñë³âíèê³â

Êîðèñòóþ÷èñü ïîäàíîþ íèæ÷å òàáëèöåþ, ðîçêàæ³òü ïðî íàïèñàííÿ è òà ³ â ê³íö³ 
ïðèñë³âíèê³â.

Áóêâà è ïèøåòüñÿ â ê³íö³ ïðèñë³âíèê³â ï³ñëÿ áóêâ, ùî ïîçíà÷àþòü 
òâåðä³ ïðèãîëîñí³, à áóêâà ³ – ï³ñëÿ áóêâ, ùî ïîçíà÷àþòü ì’ÿê³ àáî 
ïîì’ÿêøåí³ ïðèãîëîñí³: äîâîë³, äîíèí³, âãîð³.

è ïèøåòüñÿ:

ó ê³íö³ ïðèñë³âíèê³â ç 
ïðåô³êñîì ïî-, óòâîðåíèõ 
â³ä ïðèêìåòíèê³â, ï³ñëÿ ê, ÷: 
ïîëþäñüêè, ïîäèòÿ÷è

â ê³íö³ ïðèñë³âíèê³â ï³ñëÿ  
ã, ê, õ: 
ìîâ÷êè, íàâêðóãè, òðîõè, 
âåðõè, íàâøïèíüêè

â ïðèñë³âíèêàõ: 
âîñåíè, 
áåçâ³ñòè, 
ïî÷àñòè
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Óâàãà! ßêùî ïðèñë³âíèê áåç ïðåô³êñà ïî-, òî â ê³íö³ ñëîâà ï³ñëÿ 
÷ ïèøåòüñÿ ³: âíî÷³, äâ³÷³, îï³âíî÷³.

Ïîÿñí³òü íàïèñàííÿ è òà ³ â ê³íö³ ïðèñë³âíèê³â. Óâåä³òü ¿õ ó ñëîâîñïîëó÷åííÿ.
Íàâêðóãè, íàâøïèíüêè, âåðõè, ïî-àíãë³éñüêè, ïî-ðóìóíñüêè, âîñåíè, 

íàñïîä³, áåçâ³ñòè, ââå÷åð³, äîêóïè, ïîâîë³, í³òðîõè, âðåøò³, íàâïàêè, òðè÷³, 
ïî-ñîðî÷è, çîâí³.

       Áçâ³ñòè           ïî÷ñòè              ïíî÷³

Îðôîãðàìà 
Áóêâà è, ³ â ê³íö³ ïðèñë³âíèê³â: 
íàâåñí³, òðîõè, ïî-óêðà¿íñüêè. 

Ïðî÷èòàéòå óðèâîê. Âèçíà÷òå éîãî òåìó. Äî ÿêîãî ñòèëþ â³í íàëåæèòü? 
Äîáðå áóëî ó âåðåñí³ òà íà ïî÷àòêó æîâòíÿ. Âèõîäèìî ç äîìó î 

ï’ÿò³é ãîäèí³, à íàäâîð³ óæå âèäíî ÷è ðîçâèäíÿºòüñÿ. Òåïåð íàì ïî÷èíàº 
ðîçâèäíÿòèñÿ ï³ä ðàéöåíòðîì. À òî ïîíî÷³ éäåìî: îäèí çà îäíèì, âåðâå÷êîþ, 
ñë³ä ó ñë³ä, ³ ì³íÿºìîñÿ ì³ñöÿìè – àáî Âàñèëü ïîïåðåäó, àáî ÿ. Ðîáèìî 
ïðîòîïòè íàîñë³ï, íàâïîìàöêè. (Ãð. Òþòþííèê) 

  Çíàéä³òü ïðèñë³âíèêè íà è, ³. Îá´ðóíòóéòå ïðàâîïèñ. Âèïèø³òü ¿õ ðàçîì ç³ ñòðèæ
íåâèìè ñëîâàìè.

Ïåðåïèø³òü, âñòàâëÿþ÷è íà ì³ñö³ êðàïîê áóêâè è àáî ³.
1. Îï³âíî÷... àéñòðè â ñàäó ðîçöâ³ëè. (Îëåêñàíäð Îëåñü) 2. Íàäâîð...  

ðîçöâ³òàâ ðàíîê. (Ïàíàñ Ìèðíèé) 3. Íàâøïèíüê... âèãëÿäàþòü æîðæèíè 
÷åðåç òèí. (Ë. Êîñòåíêî) 4. À íàâêðóã... òàêà òâåðåçà îñ³íü. (ª. Ìàëàíþê) 
5. Ùå íå ðàç çàãëÿíå â â³÷³ ïðîì³íü çîëîòèé, ³ íå äâ³÷... â ãàé çàêëè÷å ãîëîñ 
ìîëîäèé. (Å. Ìàëàíþê) 6. ß ìîâ÷ê... ñ³â ³ ñëóõàòü ñòàâ, ÿê ëèñò ñóõèé ç 
âåðáè ñïàäàâ. (Ì. Ô³ëÿíñüêèé)

Ñïèø³òü ïðèñë³â’ÿ, âñòàâëÿþ÷è íà ì³ñö³ êðàïîê ïðîïóùåí³ ïðèñë³âíèêè. Ïîÿñí³òü 
íàïèñàííÿ ïðèñë³âíèê³â.
Ïîòðàïèâ ì³æ âîðîí – ... é êàðêàé. Âäà÷à îâå÷à – ... é ìåêå÷å. Öå òàêèé, 

ùî çà øìàòîê êèøêè ï³äå ñ³ì âåðñò... . Êðàùå ðàç ïîáà÷èòü, ÿê... ïî÷óòü. 
Ë³íèâèé – ... ðîáèòü, à ñêóïèé ... ïëàòèòü. (Íàð. òâ.) 

Äîâiäêà. Ïî-âîðîíÿ÷è, ïî-îâå÷è, ï³øêè, òðè÷³, äâ³÷³.

  Â ÿêèõ ñèòóàö³ÿõ ñï³ëêóâàííÿ âæèâàþòü ïîäàí³ ïðèñë³â’ÿ? Îïèø³òü óñíî òàê³ ñèòóàö³¿.
  Çðîá³òü ñèíòàêñè÷íèé ðîçá³ð îñòàííüîãî ðå÷åííÿ.

Ñêëàä³òü ³ çàïèø³òü íåâåëèêèé òâ³ððîçäóì çà îäíèì ³ç ïðèñë³â’¿â ³ç ïîïåðåäíüî¿ 
âïðàâè. Ï³äêðåñë³òü ïðèñë³âíèêè. Äâà ç íèõ ðîçáåð³òü ÿê ÷àñòèíó ìîâè (óñíî).
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 § 40. Òâiðîïèñ çîâíiøíîñòi ëþäèíè çà âëàñíèìè  
 ñïîñòåðåæåííÿìè

Ïðî÷èòàéòå äâà îïèñè çîâíiøíîñòi ëþäèíè. Âèçíà÷òå ñòèëü ìîâëåííÿ êîæíîãî iç 
óðèâêiâ.
I.		Ñïðàâäi,	Òàíÿ	áóëà	äàëåêî	íå	êðàñóíÿ.	Øèðîêîïëå÷à,	ðiâíà	â	ñòåãíàõ	

i òàëi¿, âîíà áiëüøå ñêèäàëàñü íà êðåìåçíîãî çäîðîâèëà-ïàðóáêà, íiæ íà 
äiâ÷èíó. Íà íîãàõ, êîðîòêèõ i ìiöíèõ, ñòîÿëà òâåðäî, ïî-ìîðÿöüêîìó, âåñåëî 
ãðàëà ìàëåíüêèìè, ëåäü êîñóâàòèìè î÷èìà. Ïåâíî, òi î÷i òà ùå çàðàçëèâà 
ùèðà ïîñìiøêà íàäàâàëè Òàíi òàêî¿ ñèìïàòi¿, ùî ìîæíà áóëî ãîäèíàìè 
íåâiäðèâíî äèâèòèñü ¿é ó âi÷i. Îñîáëèâî ïðèâàáëèâîþ Òàíÿ áóëà òîäi, êîëè 
ðîçïîâiäàëà ùîñü âåñåëå, äîòåïíå.

II.	Øóõíîâñüêèé	íàãàäóâàâ	íå	íàùàäêà	ðîáiòíèêà,	à	øâèäøå	ïîïîâè÷à.
Éîìó áóëî çà äîáðèõ ñîðîê. Îáëè÷÷ÿ êðóãëå, ðîæåâå, ùîêè îáâèñëi, 

òiëüêè áîðîäà ñóõà, ãîñòðà, âèïèíàºòüñÿ íåïðàâèëüíèì òðèêóòíèêîì. Íiñ 
øèðîêèé, îáðóáàíèé, î÷i ñiði i õîëîäíi, ïîñàäæåíi äàëåêî, ðîçóìíî ïîáëèñ-
êóþòü ç-ïiä ïåíñíå â çîëîòîìó îáiäêó. Çiì’ÿòà ëüíÿíà êîñîâîðîòêà íåäáàëî 
ðîçõðèñòàíà, ç-ïiä íå¿ âèäíî ñïiòíiëi âîëîñàòi ãðóäè. Ðóêè âåëèêi, ïóõëi, 
òîâñòi ïàëüöi ïîæîâòiëè âiä íiêîòèíó.

(Þ. Çáàíàöüêèé)

  Ñêàæiòü, íà ÿêi äåòàëi çîâíiøíîñòi çâåðòàº óâàãó àâòîð? ßê âîíè äîïîìàãàþòü ó 
ðîçêðèòòi âíóòðiøíüîãî ñâiòó êîæíîãî iç ãåðî¿â? 

  Âèïèøiòü ïîðòðåòíó ëåêñèêó ç êîæíîãî òåêñòó çà ãðóïàìè: âiê, çðiñò, îáëè÷÷ÿ, 
î÷i, íiñ, ãóáè, ðîò, âîëîññÿ...

Ðîçãëÿíüòå ðåïðîäóêö³¿ êàðòèí, ùî íà êîëüîðîâ³é âêëàäèíö³ ¹ 4 òà íà ñòîð. 318. 
Îïèøiòü áóäüÿêèé ïîðòðåò, âèêîðèñòîâóþ÷è ïîðòðåòíó ëåêñèêó.

Âiê – áiëÿ äâàäöÿòè, òðèäöÿòü ç ãàêîì, íå áiëüøå äâàäöÿòè ï’ÿòè, çà 
òðèäöÿòü, ðîêiâ ïiä ñîðîê ï’ÿòü, ñåðåäíüîãî âiêó, ïîõèëîãî âiêó.

Ïîñòàòü (ïîñòàâà) – ñòðóíêà, ÿê î÷åðåòèíà, àòëåòè÷íî¿ áóäîâè, ìîãóòíi 
æèëàâi ðóêè, øèðîêi ïëå÷i, âèñîêèé, ñåðåäíié, íåâèñîêèé, áåçäîãàííî 
çáóäîâàíèé, ñòðóíêi òà ìiöíi ðóêè i íîãè, ñòàòå÷íà  ëþäèíà; êðåìåçíèé, 
ïðèñàäêóâàòèé, âàéëóâàòèé.

Îáëè÷÷ÿ – íàäçâè÷àéíî ãàðíå, êðóãëå; ïîâíå, äîâãîîáðàçå. Ïiä ÷àñ 
ïîñìiø êè îáëè÷÷ÿ íàáóâàº ì’ÿêîãî i íiæíîãî âèðàçó; îáâiòðåíå, çàñìàãëå, 
íiæíå ïiäáîðiääÿ, îáëè÷÷ÿ â ëàñòîâèííi, ïðàâèëüíi (íåïðàâèëüíi) ðèñè 
îáëè÷ ÷ÿ. ×åðâîíå ëèöå ç íàâèñëèìè áðîâàìè i áiëèìè âóñàìè.

Î÷i – ãîëóái, êàði, ñèíi, ÷îðíi, ñiðóâàòî-çåëåíóâàòi, âåëèêi, ìàëåíüêi, 
ñiði, ïðîíèçëèâi, ÿñíi, ìîâ øìàòî÷êè ðàíiøíüîãî íåáà; ñìóòíi ïèëüíi î÷i, 
äâà áëèñêó÷èõ äiàìàíòè, æâàâi i áëèñêó÷i.

Íiñ – êèðïàòèé, øèðîêèé, ïðÿìèé, ðiâíèé, ìàëåíüêèé, òðîõè ãîðáàòèé, 
òîâñòèé, äîâãèé.

Ãóáè – òîíêi, ÷åðâîíi, áåçêðîâíi, áëiäi, ÿñêðàâi, ðîò ç òîíêèìè ãóáàìè; 
áiëi, ÿê ñí³ã, çóáè.
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Ðîò – äèòÿ÷èé, ñòèñíóòèé, øèðîêèé, íåâåëèêèé, ìàëåíüêèé.

Âîëîññÿ – äîâãå, êîðîòêå, ðóñÿâå, ïðÿìå, êó÷åðÿâå, çîëîòàâå, áiëÿâå, 
ïèøíå, õâèëÿñòå, ïøåíè÷íå, ñèâå, ÷îðíå, ñèâà ÷óïðèíà, ìîäíà çà÷iñêà, äîâãi 
êîñè âiíî÷êîì íà ãîëîâi, êîðîòêà ñòðèæêà, ëèñèé.

Áëîíäèí (êà), áðþíåò (êà), øàòåí (êà).

Ñêëàäiòü äiàëîã çà ïîäàíîþ ñèòóàöiºþ.
Äî âàøî¿ ïîäðóãè ìàº ïðè¿õàòè ñåñòðà, 

àëå ïîäðóãà çàéíÿòà i íå ìîæå ¿¿ çóñòðiòè. 
Âîíà ïðîñèòü âàñ öå çðîáèòè, ïî¿õàòè íà 
âîêçàë. Âè ïîãîäæóºòåñÿ i ðîçïèòóºòå, ÿê 
âèãëÿäàº äiâ÷èíà, ÿêó íåîáõ³äíî çóñòðiòè.

Ïðî÷èòàéòå äâà îãîëîøåííÿ. Âèçíà÷òå ñòèë³ 
ìîâëåííÿ. ßêîþ º ìåòà öèõ îïèñiâ? ×è âïëèâàº 
ìåòà íà ñòèëiñòè÷íèé òèï îïèñó?
I.	Ðîçøóêóºòüñÿ	äiâ÷èíêà.	Íà	âèãëÿä	ðîêiâ	

äâàíàäöÿòü-òðèíàäöÿòü, çðiñò – áiëÿ 140 ñì, 
õóäîðëÿâà. Îáëè÷÷ÿ îâàëüíå, íiñ ïðÿìèé, 
âîëîññÿ òåìíå, êó÷åðÿâå, î÷i êàði. Îäÿãíåíà 
â äæèíñè ñèíüîãî êîëüîðó i ÷åðâîíó êóðòêó, 
íà íîãàõ – êðîñîâêè. (²ç îãîëîøåííÿ)

II.	Ðîçøóêóºòüñÿ	Ïðèíüêî	 ²âàí,	óðîäæå	íåöü	Ðåñïóáë³êè	Ìîëäîâà.	
Íà âèãëÿä 37–40 ðîêiâ, âèñîêîãî çðîñòó, õóäîðëÿâî¿ ñòàòóðè, îáëè÷÷ÿ 
ðîìáîâèäíå, ñìàãëÿâå, áðîâè äóãîïîäiáíi, î÷i êàði, íiñ ñåðåäíié, âîëîññÿ 
ïðÿìå, ÷îðíå, ñòðèæêà êîðîòêà. 

Áóâ îäÿãíåíèé: êóðòêà ñâiòëî-çåëåíà, ñâåòð ç âiçåðóíêàìè, çåëåíèé, 
÷îðíi âåëüâåòîâi øòàíè, ÷îðíi òóôëi. (Ç ãàçåòè)

Óÿâiòü ñèòóàöiþ: äëÿ ó÷àñòi  â çéîìêàõ íîâîãî ô³ëüìó êiíîñòóäi¿ ïîòðiáíi 
àêòîðè íà ðîëi: 1) ãåðî¿íi ôiëüìó – ìîëîäî¿ â÷èòåëüêè; 2) ãåðîÿ ôiëüìó – ñåëÿ-
íèíà ïîõèëîãî âiêó. ßêi âèìîãè ÿê ðåæèñåð âè ïîñòàâèòå äî êàíäèäàòiâ íà öi 
ðîëi?

Íàïèøiòü òâiðîïèñ ïîäðóãè ÷è îäíîãî iç ÷ëåíiâ âàøî¿ ðîäèíè. Âèêîðèñòîâóéòå 
ïîðòðåòíó ëåêñèêó.

 § 41. Äåô³ñ ó ïðèñë³âíèêàõ

Óòâîð³òü ïðèñë³âíèêè â³ä ïîäàíèõ ñë³â, äîäàþ÷è ñëîâà ³ç äîâ³äêè. Çâåðí³òüñÿ äî òàáëèö³ 
(ñòîð. 102), ùîá ïåðåâ³ðèòè ïðàâèëüí³ñòü âèêîíàííÿ çàâäàííÿ.
Êóäè, äå, ÿê, çâ³äêè.

Äîâiäêà. Áóäü-, -íåáóäü, -òàêè, -òî, êàçíà-, õòîçíà-, -îò.

². Ñèðîòà. Ïîðòðåò ä³â÷èíè
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×åðåç äåô³ñ ïèøóòüñÿ ïðèñë³âíèêè

Ïðî÷èòàéòå речення. Âèïèø³òü ïðèñë³âíèêè, ïîÿñí³òü ¿õ íàïèñàííÿ.
1. Âîäîþ ÷îðòçíà-ÿê êðóòèëî, ùî òðîõè âñ³õ íå ïîòîïèëî. (². Êîòëÿ-

ðåâñüêèé) 2. Îñ³ííÿ âæå ïîðà ïî-âîâ÷è çàêðàäàëàñü. (Ì. Ðèëüñüêèé) 3. Ïî-
îñ³í íüîìó ñîíöå ñâ³òèëî, â³òåð âèâ ó õîëîäíèõ êóùàõ. (Â. Ñîñþðà) 4. Âðÿ-
äè-ãîäè ïî âåðõ³â’ÿõ äåðåâ ïðîë³òàâ â³òåð. (Ãð. Òþòþííèê) 5. Äí³ òåêëè 
ïî-ÿðìàðêîâîìó ³, ìîæå, ñàìå òîìó æâàâî. (². Áàãðÿíèé) 6. Ïë³÷-î-ïë³÷ ñÿäåì 
ì³æ áåð³ç, â³÷-íà-â³÷ òèõî ïîãîâîðèì. (Ï. Êàì³íñüêèé) 7. Çíàþ, ùî ìð³ÿ òà 
ìîãëà á ìåíå õòîçíà-êóäè çàâåñòè. (Ï. Òè÷èíà)

 âñüîãî-íà-âñüîãî ç ä³äà-ïðàä³äà  ñàì íà ñàì
 ÿê-íå-ÿê  ç äàâí³õ-äàâéí ðàç ïî ðàç
 áóäü-ùî-áóäü  áåç ê³íöÿ-êðàþ ð³ê ó ð³ê
	 â³÷-íà-â³÷	 	 ось-ось		 	 ê³íåöü	ê³íöåì	

Ïðî÷èòàéòå речення. Äî ÿêîãî ñòèëþ ìîâëåííÿ â³í íàëåæèòü? 
Íåáî ñüîãîäí³ áëàêèòí³ëî (ïî) âåñíÿíîìó, ñâ³æå é âèñîêå, âèùå, í³æ 

(áóäü) êîëè. Òàì ó ñòåïó ï’ÿíêî ïàõëà ðîçìåðçëà çåìëÿ ³ ïòèö³, çâèâàþ÷èñü 
íàä íåþ, ïðîáóâàëè ñâî¿ (ïî) ä³âî÷îìó ÷èñò³ ãîëîñè.

Â ò³ äí³ Çîÿ ëèøå êîëè (íå) êîëè ìîãëà ðîçìîâëÿòè ç áàòüêîì. Àëå, 
ìàáóòü, ñàìå â ò³ äí³ ¿¿ äèòÿ÷îìó ãîñòðîìó ðîçóìîâ³ ïîâí³ñòþ â³äêðèëîñÿ 
áàòüê³âñüêå ñåðöå, éîãî áóäåííà âåëè÷, éîãî ñòàëåâà íåçëàìíà âîëÿ.  
(За	Î. Ãîí÷àðîì)

  Ïåðåïèø³òü, ðîçêðèâàþ÷è äóæêè. Îá´ðóíòóéòå íàïèñàííÿ ïðèñë³âíèê³â.
  Çðîá³òü ôîíåòè÷íèé ðîçá³ð âèä³ëåíèõ ñë³â.

Ñïèø³òü, ðîçêðèâàþ÷è äóæêè. Ïîÿñí³òü íàïèñàííÿ ïðèñë³âíèê³â.
Áóäü (êîëè), ÿê (íåáóäü), êàçíà (äå), (õòîçíà) çâ³äêè, (ïî) íîâîìó, (ïî) 

þíàöüêè, (ïî) óêðà¿íñüêîìó, ïî (äðóãå), (ëþáî) äîðîãî, çðîäó (â³êó), òèøêîì 
(íèøêîì), îñü (îñü).

  Ç äâîìà ïðèñë³âíèêàìè ñêëàä³òü ðå÷åííÿ. 

â³ä ñèíîí³ì³÷íèõ ÷è àíòîí³ì³÷íèõ 
ïàð, àáî ïîâòîðåííÿì ñë³â ³ç 
ñëóæáîâèìè ÷àñòèíàìè ìîâè

¹  ï/ï Ñïîñ³á òâîðåííÿ Ïðèêëàäè

â³ä ïðèêìåòíèê³â ³ çàéìåííèê³â  çà 
äîïîìîãîþ ïðåô³êñà ïî ³ 
ñóô³êñ³â è, îìó;

ïîêîçàöüêè (îìó),
ïîõðèñòèÿíñüêè  (îìó),
ïîíàøîìó

ïîïåðøå, ïîäðóãå, ïîòðåòº

áóäüêîëè, êàçíàÿê, õòîçíàäå

äåíåáóäü, òàêòî, äåòàêè, ÿêîò

äàâíèìäàâíî, òèøêîìíèøêîì, 
ðàíîâðàíö³, äåíåäå, êîëèíåêîëè, 
õî÷íåõî÷, á³ëüøìåíø

â³ä ÷èñë³âíèê³â  çà äîïîìîãîþ 
ïðåô³êñà ïî ³ ñóô³êñà å (º);

çà äîïîìîãîþ ïðåô³êñ³â áóäü-, 
êàçíà-, õòîçíà-, áîçíà-;

â³ä ñóô³êñ³â íåáóäü, -òàêè, -òî, -îò;4

1

2

 3

5
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Çàâäàííÿ-çìàãàííÿ. Ïðî÷èòàéòå ñëîâîñïîëó÷åííÿ. Çàì³í³òü êîæíå ç íèõ ïðèñë³âíè
êîì, ÿêèé ïèøåòüñÿ ÷åðåç äåô³ñ. Âèãðàº òîé, õòî ïðàâèëüíî çàïèøå óñ³ ïðèñë³âíèêè, 
ïîÿñíèòü ¿õ ïðàâîïèñ òà âæèâàííÿ â ìîâëåíí³.
1. Ó âñÿêèé ÷àñ, õî÷ êîëè. 2. Ó ÿêîìóñü ì³ñö³, äåñü. 3. Ðóìóíñüêîþ 

ìîâîþ. 4. Â îêðåìèõ ì³ñöÿõ, ð³äêî; ìàëî, äå. 5. Íåâ³äîìî êóäè. 6. ßêèìñü 
÷èíîì; íåÿñíî, ÿê ñàìå. 7. Íå òàê, ÿê ðàí³øå; ³íàêøå, ÿê äî öüîãî. 8. Äóæå 
ðàíî. 9. Äóæå äàâíî. 10. Äóæå áàãàòî. 11. ×àñ â³ä ÷àñó, çð³äêà, ³íêîëè. 
12. Ó âñÿêîìó ì³ñö³, õî÷ äå. 13. Óäâîõ, íàîäèíö³ ç êèì-íåáóäü. 14. ßê áè òàì 
íå áóëî, çà áóäü-ÿêèõ óìîâ. 15. Íåçàëåæíî â³ä ÷èéîãîñü áàæàííÿ, ìèìîõ³òü. 
16. Òèõî, áåç øóìó, ïîòàé,  êðàäüêîìà. 17. Ç òðóäîì, ìàéæå íåïîì³òíî àáî 
íå÷óòíî. 18. Òî â îäèí, òî â ³íøèé á³ê; âçàä ³ âïåðåä.

Çàïèø³òü ìîæëèâ³ îäíîêîðåíåâ³ ïðèñë³âíèêè äî ïîäàíèõ ñë³â. Ïîçíà÷òå â íèõ 
îðôîãðàìó, ÿêó âèâ÷àºòå (äèâ. çðàçîê â òàáëèö³).

õòîçíà-   ÿê, ñò³ëüêè, êîëè    -íåáóäü
êàçíà-  äå, êóäè, çâ³äêè, äåñü  -òî
áóäü-  ÷îìó, ÷îìóñü    -îò
ïî-   ïåðøèé, òðåò³é,    -å, -º

  Ç äâîìàòðüîìà ïðèñë³âíèêàìè ñêëàä³òü  ñëîâîñïîëó÷åííÿ «ä³ºñëîâî+ïðèñë³âíèê». 
Íà ÿê³ ïèòàííÿ â³äïîâ³äàþòü ö³ ïðèñë³âíèêè?

Çàì³í³òü âèä³ëåí³ âèðàçè ïðèñë³âíèêàìè ³ çàïèø³òü çà çðàçêîì:
Çðàçîê. Ñòðèáàº, ÿê çàºöü – ñòðèáàº ïî-çàÿ÷è. Çðîáèâ, ÿê âè ïðîñèëè – 

çðîáèâ ïî-âàøîìó.

Â÷èòüñÿ, ÿê øêîëÿð; ìæè÷èòü, ÿê âîñåíè; ðîáèòü, ÿê òîâàðèø.
Âèéøëî, ÿê òè äóìàâ; òðàïèëîñü, ÿê ÿ ïåðåäáà÷àëà.

Çàïèø³òü ñëîâîñïîëó÷åííÿ, ðîçêðèâàþ÷è äóæêè. ßêèìè ÷àñòèíàìè ìîâè º îìîí³ì³÷í³ 
ñëîâà?
Ñâ³òèòü (ïî)âåñíÿíîìó, (ïî) âåñíÿíîìó áåçäîð³ææþ; (ïî) îñ³ííüîìó 

ïðîõîëîäíî, (ïî) îñ³ííüîìó ë³ñ³; áóäå (ïî) íàøîìó, (ïî) íàøîìó ì³ñòó; (ïî) 
ïåðøå, öå ö³êàâî, à (ïî) äðóãå, êîðèñíî; òðåáà ïîôàðáóâàòè íå (ïî) ïåðøå, 
à (ïî) äðóãå â³êíî; ðàä³º (ïî) äèòÿ÷îìó, (ïî) äèòÿ÷îìó ëè÷êó. 

  Ç äâîìà ïàðàìè ñëîâîñïîëó÷åíü ñêëàä³òü ðå÷åííÿ. Ðîçáåð³òü ¿õ çà ÷ëåíàìè 
ðå÷åííÿ.

Ïðèñë³âíèêè ç ïðåô³êñîì ïî- íåîáõ³äíî â³äð³çíÿòè â³ä ñï³ëü-
íîêîðåíåâèõ ïðèêìåòíèê³â, çàéìåííèê³â, ÷èñë³âíèê³â ç ïðèéìåí-
íèêîì ïî.

Ïðèñë³âíèêè îçíà÷àþòü îçíàêè ä³¿, â³äïîâ³äàþòü íà ïèòàííÿ ÿê?, 
â³äíîñÿòüñÿ çäåá³ëüøîãî äî ä³ºñëîâà ³ íå â³äì³íþþòüñÿ. Ïðèêìåòíèêè, 
çàéìåííèêè, ÷èñë³âíèêè, âæèò³ ç ïðèéìåííèêîì ïî, îçíà÷àþòü ð³çí³ 
îçíàêè ïðåäìåò³â. Âîíè â³äïîâ³äàþòü íà ïèòàííÿ ïî ÿêîìó? ïî 
÷èéîìó? ïî êîòðå?, â³äíîñÿòüñÿ äî ³ìåííèêà ³ â³äì³íþþòüñÿ.
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Ñïèø³òü, ðîçêðèâàþ÷è äóæêè. Âñòàâòå ïðîïóùåí³ áóêâè. ßêèìè ÷ëåíàìè ðå÷åííÿ º 
âèä³ëåí³ ñëîâà? Âêàæ³òü, ÿêîþ ÷àñòèíîþ ìîâè âîíè º?
1. Øóìèòü (ïî) ³íøîìó òîé ñàä, ³ êâ³òè ïàõíóòü (ïî) íîâîìó. (Â. Ñîñþðà) 

2. Îé ó ë³ñêó, ó ë³ñî÷...êó (ïî) íîâîìó ìîñò³ êîçà÷åíüêî êîí...ì ãðàº, ³äå 
äî íàñ â ãîñò³. (Íàð. ï³ñíÿ) 3. (Ïî) îñ³ííüîìó íåáó ïîâ³ëüíî ïë...âóòü ñ³ð³ 
õìàðè. 4. Ãëóõî, (ïî) îñ³ííüîìó, ãóëè äåðåâà. 5. Â³ääàëü äî óçã³ð...ÿ ìè 
ì³ðÿëè (ïî) ñâîºìó, íà îêî. 6. Êîìàíä...ð ðîòè ùå äîâãî ñíóâàâ (ïî) ñâîºìó 
òàáîðó. (Î. Ãîí÷àð) 7. (Ïî) ïåðøå, Àíäð³é ×óìàê ³ç öèõ ì³ñöü, (ïî) äðóãå, â³í 
â³äì³ííèé àâ³à³íæåí...ð. 8. Öüîãî ðîêó â³í îä...ðæàâ â³äïóñòêó (ïî) ïåðøå 
ñåðïíÿ âêëþ÷íî.  

  ßêå ðå÷åííÿ â³äïîâ³äàº ïîäàí³é ñõåì³:   , ³    ?

 Õî÷-íå-õî÷   âñüîãî-íà-âñüîãî
 ïë³÷-î-ïë³÷  íà-ãîðà 
 ïî-ëàòèí³  äåñü-êîëèñü.

Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Äîáåð³òü äî íüîãî çàãîëîâîê. 
Ñâ³é ÷àñ íå ìîæíà ïëàíóâàòè áóäü-ÿê. Íå ñë³ä çàáóâàòè, ùî ëþäñüêà 

ïðàöåçäàòí³ñòü íå îäíàêîâà ïðîòÿãîì äíÿ. Ó øêîëÿð³â º äâà ï³êè ä³ºçäàòíîñò³ – 
ç âîñüìî¿ äî îäèíàäöÿòî¿ òà ç ø³ñòíàäöÿòî¿ äî â³ñ³ìíàäöÿòî¿. Ï³ñëÿ öüîãî 
÷àñó íàñòàº ñïàä, êîëè ïðàöþºòüñÿ âàæêî-âàæêî. Äî ðåæèìó äíÿ ïîòð³áíî 
ï³äõîäèòè ïî-íàóêîâîìó.

Çâè÷àéíî, êîæåí áóäóº ðîáîòó ïî-ð³çíîìó.
Òà ÿêùî ïîñòàâèòèñÿ äî ðåæèìó ïî-ñåðéîçíîìó, òðåáà ïàì’ÿòàòè, 

ùî ï³ñëÿ â³ñ³ìíàäöÿòî¿ ñ³äàòè çà óðîêè ïðîñòî øê³äëèâî. Â³çüìåøñÿ çà 
âèêîíàííÿ çàâäàíü õòîçíà-êîëè, òî é âèêîíàºø ¿õ êàçíà-ÿê.

  ßêå ïèòàííÿ ìîæíà ïîñòàâèòè äî òåêñòó?
  Ðîçêàæ³òü, ÿê âè ïëàíóºòå ñâ³é ðîáî÷èé äåíü? ×è äîäåðæóºòå ðåæèìó?
  Çíàéä³òü ïðèñë³âíèêè, ÿê³ ïèøóòüñÿ ÷åðåç äåô³ñ. Âèïèø³òü ñëîâîñïîëó÷åííÿ 

«ä³ºñëîâî + ïðèñë³âíèê». Ïîñòàâòå ïèòàííÿ äî ïðèñë³âíèê³â. Ïîÿñí³òü îðôîãðàìè.
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 § 42. Íàïèñàííÿ ïðèñë³âíèê³â ðàçîì ³ îêðåìî

Ðîçãëÿíüòå òàáëèöþ, ñêëàä³òü çà íåþ ðîçïîâ³äü ïðî íàïèñàííÿ ïðèñë³âíèê³â ðàçîì.

Îðôîãðàìà
Íàïèñàííÿ ïðèñë³âíèê³â ðàçîì ³ îêðåìî:

íàäì³ðó, ñòð³ìãîëîâ, ÿêðàç, áåç òÿìè, ïî ïðàâä³.

Çâåðí³òü óâàãó! Ðîçä³ëüíå íàïèñàííÿ ïðèñë³âíèê³â ïåðåâ³ðÿºòüñÿ 
çà ñëîâíèêîì.

Ïîÿñí³òü íàïèñàííÿ ïîäàíèõ íèæ÷å ïðèñë³âíèê³â. 
Â³äòåïåð, çàáàãàòî, íàâ³÷íî, íàçîâñ³ì, íåâòÿìêè, ï³äòþïöåì, óòðè÷³, 

ïîçàòîð³ê, âêóï³, âäåíü, âñåðåäèí³, äîâ³êó, íàâåðõ, îï³âíî÷³, çãàðÿ÷ó, 
çâèñîêà, íàâêóëà÷êè, ñòîêðàò, ñòð³ìãîëîâ, ÷èìðàç, áîñîí³æ, ùîõâèëèíè, 
äåêóäè, àáèêîëè, ÿêíàéäîâøå.

Ï³äòïöåì – (ðîçìîâí.) – äð³áíèìè øâèäêèìè êðîêàìè, á³ãìà.

  Çðîá³òü àíàë³ç çà áóäîâîþ âèä³ëåíèõ ñë³â.

Ïðî÷èòàéòå, äîáåð³òü çàãîëîâîê. Âèçíà÷òå òåìó òåêñòó. ßê³ òèïè ìîâëåííÿ â íüîìó 
ïîºäíàí³?
Ïî÷àëèñÿ äîù³. Çðàíêó, â îá³ä, óâå÷åð³, âíî÷³ – ùîäíÿ õëþùèòü. Âèäíî, 

çà âñå ë³òî ïðîâèíó ñïîêóòóâàëè. Øèíåë³ íàø³ íå âñòèãàþòü ïðîñîõíóòè 
íàñêð³çü, ò³ëüêè ïîòðîõó íàãð³âàþòüñÿ çà í³÷ ó õàò³, à âðàíö³, ÿê ³äåìî, 
ïàðóþòü äåñü äî ïåðøî¿ àáî äî äðóãî¿ ñòàíö³¿ – ³ çíîâó äîù.

Õîäèòè ñòàëî âàæêî. Ãðåéäåð ðîçãàñ, òðàâè íà óçá³÷÷ÿõ çîâñ³ì íåìàº, 
òàì áóëî á òâåðä³øå. Ñêîâçàºìîñÿ, ïàäàºìî äâ³÷³, òðè÷³, äîêè äî îêîëèö³ 
ì³ñòå÷êà äîïëóãàíèìîñÿ. À òàì óæå êàì’ÿíêà, òàì ëåãøå.

²íêîëè íàì òðàïëÿºòüñÿ ìàøèíà – ç Õàðêîâà, Ïîëòàâè. Ìè çäàëåêó 
ï³äí³ìàºìî ðóêè, «ãîëîñóºìî»...

(За Ãð. Òþòþííèêîì)

¹  ï/ï

4.

1.

2.

3.

Ðàçîì ïèøóòüñÿ ïðèñë³âíèêè

Óòâîðåí³  çà äîïîìîãîþ ïðåô³êñ³â ïðèéìåííèêîâîãî ïîõîäæåííÿ: 
âãîëîñ, âáð³ä, âðîçò³÷, ï³äðÿä, íàïàì’ÿòü, íàðàç.

Ç ïðåô³êñàìè ïðèéìåííèêîâîãî ïîõîäæåííÿ, ÿêùî â ñëîâ³ º ñóô³êñè: -î, 
-å (-º), -³, è, -êè, -ó (-þ), -à, (-ÿ): âïåðøå, íàâåñí³, ïîíî÷³, ââå÷åð³, 
ïîòàéêè, âãîðó, íàäì³ðó, äî÷èñòà, çàíîâî, ââîëþ.

Óòâîðåí³ çà äîïîìîãîþ çëèòòÿ îñíîâ: âîäíîðàç, íàñàìïåðåä, 
íàøâèäêóðó÷, îáàá³÷, âòðèäîðîãà.

Óòâîðåí³ ñïîëó÷åííÿì ÷àñòîê àáè-, àí³-, äå-, ÷è-, ùî-, ÿê- ³ç áóäü-ÿêîþ 
÷àñòèíîþ ìîâè: àáèÿê, àí³òðîõè, äåêîëè, ÷èìàëî, ùîäíÿ, ÿêíàéêðàùå.
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Ñïîêóòóâòè – çàñëóãîâóâàòè ÷èìíåáóäü ïðîùåííÿ çà ùîñü; íåñòè ïîêàðàííÿ 
çà çëî÷èí, ïðîâèíó; ðîçïëà÷óâàòèñÿ, êàðàòèñÿ.

  Âèçíà÷òå ñòèëü òåêñòó.
  Âèïèø³òü ïðèñë³âíèêè. Ïîÿñí³òü â íèõ îðôîãðàìè.
  Çíàéä³òü ïðèñë³âíèêè ó ôîðì³ âèùîãî ñòóïåíÿ ïîð³âíÿííÿ.
  Âèä³ëåí³ ñëîâà ðîçáåð³òü ÿê ÷àñòèíó ìîâè (óñíî).

Ïðî÷èòàéòå. Ñïèø³òü, ðîçïîä³ëèâøè ïðèñë³âíèêè íà ãðóïè â³äïîâ³äíî äî íàïèñàííÿ. 
Âñòàâòå ïðîïóùåí³ áóêâè.
(Íàä)çâè÷àéíî, (íà) äâîð³, àáè(ÿê), äå(êîëè), (ùî)ðàíêó, (â)îñòàí...º, 

(íà)áàãàòî, (ñ)(ïðî)ñîí...ÿ, (áåç)â³ñò..., (ùî)äóõó, (ñ)(ï³ä)ëîáà, (íàä)âå÷³ð, 
(ïîçà)òîð³ê, (â)òðè÷..., (íà)îïàøê..., (ó)íî÷..., (íà)çàâæäè, (ç)ðàí...ÿ, (ç)áîêó, 
(íà)÷èñòî, (ó)äâîõ.

  Ïîÿñí³òü ñïîñ³á òâîðåííÿ ïðèñë³âíèê³â.
  Ç âèä³ëåíèìè ïðèñë³âíèêàìè ñêëàä³òü ïðîñò³ ïîøèðåí³ ðå÷åííÿ.

Ïîð³âíÿéòå ðå÷åííÿ äâîõ ñòîâï÷èê³â. Ñêàæ³òü, ÷èì â³äð³çíÿþòüñÿ îìîí³ì³÷í³ ñëîâà.

  Çâ³ðòå ñâî¿ âèñíîâêè ç ïîäàíèìè íèæ÷å â³äîìîñòÿìè.

Ïðèñë³âíèêè, îäíîçâó÷í³ ç ³ìåííèêàìè, çàéìåííèêàìè òà ÷èñë³â-
íèêàìè, âæèòèìè ç ïðèéìåííèêàìè, îçíà÷àþòü ð³çí³ îáñòàâèíè ä³¿, 
îçíàêè ä³¿, ñòóï³íü âèÿâó îçíàêè ³ íå ìîæóòü ìàòè ïðè ñîá³ 
ïîÿñíþþ÷îãî ñëîâà.

²ìåííèêè, âæèò³ ç ïðèéìåííèêàìè, îçíà÷àþòü ïðåäìåòè, ìîæóòü 
ìàòè ïðè ñîá³ ïîÿñíþþ÷å ñëîâî.

×èñë³âíèêè îçíà÷àþòü ê³ëüê³ñòü àáî ïîðÿäîê ïðåäìåò³â ³ â³äïî-
â³äàþòü íà ïèòàííÿ ó ñê³ëüêîõ? ó êîòðå?. 

Ñïèø³òü. Ï³äêðåñë³òü ïðèñë³âíèêîâ³ ñïîëó÷åííÿ.
1. ² ñõîäèòü ñîíöå ðàç ó ðàç, ³ éäå çà íèì âå÷³ðí³é ÷àñ. (Ì. Ô³ëÿíñüêèé) 

2.	Â³òðóãàí	õîëîäíèì	âîâêîì	âèº	áåç	угаву.	(Á. Ñòåïàíþê) 3. Æèòòÿ ó 
ïîõèëåí³é õàò³ íàì ãîðå êóº äåíü ó äåíü. (Ì. Êîöþáèíñüêèé) 4. Íà äîáðàí³÷ 

1. Âäåíü ëþäèíà ïðàöþº, óâå
÷åð³ â³äïî÷èâàº.

2. Øóìèòü íàø ïðàïîð óãîð³.
3. Íàì äîâåäåòüñÿ çàáàãàòî ïðà-

öþâàòè.
4. Áàòüêî íàñèëó äî¿õàâ, òàê 

áàãàòî íàðîäó áóëî ó ïîòÿç³.
5. Óò³ì, ÿ íå çàïåðå÷óþ.
6. Âàì îäÿã äî ëèöÿ.
7. Ìè ÷óºìî ïðî öå âïåðøå.
8. Õëîïö³ ìàíäðóâàëè âäâîõ.
9. Çàã³í éäå â íîãó.

1. Â äåíü íàçàëåæíîñò³ Ìîëäîâè ìè âçÿëè 
ó÷àñòü ó âå÷îð³ ñàìîä³ÿëüíîñò³.

2. Ó ãîð³ ö³é çíàéäåíî áàãàòî êîðèñíèõ 
êîïàëèí.

3. Çà áàãàòî ðîê³â ìîÿ îäíîêëàñíèöÿ 
âïåðøå çàéøëà äî íàñ.

4. Áðàò ïîêëàäàâñÿ ëèøå íà ñèëó òà ðîçóì.
5. Ó ò³ì êðàþ çàâæäè âåñíà.
6. Íàòàëêà íàáëèçèëà ëþñòåðêî äî ëèöÿ.
7. ×óæèíåöü ïîñòóêàâ ó ïåðøå â³êíî.
8. Ó äâîõ êëàñàõ ñîðîê ó÷í³â.
9. Òåòÿíà çàãíàëà â íîãó êîëþ÷êó.
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âàì, íèâè. (Ì. Êîöþáèíñüêèé) 5. Âñüîãî áóâàº íà â³êó. (Íàð. òâ.) 6. ß çíîâ 
ïðî ñèíü ñâî¿õ ïîë³â âñþ í³÷ ïðîäóìàâ áåç îñòàíêó. (À. Ìàëèøêî) 7. Çà 
ïîðàäó âñå, ùî õî÷åø, äàì òîá³ ÿ â íàãîðîäó. (Ëåñÿ Óêðà¿íêà) 8. Êîëè òè 
âçÿâñÿ äî ä³ëà, ðîáè éîãî äî ïóòòÿ. (Íàð. òâ.) 

  Çðîá³òü ñèíòàêñè÷íèé ðîçá³ð ïåðøîãî ðå÷åííÿ.
  Çíàéä³òü ðå÷åííÿ, ÿêå â³äïîâ³äàº òàê³é ñõåì³:    ,³    ? 

Âèðàçíî ïðî÷èòàéòå ïðèñë³âíèêè ³ çàïàì’ÿòàéòå ¿õ íàïèñàííÿ. Çàïèø³òü ëèøå ò³ 
ïðèñë³âíèêè, ïðàâèëüíå íàïèñàííÿ ÿêèõ âèêëèêàº ó âàñ íåâïåâíåí³ñòü.
Áåç ëàäó, áåç ìåòè, áåç òîëêó, áåç òÿìè, â çàòèøêó, â ì³ðó, â íàãîðîäó, äî 

ñìàêó, äî ä³ëà, äî çàãèíó, äî êðèõòè, äî ëèõà, çà ðàõóíîê, íà âàãó, íà âåñíó, 
íà ãîëîâó, íà äèâî, íà í³ùî, íà ïîðóêè, â ïîçèêó, íà ñàìîò³, íà ñîâ³ñòü, 
íà øêîäó, ï³ä áîêîì, ï³ä ãîðó, ï³ä ñèëó, ï³ä âå÷³ð, ïî âåñí³, ïî çàêîíó, ïî 
ìîæëèâîñò³, ïî ïðàâä³, ïî ñîâ³ñò³, ïî ÷åñò³, ïî ùèðîñò³, ó âèãëÿä³, ó â³÷³, ó 
ïîì³÷, ó ñòîêðàò, íà ÷îë³.

ìèìîõ³òü  ìèìîõ³äü íà ñâ³òàíêó  çñâ³òëà
íàñàìïåðåä âð³çíîá³÷ íà ìèòü  çà ñâòëà
ñïîêîíâ³êó âîäíî÷àñ äî ñíàãè  íà í³ù
íàòùåñåðöå íàøâèäêóðó÷ çà êîðäîí  íà ñêàê

Çàê³í÷³òü ïîäàíèé ïî÷àòîê êîæíîãî ðå÷åííÿ, äîäàâøè ïðèñë³âíèê, ùî ïèøåòüñÿ 
îêðåìî, òîáòî ïðèñë³âíèêîâå ñïîëó÷åííÿ.
1. Áàáóñÿ ëþáèëà ñâîþ îíóêó... . 2. Ðîáîòà íåëåãêà, àëå íàì âîíà... . 3. Â 

îñòàíí³é äåíü ïîõîäó ïðîäóêò³â ó íàñ çàëèøèëîñÿ... . 4. Íå á³éòåñÿ ãîâîðèòè 
òîâàðèøåâ³ ïðàâäó... . 5. Ñâ³òëàíà ëþáèëà ÷àñîì ïîìð³ÿòè, ïîáóòè... . 6. Íîâå 
ïëàòòÿ áóëî Ìàð³éö³ äóæå... . 7. ²ìåíèííèé ïèð³ã óäàâñÿ ä³â÷àòàì... . 
8. ß êóïèâ îäèí ëîòåðåéíèé á³ëåò «Á³íãî»... . 9. Â ïîõ³ä ìè âèðóøèëè 
ðàíåíüêî... . 10. Áóäü-ÿêå çàâäàííÿ òðåáà âèêîíóâàòè ñóìë³ííî... . 11. Íîâà 
ôîðìà äëÿ ïåðøîêëàñíèê³â áóëà âñ³ì... . 12. Äåíü ñüîãîäí³ âèäàâñÿ òåïëèé, 
ñîíÿ÷íèé... .

Äîâiäêà. Äî âïîäîáè,  ÿê ñë³ä, áåç ïàì’ÿò³, äî ëèöÿ, â îáð³ç, íà ñàìîò³, 
íà ùàñòÿ, ï³ä ñèëó, íà ñëàâó, íà äèâî, ó â³÷³, íà ñâ³òàíêó.

Ïåðåïèø³òü, ðîçêðèâàþ÷è äóæêè. 
Ëîâèòè (íà) ëüîòó, íàâ÷àòèñÿ (íà) â³äì³ííî, çíèêíóòè (áåç) ñë³äó, äîâåñòè 

äî ïóòòÿ, îáðàçèòè (áåç) íàì³ðó, ãîâîðèòè (áåç) ïîòðåáè, ïðàöþâàòè (äî) 
îá³äó, âèðóøèòè (íà) ñâ³òàíêó, îòðèìàòè (ïî) ïðàâó, ç’ÿâèòèñÿ (íà) ìèòü, 
ïîâåðíóòèñÿ (çà) ñâ³òëà, ñòð³ëÿòè (áåç) ïðîìàõó, çáåðåãòè (â) ö³ëîñò³.

  Ñêëàä³òü 23 ðå÷åííÿ ç ïîäàíèìè ñëîâîñïîëó÷åííÿìè.

 ïîâñÿê÷àñ  ÷èìäàë³ íà ëüîòó  â ö³ëîñò³  
 â³äòåïåð  íàçàâæäè íà â³äì³ííî  áåç ñë³äó  
 ïîîäèíö³  âäâîõ äî ïóòòÿ  áåç íàì³ðó  
 ï³ñëÿçàâòðà  ïîçàâ÷îðà áåç ïîòðåáè  äî îá³äó 
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Ïðî÷èòàéòå òåêñò.
Çèìà çìóøåíî â³äñòóïàëà, 

çà òðè ìóþ÷èñü, ìîâ àðì³ÿ íà 
ïðîì³æíèõ ðóáåæàõ, íà÷å ä³ñòàëà 
íàêàç í³çàùî íå ï³äêîðÿòèñÿ 
âåñí³. Ïðèïèíèëèñÿ ïîòðîõó 
ñòðàøí³ ìîðîçè. Óëÿãëèñÿ ïîìàëó 
ñí³ãè, íåáî ïîãîëóá³ëî. Ñîíöå âñå 
ðàí³øå ³ ðàí³øå âèïëèâàëî âðàíö³. 
×àñîì çðèâàëàñÿ õóãà, ìåëà, 
õóðäåëèëà, ïî-âîâ÷è çàâèâàëà, 
êàçè ëàñÿ, òà ñõî äèëî ñîíöå, ³ 
çàõëèíàâñÿ âîðîæèé íàñòóï. Íà 
ïîëÿõ âåñíà ëàã³äíî ïðî õóêóâàëà 
òåïëèì äóõîì ãàëÿâèíêè íà 
ð³ëë³. Âîíà âïåâíåíî ðîçòîïëþâàëà êðèæàíó ïðîçîðó ïë³âêó íà ñòðóìêàõ.

Âàëîì ï³øëè ïîíàä õìàðàìè ãóñè, ëåáåä³, ëåëåêè, æàéâîðîíêè. Âîíè 
ëåò³ëè ÷åðåç ìîðå, íåñó÷è íà êðèëàõ âåñíó, àòàêóâàëè îñòàíí³é îï³ð çèìè. 
Âèñîêî-âèñîêî ïëèâëè øèðîêîêðèë³ ëåëåêè, à êîëî íèõ þðìèëîñÿ ìàëå 
ïòàñòâî. Æàéâîðîíêè ðàç ó ðàç ñ³äàëè òðîõè ñïî÷èòè íà ñïèíó ëåëåê. Äîâãî 
ñèí³ëî âíèçó ìîðå, òà îñü íàðåøò³ é çåìëÿ.

(За Þ. ßíîâñüêèì)

Õãà – õóðòîâèíà, çàâ³ðþõà, áóðàí (çâè÷àéíî ç ñí³ãîì), çàìåò³ëü, ïóðãà, â³õîëà, 
ìåòåëèöÿ, õóðäåëèöÿ.
Ïîõêóâàëà – òóò: äèõàëà.

  ßêèé òèï ìîâëåííÿ º îñíîâíèì â òåêñò³, à ÿêèé íàøàðîâóºòüñÿ íà íüîãî?
  Çàâäÿêè ÿêèì õóäîæí³ì çàñîáàì àâòîðîâ³ âäàëîñÿ ñòâîðèòè íåïîâòîðíó êàðòèíó 

ïðèõîäó âåñíè? 
  Âèïèø³òü ïðèñë³âíèêè. Ïîÿñí³òü ¿õ íàïèñàííÿ. 

Ïðî÷èòàéòå. Çàïèø³òü ñëîâîñïîëó÷åííÿ ó òàêîìó ïîðÿäêó: à) ñïî÷àòêó ç ïðèñë³âíèêàìè, 
ùî ïèøóòüñÿ ðàçîì; á) ïîò³ì – ç îêðåìèì íàïèñàííÿì; â) íàðåøò³, ç ïðèñë³âíèêàìè, 
ùî ïèøóòüñÿ ÷åðåç äåô³ñ. Ïîçíà÷òå ïðåô³êñè ó ïðèñë³âíèêàõ.
Ðîçïîâ³äàòè (íà) õîäó, áà÷èòè (â) ïåðøå, éòè (ó) â³ñüìîõ, â÷èòèñÿ (íà) 

â³äì³ííî, æèòè (ïî) áðàòåðñüêîìó, äîáðàòèñÿ (çà) âèäíà, ñêëàñòè (â) òðîº, 
(äå) äàë³ âàæ÷å, ïðàöþâàòè (íà) ñîâ³ñòü, (íà) áàãàòî êðàùå, ï³äíÿòè (íà) 
ñì³õ, áà÷èòè (íà) ñêð³çü, âìèòèñÿ (íà) øâèäêó, çàëèøèòè (íà) ïðèçâîëÿùå, 
ï³ä’¿æäæàòè (äî) äîìó, éòè (ç) äîìó, â³äøóêàòè (õòîçíà) äå, ÷óòè (âðÿäè) 
ãîäè, ¿ñòè (íà)(òùå) ñåðöå, áèòèñÿ (íà) ñìåðòü, ëîâèòè (íà) ëüîòó, íàëåò³òè 
(ç) ðîçãîíó, çðîáèòè (ïî) ñâîºìó, âñòàòè ðàíî (â) ðàíö³.

  Ñêëàä³òü ðå÷åííÿ ç äâîìà ïðèñë³âíèêàìè êîæíî¿ ãðóïè.

Îïèø³òü â³äîìèé âàì òðóäîâèé ïðîöåñ. Ïðèñë³âíèêè ï³äêðåñë³òü. Äâà ç íèõ ðîçáåð³òü 
ÿê ÷àñòèíó ìîâè.

Â. Êóçíåöîâ. Æóðàâëèíà ïîðà
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§ 43. Ñèñòåìàòèçàö³ÿ òà óçàãàëüíåííÿ âèâ÷åíîãî ïðî 
ïðèñë³âíèê

Ùî îçíà÷àº ïðèñë³âíèê? Íà ÿê³ ïèòàííÿ â³í â³äïîâ³äàº? ßêà íàéõàðàêòåðí³øà îçíàêà 
ïðèñë³âíèêà? Ç ÿêèìè ÷àñòèíàìè ìîâè âæèâàþòüñÿ ïðèñë³âíèêè ó ñëîâîñïîëó÷åííÿõ 
òà ðå÷åííÿõ? ßêèì ÷ëåíîì ðå÷åííÿ íàé÷àñò³øå áóâàº ïðèñë³âíèê? ßê³ ñòóïåí³ 
ïîð³âíÿííÿ ìàº ïðèñë³âíèê? Â³ä ÿêèõ ÷àñòèí ìîâè ³ ÿêèìè ñïîñîáàìè òâîðÿòüñÿ 
ïðèñë³âíèêè?

Ïðî÷èòàéòå ïðèñë³â’ÿ. ßê âè ðîçóì³ºòå ¿õ çì³ñò? Â ÿêèõ ñèòóàö³ÿõ ñï³ëêóâàííÿ òàê 
êàæóòü?
1. Ñëîâî íå ñòð³ëà, à ãëèáøå ðàíèòü. 2. Ðàíà çàãî¿òüñÿ, à çëå ñëîâî 

í³êîëè. 3. Âñÿêèé ðîçóìíèé ïî-ñâîºìó: îäèí ñïåðøó, à äðóãèé ïîò³ì. 
(Íàð. òâ.)

  Ñïèø³òü. Äâà ïðèñë³âíèêè ðîçáåð³òü ÿê ÷àñòèíó ìîâè.

²ç êîæíî¿ ãðóïè çàïðîïîíîâàíèõ ñêëàä³â óòâîð³òü ³ çàïèø³òü: 1) ïðèñë³âíèêè, ùî 
ïèøóòüñÿ ðàçîì; 2) ïðèñë³âíèêè, ùî ïèøóòüñÿ ÷åðåç äåô³ñ; 3) ïðèñë³âíèêè, ùî 
ïèøóòüñÿ îêðåìî (ïðèñë³âíèêîâ³ ñïîëó÷åííÿ).
1. Âå, íå, ëî, ñå; íå, íî, ðóø, ïî; äà, êî, íå, ëå; êó, âë³ò; çèì, â, êó; ðó, 

âãî; áè, à, ÿê; ðó÷, âî, ë³.
2. ª, ïî, ìî, ìó; ê³â, ñüêè, áàòü, ïî; áóäü, íå, äå; çíà, êà, ÿê; ïåð, ïî, øå.
3. Íåöü, ê³, öåì, ê³í; â³ä, ñó, ÷à, ÷àñ; äåíü, ç, íà, äíÿ; ó, ð³ê, ð³ê; í³, 

áåç, âó, ñóì; ÷³, äî, ðå.

Ïðî÷èòàéòå. Ðîçêðèéòå çì³ñò ðå÷åíü.
1. (Â)ðàíö³ êîëî õàòè áóäåì íàñëóõàòè, ÿê áðèíèòü íà òðàâàõ öâ³ò ðîñè. 

Çà ñòîëîì (äî)ï³çíà áóäå ç íàìè ï³ñíÿ, ï³ñíÿ íà ÷îòèðè ãîëîñè. (Ì. Òêà÷) 
2. ß ïàì’ÿòàþ, ÿê óðî÷èñòî ïðîâîäæàëè ïëóãàòàð³â ³ç ðàíí³ì ïëóãîì. 
Êîëè æ âîíè ïîâåðòàëèñü (ó) âå÷åð³ (äî) äîìó, ¿õ ñòð³÷àëè ñòàð³ é ìàë³. 
(Ì. Ñòåëüìàõ) 3. À í³÷ ÿêà (äî)(â)êîëà!.. Ñïëÿòü æèòà, ñïëÿòü ïåðåï³ëêè, 
êîíèêè-íåâòîìè, êàçêè, ï³ñí³, ðóñàëêè-æíèö³, ãíîìè, îáðàçè, ñïðàâè, ñëàâè 
³ ë³òà... é (íà)ðàç – ÿê ñïàëàõ, íà÷å ãð³ì – ë³òàê íà íåáà êðóòîëîáîìó 
îãðîì³. ² â³äïëèâàº í³÷, ÿê äèâíèé ñïîìèí, ÿê (â)ñîòå áîæà âèò³âêà ïóñòà. 
(Â. Ï³äïàëèé)

  Çàïèø³òü ðå÷åííÿ, ðîçêðèâàþ÷è äóæêè. Ïîçíà÷òå îðôîãðàìó.
  Ïîÿñí³òü ñïîñ³á òâîðåííÿ ïðèñë³âíèê³â.
  Äî âèä³ëåíèõ ñë³â äîáåð³òü àíòîí³ìè.  

Äî ïðèñë³âíèê³â âðàç, ãîð³ëèöü, ñïî÷àòêó, ñïîêîíâ³êó äîáåð³òü àíòîí³ìè. Ñêëàä³òü 
ç íèìè ðå÷åííÿ. Ïðè ïîòðåá³ çâåðòàéòåñÿ äî ñëîâíèêà.
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Òåñò ¹ 4

Çàâäàííÿ

Ïðî÷èòàéòå óâàæíî òåêñò ³ âèêîíàéòå çàâäàííÿ íà îêðåìèõ 
àðêóøàõ àáî â çîøèò³ äëÿ êîíòðîëüíèõ ðîá³ò.

Ó ÷èñòîìó ïîë³ íà øèðîêîìó ðîçäîëë³ ëåäâå ïîì³òíèì 
øëÿõîì ¿õàëà íà äîáðèõ êîíÿõ âàòàãà êîçàê³â. Ïîïåðåäó 
òèõ êîçàê³â ó ÷åðâîíèõ æóïàíàõ, ñÿþ÷è íà ñîíö³ äîðîãîþ 
çáðîºþ, áàñóâàëè ê³íüìè ñëàâí³ ïîáðàòèìè Äàíèëî Íå÷àé 
òà ²âàí Áîãóí.

Ö³ äâà çàïîð³çüêèõ âàòàæêè ìàëè êîæåí îêðåìó âðîäó ³ 
âäà÷ó: Íå÷àé áóâ âåëåòåíü, ùî éîãî íå âñÿêèé ê³íü âèäåð-
æóâàâ íà ñîá³; Áîãóí æå áóâ íå äóæå âåëèêèé, àëå êðå-
ìåçíèé ³ òàêèé äóæèé, ùî ðîçäðàòîâàíîãî áóãàÿ ñïèíÿâ çà 
ðîãè; Íå÷àé áóâ âåñåëèé òà æàðò³âëèâèé ãóëüòÿé; Áîãóí æå 
òðîõè ñóâîðèé ³ ãóëüí³ íå ëþáèâ; Íå÷àé í³÷îãî íå ñòðàõàâñÿ 
³, âîþþ÷è, êèäàâñÿ íà âîðîãà îñë³ï; Áîãóí æå çàâæäè îáì³ð-
êîâóâàâ, ÿêèì áè òî ÷èíîì çäîëàòè âîðîãà òàê, ùîá ³ ñàìîìó 
ëèøèòèñÿ ö³ëèì, ³ íå âèãóáèòè òîâàðèñòâà...

Çàïîðîæö³ äóæå ëþáèëè Íå÷àÿ çà éîãî ùèðó êîçàöüêó 
âäà÷ó ³ äóæå ïîâàæàëè Áîãóíà çà éîãî ñïðèòíèé ðîçóì. 
Í³êîëè íå áóëî êðàùîãî ïîáðàòèìñòâà äëÿ â³éñüêîâî¿ 
ñïðàâè, ÿê ïîáðàòèìñòâî Íå÷àÿ ç Áîãóíîì, áî Áîãóí äàâàâ 
Íå÷àºâ³ ïîðà äè, ÿê ïåðåìîãòè âîðîã³â, à òîé ïåðåìàãàâ.

(À. Êàùåíêî)
• Ïðî ùî éäåòüñÿ â êîæíîìó àáçàö³ ïðî÷èòàíîãî òåêñòó? 

Äàéòå â³äïîâ³äü òðüîìà ïðîñòèìè ðå÷åííÿìè. 

3 (ïî 1 á. 
çà êîæíó 
ïðàâèëüíó 
â³äïîâ³äü)

1.

ßê³ òèïè ìîâëåííÿ ïîºäíàí³ â ïðî÷èòàíîìó òåêñò³? Çàïèø³òü 
áóêâó, ùî ïîçíà÷àº ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü.

À.  Îïèñ      Á.   Ðîçïîâ³äü
  Ðîçïîâ³äü      Ì³ðêóâàííÿ
Â.  Ðîçïîâ³äü    Ã.  Îïèñ
  Îïèñ        Ì³ðêóâàííÿ 
  Ì³ðêóâàííÿ
     

2. 1 (çà óìîâè 
ïðàâèëüíî¿ 
â³äïîâ³ä³)

4. Ñôîðìóëþéòå ³ çàïèø³òü ø³ñòü çàïèòàíü äî ïðî÷èòàíîãî 
òåêñòó.

6 (ïî 1 á. 
çà êîæíå 
ïðàâèëüíî 
ñôîðìó
ëüîâàíå 
çàïèòàííÿ)

¹  
ï/ï Áàëè

Òåêñò íàïèñàíî â íàóêîâîìó ñòèë³.
 À. Òàê        Á.  Í³

• Çàïèø³òü ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü.

1 (çà óìîâè 
ïðàâèëüíî¿ 
â³äïîâ³ä³)

3.
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Çàâäàííÿ

5.

¹  
ï/ï Áàëè

3 (çà óìîâè 
ïðàâèëüíî¿ 
â³äïîâ³ä³) 

3 (ïî 0,5 á. 
çà êîæíèé ïðà
âèëüíî ä³áðà
íèé åï³òåò)

5 (ïî 1 á. çà 
êîæíó ïðà
âèëüíî óòâî
ðåíó ôîðìó)

6 (ïî 0,5 á. çà 
êîæíèé ïðà
âèëüíî çàïèñà
íèé ïðèñë³âíèê) 

5 (ïî 0,5 á. 
çà êîæíèé ïðà
âèëüíî çàïèñà
íèé ïðèñë³âíèê ³ 
âñòàâëåíèé 
ðîçä³ ëîâèé 
çíàê)

6 (ïî 1 á. çà 
êîæíó ïðà âèëü
íó â³äïîâ³äü)

7 (5 á. 
çà çì³ñò 
³ ïðàâèëüíó 
ïîáóäîâó 
âèñëîâëþâàííÿ 
+ 2 á. çà 
ãðàìîòí³ñòü)

Äîáåð³òü ³ çàïèø³òü çàãîëîâîê, ÿêèé áè â³äîáðàæàâ 
³äåþ ïðî÷èòàíîãî òåêñòó.

Çàïèø³òü ïî 3 åï³òåòè, ÿê³ á õàðàêòåðèçóâàëè âäà÷ó Íå÷àÿ 
³ Áîãóíà.

Â³ä âèä³ëåíèõ ó òåêñò³ ñë³â óòâîð³òü ïðèñë³âíèêè.

8 (ïî 0,5 á. 
çà êîæíó ïðà
âèëüíî óòâî
ðåíó ôîðìó)

Â³ä ïîäàíèõ ïðèñë³âíèê³â óòâîð³òü ³ çàïèø³òü ïðîñòó 
ôîðìó âèùîãî ³ íàéâèùîãî ñòóïåí³â ïîð³âíÿííÿ.

Áëèçüêî, áàãàòî, äàëåêî, ëþáî, ãëèáîêî, ì’ÿêî, ãàðíî, 
íèçüêî.

Çàïèø³òü, ðîçêðèâàþ÷è äóæêè ³ âñòàâëÿþ÷è ïðîïóùåí³ 
ë³òåðè.

(Ïî) ï’ÿòåðî, (ïî) àíãë³éñüê..., êîëèñ... (òî), (áå...) ê³íöÿ, 
(÷àñòî) ãóñòî, ð³ê (ó) ð³ê, õòî (çíà) äå, (íà) øâèäêóðó÷, (ç)
(íà)äâîðó, (ïî)ñâî...ìó, (äå)äàë³, (à)(í³)ñê³ëü...êè, (áóäü) 
(ùî)(áóäü), (íà)âèá³ð, (â³÷)(íà)(â³÷)

Çàïèø³òü ðå÷åííÿ, ðîçêðèâàþ÷è äóæêè, âñòàâëÿþ÷è çàì³ñòü 
êðàïîê ïðîïóùåí³ ë³òåðè òà íåîáõ³äí³ ðîçä³ëîâ³ çíàêè.

Íà ñõîä³ ï³äí³ìàëàñü ñò³íà äíÿ (ëåäü) (ëåäü) æåâð³â 
íåáîñõèë. Î òàê³é  ïîð³ ïðèºìíî ³ ñïîñòåð³ãàòè, ÿê 
ïîâ³ëüíî àëå (íå)âïè... î ñâ³òàº.

Âåñíà âëàäíî âñòóïàëà â ñâî¿ çàêî...³ ïðàâà. Óëÿíà îáâåëà 
çîðîì íåáî îïóñòèëà ïîãëÿä íà ñàä ³ çà íèì, (â) äàëèí³, 
ïîáà÷èëà òåìíó ñìóãó ë³ñó.

Ó÷îðà âîíè òàì ñòîÿëè. Ó÷îðà (ç) â³äòè ïîñï³øàëè 
ñþäè, (äî) äîìó. Ïåðåä ¿¿ î÷èìà ðàïòîì ïðîìàéíóâ âåñü 
ìèíóëèé äåíü. (За ². ²âàíèíîì)

Âèçíà÷òå ñèíòàêñè÷íó ðîëü ïðèñë³âíèê³â ó ðå÷åííÿõ 
ïåðøîãî àáçàöó ³ç çàâäàííÿ 10. Íàä êîæíèì ïðèñë³âíèêîì 
íàäïèø³òü çàïèòàííÿ, ía ÿêå â³í â³äïîâ³äàº.

Âèêîðèñòîâóþ÷è äâà-òðè àðãóìåíòè, âèñëîâòå ñâîº 
ñòàâëåííÿ äî áóäü-êîãî ³ç ãåðî¿â òåêñòó À. Êàùåíêà 
(çàâäàííÿ 1) â 7-8 ðå÷åííÿõ.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Ñëóæáîâi ÷àñòèíè ìîâè 

Ïðèéìåííèê

 § 44. Ïðèéìåííèê

Ñïèðàþ÷èñü íà òàáëèöþ ç § 4, äàéòå â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ.
Íà ÿê³ ãðóïè ïîä³ëÿþòüñÿ âñ³ ÷àñòèíè ìîâè? ßê³ ÷àñòèíè ìîâè íàëåæàòü 

äî ñàìîñò³éíèõ, à ÿê³ º ñëóæáîâèìè? Ùî ìîæóòü ïîçíà÷àòè ñàìîñò³éí³ ÷àñòèíè 
ìîâè? Äëÿ ÷îãî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðèéìåííèêè, ñïîëó÷íèêè òà ÷àñòêè? Ùî 
âèðàæàþòü âèãóêè? ßê³ ÷àñòèíè ìîâè ìîæóòü áóòè ÷ëåíàìè ðå÷åííÿ?

Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Âèçíà÷òå éîãî òåìó, ñòèëü òà òèï ìîâëåííÿ. Ïîäèñêóòóéòå íà öþ òåìó.
Âàæêî çíàéòè ëþäèíó, ÿêà áóëà á áàéäóæîþ äî òîãî, ÿê ñòàâëÿòüñÿ äî 

íå¿ ëþäè. Àäæå ñóäÿòü ïðî íàñ, ÿê â³äîìî, íå ïî ñëîâàõ, à ïî ä³ëàõ íàøèõ. 
Íå ìàº çíà÷åííÿ – òîêàð òè ÷è øâåöü, â÷èòåëü ÷è âîä³é òðîëåéáóñà. Áóäü-ÿêà 
ðîáîòà â ñóñï³ëüñòâ³ äëÿ ëþäåé. Óñ³ ìè, ÿêùî âäóìàòèñÿ, îáñëóãîâóºìî îäèí 
îäíîãî, ³ ëþäèí³, êîëè âîíà õî÷å ïî÷óâàòè ñåáå ð³âíîïðàâíèì ãîñïîäàðåì 
ñóñï³ëüñòâà, áåç ïðîôåñ³éíî¿ ãîðäîñò³ íå ìîæíà.

  Íàçâ³òü ñëóæáîâ³ ÷àñòèíè ìîâè.
  Ïîì³ðêóéòå, ÷è ìîæå ðå÷åííÿ ñêëàäàòèñÿ ò³ëüêè ç ïîâíîçíà÷íèõ ñë³â. À ò³ëüêè ç³ 

ñëóæáîâèõ? ×îìó?
  Âèïèø³òü ñëîâîñïîëó÷åííÿ ç ïðèéìåííèêàìè.
  Ïðè ÿêèõ ÷àñòèíàõ ìîâè ñòî¿òü ïðèéìåííèê? ßêó ðîëü â³í â³ä³ãðàº ó ñëîâîñïîëó÷åíí³? 

×îìó öÿ ÷àñòèíà ìîâè ìàº òàêó íàçâó, ÿê âè äóìàºòå? 
  Íà ùî âêàçóþòü ïðèéìåííèêè ðàçîì ç ³ìåííèìè ÷àñòèíàìè ìîâè? Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
  ×è ìîæóòü ïðèéìåííèêè âèðàæàòè òàê³ çíà÷åííÿ, ÿê ÷àñ, ìåòó, ïðè÷èíó, ì³ñöå, 

îá’ºêò ä³¿, óìîâó òà ³íø³ – ñàìîñò³éíî, áåç ïîâíîçíà÷íèõ ÷àñòèí ìîâè? ×îìó? 

Ïðèéìåííèê – íåçì³ííà ñëóæáîâà ÷àñòèíà ìîâè, ÿêà ðàçîì ç 
íåïðÿìèìè â³äì³íêàìè ³ìåííèêà, ÷èñë³âíèêà ÷è çàéìåííèêà âèðà-
æàº çàëåæí³ñòü îäíîãî ïîâíîçíà÷íîãî ñëîâà â³ä ³íøîãî â ñëîâîñïî-
ëó÷åíí³ ³ ðå÷åíí³. 

Ðàçîì ç ³ìåííèìè ÷àñòèíàìè ìîâè ó ôîðì³ íåïðÿìèõ â³äì³íê³â 
ïðèéìåííèê âêàçóº íà îá’ºêò ä³¿, ì³ñöå, ÷àñ, íàïðÿì, ìåòó, ïðè÷èíó 
òîùî. Ðàçîì ³ç çàê³í÷åííÿìè ïîâíîçíà÷íèõ ñë³â ïðèéìåííèê óòî÷íþº 
çíà÷åííÿ â³äì³íêà. Íàïðèêëàä: ²äó â ðîçêðèò³ íåáåñà, íåñó çåìë³ çåëåíó 
íîøó, ³ íà óñòàõ òðåìòèòü ðîñà, ÿêó ÿ ç þíîñò³ âèíîøó. (À. Ìàëèøêî)

Ñàìîñò³éíî ÷ëåíîì ðå÷åííÿ ïðèéìåííèê íå áóâàº.
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Ïðî÷èòàéòå ïðèéìåííèêîâ³ ñïîëó÷åííÿ. Ç’ÿñóéòå ¿õ çíà÷åííÿ.
1. Ïðè âõîä³ – á³ëÿ âõîäó – ïåðåä âõîäîì; çà êîçà÷÷èíè – ï³ä ÷àñ êîçà÷-

÷èíè – â êîçàöüê³ ÷àñè; ï³ä ë³æêîì – íàä ë³æêîì; äî âå÷åð³ – ï³ñëÿ âå÷åð³.
2. ×åðåç âóëèöþ, ÷åðåç ãîäèíó, ÷åðåç íåóâàæí³ñòü; íà äîøö³, íà ïåðåðâ³, 

ïðî âñÿê âèïàäîê, çà ãîäèíó.

  ßê³ ïðèéìåííèêîâ³ ñïîëó÷åííÿ º ñèíîí³ì³÷íèìè, àíòîí³ì³÷íèìè?
  ×è ìîæóòü áóòè ïðèéìåííèêè áàãàòîçíà÷íèìè? Äîâåä³òü.

Îïèø³òü ñâîþ äîðîãó äî øêîëè, âæèâàþ÷è ïðèéìåííèêè íà, ÷åðåç, ïðè, äî, ñåðåä, 
á³ëÿ, íåïîäàë³ê â³ä.

Â³ä îïîðíèõ ä³ºñë³â ïîñòàâòå  â³äì³íêîâ³ ïèòàííÿ äî ³ìåííèê³â ³ âñòàâòå â³äïîâ³äí³ çà 
çì³ñòîì ïðèéìåííèêè.
Çàëó÷èòè... ðîáîòè, äóìàòè ... çóñòð³÷, ïèñàòè ... áðàòà, ïðè¿õàòè ... 

çàïðîøåííÿ, íàâ³äóâàòèñÿ ... ïîäðóãè, îáåðòàòè ... æàðò, ïåðåõîäèòè ... 
ñïàäùèíó, çâåðíóòèñÿ ... ïîðàäîþ, ñòàâèòè ... ìåòó, óçÿòèñÿ ... ðîáîòè, 
ãîâîðèòè ... ìèñòåöòâî, íå ïîâàæàòè ... çóõâàëüñòâî, óáîë³âàòè ... ñåñòðîþ.

  Âèçíà÷òå ñìèñëîâ³ ³ ãðàìàòè÷í³ â³äíîøåííÿ ì³æ ãîëîâíèìè ³ çàëåæíèìè ñëîâàìè.
  Äâàòðè ñëîâîñïîëó÷åííÿ ââåä³òü ó ðå÷åííÿ. Îäíå ç ðå÷åíü ðîçáåð³òü çà éîãî 

÷ëåíàìè.

 § 45. Íåïîõ³äí³ ³ ïîõ³äí³ ïðèéìåííèêè

Ïðî÷èòàéòå. Ïîð³âíÿéòå âèä³ëåí³ îìîí³ì³÷í³ ñëîâà ÿê ÷àñòèíè ìîâè ³ çðîá³òü â³äïîâ³äíèé 
âèñíîâîê. ßêèì ñïîñîáîì óòâîðèëèñü ïðèéìåííèêè? Ïîÿñí³òü, ÿê âè â³äð³çíÿºòå 
ïðèéìåííèêè â³ä ³íøèõ ÷àñòèí ìîâè.

1. Òàíêè ï³ä³éøëè áëèçüêî.  1. Òàíêè ñòîÿëè áëèçüêî ë³ñó.
2. Êðàé ì³ñÿöÿ äèâèòüñÿ ççà òåìíî¿  2. À íà ãîð³, êðàé ñåëà, ñòî¿òü êóçíÿ íåìàëà. 
 õìàðêè. (². Íå÷óé-Ëåâèöüêèé)        (². Ôðàíêî) 
3. Íà÷å çîëîòîþ ñ³òêîþ îïîâèòî     3. Êîëî ìëèíà, êîëî áðîäó äâà ãîëóáè  
  êîëî ìóçèê. (Ì. Êîöþáèíñüêèé)      ïèëè âîäó. (Íàð. òâ.) 
4.Íà ÷îë³ éîãî ç’ÿâèëèñÿ êðàïåëüêè   4. Ñîëäàòè íà ÷îë³ ç ìóæí³ì êîìàíäèðîì  
 ïîòó.     âèðóøèëè íà çàõèñò ôîðòåö³.
5. Íîâåíüêà ñòîÿëà çáîêó ³ ìîâ÷àëà.  5. Ç áîêó Äí³ñòðà çíÿëàñü çãðàÿ âîðîí.

  Çðîá³òü âèñíîâîê ïðî òå, ÿêèì ñïîñîáîì ìîæóòü óòâîðþâàòèñÿ ïðèéìåííèêè.

Çà ïîõîäæåííÿì ïðèéìåííèêè ïîä³ëÿþòüñÿ íà íåïîõ³äí³, àáî  
ïåðâèíí³ (ïðîñò³), ³ ïîõ³äí³, àáî âòîðèíí³. 

Íåïîõ³äí³ (ïðîñò³) ïðèéìåííèêè íå óòâîðåí³ â³ä ÿêèõîñü ÷àñòèí 
ìîâè, íàïðèêëàä: ç, ³ç, çà, áåç, îä, â³ä, ï³ä, ïðî, äëÿ, ì³æ, íà, íàä òà ³í. 
ßêùî ïðîñò³ ïðèéìåííèêè ïîºäíóþòüñÿ ì³æ ñîáîþ, âîíè ðîáëÿòüñÿ 
ñêëàäíèìè: ïîì³æ, ç-çà, ïîï³ä, ïîíàä, ïîñåðåä.

Ïîõ³äí³ (âòîðèíí³) ïðèéìåííèêè, óòâîðåí³ ñïîñîáîì ïåðåõîäó 
ïåðåâàæíî ç ³ìåííèê³â òà ïðèñë³âíèê³â. Ö³ ñëîâà ìîæóòü âèñòóïàòè 
òî ÿê ïðèñë³âíèêè ÷è ³ìåííèêè, òî ÿê ïðèéìåííèêè.
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Ïðî÷èòàéòå. Âèïèø³òü ðå÷åííÿ ç ïîõ³äíèìè ïðèéìåííèêàìè. Âñòàíîâ³òü, â³ä ÿêèõ ÷àñòèí 
ìîâè âîíè óòâîðåí³.
1. Á³ë³â êðàé íåáà, ç³ ñõîäó â³ÿâ ñâ³æèé â³òåð. 2. Áëàêèòíå áåçìåææÿ 

êðàé áîðó ëÿãëî. 3. Ãàéäàìàêè âñòàëè, ïîìîëèëèñü, êðóãîì ìåíå ñòàëè, 
ñóìíî, ñóìíî, ÿê ñèðîòè, ìîâ÷êè, ïîõèëèëèñü. 4. Êðóãîì õâèë³, ÿê ò³ ãîðè: 
í³ çåìë³, í³ íåáà. (Ò. Øåâ÷åíêî) 5. Íå ïðîìîâèòü òà ìîãèëà, ñòî¿òü íåæèâà, 
à êðóã íå¿ ñòåï øèðîêèé, ÿê âîëÿ ñàìà... (Á. Ãð³í÷åíêî) 6. Ãîí÷àðíèé êðóã 
– îñíîâíå çíàðÿääÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ãîí÷àðíèõ âèðîá³â. 7. Íàâêîëî ³ìåí³ 
ïîåòà í³êîëè íå âùóõàòèìóòü ïðèñòðàñò³. 8. Òèøà íàâêîëî. 9. Ïðîòÿãîì 
çèìè ñí³ãó ìàéæå íå áóëî. (Î. Ãîí÷àð) 10. Â³êíà áóëè â³ä÷èíåí³, äèòèíó 
ïðîéíÿëî ïðîòÿãîì.

  Äîáåð³òü äî ïîõ³äíèõ ïðèéìåííèê³â ñèíîí³ìè (íåïîõ³äí³ àáî ïîõ³äí³). 

Ïîð³âíÿéòå ñïîëó÷åííÿ ñë³â. Çâåðí³òü óâàãó, ùî âîíè â³äð³çíÿþòüñÿ ëèøå ñôåðîþ 
âæèâàííÿ, àëå íå çíà÷åííÿì. Ñïèø³òü ñïîëó÷åííÿ òèõ ñë³â, äî ñêëàäó ÿêèõ âõîäÿòü 
ïîõ³äí³ ñêëàäåí³ ïðèéìåííèêè.
Ó ñïðàâ³ â³äêðèòòÿ ... – ó â³äêðèòò³; â ãàëóç³ ³ñòîð³¿ – â ³ñòîð³¿; ç ìåòîþ 

çìàãàíü – äëÿ çìàãàíü; ïîðó÷ ç ñåñòðîþ – ç ñåñòðîþ; ó íàïðÿìêó äî ì³ñòà – 
äî ì³ñòà, ó çâ’ÿçêó ç òðóäíîùàìè – ÷åðåç òðóäíîù³.

Ïîõ³äí³ ñêëàäåí³ ïðèéìåííèêè óòâîðèëèñÿ â³ä ³ìåííèê³â àáî 
ïðèñë³âíèê³â, äî ÿêèõ äîäàþòüñÿ íåïîõ³äí³ ïðèéìåííèêè: çã³äíî ç, 
â³äïîâ³äíî äî, çàëåæíî â³ä, çà äîïîìîãîþ, íà ÷îë³, ó ãàëóç³, â ³íòå-
ðåñàõ...

Òàê³ ïðèéìåííèêè â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ñï³âçâó÷íèõ ñïîëó÷åíü òèì, 
ùî âòðà÷àþòü ñâîº ïðåäìåòíå çíà÷åííÿ.

Äàéòå ðîçãîðíóòó â³äïîâ³äü ïðî ïðèéìåííèê, êîðèñòóþ÷èñü òàáëèöåþ.

Âèäè ïðèéìåííèê³â

Ïðî÷èòàéòå. Íàçâ³òü ïîõ³äí³ ïðèéìåííèêè.
1. Óïðîäîâæ (ïðîòÿãîì) ðîêó ó íàñ áóëî âåëèêå íàâàíòàæåííÿ. 2. Ïðàöþ-

âàëè âñ³, íåçâàæàþ÷è íà ïåðåøêîäè. 3. Çàì³íó óðîê³â ïðîâåëè çã³äíî ç 
íàêàçîì (â³äïîâ³äíî äî íàêàçó) äèðåêòîðà. 4. Ç ïðèâîäó ðîçãëÿäóâàíîãî 
íà çáîðàõ ïèòàííÿ õî÷ó âèñëîâèòè äåÿê³ ì³ðêóâàííÿ. 5. Ìîëäîâà ñòàëà 
íåçàëåæíîþ, íàð³âí³ ç Óêðà¿íîþ, çàâäÿêè âîë³ íàðîäó. 6. Óêðà¿íñüêà 
³íòåë³ãåíö³ÿ, íåçâàæàþ÷è íà øàëåíèé ñïðîòèâ âëàäè, ïðîíåñëà ÷åðåç â³êè 
íàö³îíàëüíó êóëüòóðó. 7. Êîáçàð³ ðàçîì ç íàðîäîì õîäèëè â ïîõîäè ³ ãèíóëè 
ðàçîì.

Çà ìîðôîëîã³÷íîþ áóäîâîþ (ñêëàäîì) Çà ïîõîäæåííÿì

1. Ïðîñò³: â, ó, íà, çà, äî, áåç, â³ä, ñåðåä.
2. Ñêëàäí³: ççà, çïîì³æ, ïîï³ä, ïîíàä, 

ïðîì³æ.
3. Ñêëàäåí³: ó çâ’ÿçêó ç, â³äïîâ³äíî äî, 

ï³ä ÷àñ.

1. Íåïîõ³äí³: ÷åðåç, äî, êð³ì, äëÿ, ïî òà ³í.
2. Ïîõ³äí³: à) â³ä ³ìåííèê³â: êîëî, 

ê³íåöü, êðàé òà ³í.; á) â³ä ïðèñë³âíèê³â: 
íàçóñòð³÷, äîâêîëà, êðóãîì, 
âçäîâæ, îáàá³÷ òà ³íø.
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çàäëÿ çàðàäè óïðîäîâæ  âíàñë³äîê 
ïîçà ïîì³æ ïðîòÿãîì   ç ïðèâîäó 
ïîïðè ïîñåðåä íåçâàæàþ÷è íà   íàð³âí³ ç 
ïîïåðåä ïîá³ëÿ çã³äíî ç    çàâäÿêè ..., íà ÷îë³...

Ñïèø³òü ðå÷åííÿ. Çàì³ñòü êðàïîê âñòàâòå â³äïîâ³äí³ ïðèéìåííèêè.
... íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ë³òí³ êàí³êóëè òðèâàþòü ... òðüîõ ì³ñÿö³â.
... ³íøèõ øêîëÿð³â, ïåðøîêëàñíèêè øâèäêî âòîìëþþòüñÿ: ... öèì óðîêè 

â íèõ ñêîðî÷óþòüñÿ íà äåñÿòü õâèëèí.

Äîâiäêà. Ïðîòÿãîì, ó çâ’ÿçêó ç, çã³äíî ç, íà â³äì³íó â³ä.

Ñêëàä³òü òðè ðå÷åííÿ ç ïîäàíèìè ïîõ³äíèìè ïðèéìåííèêàìè: îäíî÷àñíî ç, ï³ä ÷àñ, 
ó ãàëóç³.

Ïåðåïèø³òü. Â ÿêîìó ðå÷åíí³ âèä³ëåíå ñëîâî – ïðèéìåííèê? 
1. Íàçóñòð³÷ çä³éìàëîñÿ ì³ñòî â áðîíç³ ³ çîëîò³ äåðåâ. (Ç. Òóëóá)
2. Áóëî óõâàëåíî éòè íàçóñòð³÷ Õìåëüíèöüêîìó.
3. Àíò³í ñòð³â íåñïîä³âàíî Ìàðòó. ²øëà íàçóñòð³÷. (Ì. Êîöþáèíñüêèé)
4. Íà çóñòð³÷ ç³ ñâîºþ ïîäðóãîþ Òåòÿíà âèéøëà â÷àñíî.
5. Äîâêîëà ðîçêèíóëèñü ìèëî áàðâèñò³ äð³áí³ áåðåãè. (Ëåñÿ Óêðà¿íêà)
6. Îçèðàþ÷èñü äîâêîëà, Äàíüêî ïîì³òèâ ðàïòîì ï³äë³òêà ñâî¿õ ðîê³â.  

 (Î. Ãîí÷àð)
7. Â ë³ñàõ äîâêîëà ñåëà ïàñëèñü êîðîâè ³ âîëè. (². Ôðàíêî)

  ßêèìè ÷àñòèíàìè ìîâè º ³íø³ îìîí³ì³÷í³ ñëîâà?

 § 46. Îñîáëèâîñò³ âæèâàííÿ äåÿêèõ ïðèéìåííèê³â

Ñïèø³òü, ðîçêðèâàþ÷è äóæêè. Ï³äêðåñë³òü ïðèéìåííèêè ³ ïîçíà÷òå â³äì³íîê ³ìåííèê³â.
Äðàìà íà (ï’ÿòü, ä³ÿ), çà (äâà, ê³ëîìåòð) äî (ñåëî), îá (îäèíàäöÿòü, 

ãîäèíà), êðà¿íà áàãàòà íà (îâî÷), ÷âåðòü äî (ñüîìà), íåäóãóâàòè íà (ãðèï), 
ïîâåðíóòèñÿ çà (òðè, òèæäåíü), óíî÷³ ïðîòè (Íîâèé ð³ê), ï³ä ÷àñ (â³éíà), 
ñòàòè íà ÷îë³ (ô³ðìà), âðàæåííÿ â³ä (ïîáà÷åíå), õîäèòè ïî (âîäà, ãðèáè), 
ïîâàãà äî (ãðîìàäñüêà äóìêà), ïëèâòè çà (òå÷³ÿ), ìåäèê çà (îñâ³òà), âèêîíàòè 
çà (äîðó÷åííÿ), îäÿãàòèñÿ çà (îñòàííÿ ìîäà), çîøèò ç (ìîâà), óðîê ç (ìàòå-
ìàòèêà), íàçèâàòè íà (ïð³çâèùå), íà (³ì’ÿ), â³äãóêíóòèñÿ íà (ïðîõàííÿ), 
çóïèíêà íà (âèìîãà), àâòîáóñ íà (çàìîâëåííÿ), â³äïóñòêà ÷åðåç (õâîðîáà), 
âñòóïàòè ï³ñëÿ (çàê³í÷åííÿ ã³ìíàç³ÿ, ë³öåé).

  Çðîá³òü âèñíîâîê, ç ÿêèìè â³äì³íêàìè âæèâàþòüñÿ ï³äêðåñëåí³ ïðèéìåííèêè.

Ïðî÷èòàéòå ³ ç’ÿñóéòå, äëÿ âèðàæåííÿ ÿêîãî çíà÷åííÿ (÷àñîâîãî, ïðîñòîðîâîãî, ê³ëü
ê³ñ íîãî, ïðè÷èíîâîãî...) âæèòî ïðèéìåííèêè â êîæíîìó ðå÷åíí³.
1. Çàëèøèëàñü ïî ìåí³ ëèø ò³íü â³ä ìåíå íà ñò³í³. 2. Äîáåðåìîñÿ çà 

òðè ãîäèíî÷êè çà ñòîíàäöÿòü âåðñò äî ðîäèíî÷êè. 3. Õòî ï³ñëÿ òåáå ïðîéäå 
ïî ë³ñàõ, âîãîíü ïðèòîï÷å áîñèìè íîãàìè? 4. Ñëîâà óæå íå â³ðèëè ñëîâàì ³ 
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ìðóæèëèñü îä ïðàâäè, ÿê îä ñîíöÿ. 5. ß ïîòÿãëàñü ðóêîþ ïî ãîäèííèê. 6. Íàì 
ç òîáîþ, âèäíî, ïî äîðîç³, áî ³øëè é í³êóäè íå ïðèéøëè. 7. Ñïèíþñÿ ÿ ³ äîâãî 
áóäó ñëóõàòü, ÿê áðîäèòü ñåðïåíü ïî çåìë³ ìî¿é. 8. Ì³é ïåðøèé â³ðø íàïèñàíèé 
â	îêîï³,	íà	ò³é	ñèïê³é	îä	âèáóõ³â	ñò³í³...	(З	поезій	Ë. Êîñòåíêî)

  Ïðîàíàë³çóéòå, ç ÿêèìè â³äì³íêîâèìè ôîðìàìè âæèâàþòüñÿ ïðèéìåííèêè îä, 
çà, ïî â óêðà¿íñüê³é ìîâ³.

  Ïîäóìàéòå, ÿê³ ç ïðèéìåííèê³â ìîæíà çàì³íèòè ñèíîí³ì³÷íèìè.

Ñêëàä³òü ç ïîäàíèõ ñë³â ñëîâîñïîëó÷åííÿ, âèêîðèñòàâøè ïðèéìåííèêè â³ä, ÷åðåç, çà, 
ç  äëÿ âèðàæåííÿ ïðè÷èíîâèõ â³äíîøåíü.

Çðàçîê. Â³äñóòí³é ÷åðåç õâîðîáó; ÷åðâîí³òè ç (â³ä) ñîðîìó.

Çáë³äíóòè, õâèëþâàííÿ; ç³ñòàð³òèñü, ãîðå; ñïàëàõíóòè, ãí³â; òðåìò³òè, 
ìîðîç; íå ÷óòè, áðÿçê³ò; ñòðàæäàòè, á³ëü; ïëàêàòè, ðàäîù³; íå ç’ÿâèòèñÿ, 
áðàê ÷àñó.

Ïðî÷èòàéòå. Âèçíà÷òå, ç ÿêèìè â³äì³íêàìè âæèâàºòüñÿ ïðèéìåííèê ó (â). Ïîÿñí³òü 
âæèâàííÿ äâîõ âàð³àíò³â îäíîãî ³ òîãî æ ïðèéìåííèêà.

1. Ó æèòò³ º ñîíöå ³ ìåòà, æèâ³ äåðåâà é ñòàëàêòèòè. (À. Ìàëèøêî)  
2. Ñòðóíê³ ñîñíè âåëè÷íî âïèðàþòüñÿ âåðøèíàìè â íåáî. (Þ. Çáàíàöüêèé) 
3. Âèñîêî íàä øîñå ñòî¿òü, ÿê ó ï³ñí³, ä³â÷èíà â ðÿñí³é ñï³äíèö³. (Î. Ãîí÷àð) 
4. ×åìí³ñòü ñåðåä ëþäåé â óñ³ â³êè áóëà ñâÿòà ³ âèñîêà. (Î. ²âàíåíêî)

  Âèçíà÷òå ñïîñ³á òâîðåííÿ âèä³ëåíèõ ñë³â. Çðîá³òü ¿õ àíàë³ç çà áóäîâîþ.

Ñòàëàêòòè – ì³íåðàëüí³ óòâîðåííÿ (ïåðåâàæíî âàïíÿêîâ³), çâèñàþòü ç³ ñòåë³ 
ïå÷åð, ï³äçåìíèõ ãàëåðåé ó âèãëÿä³ áóðóëüîê, òðóáî÷îê òîùî.

  Ïðîäîâæ³òü ñèíîí³ì³÷í³ ðÿäè: ÷åìíèé ..., ñòðóíêèé ..., ðÿñíèé... .

Ïðî÷èòàéòå. Ïåðåïèø³òü ðå÷åííÿ, ðîçêðèâàþ÷è äóæêè. Ïîÿñí³òü, â ÿêîìó âèïàäêó â 
ê³íö³ ïðèéìåííèê³â ï³ä, íàä, ïåðåä, ç ç’ÿâëÿºòüñÿ  ³ (î). Ïåðåâ³ðòå ñåáå çà ïîäàíèìè 
íèæ÷å â³äîìîñòÿìè.
1. Ñòàðøèíà éøîâ (ç, ç³, ³ç) ñâî¿ì ðàíöåì ïîïåðåäó, ðîçãîðòàþ÷è íîãàìè 

â’þíëèâó âîäó. (Î. Ãîí÷àð) 2. (Ç, ç³, ³ç) ñõîäîì ñîíöÿ ë³ñè àæ ñòðÿñàþòü õîðè 
ïòàøèí³. (Â. Ãæèöüêèé) 3. Áåçìåæíèé êàçàõñòàíñüêèé ñòåï âèíèêàº (ïåðåä, 
ïåðåä³, ïåðåäî) ìíîþ. (Î. Äîí÷åíêî) 4. Õëîïåöü ðîçïîâ³äàâ: «Íîãè (ï³ä³, ï³äî, 
ï³ä) ìíîþ ï³äãèíàþòüñÿ â³ä óòîìè, à ÿ ïðîäîâæóþ éòè. Ñÿäó–çàìåðçíó». 
(Ç æóðí.) 5. (Íàä, íàäî, íàä³) ìíîþ ÿñí³ çîð³ â Äåñíó êèíóëè â³íêè, ³ 
êóïàëüñüêà ñèíü ïðîçîðà ¿õ íåñå, íåìîâ ðîêè. (Ì. Ñòåëüìàõ) 6. Ä³â÷èíêà 
ï³øëà äàë³, ³ îñü áëèñíóëà (ïåðåä, ïåðåä³, ïåðåäî) íåþ çàñïàíèì îêîì Ñóëà. 
(Î. Äîí÷åíêî) 

  Ïîçíà÷òå îðôîãðàìè ó âèä³ëåíèõ ñëîâàõ.

Äî ïðèéìåííèê³â, ùî çàê³í÷óþòüñÿ íà ïðèãîëîñíèé, ïåðåä íà-
ñòóï íèì ñëîâîì ç ê³ëüêîìà ïðèãîëîñíèìè äîäàþòüñÿ ãîëîñí³ ³ àáî î 
(³ç (ç³), ïåðåä³ (î), íàä³ (î): ç³ ñâ³òó, ïåðåä³ ìíîþ, ï³ä³ (î) ìíîþ, 
íàä³ (î) ìíîþ).

Öå çóìîâëåíî çàêîíîì³ðíîñòÿìè ìèëîçâó÷íîñò³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè.
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Ïðèéìåííèê ó ÷åðãóºòüñÿ ç â. Ó âæèâàºòüñÿ äëÿ òîãî, ùîá óíèê-
íóòè çá³ãó ïðèãîëîñíèõ, âàæêèõ äëÿ âèìîâè:

1. ßêùî ïåðøå ñëîâî çàê³í÷óºòüñÿ íà ïðèãîëîñíèé, à äðóãå ïî÷è-
íàºòüñÿ ç ïðèãîëîñíîãî: Äåñü ó õë³áàõ êðè÷àâ ïåðåïåë.

2. Íà ïî÷àòêó ðå÷åííÿ é àáçàöó ïåðåä ïðèãîëîñíèì.
Ó ë³ñ³ ïàõëî êâ³òàìè.
Àëå ÿêùî íàñòóïíå ñëîâî ïî÷èíàºòüñÿ íà ãîëîñíèé, òî é íà 

ïî÷àò êó ðå÷åííÿ ïèøåòüñÿ Â.
Â î÷àõ éîãî ñâ³òèëàñü íàä³ÿ. 
Â âæèâàºòüñÿ ï³ñëÿ ãîëîñíîãî, êîëè íàñòóïíå ñëîâî ïî÷èíàºòüñÿ 

ç îäíîãî àáî ê³ëüêîõ ïðèãîëîñíèõ: çàéøîâ ó ê³ìíàòó, çàéøëà â 
ê³ìíàòó, ðîçëÿãëèñÿ â òðàâ³, øåáóðøèòü ó òðàâ³.

 Ðîçá³ð ïðèéìåííèêà ÿê ÷àñòèíè ìîâè

Ïîñë³äîâí³ñòü ðîçáîðó

1. Ñëîâî.
2. ×àñòèíà ìîâè.
3. Íåïîõ³äíèé ÷è ïîõ³äíèé.
4. Ïðîñòèé, ñêëàäíèé ÷è ñêëàäåíèé.
5. Ç ÿêèì â³äì³íêîì âæèòèé ó òåêñò³.
6. Âèìîâà, íàïèñàííÿ.

Ìîâ÷êè éäóòü ÷óìàêè ïîðÿä ç âîëàìè, íå ãîìîíÿòü ïîì³æ ñîáîþ, íå 
ïîãóêóþòü íà âîë³â íàâ³òü. (Ì. Êîöþáèíñüêèé)

Çðàçîê ðîçáîðó

  Çðîá³òü ìîðôîëîã³÷íèé ðîçá³ð ðåøòè ïðèéìåííèê³â ³ç ðå÷åííÿ.

Çàïàì’ÿòàéòå êîíñòðóêö³¿ ç ïðèéìåííèêàìè, ÿê³ â³äì³íí³ â³ä ðîñ³éñüêèõ.
×åêàéòå íà ìàéñòðà ïðîòÿãîì äíÿ; ðåìîíò íà çàìîâëåííÿ; âè ïðèíåñëè 

ëèñòà íå çà àäðåñîþ; ïî¿çä ïðèáóâàº äåñÿòü õâèëèí ïî øîñò³é; íå çâîë³êàé 
ç ðîáîòîþ; ç âèíè ñîðòóâàëüíèê³â; ó ñëóæáîâèõ ñïðàâàõ äèðåêòîð ïðèéìàº 
ïî òðåò³é (ï³ñëÿ òðåòüî¿) ãîäèí³ (è); ñåêðåòàð ï³øëà â ñëóæáîâèõ ñïðàâàõ; 
ïðàöþºìî çà òàêèì ãðàô³êîì; ïðàöþâàëè íåçâàæàþ÷è íà ïåðåøêîäè; 
ïðîòÿãîì ðîêó áóëî âåëèêå íàâàíòàæåííÿ.

Пî	âîçìîæíîñòè	–	ïî	ìîæëèâîñò³;	ïî	ïðè÷èíå	–	ç	ïðè÷èíè;	âèäíî	ïî	
ãëàçàì – âèäíî ïî î÷àõ; ïî ñëó÷àþ – ç íàãîäè; óêðàèíåö ïî 
ïðîèñõîæäåíèþ – óêðà¿íåöü ðîäîì, çà ïîõîäæåííÿì; òîñêà ïî ðîäèíå – 
òóãà çà áàòüê³âùèíîþ; ñòàðøèé ïî âîçðàñòó – ñòàðøèé â³êîì (çà 
â³êîì); ïðè óñëîâèè – çà óìîâè; ïî ïî÷òå – ïîøòîþ; ïî èìåíè – íà 

óñíîãî
Ïîðÿä ç  – ïðèéìåííèê, ïîõ³äíèé, ñêëà
äåíèé, âæèòèé ç îðóäíèì â³äì³íêîì ³ìåí
íèêà, ïèøåòüñÿ îêðåìî.

ïèñüìîâîãî
Ïîðÿä ç – ïðèéì., ïîõ., ñêëàäåí., ç
Î.â. ³ìåí.
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³ì’ÿ; ïî îáåèì ñòîðîíàì – ç îáîõ áîê³â; ïî òðåáîâàíèþ – íà âèìîãó; 
ïî ñîáñòâåííîé âîëå – ç âëàñíî¿ âîë³; ïî çàêàçó – íà çàìîâëåííÿ; 
äîáðûé ïî íàòóðå – äîáðèé çà âäà÷åþ (äîáðî¿ âäà÷³); ïðè âñÿêîé 
ïîãîäå – çà áóäü-ÿêî¿ ïîãîäè; â ïîñëåäíåå âðåìÿ – îñòàíí³ì ÷àñîì; ê 
ñ÷àñòüþ – íà ùàñòÿ; çàäàâàòüñÿ öåëüþ – ñòàâèòè ñîá³ çà ìåòó.

Ïåðåêëàä³òü óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ.
Äåæóðíûé ïî øêîëå, ýêçàìåí ïî ôèçèêå, ïî ïðèíóæäåíèþ, ó÷èòåëü ïî 

îáðàçîâàíèþ, ïî îáðàçöó, ïî ïîðó÷åíèþ, ïî àäðåñó, ïî ïðîñüáå, ïî òðåáîâàíèþ, 
ïî âûõîäíûì äíÿì, êîñà ïî ïîÿñ, ïðèéòèñü ïî âêóñó, íà ïðîòÿæåíèè ãîäà, 
ñîãëàñíî ïðèêàçó, â îòëè÷èå îò, íåñìîòðÿ íà áîëåçíü.

  Ç äâîìàòðüîìà ñïîëó÷åííÿìè ñë³â ñêëàä³òü ³ çàïèø³òü ðå÷åííÿ. Ïðèéìåííèêè 
ðîçáåð³òü ÿê ÷àñòèíó ìîâè.

 § 47. Ïðàâîïèñ ïðèéìåííèê³â

Êîðèñòóþ÷èñü òàáëèöåþ, ï³äãîòóéòå ïîâ³äîìëåííÿ íà ë³íãâ³ñòè÷íó òåìó.

Îðôîãðàìà
Íàïèñàííÿ ïðèéìåííèê³â ðàçîì, îêðåìî  
³ ÷åðåç äåô³ñ: 
ïîíàä, ç-ïîíàä, ó çâ’ÿçêó ç.

Ïîÿñí³òü íàïèñàííÿ ïîäàíèõ ïðèéìåííèê³â. Ç äâîìà ç íèõ ñêëàä³òü ðå÷åííÿ.
Íåçâàæàþ÷è íà, â ðåçóëüòàò³, ó íàïðÿìêó äî, íà øëÿõó äî, ó çâ’ÿçêó 

ç; çã³äíî ç.

  Ïðèéìåííèêè ðîçáåð³òü ÿê ÷àñòèíó ìîâè.

Ðîçêðèéòå äóæêè ³ ïîÿñí³òü ïðàâîïèñ ïðèéìåííèê³â ó ñëîâîñïîëó÷åííÿõ.
Ïðè¿õàòè (ç) çà êîðäîíó; âèéòè (ç) íàä õìàðè; òåêòè (ç) ï³ä êàìåíÿ; 

âèá³ãòè (ç) ïîçà õàòè; îäèí (ç) (ïî) ñåðåä íàñ; âèðèíàòè (ç) çà îáð³þ; õîäèòè 

×åðåç äåô³ñ
Сêëàäí³ ïðèéìåííèêè ç 
ïåðøîþ ÷àñòèíîþ ç (³ç) 
ó ïîºäàíí³ ç ³íøè ìè 
ïðèéìå ííèêàìè: ³ç-çà, 
ç-ïîï³ä, ç-ïî  ñå ðåä, 
ç-íàä, ç-ïî  ì³æ...

Îêðåìî
Сêëàäåí³ ïðèéìåííèêè, 
óòâîðåí³ â³ä ïðèñë³âíè
ê³â òà ³ìåííèê³â ç íå ïî
õ³äíèìè ïðèéìåííè êà
ìè: ç ìåòîþ, çà âèíÿò-
êîì, çã³ä íî ç, íåçà-
ëåæ íî â³ä...

Ðàçîì
Сêëàäí³ ïðèéìåííèêè:
à) óòâîðåí³ ïîºäíàííÿì äâîõ 

ïðîñòèõ: ïî+íàä=ïîíàä, 
ïîïðè, ïîì³æ;

á) óòâîðåí³ â³ä ïðèñë³âíèê³â ÷è ³ìåí
íèê³â ç ïðèéìåííèêîì: íàçóñòð³÷, 
äîâêîëà, íàïðèê³íö³...

Íàïèñàííÿ ïðèéìåííèê³â
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Îòæå, ... .
Òàêèì 
÷èíîì... .

×îìó?
Ùî ç 
öüîãî?

Òîìó ùî...
×åðåç òå 
ùî...

Äîêàçè
(àðãóìåíòè) ÂèñíîâîêÒåçà

(ïî) ï³ä äåðåâàìè; âèçèðàòè (ïî) ì³æ ëèñòÿ; ðîñòè (ïî) íàä ñòàâîì; áèòè (ç) 
ï³ä êîð³ííÿ; áëèñíóòè (ç) ïîçà ã³ð.

Ñïèø³òü, ðîçêðèâàþ÷è äóæêè ³ âæèâàþ÷è ïîòð³áí³ ïðèéìåííèêè. Ï³äêðåñë³òü 
ïðèéìåííèêè. ßê³ ç íèõ ïîõ³äí³? Ïîçíà÷òå ³ ïîÿñí³òü îðôîãðàìè.
Âñþ çèìó ¿æàêè ñïëÿòü äå (íåáóäü) (ïî) ï³ä êóùàìè, (ï³ä) êîð³ííÿì 

àáî (â) íîð³. Ùå (³ç, ç, ç³) îñåí³ íàòÿãàëè âîíè ñþäè, (äî) ñâî¿õ çèìîâèõ 
ñïàëåíü, áàãàòî ð³çíîãî ëèñòÿ, ìîõó. 
Óñå öå ñêëàëè ïóõêèì êëóáêîì, çàë³çëè 
(ó, â) ñåðåäèíó êëóáêà ³, çãîðíóâøèñü, 
çàñíóëè (äî) âåñíè.

(Ó, â) êîæíî¿ ¿æà÷èõè áóâàº (ïî) 
äâîº-äåñÿòåðî ìàëÿò. Âîíè äóæå ìàë³: 
âàæàòü áëèçüêî 20 ãðàì³â, ¿õ äîâæèíà 
(á³ëÿ) 8 ñàíòèìåòð³â. Âîíè ñë³ï³, ãëóõ³, 
áåççóá³ ³ âêðèò³ ð³äêèìè, ì’ÿêèìè, 
á³ëèìè ãîëêàìè. (Ó, â) ïåðøèé æå äåíü 
âîíè âæå á’þòüñÿ (ïî) ì³æ ñîáîþ.

  Âèçíà÷òå, äî ÿêîãî ñòèëþ òà òèïó ìîâ
ëåííÿ íàëåæèòü óðèâîê.

  Âèä³ëåí³ ïðèéìåííèêè ðîçáåð³òü ÿê ÷àñ
òèíó ìîâè.

Ðîçãëÿíüòå êàðòèíó. Çà êàðòèíîþ ³ âëàñ
íèìè ñïîñòåðåæåííÿìè íàïèø³òü òâ³ð
ì³í³àòþðó «Âåñíà». 

   Ï³äêðåñë³òü ïðèéìåííèêè. Çðîá³òü ìîðôî
ëîã³÷íèé ðîçá³ð äâîõ ç íèõ.

 § 48. Îñîáëèâîñò³ ïîáóäîâè ðîçäóìó.  
 Ïèñüìîâèé ïåðåêàç òåêñòó ðîçïîâ³äíîãî  
 õàðàêòåðó ç åëåìåíòàìè ðîçäóìó

Íàçâ³òü â³äîì³ âàì òèïè ìîâëåííÿ. Ïðèãàäàéòå, ùî âè çíàºòå ïðî ðîçäóì.

Ïðî÷èòàéòå.
Ðîçäóì áóâàº ðîçãîðíóòèé ³ ñòèñëèé (ñòÿãíåíèé).
Ðîçãîðíóòèé ðîçäóì ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ ÷àñòèí.









Î. Êóëü÷èöüêà. Êâ³òó÷èé ñàä
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Ñòèñëèé ðîçäóì ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ÷àñòèí: Òåçà     Äîêàç  .
Êð³ì ðîçäóìó-äîâåäåííÿ ³ñíóº ùå ðîçäóì-ïîÿñíåííÿ.
Ðîçäóì-ïîÿñíåííÿ â³äïîâ³äàº íà ïèòàííÿ ùî öå òàêå? ³ ì³ñòèòü ò³ëüêè 

òåçó, ÿêà ñïðèéìàºòüñÿ ÿê ³ñòèíà ³ íå ïîòðåáóº äîâåäåííÿ. Òîìó äîêàç³â ó 
öüîìó âèä³ ðîçäóì³â íåìàº. Çðàçêîì ðîçäóìó-ïîÿñíåííÿ º ñòàòòÿ òëóìà÷íîãî 
ñëîâíèêà, äîâ³äíèêà òîùî.

  ßê³ âèäè ðîçäóì³â çóñòð³÷àþòüñÿ ó ìîâëåíí³?
  Ùî ì³æ íèìè ñï³ëüíîãî ³ ùî â³äì³ííå?
  ßê³ ñëîâà âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ïîºäíàííÿ ÷àñòèí ðîçäóìó?

Ïðî÷èòàéòå. Âèçíà÷òå òèï ìîâëåííÿ. ßêèé çàãîëîâîê ìîæíà ä³áðàòè äî öüîãî òåêñòó?
ßê ³ ³íø³ íàðîäè, íåîáõ³äíîþ óìîâîþ æèòòÿ êîæíî¿ ëþäèíè óêðà¿íö³ 

çàâæäè ââàæàëè ñ³ì’þ, òîìó ùî ñàìå âîíà ñêëàäàëà éîãî ãîñïîäàðñüêó òà 
ìîðàëüíó îñíîâó. Îòæå, äî ðîäèíè â Óêðà¿í³ çàâæäè ñòàâèëèñü ç âåëèêîþ 
óâàãîþ òà ïîøàíîþ.

Çäàâíà â óêðà¿íñüê³é ðîäèí³ ³ñíóâàâ ÷³òêèé ðîçïîä³ë îáîâ’ÿçê³â ì³æ 
óñ³ìà ¿¿ ÷ëåíàìè, ÷åðåç òå ùî íàëàãîäæåí³ñòü ïîáóòó òà ñòâîðåííÿ ñ³ìåéíîãî 
äîáðîáóòó çàëåæàëè ñàìå â³ä öüîãî.

  ßê³ ç ðîçäóì³â º ðîçãîðíóòèìè, à ÿê³ ñòÿãíåíèìè? Äîâåä³òü.

Äî êîæíî¿ ç ïîäàíèõ òåç äîáåð³òü äîêàç (àáî ê³ëüêà äîêàç³â). ßê³ âèäè ðîçäóìó ìîæíà 
ñêëàñòè çà öèìè òåçàìè?
1. Íåõòóâàòè ñàìîîñâ³òîþ íå ìîæíà ó áóäü-ÿêîìó â³ö³.
2. Çàçäðîù³ – îäíà ç íàéãàíåáí³øèõ ëþäñüêèõ ðèñ.

Ïðî÷èòàéòå, ïîì³ðêóéòå, ÿê³ òèïè ìîâëåííÿ ïîºäíóþòüñÿ ó íàâåäåíîìó òåêñò³.
ßêîñü â³äîìèé æóðíàë³ñò Â. Ïºñêîâ ïîïðîñèâ ÷èòà÷³â íàçâàòè êàíäè-

äàòà íà ïòàõà-ñèìâîëà. Ïðàâî áóòè åìáëåìîþ çàâîþâàëè: ó Ðîñ³¿ – ëàñò³âêà 
é ñí³ãóð, â Åñòîí³¿ – òàêîæ ëàñò³âêà, â Á³ëîðóñ³¿ – æóðàâåëü, ó Ëèòâ³ – 
ëåá³äü, ó Ãðóç³¿ – ôàçàí, â Àçåðáàéäæàí³ – ôëàì³íãî. Óçáåêè íàéá³ëüøå 
ëþáëÿòü ãîðëè÷êó. Òàäæèêè é êàçàõè â³ääàëè ïåðåâàãó ïòàõîâ³ ã³ð ³ 
ñòåï³â – îðëîâ³. 

Íåìàëî ëèñò³â ïðèéøëî é ç Óêðà¿íè. Íàçèâàëèñÿ ëàñò³âêà, ïåðåïåë, 
æàéâîðîíîê, æóðàâåëü... Òà íàéäóæ÷å ëþáëÿòü óêðà¿íö³ ñîëîâåéêà. Î÷åâèäíî  
òîìó, ùî â³í âèðàæàº ï³ñåííó äóøó íàøîãî íàðîäó.

Îò ³ â ìîâëåíí³ íàøîìó ÷èìàëî ñîëîâ’¿íèõ ôðàçåîëîã³çì³â: ñîëîâ’¿íå ãîð-
ëå÷êî, ðîçëèâàòèñÿ ñîëîâåéêîì. Ñîëîâåé – ïåðñîíàæ áàãàòüîõ íàðîäíèõ ï³ñåíü 
òà	êàçîê.	Äóæå	ïîëþáëÿþòü	â	Óêðà¿í³	öþ	ïòàøêó.	(За Â. Óæ÷åíêîì)

  Ïåðåêàæ³òü òó ÷àñòèíó òåêñòó, ÿêà º ðîçäóìîì, â³äòâîð³òü óñ³ éîãî ñêëàäîâ³ 
÷àñòèíè.

  ßêèé ïòàõ º ñèìâîëîì Ìîëäîâè? ×îìó?
  Çà ñàìîñò³éíî ñêëàäåíèì ïëàíîì íàïèø³òü ïåðåêàç òåêñòó. 
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Ñïîëó÷íèê

 §49. Сполучник як службова частина мови. 
  Сполучники сурядності й підрядності 

Прочитайте перші три абзаци з повісті М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять». Визначте 
основну думку уривка.

  Зробіть синтаксичний аналіз другого речення. Виділіть в ньому головні члени. 
Вкажіть, як з’єднані однорідні присудки.

  Якими є за будовою два останні речення першого абзацу? Визначте в них кількість 
простих речень. Як вони з’єднані між собою? Чи можна до сполучників постави
ти питання? Яку роль вони виконують у реченнях?

  Яке службове слово, крім сполучника, вжито в другому реченні? Чим подібні 
між собою прийменники і сполучники й чим вони відрізняються?

  Звірте свої висновки з поданими нижче відомостями.

Сполучник –	це	службова	частина	мови,	яка	служить	для	зв’язку	
однорідних	членів	речення	та	частин	складного	речення	і	виражає	
смислові	зв’язки	між	ними.

Прийменник	вживається	тільки	у	словосполученні,	поєднуючи	
форму	залежного	слова	з	головним,	тоді	як	сполучник	стоїть	поза	
межами	словосполучення.

Якщо	пропустити	прийменник,	зв’язок	між	словами	уриваєть	ся,	
пропущений	 сурядний	 сполучник	 заступає	 інтонація.	Але	як	 і	
приймен	ник,	сполучник	не	може	бути	членом	речення.

Перепишіть другий і третій абзаци з першого розділу повісті М. Стельмаха «Гуси-ле-
беді летять». Прийменники підкресліть. Сполучники обведіть кружечком. З’ясуйте, 
у яких випадках сполучники виконують роль засобу зв’язку між однорідними членами, 
а в яких – між частинами складного речення.

  Пригадайте все, що ви знаєте про сполучники з молодших класів. 

Проаналізуйте таблицю.

Види сполучників за значенням

Види сполучників На які групи поділяються

Сурядні
(з’єднують одно
рідні члени і рівно
правні прості ре
чення в межах 
складного)

1. Єднальні: і (й), та, і... і, ні... ні, не тільки, а й ... .   
І день, і ніч ґвалт.

2. Протиставні: а, але, та (в значенні але), проте, зате, однак.
Тече вода в синє море, та не витікає... Не тільки мотузок, а 
й терпець рветься. (Нар. тв.)

3. Розділові: або, чи, або... або, чи ... чи, то ... то, не то... не то. 
То сніг, то дощ. Сніг або дощ.
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Види сполучників На які групи поділяються

Підрядні
(з’єднують у складне за-
лежні одне від одного 
прості речення)

1. Причинові: бо, тому що, через те що, у зв’язку 
з тим що, оскільки.

2. Часові: коли, тільки, як, щойно, ледве, як тільки.
3. Умовні: якщо, якби, аби, як, коли, коли б. 
4. Мети: щоб, для того щоб, аби.
5. Допустові: хоч, дарма що, незважаючи на те 

що, хай.
6. З’ясувальні: що, щоб, як.
7. Порівняльні: як, мов, немов, наче, ніби, немов-

би, начебто.

  На якій підставі виділяють два види сполучників?
  Спробуйте самостійно визначити, які сполучники називаються сполучниками 

сурядності, а які – підрядності.
  Вдумайтеся в назви груп сполучників. Встановіть, які смислові зв’язки між слова

ми або реченнями виражають різні групи сполучників.

Поверніться до вправи 2 і, користуючись таблицею, з’ясуйте вид і групу кожного 
сполучника. Свою відповідь аргументуйте.

Спишіть, вставляючи пропущені букви та розділові знаки. Підкресліть сурядні 
сполучники, визначте, до якої групи за значенням належить кожний з них.
1.	Над	оз...ром	пл...вла	м’яка	й	тендітна	тиша.	(З	тв.М.Хвильового)  

2.	Нарешті	з-за	коси	вир...нув	чов...н	який	набл...жався	скоро	але	тихо.	 
(З	тв.М.Хвильового)	3.	Зорі	то	др...жали	то	сполохано	пер...бігали	до	не-
бокраю.	(З	тв.М.Хвильового)	4.	Прощалос...	сон...чко	з	нами	сідало	за	гори	
круті	і	нам	помахало	руками	а	в	н...ого	ж	вони	золоті.	(М.Познанська) 
5.	Не	то	осі...і	води	шуміли	збігаючи	в	Дунай	не	то	віт...р	бивс...	в	заломах	
прова...я.	(М.Коцюбинський)	6.	Корі...я	навча...я	гірке	зате	плі...	його	
соло...кий.	(Нар.тв.)	7.	Не	лінуйся	рано	вставати	та	замолоду	більше	зна-
ти.	(Нар.тв.)	8.	Світ	один	та	різні	люди.	(Нар.тв.) 

  Які слова в реченнях вжито в переносному значенні? 
  Знайдіть речення з дієприслівниковим зворотом. Зробіть синтаксичний розбір цьо

го речення.

Прочитайте і зробіть висновки, які сполучники за способом вживання називаються 
одиничними, які – повторюваними, а які – парними.
І.	Батько	й	мати;	веселий,	а	не	сумний;	усно	або	письмово.	
ІІ.	І	день	і	ніч;	то	стоїть,	то	біжить;	ні	вдень,	ні	вночі.
ІІІ.	Хоч	малий,	та	кмітливий;	не	тільки	читали,	але	й	писали;	якщо	

не	я,	то	хто.

  З будь-яким сполучником кожної групи складіть і запишіть речення.

Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. Пригадайте, що символізує верба. 
Чому так багато пісень, прислів’їв пов’язано з вербою? 
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Є	таке	прислів’я:	«Дівчина,	як	верба	–	де	посадиш,	там	і	прийметься».	
І	дійсно,	якщо	відламаєш	прутик	і	ткнеш	у	землю	–	підростає	деревце.	А	ді-
вчина,	виходячи	заміж,	обов’язково	біля	нової	господи	садила	вербиченьку	
із	родового	деревця,	аби	було	до	чого	притулитися,	свій	клопіт	передати.	
Кажуть,	якщо	голова	болить	–	притулись	до	верби:	усю	болу	з	тебе	на	себе	
перебере.

З	верби	робили	і	колиску,	аби	дитина	виколисувала	у	собі	лагідність,	
спокій.	

Вербовим	гіллям	долівку	встеляли,	бо	 її	терпкого	запаху	саранча	
боїться...	

Вербовий	вінок	на	голові,	коли	зацвітав	дерен,	кликав	до	двору	ласті-
вок,	а	дорослій	дівчині	допомагав	найборше	своє	гніздо	звити...

Верба	вважається	найбільше	Богом	благословенною,	бо	саме	вона	освя-
чується	за	тиждень	перед	Великоднем...

(ЗаГ.Маковій)

Бол (діал.) – інфекційна хвороба.
Найбрше – найшвидше.

  Поміркуйте, який тип мовлення у цьому тексті основний. Доведіть свою думку.

  Знайдіть складні речення, що містять головну і залежну частини. Поставте питан
ня від слова в головній частині або від цілої головної частини до залежної. Назвіть 
слова, за допомогою яких залежна частина зв’язана з головною.

  Випишіть сполучники підрядності і зазначте, до якої групи відноситься кожний.

Спишіть речення, вставляючи замість крапок відповідні сполучники підрядності. 
Визначте їх групу за значенням.
1.	Треба	нахилитись,	...	з	криниці	води	напитись.	(Нар.тв.)	2.	Книга	

вчить,	...	на	світі	жить.	(Нар.тв.)	3.	Богдан	Воде	радів,	...	дитина,	з	без-
перестанних	дощів,	...	вони	були	запорукою	рясного	врожаю.	(І.Антон) 
4.	...	ще	1359	року	Молдову	було	проголошено	самостійною	державою,	до	
справжньої	незалежності	залишалося	шість	років	боротьби	проти	мадярської	
корони.	(І.Антон)	5.	...	зубра	не	чіпати,	то	він	зовсім	сумирний,	спокійний.	
(І.Антон) 6.	Богдан	Воде	подумав,	...	міць	і	водночас	доброта	цієї	тварини	
якнайкраще	відбивають	природну	сутність	молдован,	...	зубр	став	символом	
молдавської	держави.	(І.Антон)

Äîâiäêà.	Незважаючи	на	те	що,	щоб,	як,	бо,	якщо,	тому.
  Поясніть вживання розділових знаків.

 § 50. Групи сполучників за будовою.
  Написання сполучників разом і окремо

Розгляньте таблицю і розкажіть за нею, якими бувають сполучники за будовою.
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Прості
(морфологічно не
розкладні):
а, бо, хоч, що, як

Складені
(складаються із двох 
або більше слів):
так що, тому що, че
рез те що, замість 
того щоб, з того часу 
як, в міру того як, та 
й, з тим щоб, після 
того як, незважаючи 
на те що, дарма що

Складні
(утворені з двох або 
більше слів): адже, 
аніж, абощо, зате, 
мовби, ніби, начебто, 
отже, отож, притому, 
причому, тож, також, 
тобто, якби, якщо, 
щоб, проте, тощо, 
аби, немовбито, себ
то, нібито, цебто

Групи сполучників за будовою

  Зробіть висновок щодо правопису складних і складених сполучників.
  З двома сполучниками кожної групи складіть і запишіть речення.

Складні сполучники 	пишуться	разом:	зате,тож,проте,якби,
якщо,таж,теж,немовби,начеб,неначеб,мовбито,неначебто,
притім,причім.

У	складених сполучниках усі	компоненти	пишуться	окремо:	
томущо,замістьтогощоб,незважаючинатещо,затимщо,з
тихпір,всуперечтомущо,подібнодотогояк,такщо.

Визначте будову сполучників, поясніть їх написання.
1.	Байдужим	словом	не	торкни	–	нехай	душа	моя	голосить:	якщо	не	ра-

дість,	то	печаль,	якщо	не	відчай,	то	спокуту.	(Г.Чубач)	2.	День	був	ясний,	
сонячний,	проте	холодний.	(Ю.Мушкетик)	3.	Здається,	ніби	чути,	як	росте	
трава,	огірки.	(О.Довженко)	4.	Все	росте,	все	рухається	під	синім	покровом	
животворящої	ночі,	немов	поспішаючи	швидше	вирости	за	ніч,	поки	все	
спить.	(О.Довженко)	5.	Незважаючи	на	те,	що	історію	не	можна	переписати,	
її	треба	знати	такою,	якою	вона	є.	Правдивою.	(Зжурн.)

  Які із сполучників можна замінити іншими – синонімічними?

Запишіть речення, розкриваючи дужки.
1.	В	день	осінній	година	погожа	привела	нас	до	моря	сюди,	де,	(не)	наче	

зелена	сторожа,	кипариси	вартують	сади.	(І.Гончаренко)	2.	На	царині,	(не)	
мов	(би)	на	нараду,	зібралися	тополі	молоді.	(Д.Луценко)	3.	Наближаючись	
до	лікарні,	він	уповільнював	кроки,	ад	(же)	жодна	людина	в	місті	не	на-
важувалася	зайти	туди.	(О.Іваненко)	4.	Кожного	дня	осокорина	зустрічала	
господиню	тихим	шелестом,	(не)	мов	(би)	(то)	хотіла	повідати	щось	стомленій 
працею	жінці.	(І.Цюпа)

  З’ясуйте за словником значення слів вартувати, царина. Доберіть до них сино
німи.

  Назвіть слова з ненаголошеними [е], [и].
  Як називається виділений зворот? Чому він не виділений комами у реченні?
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Пишемо разом
сполучники, бо:

Пишемо окремо
однозвучні поєднання – займенники і при-
слів ники з частками чи прийменниками, бо:

1. Не відповідають на питання.
2. Не бувають членами речення (лише 

поєднують їх або окремі речення). 
3. Сполучники сурядності зате, проте 

можна замінити синонімічними 
сполучниками але, однак, а спо
лучники підрядності якби, щоб – 
коли б, аби.

4. Сполучники якб, якщ мають не
наголошений перший склад. 

1. До них можна поставити питання.
2. Виступають членами речення.

3. Не можна замінити синонімами.

4. Прислівник к (би) завжди наголошений.

Прочитайте. Зіставте сполучники з однозвучними сполученнями повнозначних слів з 
прийменниками або частками.

 Сполучники Самостійна частина мови з часткою 
  або прийменником

1. Якб ви вчились так, як треба, то й  1. к би я тепер хотіла у мале човенце 
мудрість би була своя.    (Т. Шевченко) сісти і далеко на схід сонця золотим  
 шляхом поплисти.       (Леся Українка)
2. Вийшов з хати карбівничий, щоб ліс  2. Щ б таке зробити, щоб здивувати   
оглядіти.                      (Т. Шевченко) світ?                           (В. Юхимович)
3. Одповіда лише «так» та «ні», зат як 3. Солдатська шинеля, моя рятівнице, як 
усміхнеться – серце переверне.  друга, тебе не забуду ніколи. Беріг, 
                                 (М. Рильський) бережу і завжди берегтиму за те, що  
 так вірно служила солдату. (Д. Луценко)
4. Напівтемрява і тиша поснували в морі, 4. Гірники пісню почали про те, як каштани 
проте почала здійматися хвиля.  в маю зацвіли.         (А. М’ястківський)
                                  (М. Трублаїні)
5. А хіба я знаю, хто вони такі? Тож від- 5. «Ні, цього не віддаю», – скаже хмуро 
повідаю, що не знаю ніяких партизанів, –  батько. «А то ж чого?» – «Цьому ще і 
з хати.                             (Є. Гуцало) рано. Хай підросте».         (О. Гончар)

  Яку синтаксичну функцію виконують сполучники у реченні? Чи можна їх замінити 
синонімами? Чи можна до них поставити питання? Чи є вони членами речення? 
А однозвучні сполучення слів?

  Зробіть висновок щодо правопису складних сполучників та займенників і при
слівників з часткою чи прийменником.

  Простежте за наголосом у сполучниках якби, якщо. Порівняйте його з наголо
сом у однозвучних сполученнях.

Складні	сполучники	щоб,проте,зате,причому,притому,якщо,
якби,таж,теж,	які	пишуться	разом,	слід	відрізняти	від	однозвуч-
них	поєднань	повнозначних	слів	з	частками	чи	прийменниками.

Îðôîãðàìà
Написання	сполучників	разом	і	окремо:	 

  проте,зтимщоб.
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Спишіть, розкриваючи дужки. Якими частинами мови є слова, що в дужках? 
1.	Роман	силкувався	вимовити	слово,	(про)	те	не	міг.	(С.Васильченко) 

2.	Друзів	на	землі	не	так	багато,	дбайте,	(що)	б	в	житті	їх	зберегти.	(Д.Лу-
ценко)	3.	Я	більше	не	бажав	згадувати	(про)	те	місце.	4.	Треба	застати	
льотчиків,	(що)	б	там	не	було.	(О.Іваненко)	5.	Гості	запізнилися,	(за)	те	
принесли	все	необхідне	до	столу.	6.	Ми	(те)	ж	брали	участь	у	змаганнях.	
7.	Діти	виконали	(те)	ж	завдання,	що	й	ми.	8.	(За)	те	його	покохала,	що	
мав	карі	очі.	9	(Як)	би	мені	черевики,	то	пішла	б	я	на	музики.	(Т.Шевченко) 
10.	Ми	радилися,	(як)	би	краще	виконати	цю	роботу.

  Виділене слово розберіть як частину мови.

Складіть речення із поданими сполучниками і однозвучними з ними сполученнями слів.

Прот	–	про	те;	якб – к	би;	щоб	–	що	б.

  Проаналізуйте сполучники за їх значенням та будовою.

Розбір сполучника як частини мови

Послідовність	розбору

1.	Частина	мови.		 	 	 	 	 	 4.	Група	за	значенням.
2.	Що	з’єднує?	 	 	 	 	 	 	 5.	Група	за	будовою.
3.	Сурядний	чи	підрядний.		 				6.	Особливості	написання	(якщо	є).

Коли	пісні	мойого	краю	пливуть	у	рідних	голосах,	мені	здається,	що	
збираю	і	квіти,	й	трави	я	в	лугах.	(ЗаМ.Рильським)

Зразок розбору

     óñíîãî     ïèñüìîâîãî
Коли – сполучник, що з’єднує   Коли – спол., з’єднує гол. і зал. част.  
головну і  залежну частини    складн. реч., підр., часу, прост.
складного речення; підрядний, часу, 
простий, пишеться разом.

  Зробіть морфологічний розбір решти сполучників із речення.

Спишіть, розкриваючи дужки. Сполучники обведіть кружечком. Поясніть орфограми.  
(Як)	що	(на)	зустріч	іде	старший	за	тебе	або	дівчинка,	–	дай	дорогу.	(Як)	

що	(по)	ряд	посковзнувся	перехожий,	–	підтримай	його	під	руку.	(Як)	що	
підійде	дідусь,	бабуся	чи	жінка	з	дитиною,	–	пропусти	їх	(у)	перед.	Авто-
мобілі,	автобуси,	тролейбуси,	що	стоять,		обходь	тільки	(з)	заду.

(Зкниги«Це	треба	знати»)

  Два сполучники (за бажанням) розберіть як частину мови.
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 § 51. Роздум про вчинки людей

Прочитайте народну казку «Милосердна пані». Як по-іншому можна було б ї ї  назвати? 
Прийшов	якось	попід	панські	вікна	голодний	та	обідраний	старець,	ми-

лостині	просить.	Почула	пані	та	й	думає:	«А	справді!	Дам	уже	йому	що-
небудь	–	от	хоч	би	яєчко	протухле!	Що	вже	там	жаліти?	То	ж	для	спасіння	
моєї	душі!»	Закликала	діда	в	хату,	дала	яєчко	й	приказує:

–	На	тобі,	дідусю,	з’їж	та	помолися	за	мене	Богові!
Узяв	дід,	дякує:
–	Спасибі	вам,	пані!	Нехай	вам	Господь	заплатить	за	вашу	добрість!
Пішов	дід.	Пані	думає:	«От	і	добре,	що	дала,	нащо	жаліти!	Тільки	коли	

б	же	то	він	пам’ятав!»	Гукає	діда:
–	Діду,	діду!	Чи	ж	я	тобі	дала	яєчко?
–	Дали,	пані,	нехай	Господь	спасе	вашу	душу!
Подумала-подумала	пані	та	й	знов	завертає	діда:
–	Діду,	діду!	Чи	я	тобі	дала	яєчко?
–	Дали,	пані,	хай	вам	Бог	дає	панування!	–	насилу	дибає	старий.
–	Діду,	діду!	Вернися!
Пришкандибав	старий.	Узяла	його	досада.	Кинув	він	спересердя	те	

яєчко	пані	й	пішов	собі	голодний.

  Дайте оцінку вчинкові пані у формі роздуму-доведення (теза–доказ–висновок).

Пригадайте (або перечитайте) епізоди із повісті М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять», 
в яких розповідається про нужденну жінку з Херсонщини і її хлопчика. Як до них 
поставились герої дилогі ї ? Висловте власне ставлення щодо вчинку кожного з них.

Прочитайте Євангельську притчу.
Один	чоловік	йшов	з	Єрусалиму	до	Єрихону,	і	напали	на	нього	розбійники,	

зняли	з	нього	одяг,	поранили	його	та	й	залишили	непритомного.	Тим	шляхом	
йшов	один	священник,	побачив	бідолашного	і	проминув.	Йшов	також	і	цер-
ковний	служка	(левіт),	підійшов	до	пораненого,	поглянув	і	пішов	собі	далі.	
Після	них	їхав	самарянин,	вгледів	нещасного	і	пожалів	його.	Підійшовши	до	
нього,	помастив	рани	ліками,	перев’язав	страдника.		Потім,	посадивши	його	на	
віслюка,	завіз	до	постоялого	двору,	де	потурбувався	про	нього.	Від’їжджаючи,	
дав	господареві	заїжджого	двору	гроші,	сказавши	так:	«Піклуйся	про	цього	
нещасного,	а	коли	витрати	будуть	більшими,	я	поверну	тобі	іншим	разом».	

(ЄвангеліявідЛуки,10:25–38)

Самарнин – мешканець Самарї, території між Галілєю та Іудєю. Самаряни 
були язичниками, а тому сприймалися іудеями як запеклі вороги.

  Які типи мовлення поєднано в тексті?
  Як Іісус цією притчею відповів на питання «Хто мій ближній?».
  Висловте власні міркування щодо вчинку самарянина.

Напишіть твір-розповідь про вчинок людей , який справив на вас велике враження. 
Свою розповідь завершіть міркуванням, яке б містило оцінку описаному вчинкові.
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×àñòêà

 § 52. ×àñòêà ÿê ñëóæáîâà ÷àñòèíà ìîâè

Ïðî÷èòàéòå òåêñò.
Óñ³ëÿê³ º íà ñâ³ò³ ä³éñòâà. Òîé ìàëþº, òîé ñï³âàº, à òîé ïèøå â³ðø³ ÷è 

ï³ñí³. ×àñòêà æ ÷èíèòü ÷àðîä³éñòâî, òâîðèòü ó ðå÷åííÿõ äèâà.
Äèâî ïåðøå ðîçïî÷íåìî. Ó ðå÷åííÿõ ÷àñòî ïîðÿäêóº ÷àñòêà íå. Âîíà 

íàäàº âèñëîâëþâàííþ ïðîòèëåæíîãî çì³ñòó.
Äðóãå äèâî âðèâàºòüñÿ äî ñïîê³éíèõ ðèòì³â ìîâëåííÿ òîä³, êîëè õî÷åìî 

â³ä ðîçì³ðåíîãî ïëèíó ðîçïîâ³ä³ ïîðèíóòè ó ñâ³ò ïèòàëüíèõ ðå÷åíü. ² çàâæäè 
äî íàøèõ ïîñëóã ïèòàëüíà ÷àñòêà ÷è. 

Äèâî òðåòº ðîáëÿòü ÷àñòêè õàé, íåõàé – ïåðåòâîðþþòü çâè÷àéíå ðå÷åííÿ 
íà ñïîíóêàëüíå. 

Ó÷åòâåðòå æ ÷àñòêè çàáàæàëè çäèâóâàòè íàñ ñâîºþ ïðåêðàñíîþ îð³ºí-
òàö³ºþ ó ïðîñòîð³. Âè ò³ëüêè ïîãëÿíüòå, ùî òâîðÿòü ÷àñòêè îñü, îí, ãåí. Îñü  
âêàçóº íà ïðåäìåòè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà íåâåëèê³é â³äñòàí³, à îí, ãåí – íà 
â³ääàëåí³ ïðåäìåòè. 

 À ÿê òðåáà ï³äñèëèòè ñëîâà, âèä³ëèòè ¿õ, òî íàñòàº ï’ÿòå äèâî. ² äî 
íüîãî òåæ ïðè÷åòí³ ÷àñòêè. Îñü âîíè: íàâ³òü, ò³ëüêè, ëèø, æ.

² äèâî ç äèâ – åìîö³éí³ ÷àñòêè ÿê, ùî çà, ÿêèé. Ó íèõ áðèíèòü íàøå 
çàõîïëåííÿ êðàñîþ ñâ³òó.

(За ². Âèõîâàíöåì)

  Ùî âè ä³çíàëèñÿ ïðî ÷àñòêó?
  Êîðèñòóþ÷èñü òàáëèöåþ «×àñòèíè ìîâè» (ñтор. 14), ç’ÿñóéòå, ñàìîñò³éíîþ ÷è 

ñëóæ áîâîþ ÷àñòèíîþ ìîâè º ÷àñòêà. ×îìó?

Ïðîàíàë³çóéòå òàáëèöþ «×àñòêà ÿê ÷àñòèíà ìîâè».

Ôóíêö³¿ êîæíîãî 
ðîçðÿäó Ïðèêëàäè

Íàäàº ðå÷åííÿì ÷è îê
ðåìèì ñëîâàì äîäàòêî
âèõ â³äò³íê³â ó çíà÷åíí³ 
àáî ïåâíîãî åìîö³éíîãî 
çàáàðâëåííÿ; 

1. Ôîðìî  
    òâîð÷³

Äëÿ òâîðåííÿ óìîâíîãî 
òà íàêàçîâîãî ñïîñîá³â 
ä³ºñëîâà

Áè, á, õàé, íåõàé

Äëÿ ÷îãî ñëóæèòü Ðîçðÿäè çà 
çíà÷åííÿì

2. Ñëîâî  
   òâîð÷³

Äëÿ òâîðåííÿ íîâèõ  
ñë³â 

àáè, ùî, äå, êàçíà, 
õòîçíà.º çàñîáîì òâîðåííÿ 

äåÿêèõ ãðàìàòè÷íèõ 
ôîðì ñë³â

3. Çàïåðå÷í³ Íå, í³, àí³Äëÿ âèðàæåííÿ 
çàïåðå÷åííÿ
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  Äëÿ ÷îãî ñëóæàòü ÷àñòêè?
  Íà ÿê³ ðîçðÿäè âîíè ïîä³ëÿþòüñÿ?
  ßêà ðîëü êîæíîãî ðîçðÿäó?
  ×è áóâàþòü ÷ëåíîì ðå÷åííÿ?

×àñòêà – ñëóæáîâà ÷àñòèíà ìîâè, ÿêà íàäàº ðå÷åííþ ÷è îêðåìèì 
éîãî ÷ëåíàì ïåâíèõ â³äò³íê³â çíà÷åííÿ òà ñëóæèòü äëÿ óòâîðåííÿ 
îêðåìèõ ãðàìàòè÷íèõ ôîðì. 

Íàïðèêëàä: Íå â³äíÿëà ó òåáå ÷óæèíà í³ ëþáîâ³, í³ ñåðöÿ ó 
ãðóäÿõ, /Òè äëÿ Ðóñ³ – âñå ð³äíà äèòèíà, ³ çà òå íåõàé ÷åñòü/ Òîá³ 
áóäå. (Á. Ëåïêèé)

Ñïèø³òü ðå÷åííÿ. Âêàæ³òü ñëóæáîâ³ ÷àñòèíè ìîâè. Äîâåä³òü, ùî âèä³ëåí³ ñëîâà º ÷àñòêàìè.
1. Õ³áà æ òè, êîçà÷å, ³ç â³òðîì çäðóæèâñÿ, ùî â³òåð çàïëàêàâ, à òè é 

çàæóðèâñÿ? 2. Õ³áà æ òîá³ í³ ç êèì ä³ëèòèñÿ ãîðåì, ÿê ò³ëüêè ùî ç â³òðîì, ÿê 
ò³ëüêè ùî ç ïîëåì? (Íàð. òâ.) 3. Íåõàé âîðîã çíàº, ïîâ³ê íå ãàäàº çíóùàòèñÿ 
íàä êîçàêîì. (Ñ. Ðóäàíñüêèé)

Ïðî÷èòàéòå âèðàçíî ñïîëó÷åííÿ ÷àñòîê ç îäíèì ³ òèì ñàìèì ñëîâîì, éîãî ôîðìîþ 
÷è ñïîð³äíåíèìè ñëîâàìè. Êîðèñòóþ÷èñü òàáëèöåþ òà íèæ÷å ïîäàíèìè â³äîìîñòÿìè, 
ç’ÿñóéòå, ÿêèõ çíà÷åíü íàäàþòü öèì ñïîëó÷åííÿì ôîðìîòâîð÷³, çàïåðå÷í³ òà ìîäàëüí³ 
÷àñòêè.
Íåõàé ñï³âàº. Çàñï³âàâ áè. Í³, íå çàñï³âàº. Õ³áà çàñï³âàº? Íåâæå 

çàñï³âàº? ßê, çàñï³âàº? Îñü çàñï³âàº. Îò çàñï³âàº. Îöå ñï³âàº. Çàñï³âàòè, 
òî çàñï³âàº... Îòî çàñï³âàâ! Îí ñï³âàº... Ñàìå ñï³âàº. ßêðàç ³ ñï³âàº! Íàâ³òü 
çàñï³âàâ! Ò³ëüêè ïðîñï³âàâ. Õî÷à á çàñï³âàâ. Àæ çàñï³âàâ! Çàñï³âàâ æå! Òàêè 
çàñï³âàâ! Ñï³âàâ ñîá³, ñï³âàâ... òà é çàñï³âàâ, òàê çàñï³âàâ! Òàê, çàñï³âàâ. Åãå, 
çàñï³âàâ. Ìîâëÿâ, çàñï³âàº. ×è çàñï³âàº? Í³áè ñï³âàº. Ìàéæå çàñï³âàâ. Ìàëî 
íå çàñï³âàâ. Ëåäâå íå çàñï³âàâ. Ãîä³ ñï³âàòè! Ñï³âàé-áî! Çàñï³âàé-íî! Äàâàé, 
ñï³âàé! Íó, ñï³âàé! Áîäàé íå ñï³âàâ! ßêðàç, ñï³âàòèìå. ßê ñï³âàâ! Îòî ñï³âè! 
Ùî çà ñï³âè!

  Âèïèø³òü îêðåìî ôîðìîòâîð÷³, çàïåðå÷í³ òà ìîäàëüí³ ÷àñòêè.

Ìîäàëüí³ ÷àñòêè âæèâàþòüñÿ äëÿ
1) îôîðìëåííÿ ðå÷åíü:
 à) ïèòàëüíèõ: чи, хіба, невже, га;
 á) ñïîíóêàëüíèõ: годі, бодай, давай, ну, на, -бо, -но;
 â) îêëè÷íèõ: щоза, щотоза, нуй, як;

Ôóíêö³¿ êîæíîãî 
ðîçðÿäó ÏðèêëàäèÄëÿ ÷îãî ñëóæèòü Ðîçðÿäè çà 

çíà÷åííÿì

×ëåíîì ðå÷åííÿ íå áóâàº

4. Ìîäàëüí³ Äëÿ âèðàæåííÿ ð³çíî ìà
í³òíèõ ñìèñëîâèõ â³ä ò³í
ê³â òà ïî÷óòò³â ó ðå÷åíí³, 
à òàêîæ äîïîìàãàþòü 
îôîðìèòè ïèòàííÿ

Õ³áà, ÷è, íåâæå, 
òàê, àâæåæ, ÿê, 
åãå, îòîæ, íàâðÿä, 
îò, ò³ëüêè, õî÷, 
ëèøå, ãåí, íàâ³òü, 
æ, âñåòàêè, áî, íî.
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2) ñòâåðäæåííÿ: так, еге, егеж, авжеж, аякже, атож, ага, гаразд;
3) âèä³ëåííÿ îêðåìèõ ñë³â, ïîñèëåííÿ ¿õíüîãî çíà÷åííÿ: íàâ³òü, ò³ëüêè, 

ëèø (ëèø), ëèøíü, õî÷, õî÷à á, ïðèíàéìí³, àæ, æå (æ), òàêè, òî, âñå, 
ùå, âæå, âæå é, ³, òà, ñîá³, î, îé;

4) óâèðàçíåííÿ, óòî÷íåííÿ çíà÷åííÿ ñë³â: ñàìå, ÿêðàç, ñïðàâä³, òî÷íî, 
âëàñíå, ð³âíî, ìàéæå, ïðèáëèçíî, ìàëî íå, òðîõè íå, ëåäâå íå, ëåäâå ÷è; 

5) âèñëîâëåííÿ ñóìí³âó, íåïåâíîñò³: íàâðÿä ÷è, í³áè, íà÷å, íà÷åáòî, 
ìîâ, íåìîâ, íåìîâáè, áóö³ì;

6) äîäàòêîâî¿ âêàç³âêè íà ïðåäìåò, ä³þ, ì³ñöå: îò, öå, îöå, òî, îòî, îñü, 
îñüäå, îí, îíäå, ãåí, âîíî.

Óòâîð³òü íàêàçîâèé ñïîñ³á ä³ºñë³â ñï³âàþòü, ì³ðêóþòü , æäóòü, äîäàþ÷è ïîòð³áí³ ÷àñòêè. 
Äî ÿêîãî ðîçðÿäó íàëåæàòü âèêîðèñòàí³ ÷àñòêè? ßêèõ â³äò³íê³â çíà÷åííÿ äîäàþòü?

Ñïèø³òü, âñòàâëÿþ÷è íà ì³ñö³ êðàïîê ïîòð³áí³ ÷àñòêè. Äî ÿêîãî ðîçðÿäó çà çíà÷åííÿì 
âîíè íàëåæàòü? 
Êó÷åðÿâèé áàðàíåöü, êó÷åðÿâ³ ðîãè, ï³øîâ... ÿ äî ä³â÷èíè, ÿêáè çíàâ 

äîðîãó. ßê éøîâ ÿ ÷åðåç ñåëî, êóðêà ìåíå âçäð³ëà. ßêáè íå òà ïàëè÷åíüêà, 
áóëà ... ìåíå ç’¿ëà! ... ³äå, ... ³äå, íàçàä íå âåðíåòüñÿ! ... éîãî ê³íü âîðîíèé ó 
âîðîòàõ ñï³òêíåòüñÿ! Çàìêíó âîâêà ìåæè â³âö³ – ... òþðìó çíàº! (Íàð. òâ.) 

  Âèçíà÷òå ñïîñ³á ä³ºñë³â ó ðå÷åííÿõ.

Äîáåð³òü ³ç îïîâ³äàííÿ Î. Äîâæåíêà «Âîëÿ äî æèòòÿ» ï’ÿòüø³ñòü ðå÷åíü, ÿê³ á ì³ñòèëè 
÷àñòêè. Çàïèø³òü ä³áðàí³ ðå÷åííÿ. 

  Ï³äêðåñë³òü ÷àñòêè. Âèçíà÷òå ¿õ ãðóïó çà çíà÷åííÿì ³ ïîÿñí³òü ðîëü ó ìîâëåíí³.
  Ïîì³ðêóéòå, ÿê â³äð³çíèòè ÷àñòêè íà÷å, ÿê, í³áè, ìîâ, íåìîâ â³ä îäíîçâó÷íèõ 

ñïîëó÷íèê³â. Ïðî³ëþñòðóéòå öå ïðèêëàäàìè.

Ïðî÷èòàéòå ä³àëîã. Âèçíà÷òå éîãî òåìó òà îñíîâíó äóìêó. Äî ÿêîãî òèïó òà ñòèëþ 
ìîâëåííÿ â³í â³äíîñèòüñÿ?
– Ëþäè â æèòò³ ñâî¿ì ïðàöþþòü, ìåòóøàòüñÿ, ùîñü â³ä êîãîñü óòàþþòü, à 

íàùî – áàãàòî õòî é ñàì íå òÿìèòü. Êîëè ïîìèñëèòü, òî ç óñ³õ ëþäñüêèõ ä³ë, 
ñê³ëüêè òèñÿ÷ ¿õ òàì ð³çíèõ íå º, áóäå îäèí ê³íåöü – ðàä³ñòü ñåðöÿ. ×è íå äëÿ 
öüîãî ìè âèáèðàºìî çà íàøèì ñìàêîì òîâàðèø³â, âèøóêóºìî ð³çí³ ìóçèêè, 
ñïîðóäæóºìî ãàðí³ áóäèíêè, íàñàäæóºìî ñàäè? Î, ÿêèìè âåëèêèìè âåñåëîùàìè 
êîðèñòóþòüñÿ âåëüìîæ³ ³ áàãàò³ ïåðñîíè! Î, ÿêà äîðîãà òè, ðàäîñòå ñåðäå÷íà!

– Òà âñ³ âàø³ âèò³âêè áåçñèë³ ïîò³øèòè äóõ ³ âèãíàòè íóäüãó, ùî çàâî-
ëîä³ëà âàìè. 

– À ùî æ çìîæå?
– Ëèøå çíàííÿ òîãî, ùî ñêëàäàº ùàñòÿ ³ ÿê éîãî â³äíàéòè. Íàøå íàéá³ëüøå 

áàæàííÿ – áóòè ùàñëèâèìè. Õ³áà íå öüîãî ïðàãíå êîæíà, íàâ³òü íàéìåíøà 
æèâà ³ñòîòà? Ñêàæè ëèøåíü, äå ³ â ÷îìó òå ùàñòÿ, ÿêå øóêàºø?

– Âñå íàðîäæóºòüñÿ íà äîáðèé ê³íåöü. À äîáðèé ê³íåöü – îöå ³ º ùàñòÿ.
(За Ã. Ñêîâîðîäîþ)

  Íàçâ³òü ÷àñòêè. Âèçíà÷òå ¿õ ãðóïó ³ ïîÿñí³òü çíà÷åííÿ.
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  Ç’ÿñóéòå, ÿêîþ ÷àñòèíîþ ìîâè º ñëîâî ³ (é) ó ð³çíèõ ðå÷åííÿõ. Äîâåä³òü, ùî íå 
ïîìèëÿºòåñÿ.

Íàïèø³òü òâ³ðì³í³àòþðó (1012 ðå÷åíü), çà òåìîþ òåêñòó ³ç ïîïåðåäíüî¿ âïðàâè. 
Äîáåð³òü äî íüîãî çàãîëîâîê. ×àñòêè ï³äêðåñë³òü. Óñíî ¿õ ñõàðàêòåðèçóéòå. 

 § 53. Íàïèñàííÿ ÷àñòîê

Ïðîàíàë³çóéòå òàáëèöþ. Ñôîðìóëþéòå ³ çàïàì’ÿòàéòå ïðàâèëà íàïèñàííÿ ÷àñòîê. 
Äîáåð³òü ñâî¿ ïðèêëàäè.

Ïèøóòüñÿ îêðåìî:

1) ÷àñòêè, ÿêùî âîíè âèêîíóþòü ï³äñèëþâàëüíî–âèä³ëüíó àáî ôîðìîòâîð÷ó 
ôóíêö³þ: ñêàçàâ æå, íåõàé íàìàëþº, â³äïîâ³â áè, çíàéøëà á;
2) ÷àñòêè, ùî ñêëàäàþòüñÿ ç äâîõ ñë³â: ùî çà, õî÷à á, íàâðÿä ÷è, ÿê æå, ùå é;
3) ÷àñòêà òî â åêñïðåñèâíèõ ñïîëó÷åííÿõ: ùî òî çà, ùî òî, ÷è òî.;
4) ÷àñòêè áî, íî, îò, òî, òàêè, ÿêùî ì³æ íèìè ³ ñëîâîì, çíà÷åííÿ ÿêîãî âîíè 
ï³äñèëþþòü, º ³íøå ñëîâî: íåñè æ íî, ÷èòàé æå áî.
Ïèøóòüñÿ ÷åðåç äåô³ñ:

÷àñòêè áî, íî, îò, òî, òàêè, ÿêùî ñòîÿòü ï³ñëÿ ñëîâà, çíà÷åííÿ ÿêîãî ï³äñèëþþòü: 
ïèøè-áî, íåñè-áî, äàé-íî, òàê-îò, òîìó-òî, çðîáèâ-òàêè.

Îðôîãðàìà
Íàïèñàííÿ ÷àñòîê îêðåìî é ÷åðåç äåô³ñ: 
ñïî÷èâ áè, ïèøè-áî.

Ïðî÷èòàéòå ðå÷åííÿ. Çíàéä³òü ÷àñòêè. Ïîÿñí³òü ¿õ ïðàâîïèñ.
1. ß íå çíàþ, ÿê áè ñêëàëàñü ìîÿ äîëÿ, êîëè á á³ëÿ íå¿ íå ñòîÿëà, ìîâ 

áëàãàííÿ, ìîÿ çàæóðåíà ìàòè. (Ì. Ñòåëüìàõ) 2. Òà é ãàðíî æ ÿê. Äîæèâ-
òàêè äî æíèâ. (². Öþïà) 3. Òè íå ëÿêàéñÿ-áî, ùî ñâî¿ í³æåíüêè âìî÷èø â 
õîëîäíó ðîñó. (Ì. Ñòàðèöüêèé) 4. ×îãîñü-òî ñåðöå òðåìòèòü îä òîãî ñï³âó. 
(Îëåíà Ï÷³ëêà) 5. Ëþäè ÷îãîñü íå òàê-îò øâèäêî ðîñòóòü, ÿê áè ¿ì õîò³ëîñÿ. 
(Ì. Ñòåëüìàõ) 6. Ãàëÿ çàáóëàñÿ êîðîòåíüêèì ñíîì äî ðàíêó, òóò-òàêè êîëî 
â³êîíå÷êà. (Ìàðêî Âîâ÷îê) 7. Âñå æ òàêè òè ìåí³ ñèí. (Ã. Òþòþííèê) 8. Îé 
ä³â÷èíî, ä³â÷èíî, ùî ðîáèòè, ñêàæè-íî. (Î. Ìàêîâ³é)

Íàïèø³òü ÷àñòêè îêðåìî ÷è ÷åðåç  äåô³ñ. Ñâ³é âèá³ð îá´ðóíòóéòå.
Ò³ëüêè (á), ïðèíåñè (íî), òàê (òî), õ³áà (ùî), äå (æ) òî, êóäè (á) òî, ¿äü 

(áî), ÷è (ùî), êîëè (á) òî, (îò) ðîçâ’ÿçàâ, ùî (çà), ãîâîðèëà (æ), äàðìà (ùî), 
áóäü (ùî), ò³ëüêè (íî).

  Áóäüÿê³ äâ³òðè ÷àñòêè ââåä³òü ó ðå÷åííÿ.

Ïåðåïèø³òü ðå÷åííÿ, ðîçêðèéòå äóæêè. Âèä³ë³òü îðôîãðàìó «Íàïèñàííÿ ÷àñòîê îêðå
ìî é ÷åðåç äåô³ñ».
1. Îé êóäè (æ) òè îä’¿æäæàºø, ñèçîêðèëèé îðëå. 2. Òè ñïèø óæå?.. 

À çà ñòàðèì ïîâ³ð’ÿì, ó ñí³ ðîñòóòü... ßêáè (òî) ñïðàâä³ òàê! (Â. Ï³äïàëèé) 
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3. Òåáå ïîðàíèëè (òàêè)? Ñ³äàé(íî)! Ãîëîâó òâîþ õî÷ õóñòêîþ ÿ îá³â’þ. (Ì. Áà-
æàí) 4. À ÿ (òàêè) ìåðåæàòü áóäó òèõåíüêî á³ë³¿ ëèñòè. (Ò. Øåâ÷åíêî) 5. À ÿ 
(ùå) (é) äîñ³ áà÷ó òàê ÿñêðàâî: ìîº ñåëî, ñòàðèé âèøíåâèé ñàä ³ âå÷îð³â 
ï³äñèíåí³ çàãðàâè. (Ì. Ðóäåíêî) 6. Îòàêèé (òî) íàø îòàìàí, îðåë ñèçîêðèëèé! 
Ãîä³ (áî) âæå, ãîä³. Íåçàáàðîì áàòüêî ïðèéäå. (Ò. Øåâ÷åíêî) 7. Îñ³ííÿ (îò) 
÷îðí³øàº çåìëÿ â îñòàíí³é, æàë³áí³é, ïðîùàëüí³é ïîçîëîò³. (ª. Ìàëàíþê)

Ïðî÷èòàéòå ðå÷åííÿ. Ç’ÿñóéòå, äå äâ³ ÷àñòêè, à äå çàéìåííèêè ç ÷àñòêàìè, ïðèñë³âíèêè 
ç ÷àñòêàìè ÷è ñïîëó÷íèêè ç ÷àñòêàìè.
1. Ó ñóáîòó â ìîëîäî¿ òà âåëèêèé çá³ð. Òî æ ñõîäÿòüñÿ ïîäðóæåíüêè äî íå¿ 

ó äâ³ð. (Ëåñÿ Óêðà¿íêà) 2. Ëåæàëà ìàòè, õâîðà âæå äàâíî, ³ íå ïóñêàëà ÿñíîãî 
äèòÿòè, – òîæ óíî÷³ âòåêëî âîíî â â³êíî ö³ëþùèõ ë³ê³â ìàòåð³ øóêàòè. 
3. ß ïðî÷èòàâ òå æ  îïîâ³äàííÿ ç âåëèêèì çàäîâîëåííÿì. 4. Ìàòè ðàä³ñíî 
ïåðåáèðàëà ñâî¿ âóçëèêè ç íàñ³ííÿì... ³ âæå áà÷èëà ñåáå â ãîðîä³ ïîñåðåä ë³òà... 
ß òåæ ó äóìêàõ çàáèðàâñÿ â ãîðîõ àáî íàõèëÿâ äî ñåáå ñï³âó÷³ ìàê³âêè... 
(Ì. Ñòåëüìàõ) 5. Ó ìåíå îäíà äóìêà: ÿê áè íàì íàøó êðàñíó ìîâó òàê âèñîêî 
ï³äíÿòè, ÿê ï³äíÿâ ¿¿ Øåâ÷åíêî ó ï³ñí³. (Ïàíàñ Ìèðíèé) 6. ßêáè ÿ áóëà ç³ðêîþ 
â íåá³, ÿ á íå çíàëà í³ òóãè, í³ æàëþ. (Ëåñÿ Óêðà¿íêà) 7. Õîò³ëà á ÿ ï³ñíåþ 
ñòàòè ó ñþþ õâèëèíó ÿñíó, ùîá â³ëüíî ïî ñâ³ò³ ë³òàòè, ùîá â³òåð ðîçíîñèâ 
ëóíó. 8. Âñå îäíî, ùî á íå ñòàëîñü, ìè íå ðîçëó÷èìîñü. (Ëåñÿ Óêðà¿íêà)

  Ñïèø³òü. Ï³äêðåñë³òü ÷àñòêè é îäíîçâó÷í³ äî íèõ ñëîâà.

Ïàì’ÿòàéòå!
×àñòêà æå ï³äñèëþº çíà÷åííÿ çàéìåííèêà, ¿¿ ìîæíà çàì³íèòè 

ñëîâîì ñàìå. Ïèøåòüñÿ îêðåìî: òå æ (ñàìå).
ßêùî æå (æ) âõîäèòü äî ñêëàäó ñïîëó÷íèêà àáî ³íøî¿ ÷àñòêè, 

òîáòî ñëóæáîâîãî ñëîâà, òî ïèøåòüñÿ ðàçîì: òåæ. 
Íàïðèêëàä: Â³í òåæ ïîãîäæóºòüñÿ ç âàìè.
Ñïîëó÷íèêè ìîæíà çàì³íèòè ³íøèìè ñèíîí³ì³÷íèìè ñïîëó÷-

íèêàìè: òåæ = òàêîæ, ³; ÿêáè = êîëè á; ùîá = àáè; ïðîòå = îäíàê; 
çàòå = àëå.

Îäíîçâó÷í³ ïîºäíàííÿ ³íøèõ ÷àñòèí ìîâè çàì³íèòè ñïîëó÷íèêà-
ìè íå ìîæíà.

Ïåðåïèø³òü. Âèçíà÷òå, ÿêîþ ÷àñòèíîþ ìîâè º êîæíå ñëîâî. Ïîÿñí³òü ïðàâîïèñ.
Õòîçíà-êîëè, ñêàæè-áî, ÿêèé-íåáóäü, àáèÿêèé, äåÿêèé, ïðèñÿäü-íî, 

õòîñü, àí³ñê³ëüêè, êàçíà-ùî, êàçíà ïðî ùî, àáèùî, àáè äî ÷îãî, í³ùî, í³ 
ïðî ùî, ùîäî, ÿêðàç, ÷è ìàëî, ÷èìàëî,  àáîùî, ò³ëüêè ùî, íåìîâáè, ìîâèâ 
áè, íåíà÷åáòî, îòæå, îò æå, àâæåæ, à âæå æ, àÿêæå, à ÿê æå. 

  Ç âèä³ëåíèìè ñëîâàìè ñêëàä³òü ³ çàïèø³òü ðå÷åííÿ.

Ñïèø³òü, ðîçêðèâàþ÷è äóæêè. Äîñë³ä³òü, ÿêèìè ÷àñòèíàìè ìîâè º îäíîçâó÷í³ ñëîâà 
³ ïîÿñí³òü ¿õ íàïèñàííÿ.
1. ß õîò³â (áè) âàñ òèõî ïðèñïàòè
 Íà ðóö³, íà ëèñòî÷êó òðàâè.
 ² ó ñí³ âàì (íå) ñíè, à ìåòåëèê³â äàòè, 
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1. ßêùî ñëîâî áåç íå íå âæèâàºòüñÿ (³ìåí
íèê, ïðèêìåòíèê, ïðèñë³âíèê, ä³ºñëîâî, 
ä³ºïðèñë³âíèê): íåì³÷, íåîçîðèé, íåâ
ïèííî, íåñëàâèòè, íåâîëÿ÷è.

1. ²ç ä³ºñëîâàìè: íå ñïèòü, íå õîäèâ áè, íå 
ñïè; ç ÷èñë³âíèêàìè, çàéìåííèêàìè, 
ïðèé ìåííèêàìè: íå äåñÿòü, íå êîæåí, 
íå äëÿ íüîãî.

àáîùî
àâæåæ
àòoæ

íåõàé æå
òà é

òàêîæ
õî÷à á
ùå é

Ùî (á) ñïî÷èëè íàòîìëåí³ âè. (Îëåêñàíäð Îëåñü)
2. Õòîñü ìàº (òàêè)äóìàòè ïðî â³÷í³ñòü,
Äå (á) (íå) ïðèéøîâ òè â ñâ³ò ³ äå (á) (íå) æèâ. (Â. Êîðîòè÷)
3. Çíîâó øêîëà ³ äðóç³... Îò çãàäóºø-âèãàäóºø, à íå 

âñå (æ) òàê, ÿê áóëî íàñïðàâä³, ÿê (áè) ìàëî áóòè. (Äå) 
÷îãî íà÷å (íå) õî÷åø ïðèãàäóâàòè... Õî÷à (á) ³ ïðî òî 
(é) âèïàäîê... (Ì. Ïåòðåíêî) 4. ßê (ùî) íàðîäè âñ³ì ñâî¿ì 
æèòòÿì äàþòü ïðèñÿãó âîëþ áîðîíèòè, òî ¿õ (áî) ñïðàâä³ (íå) 
ðîçáèòü ãðîìàì ³ æîäíèì îêåàíàì (íå) çàëèòè. (Ï. Òè÷èíà) 
5. ßê (áè) ìåí³ íå òèíî÷êè òà íå ïåðåëàçè, õîäèâ (áè) ÿ äî 
ä³â÷èíè ïî ÷îòèðè ðàçè. 

  Ó äðóãîìó ³ òðåòüîìó ðå÷åííÿõ âèçíà÷òå, ÿêîþ ÷àñòèíîþ ìîâè º êîæíå ñëîâî.
  Ñêëàä³òü ñõåìó ÷åòâåðòîãî ðå÷åííÿ. Ñïîëó÷íèê ðîçáåð³òü ÿê ÷àñòèíó ìîâè.

 § 54. Íå ³ í³ ç ð³çíèìè ÷àñòèíàìè ìîâè

Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Âèçíà÷òå éîãî òåìó. Äî ÿêîãî òèïó òà ñòèëþ ìîâëåííÿ â³í â³äíîñèòüñÿ?
Ïðè¿õàâøè äî ×îðíîáèëÿ íà ïî÷àòêó 1986 ðîêó, ÿ (òà õ³áà ëèøå ÿ?) 

íåíà÷å çàçèðíóâ ó äèâíèé, íåéìîâ³ðíèé ñâ³ò Çàäçåðêàëëÿ, çàáàðâëåíèé ó 
íåâèäèì³ ³ â³ä òîãî ùå çëîâ³ñí³ø³ òîíè ï³äâèùåíî¿ ðàä³îàêòèâíîñò³.

Öå áóëî ì³ñòî áåç æèòåë³â, áåç äçâ³íêèõ ãîëîñ³â ä³òëàõ³â, áåç çâè÷àéíîãî 
ïîâñÿêäåííîãî, ïî-ðàéîííîìó íåêâàïëèâîãî æèòòÿ. Íå â³ä÷èíåí³, à íàãëóõî 
ïîçà÷èíþâàí³ â³êîííèö³, çàìêíåí³ é îïå÷àòàí³ âñ³ áóäèíêè, óñòàíîâè, 
ìàãàçèíè. Íà áàëêîíàõ ï’ÿòèïîâåðõîâèõ áóäèíê³â á³ëÿ ïîæåæíî¿ ÷àñòèíè 
ñòîÿëè âåëîñèïåäè, ñóøèëàñÿ í³êèì íå çíÿòà á³ëèçíà. Ó ì³ñò³ íå ëèøèëîñÿ 
ñâ³éñüêèõ òâàðèí, âðàíö³ íå ìóêàëè êîðîâè, ëèøå ... ïòàøêè áåçòóðáîòíî 
ùåáåòàëè â ëèñò³ äåðåâ. Ïòàøêè íå çíàëè, ùî çàïèëþæåíå ëèñòÿ ñòàëî â ò³ 
äí³ äæåðåëîì ï³äâèùåíî¿ ðàä³àö³¿. 

Àëå, íàâ³òü çàëèøåíå æèòåëÿìè, ì³ñòî íå áóëî ìåðòâå. Âîíî æèëî 
³ áîðîëîñÿ. Ò³ëüêè æèëî çà ñóâîðèìè ³ àáñîëþòíî íîâèìè äëÿ âñ³õ íàñ 
çàêîíàìè íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó àòîìíî¿ åïîõè. (Þ. Ùåðáàê)

  Äî ÿêèõ ÷àñòèí ìîâè íàëåæàòü âèä³ëåí³ ñëîâà? Â ÿêèõ âèïàäêàõ íå º ÷àñòêîþ, ÿêà 
ùîñü çàïåðå÷óº, â³äêèäàº, à â ÿêèõ íå – ïðåô³êñ?

  Ïðèãàäàéòå, ç ÿêèìè ÷àñòèíàìè ìîâè ÷àñòêà íå çàâæäè ïèøåòüñÿ îêðåìî. Ó ÿêèõ 
âèïàäêàõ íå ïèøåòüñÿ îêðåìî ç ³ìåííèêàìè, ïðèêìåòíèêàìè, ÷èñë³âíèêàìè, 
çàéìåííèêàìè, ïðèñë³âíèêàìè? Äîáåð³òü ïðèêëàäè äî ïðàâèë.

Ñë³ä ðîçð³çíÿòè çàïåðå÷íó ÷àñòêó íå, ÿêà ïèøåòüñÿ îêðåìî, 
³ ïðå ô³êñ íå-, ÿêèé ïèøåòüñÿ ðàçîì.

Íàïèñàííÿ íå
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3. ßêùî äîäàâàííÿì íå óòâîðþºòüñÿ ñëîâî 
ç ïðîòèëåæíèì çíà÷åííÿì, éîãî ìîæíà 
çàì³íèòè ñèíîí³ìîì áåç íå: íåäîëÿ (áåç
òà ëàííÿ), íåïðàâäà (áðåõíÿ), íåâåñåëèé 
(ñóìíèé), íåäàëåêî (áëèçüêî).

4. ßêùî çàéìåííèê ÷è ïðèñë³âíèê 
ïî÷èíàºòüñÿ ç àáè: íåàáèõòî, 
íåàáèÿêèé, íåàáèÿê.

2. Êîëè â ðå÷åíí³ º ïðîòèñòàâëåííÿ: Äóì
êè âàø³ íå íîâ³, à äàâí³. Öå íå ïðàâäà, 
à æàðò.

3. Ç ä³ºïðèêìåòíèêàìè, ùî ìàþòü ïîÿñ
íþâàëüí³ ñëîâà àáî âèêîíóþòü ðîëü 
ïðèñóäêà: Ïåðåä ë³ñîì ðîçëÿãëîñÿ 
ïîëå, íå çàñàäæåíå äåðåâàìè. 
Ïðàöÿ íå çàê³í÷åíà.

4. ßêùî ïðèêìåòíèê ìàº ïðè ñîá³ ïîÿñ
íþ âàëüíå ñëîâî ³ç ÷àñòêîþ í³, à òàêîæ 
ÿêùî ïåðåä íèì ñòîÿòü ñëîâà äàëåêî, 
çîâñ³ì, àæ í³ÿê: í³ äî ÷îãî íå çäàòíèé, 
äàëåêî íå ãàðíèé, çîâñ³ì íå ð³äíèé.

5. Ç ä³ºïðèêìåòíèêàìè, ùî º îçíà÷åí íÿ
ìè (à íå ïðèñóäêàìè â ðå÷åíí³) ³ íå 
ìàþòü ïðè ñîá³ ïîÿñíþâàëüíèõ ñë³â: 
íåçàê³í÷åíà ïðàöÿ, íåâèâ÷åíèé â³ðø.

2. Ó ñêëàä³ ïðåô³êñà íåäî-: íåäîë³ê, 
íåäî÷óòèé, íåäî¿äàòè.

Ïðî÷èòàéòå. Çíàéä³òü çàïåðå÷íó ÷àñòêó íå òà ïðåô³êñ íå- ³ ïîÿñí³òü ¿õíº çíà÷åííÿ. 
Çà ÿêèì ïðàâèëîì ³ ÿê ñë³ä ïèñàòè íå ç â³äïîâ³äíèì ñëîâîì ó êîæíîìó âèïàäêó?
1. (Íå) ïîñï³øàº, (íå) âëó÷èâøè, (íå) ï’ÿòü, (íå) âè, (íå) ç áðàòîì.
2. Ðàäóéñÿ, íèâî (íå)ïîëèòàÿ! (Íå)ïîëèòàÿ äîùàìè ñîõíå íèâîíüêà ìîÿ.
3. Òóò (íå) ïîçè÷åí³ çíàííÿ, à éîãî âëàñí³. Çàòîïëþ (íå) äîëþ äð³áíèìè 

ñëüîçàìè, çàòîï÷ó (íå) âîëþ áîñèìè íîãàìè.
4. (Íå) çäàðà, (íå)ãàòèâíèé, (íå) ïîðóøíî, (íå) ïðèòîìí³òè (âòðàòèòè 

ñâ³äîì³ñòü), (íå) õòóþ÷è.
5. (Íå) äî¿äîê, (íå) äîäåðæàíèé, (íå) äîëþáëþâàòè.
6. (Íå) ç÷óòèñÿ, (íå) çäæàòè, (íå) íâèä³òè.

Ïåðåïèø³òü, äîäàâøè äî êîæíîãî ä³ºïðèêìåòíèêà ïîÿñíþâàëüíå ñëîâî. Îá´ðóíòóéòå 
íàïèñàííÿ íå.
1. Íåîçäîáëåíà ê³ìíàòà. 2. Íåâèïðîáóâàí³ ìåòîäè. 3. Íåðîçãàäàíèé ðåáóñ. 

4. Íåîá´ðóíòîâàíà çàÿâà. 5. Íåçàê³í÷åíà êàðòèíà. 6. Íåïðîñï³âàíà ï³ñíÿ.

Äî ïîäàíèõ ñë³â äîáåð³òü ñèíîí³ìè, ïîÿñí³òü íàïèñàííÿ íå. Ç äâîìà–òðüîìà ñëîâàìè 
ç íå ñêëàä³òü ðå÷åííÿ (óñíî).
Íåäðóã, íåâåñåëèé, íåùàñòÿ, íåáàãàòî, íåâîëÿ, íåáëèçüêî, íåäîâãèé.

Ñïèø³òü, ðîçêðèâàþ÷è äóæêè. Ï³äêðåñë³òü îðôîãðàìè, àðãóìåíòóéòå íàïèñàííÿ.
1. (Íå) çàâæäè ãîâîðè, ùî çíàºø, à çàâæäè çíàé, ùî ãîâîðèø. 2. (Íå) 

îö³íåííîþ ñêàðáíèöåþ äîñâ³äó áàãàòüîõ ïîêîë³íü, íàðîäíî¿ ìóäðîñò³, 
ìîðàë³ é êóëüòóðè íàðîäó º éîãî æèâå ñëîâî – ïðèñë³â’ÿ ³ ïðèêàçêè, ÿê³ 
ïðèéøëè äî íàñ ³ç ñèâî¿ äàâíèíè. Âîíè ñòàëè êîäåêñîì (íå)ïèñàíèõ çàêîí³â 
ìîðàë³ é ïîâåä³íêè, ¿õíÿ êðèëàòà ìóäð³ñòü ïåðåäàº øèðîêó êàðòèíó ðàäîñò³ 
é ñòðàæäàíü, ñì³õó ³ ñë³ç, ëþáîâ³ é (íå)íàâèñò³, â³ðè é áåçâ³ð’ÿ, ïðàâäè é 
êðèâäè... (Ã. Ñàãà÷) 3. Òðåáà çàâæäè ïàì’ÿòàòè ïðî òó (íå) áåçïåêó, ÿêó 
ìîæå íåñòè â ñîá³ (íå) îáåðåæíî ìîâëåíå, (íå) ðîçâàæëèâå, (íå)÷åìíå, çëå 
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ñëîâî, çà ùî ìîæíà ïîïëàòèòèñÿ (íå)ëèøå ìîðàëüíèìè çáèòêàìè, à é ñàìèì 
æèòòÿì. (Ç æóðí.) 4. Õòî (íå) ìàº ñëîâà, äî òîãî (íå) ìàº äîâ³ð’ÿ. 5. (Íå) 
äîâãî äóìàâ, à äîáðå ñêàçàâ. 6. Ñëîâî – (íå) ãîðîáåöü, ÿê âèëåòèòü, òî âæå 
éîãî (íå) ñï³éìàºø. (Íàð. òâ.) 7. Íàâ÷àííÿ – (íå) òðóä, à âò³õà. Õòî äóìàº 
ïðî íàóêó, òîé ëþáèòü ¿¿, à õòî ¿¿ ëþáèòü, òîé í³êîëè (íå) ïåðåñòàº ó÷èòèñü... 
(Ã. Ñêîâîðîäà) 8. (Íå) ïîäóìàâøè, é ê³ëî÷êà (íå) çàòåøåø.

  Ñêëàä³òü çâ’ÿçíå âèñëîâëþâàííÿ, ä³áðàâøè äâàòðè äîêàçè íà ï³äòâåðäæåííÿ 
äóìêè, âèñëîâëåíî¿ ó ïåðøîìó àáî òðåòüîìó ðå÷åííÿõ.

Ïðîàíàë³çóéòå òàáëèöþ ³ çàïàì’ÿòàéòå ïðàâèëà íàïèñàííÿ í³ ç ð³çíèìè ÷àñòèíàìè ìîâè.

 Íàïèñàííÿ í³

  Äîáåð³òü ñâî¿ ïðèêëàäè íà êîæíå ïðàâèëî.

×èì ñàìå âèñòóïàº í³ â ïîäàíèõ ðå÷åííÿõ? Íàçâ³òü ÷àñòèíè ìîâè ç í³. ßê ïèøåòüñÿ í³ 
ç öèìè ñëîâàìè? Ïåðåïèø³òü, ïîçíà÷òå îðôîãðàìè.
1. Çà äàâíüîþ çâè÷êîþ â³í âñòàâàâ ðàíî, äî ñõ³ä ñîíöÿ, ³, õî÷ ïîñï³øàòè 

áóëî (í³) êóäè, ïîðèâàâñÿ ç äîìó. 2. (Í³) õòî (íå) âèéøîâ ìåí³ íàçóñòð³÷. 
3. Íà ñåðö³ (íå) áóëî (í³) (íà) êîãî êðèâäè. 4. (Í³) ÿê³ êàçêîâ³ êðèøòàëåâ³ 
ïàëàöè (íå) çìîãëè çð³âíÿòèñÿ ç ÷àð³âíèì âèäîâèùåì ïðîñòî¿ ñåëÿíñüêî¿ 
õàòè ñåðåä áóéíîòè áàðâèñòèõ ìàëüâ. 5. Ïëàõòà! (Í³) (ç) ÷èì (íå) çð³âíÿíà 
êðàñà ä³âî÷îãî âáðàííÿ. (². Öþïà) 6. (Í³) ÿ, (í³) ìî¿ òîâàðèø³ (íå) ñï³çíèëèñü 
íà ïî¿çä.

Ðîçá³ð ÷àñòêè ÿê ÷àñòèíè ìîâè

Ïîñë³äîâí³ñòü ðîçáîðó 
1. Ñëîâî. 
2. ×àñòèíà ìîâè.
3. Ãðóïà çà çíà÷åííÿì.
4. Ïðàâîïèñ. 

Íåõàé ìåí³ ùîíî÷³ ñíèòüñÿ, ùî ÿ ë³òàþ, íà÷å ïòàõ. (Ä. Ïàâëè÷êî)

Ðàçîì Îêðåìî
1. ßêùî í³-í³ º ñïîëó÷íèêîì: í³ ç³ðîê, í³ 

ì³ñÿöÿ íà íåá³.

3. Ó ñòàëèõ ñëîâîñïîëó÷åííÿõ: í³ ðèáà í³ 
ì’ÿñî; í³ ñâ³ò í³ çîðÿ; í³ ñëóõó í³ äóõó.

4. ßêùî ÷àñòêó â³ä çàéìåííèêà â³äîêðåì
ëþº ïðèéìåííèê: í³ ç êèì; í³ â ÿêèé

1. Ç ³ìåííèêàìè, ïðèêìåòíèêàìè, ä³º ñëî
âàìè,  ïðèñë³âíèêàìè, ñïîëó÷íèêàìè, 
ÿê³ áåç í³ íå âæèâàþòüñÿ: í³ê÷åìà, í³ÿ
êîâèé, í³âå÷èòè, í³ÿêîâî, í³áèòî.

3. Ó çàïåðå÷íèõ çàéìåííèêàõ, ÿêùî ï³ñëÿ  
í³ íåìàº ïðèéìåííèêà: í³õòî, í³ùî, 
í³ÿêèé.

2. ßêùî ìàº çíà÷åííÿ ï³äñèëåííÿ (ìîæíà 
çàì³íèòè ³ ): í³ êðàïë³ íå ìàâ ó ðîò³; í³ 
ìàêîâî¿ ðîñèíêè; í³ ñëüîçèíêè...

2. Ó çàïåðå÷íèõ ïðèñë³âíèêàõ: í³äå, í³ÿê, 
í³òðîõè.
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Çðàçîê ðîçáîðó

Ñïèø³òü, âñòàâëÿþ÷è  íà ì³ñö³ êðàïîê ïðîïóùåí³ áóêâè òà ðîçêðèâàþ÷è äóæêè. 
Ï³äêðåñë³òü ÷àñòêè. Âèêîíàéòå ðîçá³ð ÷àñòîê ÿê ÷àñòèíè ìîâè.
Ñåìåí Ãóëàê-Àðòåìîâñüêèé, äðóã Ãë...íêè òà Øåâ÷åíêà, áóâ (íå) ë...øå 

êîìïîçèòîðîì ³ ñï³âàêîì, à (ùå) (é) òàëàíîâèòèì îð...ã³íàëüíèì äðàìàòóð-
ãîì. Õ³áà (æ) (íå) íà òåêñò âëàñíî¿ ï’ºñè íàï...ñàâ â³í ñâîþ âñåñâ³òíüîâ³äîìó  
îï...ðó «Çàïîðîæ...öü çà Äóíàºì»? Õàé á³ëüøå ÷âåðò³ â³êó ïðîæèâ ìèòåöü 
ó Ïåòåðáóðç³, â Óêðà¿í³ çíàþòü ³ øàíóþòü (áî) éîãî ³ì’ÿ.

 § 55. Çàì³òêà â ãàçåòó äèñêóñ³éíîãî õàðàêòåðó

Çàì³òêà – öå ³íôîðìàö³éíèé æàíð, â ÿêîìó â ëàêîí³÷í³é ôîðì³ 
ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ïðî âàæëèâ³, ñóñï³ëüíî âàãîì³, ö³êàâ³ äëÿ çàãàëó 
ôàêòè.

Çì³ñò çàì³òêè â³äïîâ³äàº íà ïèòàííÿ: ùî, äå, êîëè â³äáóëîñÿ. 
À ÿêùî â í³é ïîÿñíþºòüñÿ, ÿê, ç êèì ³ ÷îìó ùîñü â³äáóëîñÿ, âîíà 
ñòàº ùå ö³êàâ³øîþ ³ çì³ñòîâíî áàãàòøîþ.

Îñíîâíèìè îñîáëèâîñòÿìè æàíðó çàì³òêè º: òî÷í³ñòü âèêëàäó 
äóìêè, ñòèñë³ñòü, ÿñêðàâ³ñòü ìîâíèõ çàñîá³â, àêòóàëüí³ñòü (âàæëè-
â³ñòü) ³ îïåðàòèâí³ñòü.

Ðîçð³çíÿþòü òàê³ âèäè çàì³òîê: çàì³òêà-³íôîðìàö³ÿ, çàì³òêà-
ïðîïîçèö³ÿ, çàì³òêà-ïîäÿêà, çàì³òêà äèñêóñ³éíîãî õàðàêòåðó.

Ïðî÷èòàéòå çàì³òêó ñó÷àñíîãî óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåííèêà Â. Çåìëÿêà. Âèçíà÷òå ¿¿ 
òåìó òà ³äåþ.
Ïàòð³îòèçì ³ íàö³îíàëüíå ïî÷óòòÿ íåâ³ää³ëüí³. Ëþäèíà, ÿêà ñòàâèòü 

ñåáå ïîçà íàðîäîì, ñåðåä ÿêîãî æèâå ³ ÿêîìó âîíà íàëåæèòü, àëå ÿêîìó 
âîíà íå ñëóæèòü ïðàâäîþ ³ â³ðîþ, í³÷îãî äîáðîãî íå çðîáèòü ³ äëÿ ³íøîãî 
íàðîäó. ² êîëè âàì êàæóòü, ùî õòîñü ç óêðà¿íö³â, æèâó÷è â ñåáå âäîìà ³ 
íå çíàþ÷è ñâîº¿ ð³äíî¿ ìîâè, äóæå ëþáèòü ðîñ³éñüêó ìîâó, íå â³ðòå öüîìó. 
Ëþäèíà, ÿêà çðåêëàñÿ ñâîº¿ ð³äíî¿ ìîâè ò³ëüêè äëÿ òîãî, ùîá ïîêàçàòè ñâî¿ 
«³íòåðíàö³îíàëüí³ ïî÷óòòÿ», ñêð³çü âèêëèêàòèìå ò³ëüêè íåäîâ³ð’ÿ ³ ñ³ÿòèìå 
íåì³÷. Íå â öüîìó ñóòü ñïðàâæíüîãî ³íòåðíàö³îíàë³çìó... 

(Ç ãàçåòè)

  ×è ïîä³ëÿºòå âè äóìêó ïèñüìåííèêà?

  Äîâåä³òü, ùî ïðî÷èòàíèé òåêñò – çàì³òêà. Äî ÿêîãî âèäó çàì³òîê â³í â³äíîñèòüñÿ? ×îìó?

  Ñêëàä³òü óñíî òåêñòðîçäóì, óçÿâøè çà òåçó òàêå òâåðäæåííÿ: Ìóñèø â÷èòè ìîâó 
òîãî íàðîäó, íà çåìë³ ÿêîãî æèâåø.

óñíîãî
Íåõàé – ÷àñòêà, ôîðìîòâîð÷à. Âæèâàºòüñÿ 
äëÿ óòâîðåííÿ íàêàçîâîãî ñïîñîáó; íå ó 
ñêëàä³ ÷àñòêè ïèøåòüñÿ ðàçîì.

ïèñüìîâîãî
Íåõàé – ÷àñòêà, ôîðìîòâ.







137

Äèñêóñ³ÿ – öå ïóáë³÷íà ñóïåðå÷êà, ìåòîþ ÿêî¿ º ç’ÿñóâàííÿ ³ 
ïðîòèñòàâëåííÿ ð³çíèõ òî÷îê çîðó íà äèñêóñ³éíå ïèòàííÿ, ïîøóê òà 
âèÿâ ³ñòèíè. Äèñêóñ³ÿ º åôåêòèâíèì ñïîñîáîì ïåðåêîíàííÿ, àäæå ¿¿ 
ó÷àñíèêè ñàì³ äîõîäÿòü òîãî ÷è ³íøîãî âèñíîâêó. 

(За Ë. Ïàâëîâîþ)

Ïðî÷èòàéòå òâ³ððîçäóì. Ùî äàº ï³äñòàâè ââàæàòè éîãî òâîðîì äèñêóñ³éíîãî õàðàê
òåðó? Âèçíà÷òå òåçó, âêàæ³òü àðãóìåíòè. Çíàéä³òü çà÷èí. Äîäàéòå ñàìîñò³éíî ê³íö³âêó.
ßê ÷àñòî äîâîäèòüñÿ ÷óòè â³ä îäíîêëàñíèê³â òàêå: «Íàâ³ùî íàì óðîêè 

íàðîäîçíàâñòâà? Íàâ³ùî ìóçå¿ åòíîãðàô³¿ òà ôîëüêëîðí³ ãóðòêè? Íàùî 
ñâ³òëèö³ ç ïðàäàâí³ìè ³íòåð’ºðàìè, òðàäèö³éíèì âáðàííÿì òà íà÷èííÿì? 
Ìè æ òàê³ ñó÷àñí³! Òàê³ åðóäîâàí³! Òàê³ çàêëîïîòàí³!»

Òà é äîðîñë³ ³íêîëè âèñëîâëþþòü çàíåïîêîºí³ñòü. Âèòðà÷àº, ìîâëÿâ, 
ñèíîê ÷è äîíå÷êà ÷àñ íà âèâ÷åííÿ ÿêèõîñü òàì íåçðîçóì³ëèõ òðàäèö³é ÷è 
îáðÿä³â, à, âñòóïàþ÷è äî âóçó, íå êîëÿäêè é ùåäð³âêè ñêëàäàòè äîâåäåòüñÿ, 
à ³íîçåìíó ìîâó é ìàòåìàòèêó...

×è ïîâèíåí ñó÷àñíèé øêîëÿð âèâ÷àòè íàðîäîçíàâñòâî? Íà ìîþ äóìêó, 
ïîâèíåí.

Àäæå íàðîäîçíàâñòâî – öå íå âàðåíèêè ó ìàê³òð³ ³ íå ãîïàê íà ñàìîä³ÿëü-
í³é ñöåí³. Öå ñèñòåìà çíàíü ïðî ñâ³é íàðîä, öå ï³çíàííÿ ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè 
âëàñíèõ ïðåäê³â òà ñó÷àñíèê³â, öå óñâ³äîìëåííÿ ºäíîñò³ ç ïîïåðåäí³ìè 
ïîêîë³ííÿìè óêðà¿íö³â ³ ìîëäîâàí, ¿õ äóõîâíèì ñâ³òîì.

Íàðîäîçíàâñòâî – öå ïîºäíàííÿ çíàíü ç ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè é Ìîëäîâè, 
ôîëüêëîðó óêðà¿íö³â ³ ìîëäîâàí, ë³òåðàòóðè, ìèñòåöòâà îáîõ íàðîä³â.

Çíåâàæàþ÷è ñâ³é íàðîä ³ çíàííÿ ïðî ñâ³é íàðîä, íåõòóþ÷è éîãî òðàäè-
ö³ÿìè, íåìîæëèâî â³ä÷óòè ñåáå óêðà¿íöåì Ìîëäîâè...

Ïàì’ÿòàéìî! Òâ³ð-ðîçäóì äèñêóñ³éíîãî õàðàêòåðó, ÿê ³ â³äïîâ³äíà 
çàì³òêà, êîìïîíóºòüñÿ çà òàêîþ ñõåìîþ:

². Çà÷èí (ï³äâåäåííÿ äî îáãîâîðåííÿ: ùî ñïîíóêàëî âçÿòè ó÷àñòü 
ó äèñêóñ³¿ – ñòàâ ñâ³äêîì ÿêî¿ñü ïîä³¿, ç êèìîñü çóñòð³âñÿ, ùîñü 
ïðî÷èòàâ...).

²². Îñíîâíà ÷àñòèíà. Òåçà, ÿêó îáñòîþº àáî ñïðîñòîâóº àâòîð 
òâîðó.

1. ...
2. ...    Äîêàçè òà ïðèêëàäè
3. ... ³ òàê äàë³   
²²². Âèñíîâêè.

Íàïèø³òü çàì³òêó äèñêóñ³éíîãî õàðàêòåðó çà îäí³ºþ ³ç íèæ÷å ïîäàíèõ òåì:
1. Äëÿ îâîëîä³ííÿ êëàñè÷íîþ ë³òåðàòóðîþ ö³ëêîì äîñòàòîòíüî ïåðåãëÿ-

íóòè åêðàí³çàö³þ íàéâèäàòí³øèõ òâîð³â.
2. Øêîëà ïîâèííà äàâàòè íå çíàííÿ, à äîêóìåíò ïðî îñâ³òó.







138

Âèãóê

 § 56. Âèãóê ÿê ÷àñòèíà ìîâè

Ïðî÷èòàéòå òåêñò.
Îñîáëèâ³ ñëîâà çîâñ³ì íå ñõîæ³ íà ³íø³, áî... êðè÷àòü. Ïðèñëóõàéìîñÿ 

äî êðèêó é ãàëàñó ìàëåíüêèõ ñë³â. Ùî çà äèâî? Öå íå ïðîñòî êðèê. Ñëîâà ³ 
âèãóêóþòü, ³ çàõîïëþþòüñÿ, ³ ñóìóþòü, ³ ñòðàæäàþòü, ³ ëÿêàþòüñÿ, ³ äîêî-
ðÿþòü, ³ ïðîõàþòü, ³ ñòâåðäæóþòü. Ó íèõ óñÿ ãàìà ïåðåæèâàíü, ïî÷óòò³â ³ 
âîëåâèÿâëåíü ëþäèíè. Çà íåñïîê³éíó âäà÷ó ö³ ñëîâà é íàçâàíî âèãóêàìè.

Âèãóêè ïåðåäàþòü íàø³ ïî÷óòòÿ, ïåðåæèâàííÿ é áàæàííÿ íàéñòèñë³øå. 
Òîìó é íå äèâî, ùî äåÿê³ ç íèõ ñêëàäàþòüñÿ ò³ëüêè ç îäíîãî çâóêà: à, î, ó! Öå 
ìàëåíüê³-ìàëåíüê³ ñë³âöÿ. Äàë³ éäå ÷èìàëà ãðóïà âèãóê³â, ó ÿêèõ ïîºäíóþòüñÿ 
ãîëîñíèé ³ ïðèãîëîñíèé çâóêè: àé! îõ! îé! Òðàïëÿºòüñÿ, ùî äî ñêëàäó âèãóê³â 
âõîäÿòü ò³ëüêè ïðèãîëîñí³ çâóêè: áðð! ãì! Âîíè ìîæóòü òàêîæ ñêëàäàòèñÿ 
ç òðüîõ ³ á³ëüøå ãîëîñíèõ ³ ïðèãîëîñíèõ: àãà! àíó! ãåé! íóìî! òïðó! òà ³íø³.

Ïîñò³éíå ì³ñöå ïðàö³ âèãóê³â – ó òåêñò³. Óïðîäîâæ â³ê³â ó ñï³âïðàö³ ç 
íåðîçëó÷íîþ ³íòîíàö³ºþ ³ ñóñ³äí³ìè ðå÷åííÿìè, ì³ì³êîþ òà æåñòàìè âèãóêè 
ñï³øàòü ðîçïîâ³ñòè, ùî ¿õ ñõâèëþâàëî.

Îòàê³ ñïðàâè ç âèãóêàìè. Öå – ñëîâà-êðèêëèâö³. Òà âè  ¿õ íå á³éòåñÿ. 
Âîíè âèãóêóþòü, ùîá ðîçïîâ³ñòè íàì ïðî ïî÷óòòÿ ëþäèíè òà ðîçìà¿òòÿ ñâ³òó. 

(За ². Âèõîâàíöåì)

  Ùî âèðàæàþòü âèãóêè? ßêà ¿õ ðîëü ó òåêñò³?
  Ïðèãàäàéòå ³ íàçâ³òü âñ³ ÷àñòèíè ìîâè. Íà ÿê³ ãðóïè âîíè ïîä³ëÿþòüñÿ? Íàçâ³òü ÷àñòèíè 

ìîâè, ùî íàëåæàòü äî êîæíî¿ ãðóïè. ßêå ì³ñöå ïîñ³äàº âèãóê ñåðåä ÷àñòèí ìîâè? 

Ïðî÷èòàéòå. Âèä³ë³òü ñëîâà, ÿê³ íå íàçèâàþòü ôàêò³â ä³éñíîñò³, íå çâ’ÿçóþòü ì³æ 
ñîáîþ ñëîâà àáî ðå÷åííÿ. ßêå ¿õ ïðèçíà÷åííÿ?
1. Îé, òà é ãàðíî º òóò ÿê! (Ï. Ìèðíèé) 2. Îõ-îõ, ÿêå ìåíå ñï³òêàëî 

ãîðå! (Þ. Çáàíàöüêèé) 3. Ãåé, áðàòòÿ-êîçàêè, ñ³äëàéòå êîí³. (Ñ. Ðóäàíñüêèé)  
4. Äîáðèâå÷³ð òîá³, çåëåíà ä³áðîâî! (Íàð. òâ.)

Ì³ðêóéòå! Â ïåðøîìó ðå÷åíí³ ñëîâî îé íå íàçèâàº í³ ïðåäìåòà, 
í³ ä³¿, í³ îçíàêè, í³ ê³ëüêîñò³, âîíî íå â³äïîâ³äàº íà ïèòàííÿ ³ íå 
ìîæå áóòè ÷ëåíîì ðå÷åííÿ. Âîíî íå ç’ºäíóº ôîðìè ñë³â ó ñëîâî ñïî-
ëó÷åííÿ àáî ñëîâà ÷è ïðîñò³ ðå÷åííÿ ó ñêëàäíå ðå÷åííÿ. Òàêèì 
÷èíîì, öå ñëîâî íå ìîæíà â³äíåñòè àí³ äî ñàìîñò³éíèõ, àí³ äî 
ñëóæáîâèõ ÷àñòèí ìîâè.

Îé â öüîìó ðå÷åíí³ âèðàæàº çàõîïëåííÿ, ðàä³ñòü. Öå ñëîâî º 
âèãóêîì.
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Âèãóê – öå íåçì³ííà ÷àñòèíà ìîâè, ÿêà âèðàæàº ïî÷óòòÿ, åìîö³¿, 
âîëåâèÿâëåííÿ, ñïîíóêàííÿ äî ä³¿, àëå íå íàçèâàº ¿õ.

Íàïðèêëàä: îââà, öèòü, íà çäîðîâ’ÿ, í³âðîêó.
Â³ä âèãóê³â ñë³ä â³äð³çíÿòè çâóêîíàñë³äóâàëüí³ ñëîâà. Ö³ ñëîâà 

â³äòâîðþþòü çâóêè òâàðèí, ïòàõ³â, øóìè ïðèðîäíèõ ÿâèù: ìó-ó-ó!, 
êó-êó, ø-ø-ø, íÿâ. Âîíè íå º ÷àñòèíàìè ìîâè.

Ïðî÷èòàéòå ðå÷åííÿ. Äîâåä³òü, ùî âèãóêè áóâàþòü áàãàòîçíà÷íèìè. Âñòàíîâ³òü, 
â ÿêîìó ðå÷åíí³ âèãóê îé âèðàæàº ïî÷óòòÿ æàëþ, ñòðàõó, ô³çè÷íîãî áîëþ, íåçà
äîâîëåííÿ, çàõîïëåííÿ, çäèâóâàííÿ. Â³ä ÷îãî öå çàëåæèòü? 
Îé! ßê áîëèòü ìîº ñåðöå! (Íàð. òâ.). Îé, ëèøåíüêî! ²ùå íå ïî÷èíàëà? 

Ùî æ òè ðîáèëà? (Ëåñÿ  Óêðà¿íêà) Îé, ÿê ëëºòüñÿ äðóæíà ï³ñíÿ, ãîëîñí³øàº, 
ðîñòå. (Íàð. òâ.) Îé, óìåð ñòàðèé áàòüêî ³ ñòàðåíüêà ìàòè. (Ò. Øåâ÷åíêî) 
Îé, ëèøåíüêî, ÿê ñòðàøíî. (Ëåñÿ Óêðà¿íêà) Âè ïîãëÿíüòå, îé, ïîãëÿíüòå, 
õòî äî íàñ ó ãîñò³ éäå! (Â. Áè÷êî)

  ßê³ ðîçä³ëîâ³ çíàêè âæèâàþòüñÿ ï³ñëÿ âèãóê³â?

Ñêëàä³òü ³ çàïèø³òü ðå÷åííÿ ç âèãóêîì îé, ÿêèé áè ïåðåäàâàâ ðàä³ñòü,  ïåðåëÿê, 
ïîäèâ. Ïðî÷èòàéòå ðå÷åííÿ âãîëîñ ³ ïîñòàðàéòåñü ïåðåäàòè ö³ ïî÷óòòÿ.

Çà çíà÷åííÿì âèãóêè ïîä³ëÿþòüñÿ íà òðè ãðóïè: à) åìîö³éí³, ùî 
ïåðåäàþòü ðàä³ñòü, çàõîïëåííÿ, ï³äíåñåííÿ, ñóì, òóãó, æàõ, ñòðàõ, 
äîê³ð, îñóä, ñï³â÷óòòÿ, ñóìí³â òîùî: à, î, ó, åõ, îõ, îé, ôó, áà; Ãîñïîäè, 
Áîæå, æàõ, ñòðàõ, ìàò³íêî òîùî; 

â) íàêàçîâîñïîíóêàëüí³, ÿê³ âèðàæàþòü íàêàç, âèìîãó, ñïîíó-
êàííÿ äî ä³¿: ãåòü, ãîä³, öèòü, ìàðø, ãàéäà, íóìî, íóì, àíó;

â) àïåëÿòèâí³ âèãóêè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ïðîùàþòüñÿ, çâåð òà-
þòüñÿ, äÿêóþòü, òîáòî öå ñëîâà ââ³÷ëèâîñò³: äîáðèé äåíü, íà äîáðàí³÷, 
ñïàñèá³, âèáà÷òå, äÿêóþ; àëëî, ãåé, åé, ãîâ, äîáðîãî çäîðîâ’ÿ, ïðî-
ùàéòå, ïðîøó, ùàñëèâî, äàðóéòå, áóäüòå çäîðîâ³.

Âèïèø³òü ñïî÷àòêó ðå÷åííÿ ç âèãóêàìè, ùî âèðàæàþòü ïî÷óòòÿ, ïîò³ì – ³ç ñïîíó
êàëüíèìè, äàë³ – ³ç çâóêîíàñë³äóâàëüíèìè ñëîâàìè.
1. Î! – äèâóâàâñÿ äÿäüêî, ðîçãèíàþ÷èñü íàä ñòîëîì... 2. Åé òè, ìîëîäèöå! – 

ãóêíóâ áîðîäàíü... 3. Äçåíü, äçåíü, äçåíü... – ïàäàëè â êóõëèêè ìîíåòè.  
4. À-à-à! – çëèíóëî íàä áàçàðîì, ÿê áàãàòîãîëîñèé ñòîã³í. (Ãð. Òþòþííèê)  
5. Òà öèòüòå, ÷îðòîâ³ ñîðîêè... (². Êîòëÿðåâñüêèé) 6. – Ìàðø çâ³äñè! ß òóò 
æèòèìó. (Îñòàï Âèøíÿ) 7. Äèâèëèñü ìè íà øèðîêó ð³êó, à ç ë³ñó çîçóëÿ: 
«Êó-êó!» òà «Êó-êó!». (Î. Þùåíêî)

Ðîçïîä³ë³òü â òðè ðÿäêè âèãóêè, â³äïîâ³äíî äî ïîïåðåäí³õ â³äîìîñòåé.
Äî ïîáà÷åííÿ, àõ, åõ, ó-ó, àé, ãåòü, ö-ñ-ñ, ãàéäà, ìàðø, àãîâ, àëëî, ¿é-

Áîãó, çäîðîâåíüê³ áóëè! ñòðàõ, îõ-õî-õî, ¿é-áî, íà äîáðàí³÷.

Äîáåð³òü ³ç òâîð³â Ì. Ñòåëüìàõà, Ê. Ïîïîâè÷à 56 ðå÷åíü ç âèãóêàìè. Ñõàðàêòåðè
çóéòå ¿õ.
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 § 57. Äåô³ñ ó âèãóêàõ. Ðîçä³ëîâ³ çíàêè ïðè âèãóêàõ 

Ïðî÷èòàéòå. Íàçâ³òü âèãóêè. Ïîÿñí³òü ¿õ ðîëü ó ðå÷åííÿõ.
1. Ðàíîê, ðàíîê, ÷àñ ñâ³òàííÿ... Î, ÿêèé ïðåêðàñíèé ÷àñ. (Îëåêñàíäð 

Îëåñü) 2. Çäðèãíóâñÿ òåìíèé ë³ñ: «Ãó-ãó! Ãó-ãó!» Îçâàëàñÿ ñîâà: «Ïóãó! Ïóãó!» 
3. Êîñà ïîêîñè êîñèòü, à â³òåð ïî ïîëÿõ õàïàº ³ ðîçíîñèòü Çëîâ³ùå øàõ-
øàõ-øàõ.	4.	Ñí³ãè	ñë³äè	ïîçàäóâàëè	–	î-ãî-ãî!	(З	тв. Á. Ëåïêîãî) 5. Å, í³! 
Ñòðèâàéòå. Öóð íå ãðàòü. (Ò. Øåâ÷åíêî) 

  Ñïèø³òü. Ï³äêðåñë³òü âèãóêè. Ïîñïîñòåð³ãàéòå çà îñîáëèâîñòÿìè ¿õ íàïèñàííÿ. 
Çðîá³òü â³äïîâ³äí³ âèñíîâêè. 

Âèãóêè ìîæóòü ñêëàäàòèñÿ ç îäíîãî, äâîõ àáî ê³ëüêîõ çâóê³â. 
Îêðåì³ ÷àñòèíè ¿õ ìîæóòü âèìîâëÿòèñÿ ïðîòÿæíî ÷è ïîâòîðþâàòèñÿ. 
Ó òàêèõ âèïàäêàõ ïèøåòüñÿ äåô³ñ: à-à-à, õå-õå-õå, îé-îé, êó-êó-ð³-êó.

Îðôîãðàìà
Äåô³ñ ó âèãóêàõ: îõ-õî-õî, êó-êó.

Ïðî÷èòàéòå ðå÷åííÿ. ßêèõ çíà÷åíü íàäàþòü ¿ì âèãóêè?
1. Ãåé, ï³äó ÿ â ò³ çåëåí³ ãîðè, äå ñìåðåêè ãîìîíÿòü âèñîê³. (Ëåñÿ 

Óêðà¿í êà) 2. Ñí³ãó, îé, ñí³ãó ÿêîãî!.. (Îëåêñàíäð Îëåñü) 3. Òàê, ¿é-Áîãó, 
òàê. (². Íå÷óé-Ëåâèöüêèé) 4. Î, êîëè á òè çíàâ, êîëè á òè çíàâ, ÿê ñòðàøíî 
òî áóëî. 5. Îé! ùî öå çà ñîï³ëêà? ×àðè! ×àðè! (Ëåñÿ Óêðà¿íêà) 6. Ìåí³ íåìà 
÷îãî òóò ðîáèòü, ïðîùàéòå! (². Êàðïåíêî-Êàðèé)

  Ñïèø³òü. Ï³äêðåñë³òü âèãóêè. Ç’ÿñóéòå, äå âîíè çíàõîäÿòüñÿ – íà ïî÷àòêó, â ñåðå
äèí³, ÷è â ê³íö³ ðå÷åííÿ. ßê âèä³ëåí³ â óñíîìó ³ ïèñåìíîìó ìîâëåíí³?

Âèãóêè â óñíîìó ìîâëåíí³ âèä³ëÿþòüñÿ ³íòîíàö³ºþ, à íà ïèñüì³ – 
êîìîþ àáî çíàêîì îêëèêó.

ßêùî âèãóê ñòî¿òü íà ïî÷àòêó ðå÷åííÿ, òî êîìà ñòàâèòüñÿ ï³ñëÿ 
íüîãî, ÿêùî â ê³íö³, òî ïåðåä íèì, à ÿêùî â ñåðåäèí³, òî âèä³ëÿºòüñÿ 
êîìàìè ç îáîõ áîê³â.

ßêùî âèãóêè âèìîâëÿþòüñÿ ç âèðàçíîþ îêëè÷íîþ ³íòîíàö³ºþ, 
âîíè âèä³ëÿþòüñÿ çíàêîì îêëèêó.

Êîìà íå ñòàâèòüñÿ ï³ñëÿ âèãóê³â î, îé, ÿêùî âîíè ³íòîíàö³éíî 
ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ç íàñòóïíèì çâåðòàííÿì. Íàïðèêëàä: îé ìàò³íêî; î 
çîðå ìîÿ! Î Áîæå.

Íå â³äîêðåìëþþòüñÿ íà ïî÷àòêó ðå÷åííÿ âèãóêè ïåðåä îñîáîâèìè 
çàéìåííèêàìè, ï³ñëÿ ÿêèõ ³äå çâåðòàííÿ: Îé òè, ä³â÷èíî çàðó÷åíàÿ!... 
(Íàð. òâ.)

Íå ñòàâèòüñÿ êîìà ï³ñëÿ îé, àõ, íó òà ³íøèõ ÷àñòîê, óæèòèõ äëÿ 
ï³äñèëåííÿ ñë³â òà íàäàííÿ ïîåòè÷íîìó òåêñòîâ³ ï³ñåííîãî êîëîðèòó. 
Ïîð³âíÿéòå: 1.Î,ðÿòóéòåæìåíå!Î,ùîæðîáèòüìåí³?Î,ñèíî÷êó
ì³é! ³ Î çàëèøèñü. Íå ñì³é ³òè äî ì³ñòà çàíóäëèâèõ ìàéäàí³â, 
âóëèöü, ïëîù. (Â. Ñòóñ) 2. «Îé, ÿêà æ ÿ áåç ëèñòÿ÷êà íåãàðíà!» – 
æàõíóëàñÿ ìîëîäà áåð³çêà. (Î. ²âàíåíêî) ³ Îé ìàéíóëè á³ë³ êîí³, 
ò³ëüêè â’þòüñÿ ãðèâè... (Â. Ñèìîíåíêî)
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Ïóíêòîãðàìà
Êîìà ³ çíàê îêëèêó ïðè âèãóêàõ.

Ñïèø³òü. Ï³äêðåñë³òü âèãóêè. Ïîÿñí³òü îðôîãðàìè ³ ïóíêòîãðàìè.
1. Öèòü! Òî íå õâèëÿ øóìèòü, íå ð³êà êîòèòü ñð³áí³ õðóñòàë³. 2. Î 

ï³ñíå íàðîäíà! Îäíà òè ìåíå, ëèø îäíà òè ìåíå íå êèäàºø. 3. Ãóï! Äçåíü! 
Ãóï! Äçåíü! Ãðàº êóçíÿ äåíü ó äåíü. (Ä. Êóðîâñüêèé) 4. Àõ, Êè¿â, Êè¿â ì³é 
ó çîðÿõ ³ òóìàíàõ... (Â. Ñîñþðà) 5. Îé çðèâàþ ðóòó â ãàþ òà é ðîæó, òà é 
ðîæó. Ëþáèòü òåáå íå ãàäàþ, çàáóòè íå ìîæó. 6. Äîáðèé âå÷³ð, ïàí³ìàòêî! 
Äîáðèé âå÷³ð, ÷åìíèé ïàíå. (Íàð. òâ.)

  Íàçâ³òü ñïîëó÷íèêè ³ ÷àñòêè. Îäèí ñïîëó÷íèê ³ îäíó ÷àñòêó ðîçáåð³òü ÿê ÷àñòèíó ìîâè.
  Çðîá³òü ìîðôîëîã³÷íèé ðîçá³ð âèä³ëåíèõ âèãóê³â çà ïîäàíèì íèæ÷å çðàçêîì.

Ðîçá³ð âèãóêà ÿê ÷àñòèíè ìîâè

Ïîñë³äîâí³ñòü ðîçáîðó
1. Ñëîâî.
2. ×àñòèíà ìîâè.
3. Ãðóïà çà çíà÷åííÿì.
4. Îñîáëèâîñò³ âèìîâè é íàïèñàííÿ.
5. Ðîçä³ëîâ³ çíàêè.

– Àãåé, ²âàíå, ÷è íå ñòðàøíî òîá³ ï³ä çåìëåþ? (Þ. ßíîâñüêèé)

Çðàçîê ðîçáîðó

Ñïèø³òü ðå÷åííÿ. Ï³äêðåñë³òü âèãóêè, ñòàâëÿ÷è äåô³ñ òà ðîçä³ëîâ³ çíàêè.
Íó æ ïàðóá÷å, õóò÷³é. Äîáðèäåíü ä³âîíüêî! ×è äîáðå æèâåòüñÿ? (Ëåñÿ 

Óêðà¿íêà) Ìåí³ øëÿõó íå ïèòàòü, ïðÿìî ñòåïîì ìàíäðóâàòü ãåé ãåé äîëþ 
äîãàíÿòü. (Íàð. òâ.) Õîðîøå ó ó ó õîðîøå! 

– Íó íó ð ðàçîì íå òîâïèñü, ïî ïîðÿäêó ñòàíîâèñü! (Ãð. Òþòþííèê)

  Äâà âèãóêè ðîçáåð³òü ÿê ÷àñòèíó ìîâè.

Âèçíà÷òå òèï ³ ñòèëü ïîäàíîãî òåêñòó.

Ñì³ëèâà çîçóëüêà
Êîëè ïîâåðòàºòüñÿ ç âèð³þ çîçóëüêà, âæå ³ ë³ñ, ³ ãàé ñòîÿòü çåëåí³:
«Êó-êó, Êó-êó».
– ×óºòå, çîçóëÿ êóº, – ðàä³þòü ëþäè. Ùîäíÿ á³ëüøàþòü íà äåðåâàõ 

ëèñòî÷êè, ïðîñòÿãàþòü çåëåí³ ðó÷åíÿòà ìîëîä³ ïàã³íö³. ² òóò ðàïòîì âèïîâçàº 
íà ëèñòÿ÷êî ñòðàøíà âîëîõàòà ãóñ³íü.

óñíîãî
Àãåé – âèãóê, âèðàæàº çâåðòàííÿ, ïðè
âåðòàº óâàãó, âèìîâëÿºòüñÿ ç ï³äíåñåíîþ 
³íòîíàö³ºþ.
Âèä³ëÿºòüñÿ êîìîþ.

ïèñüìîâîãî
Àãåé – âèãóê, âèðàæ. çâåðò., âèìîâë. ç 
ï³äíåñ., â³ää³ë. êîìîþ.
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– Á-ð-ð... – òðåìòèòü ç îñòðàõó ñèíèöÿ. 
– Éîé! – çàäêóº ìóõîëîâêà.
– Òþé-òþé-òþé! – ðåïåòóº ïîâçèê.
À ãóñ³íü âæå ¿ñòü ñîá³ í³æíå ëèñòÿ÷êî. 
– Òðåáà çîçóëüêó ïîêëèêàòè, – ãóêàº õòîñü.
– Ò³ëüêè âîíà ö³º¿ ãóñåí³ íå áî¿òüñÿ...
Ïðèëåò³ëà çîçóëüêà ³ âñþ ãóñ³íü âèíèùèëà. Îò äîáðå, ùî â íàøîìó ë³ñ³ 

æèâå òàêà ïòàøêà! 
(Þ. Ñòàðîñòåíêî) 

  Äîáåð³òü ñèíîí³ìè äî ñë³â ðåïåòóº, ãóêàº, çàäêóº. Ââåä³òü ¿õ ó ñëîâîñïîëó÷åííÿ.
  Ïîÿñí³òü çíà÷åííÿ òà ïðàâîïèñ çâóêîíàñë³äóâàëüíèõ ñë³â. Ïðîêîìåíòóéòå.
  Ïåðåêàæ³òü òåêñò, çàì³íèâøè ä³àëîã³÷íå ìîâëåííÿ ìîíîëîã³÷íèì.

Ïðî÷èòàéòå ñëîâà. ßêîþ ÷àñòèíîþ ìîâè âîíè º? Â³ä ÿêèõ ñë³â óòâîðèëèñÿ?
Êóêàííÿ, êâàêàííÿ, êóìêàòè, ïëþñê³ò, íÿâêàííÿ, ìóêàº, êðÿêàº, øàðó-

ä³ííÿ, áóëüêàòè, øèï³òè, êàïîò³òè, òàðàõêîò³òè. 
  Çàïèø³òü ïîâíîçíà÷í³  ñëîâà ³ ÷åðåç ðèñêó âèãóêè, â³ä ÿêèõ âîíè óòâîðèëèñÿ. 
  Ç äâîìà ïàðàìè ñë³â ñêëàä³òü ³ çàïèø³òü ðå÷åííÿ.

Çðàçîê. «Õëþï-õëþï, õëþï-õëþï», – áèëàñü âîäà î áåðåã. ×èì áëèæ÷å 
ìè ï³äõîäèëè äî áåðåãà, òèì ÿñí³øå ÷óëè õëþïàííÿ âîäè.

Ñêëàä³òü ³ çàïèø³òü òâ³ðì³í³àòþðó 
ç âèêîðèñòàííÿì âèãóê³â çà îäí³ºþ ³ç 
òåì: «Íà ìîð³», «Íà Äí³ñòð³», «Ó 
ë³ñ³», «Îöå òàê ô³ëüì (âèñòàâà)!», «Íó 
é ïîç ìà ãàëèñÿ!»

Ñïèø³òü ðå÷åííÿ. Ï³äêðåñë³òü âèãóêè. 
Ïîÿñí³òü ¿õ íàïèñàííÿ òà âæèâàííÿ ðîçä³
ëîâèõ çíàê³â. 
1. Êóº çîçóëÿ. Á’º ìîëîòî÷êîì ó êðèøòàëåâèé äçâ³í: êó-êó! êó-êó! – ³ 

ñ³º òèøó ïî òðàâàõ... Êó-êó... êó-êó... Äîáðèäåíü! 2. Ðàïòîì – ò-ððàõ... òðàõ-
òðàõ!.. Â³êîííà ðàìà çàòðåìò³ëà, ³ âñ³ øèáêè äèêî çàäåðåí÷àëè... – Ãåòü! 
Ãåòü ç õàòè! – âåðåùàâ òîíêèì íå ñâî¿ì ãîëîñîì ïàí Ìèêîëà. 3. «Îõ-õî!» – 
âèðâàëîñü ç ÷è¿õîñü ãðóäåé ³ òèõîþ ñêàðãîþ çàãèíóëî â òåìíîìó ïðîâàëë³. 
4. Ùî ñå òàêå? Äîäèâëÿþñü, ïðèñëóõàþñü – ³ âðåøò³ çíàõîäæó: ëóçàþòü 
íàñ³ííÿ! Ñîòí³ ðîò³â, ö³ë³ àðì³¿ á³ëèõ çóá³â áåçïåðåñòàíêó... õðóì-õðóì... ³ 
âêðèâàþòü ëóøïèííÿì çåìëþ... Íàâêîëî ÷óºì õðóì-õðóì... õðóñü-õðóñü. 
Íà÷å	ñàìà	â³÷í³ñòü	ãðèçå.	(З	тв. Ì. Êîöþáèíñüêîãî)

  Òðàíñôîðìóéòå ðå÷åííÿ, çàì³íèâøè âèãóêè ïîâíîçíà÷íèìè ñëîâàìè (óñíî). Ùî 
çì³íèëîñÿ â ðå÷åííÿõ? 

Ï. Ëåâ÷åíêî. Íà Õàðê³âùèí³
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Òåñò ¹ 5

Çàâäàííÿ

Ïðî÷èòàéòå óâàæíî òåêñò ³ âèêîíàéòå çàâäàííÿ íà îêðåìèõ 
àðêóøàõ àáî â çîøèò³ äëÿ êîíòðîëüíèõ ðîá³ò.

×îãî ò³ëüêè íå ïåðåäóìàëà Îëüâ³ÿ çà äîâãó-ïðåäîâãó äî ðîãó. 
Ïîäóìêè ò³êàëà... Â³ä÷óâàëà, ÿê ó íå¿ ðîñòóòü-âèðîñòàþòü 
êðèëà çà ïëå÷èìà, ëåãê³, çàìàøí³, íåâèäèì³ äëÿ ñê³ô³â. 
² âîíà ïòàøêîþ, ïåðåï³ëêîþ ñòåïîâîþ, õóð÷àëà ³ ëèíóëà 
ïîíàä ñòåïîì í³êèì ç ïîíåâîëþâà÷³â íå ïîì³÷åíà. ² íåñëè 
¿¿ íàä³éí³ êðèëüöÿòà òàê ëåãêî, ùî ïëàêàòè ç ðàäîù³â 
õîò³ëîñÿ, ³ â ÿêóñü ìèòü ¿é â³ðèëîñü, ¿é ìàðèëîñü, ùî âîíà 
âðÿòóâàëàñÿ, ùî âîíà â³ëüíà...

Îïàì’ÿòîâóâàëàñü ó íåâèìîâí³é ã³ðêîò³. Òî ëåæàëà, îáõî-
ïèâøè ãîëîâó ðóêàìè, áî äóøèëè ñëüîçè òà â³ä÷àé, òî 
ìåòàëàñÿ, íå çíàõîäÿ÷è ñîá³ ì³ñöÿ, áî òåæ äóøèëè ñëüîçè 
òà â³ä÷àé, êóäèñü ïîðèâàëàñü, êóñàëà ðóêè â³ä áåçñèëëÿ, 
ëàäíà áóëà âîëîññÿ íà ñîá³ ðâàòè, àáè öå çàðàäèëî ¿¿ ãîðþ. 
Ïîëîíÿíêà... Ðàáèíÿ...

Î áîãè!.. Âîíà, â³ëüíà, ãîðäà äî÷êà çíàòíîãî ³ øàíîâàíîãî 
àðõîíòà, êîòðà íå â³äàëà çà ñâîº æèòòÿ ïðèíåâîëåííÿ, êðèâäè 
÷è íàðóãè, à çðîñòàëà â áàòüêîâ³ì äîì³, ðàïòîì áðàíêà... Ñèëî-
ì³öü âèõîïëåíà ç ð³äíîãî ãí³çäà. Áóëî â³ä ÷îãî çáîæåâîë³òè, 
âòðàòèòè â³ðó, íàä³þ... Âïàäàëà â àïàò³þ, ëåæàëà áåçâîëüíà, 
áåçäóìíà, ò³ëüêè ïîõèòóâàëàñü ó òàêò ðóõîâ³ êèáèòêè...

Õàé ãðåöüê³ æ³íêè ïî çàì³ææ³ íå ìàþòü âîë³, îáìåæåí³ 
ñ³ì’ºþ òà æèòëîì, ³ ÷îëîâ³êè ç íèìè íå ðàõóþòüñÿ ³ òðè ìà-
þòü ¿õ çàëåäâå ÷è íå â çàïåðò³, àëå æ òî âäîìà, à íå â ÷óæèõ 
ñòåïàõ, íå â æîðñòîêèõ ñê³ô³â...

(За Â. ×åìåðèñîì)

Àðõíò – âèùà ñëóæáîâà îñîáà ó ì³ñòàõ–äåðæàâàõ Ñòà-
ðî äàâíüî¿ Ãðåö³¿.

• Âèçíà÷òå ñòèëü ïðî÷èòàíîãî òåêñòó. Ïðàâèëüí³ñòü 
ñâîº¿ äóìêè ï³äòâåðä³òü äâîìà àðãóìåíòàìè.

3 (1 á. çà 
ïðàâèëüíå 
âèçíà÷åííÿ 
ñòèëþ òåêñòó;  
ïî 1 á. çà 
êîæíèé îá
´ðóí òîâà íèé 
àðãóìåíò) 

1.

Ñôîðìóëþéòå ³ çàïèø³òü îäíèì ïîøèðåíèì ðå÷åííÿì 
³äåþ ïðî÷èòàíîãî òåêñòó.

2. 3 (2 á. çà 
ïðà âèëüíå 
âè çíà ÷åííÿ 
³äå¿; 1 á. çà 
¿ ¿ ãðà ìîòíå 
îôîð ìëåííÿ)

3. Äîáåð³òü ³ çàïèø³òü çàãîëîâîê, ÿêèé â³äïîâ³äàâ áè òåì³ 
ïðî÷èòàíîãî òåêñòó. 

2 (çà óìîâè 
ïðàâèëüíî¿ 
â³äïîâ³ä³)

¹  
ï/ï Áàëè

4. Âèä³ëåí³ ñëîâà â òåêñò³ – ñèíîí³ìè. 
À. Òàê   Á. Í³.

• Ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü çàïèø³òü.

1 (çà óìîâè 
ïðàâèëüíî¿ 
â³äïîâ³ä³)
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5.

8.

Âèïèø³òü ³ç òåêñòó ïî ÷îòèðè ïðèêëàäè êîæíî¿ 
ñëóæáîâî¿ ÷àñòèíè ìîâè.

6 (ïî 0,5 á. 
çà êîæíå ïðà
âèëüíî âèïè
ñàíå ñëîâî)

6. Âèïðàâòå ïîìèëêè, çàïèø³òü ñëîâîñïîëó÷åííÿ ïðàâèëüíî.
Âèãëÿíóâ â â³êíî, íàïèñàâ â âñòóï³, ïðèâ³ç ç çàï³çíåí-

íÿì, ïðèáóëè ó Àìåðèêó, ïîñóä ç ãëèíè, ïðîëåò³â íàä 
ìíîþ, ÷åìï³îí ïî áàñêåòáîëó, çîøèò ïî õ³ì³¿, ïëèâòè ïî 
òå÷å¿, ïðàöþâàòè ïî âëàñíîìó áàæàííþ, çðîáëåíî ïî âñ³ì 
ïðàâèëàì, â³äñóòí³é ïî õâîðîá³.

6 (ïî 0,5 á. 
çà êîæíå 
ïðàâèëüíå 
íàïèñàííÿ)

7. 2 (ïî 0,5 á. 
çà êîæíå 
ïðàâèëüíå 
íàïèñàííÿ 
ïðèéìåííèêà)

Çàïèø³òü ðå÷åííÿ, ðîçêðèâàþ÷è äóæêè. 
1. Äçâåíè ìåí³ (ç)(ïî)íàä ãà¿â âîñòàííº, (ç)íàä ùåäðèõ 

ëèï ùåäðóé ìåí³ ïðî êîíåé... (Á. Ñòåëüìàõ) 2. Âîíè – öå 
íàø³ â³÷í³ áàòüêî-ìàòè, (ç)ï³ä Êèºâà, (ç)íàä áåðåãà Äí³ïðà. 
(Á. Ñòåëüìàõ) 3. (Íà) çóñòð³÷ ñîíöå ã³ìí ñâ³é ëëº... (Ï. Òè-
÷èíà) 4. (Íà) (â)(êîëî) ë³ñ, à ïåðåä íàìè ñàì Äí³ïðî. (Ï. Òè-
÷èíà) 5. Âóçüêèé ãëèáîêèé Ïðóò áëèñíóâ (â) ðåøò³ ç(çà) 
ïðèáåðåæíèõ âåðá, à ïî(ï³ä) ãîðàìè çàçåëåí³â ðîçê³øíèé 
êèëèì âèíîãðàäíèê³â. (Ì. Êîöþáèíñüêèé)

Ïðîàíàë³çóéòå íàïèñàííÿ ÷àñòêè íå ç ð³çíèìè ÷àñòèíàìè ìîâè. 

Íå íàâèñòü; íå ì³÷íèé; íå ãàðàçä; íå àáèÿêèé; íåìîæíà; 
íå áîÿçêèé; íå íà÷åáòî; íåçàéíÿòèé ñïðàâàìè; íå ëþáîâ; 
íåç’ÿñîâàíå äîñ³ ïèòàííÿ; íå ìîâáè; íå çàâæäè.

• Ïðàâîïèñ ÷àñòêè íå â³äïîâ³äàº íîðìàì îðôîãðàô³¿.
 À. Òàê   Á. Í³

• Çàïèø³òü ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü.

4 (ïî 0,5 á. çà 
êîæíå ïðà âèëü
íî ñêëàäåíå ñëî
âîñïîëó÷åííÿ)

10. 5 (ïî 1 á. çà 
êîæíå ïðà âèëü
íî ñêëà äå íå 
ðå÷åííÿ; 1 á. 
çà ãðàìîòí³ñòü)

1 (çà óìîâè 
ïðàâèëüíî¿ 
â³äïîâ³ä³)

Ïîäàí³ ñëîâà ââåä³òü ó ñëîâîñïîëó÷åííÿ òàê, ùîá â îäíîìó 
âèïàäêó âîíè âæèâàëèñÿ ÿê ïðèéìåííèêè, à â äðóãîìó – ÿê 
ïðèñë³âíèêè àáî ³ìåííèêè ç ïðèéìåííèêàìè.

Çáîêó, çñåðåäèíè, â ðåçóëüòàò³, âíàñë³äîê.

Ñêëàä³òü ³ çàïèø³òü ðå÷åííÿ ç ïîäàíèìè ñëîâàìè òà 
ñïîëó÷åííÿìè ñë³â.

×èìàëî – ÷è ìàëî, òîæ – òî æ, àí³çàùî – àí³ çà ùî, 
àâæåæ – à âæå æ.

Çàïèø³òü, ðîçêðèâàþ÷è äóæêè. 
Àáè (êîëè), òàê (òî), àáè (õòî), í³ (ñê³ëüêè), à (âæå) æ, 

àä (æå), â (ì³ðó) òîãî (ÿê), ò³ëüêè (ùî), ùî (æ) äî, êàçíà 
(ùî), áóäü (ùî), ò³ëüêè (íî), òîìó (òî), öå (á) òî, íà÷å (á) 
òî, ìîâ (áè), à (í³) æ, ÿê (îò).

9 (ïî 0,5 á. 
çà êîæíå 
ïðàâèëüíå 
íàïèñàííÿ)

9.

Çàâäàííÿ
¹  
ï/ï Áàëè

11.

10 (8 á. çà çì³ñò 
³ ïðàâèëüíó ïî
áó äîâó òåêñòó; 
2 á. çà ãðà
ìîòí³ñòü) 

Ñêëàä³òü ³ çàïèø³òü òâ³ð-ðîçäóì çà ³äåºþ ïðî÷èòàíîãî 
òåêñòó (12-15 ðå÷åíü).

12.
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 § 58. Ïîâòîðåííÿ â ê³íö³ ðîêó

Ïðî÷èòàéòå óðèâîê. ßêîãî â³í ñòèëþ? ßêèé òèï ìîâëåííÿ â íüîìó ïðîâ³äíèé? Äîâåä³òü.
Îäðàçó æ çà âèáàëêîì íà ïàãîðá³ ïî÷èíàëîñÿ ÿêåñü ì³ñòå÷êî: ÷åïóðí³, 

âèñòåëåí³ áðóê³âêîþ âóëèö³, á³ë³ áóäèíî÷êè â íåâåëè÷êèõ ïîæîâêëèõ 
ñàäêàõ, äàë³ – ãðèáîê âîäîêà÷êè, êëóá÷àñò³ äèìè ïîíàä íåþ; òîíåíüêî é 
êîðîòêî ñâèñíóâ ïàðîâîç... Êëèìêî àæ çóïèíèâñÿ, ðîçãóáëåíèé ³ çëÿêàíèé: 
÷è íå ïðèáëóêàâ îöå â³í, êðóæëÿþ÷è íåçíàéîìèìè äîðîãàìè, íàçàä, íà ñâîþ 
ñòàíö³þ. Òàê í³ æ, í³. Àäæå ¿õíþ âîäîêà÷êó çâàëèëî áîìáîþ, à òóò ö³ëà. 

(Ãð. Òþòþííèê)

  Çíàéä³òü ³ âèïèø³òü ïî îäíîìó ïðèêëàäó âñ³õ ñàìîñò³éíèõ ÷àñòèí ìîâè, âêëþ÷àþ÷è 
ä³ºïðèêìåòíèê ³ ä³ºïðèñë³âíèê, à òàêîæ ïî îäíîìó ïðèêëàäó âñ³õ ñëóæáîâèõ ÷àñòèí 
ìîâè.

  ßêîþ ÷àñòèíîþ ìîâè º ñëîâî ÷è â òåêñò³? Àäæå âîíî ìîæå áóòè ñïîëó÷íèêîì ³ 
÷àñòêîþ.

Óñ³ íàâåäåí³ íèæ÷å ñëîâà çà ñâî¿ì çíà÷åííÿì ïîâ’ÿçàí³ ç ä³ºþ. Àëå ÷è âñ³ âîíè º 
ä³ºñëîâàìè? Çà ÿêèìè îçíàêàìè ñåðåä íèõ òðåáà âèä³ëèòè ñàìå ä³ºñëîâà? ßêó ôîðìó 
ä³ºñëîâà ñë³ä ââàæàòè ïî÷àòêîâîþ? ßêèìè ÷àñòèíàìè ìîâè º âñ³ ³íø³ ñëîâà? 
Âèõîäèòè, ðîñòè, ïåðåõ³ä, ñõîäæåííÿ, âè¿çä, ïîäâî¿òè, á³ãòè, ãîâîðèòè, 

á³ã, ÷óòêà, ïîòðî¿òè, â÷åííÿ, äâî¿òèñÿ, áåðåãòè, çáåðåæåííÿ, ñï³âàòè, ñï³â, 
ëþáèòè, ïåðåêîíàííÿ.

Ïðèãàäàéòå, ÿê³ ä³ºïðèêìåòíèêè ìàþòü ñóô³êñ ë? Ðîçêàæ³òü ïðî íèõ. Çíàéä³òü ó 
âïðàâ³ 1 òàêèé ä³ºïðèêìåòíèê. Íàâåä³òü ïðèêëàäè ïîä³áíèõ, ââåä³òü ¿õ ó ñëîâîñïîëó÷åííÿ 
òà ñêëàä³òü ç íèìè äâà ðå÷åííÿ.

ßê³ ç ä³ºñë³âíèõ ôîðì íåçì³íí³, ÿê³ â³äì³íþþòüñÿ çà â³äì³íêàìè, à ÿê³ çì³íþþòüñÿ òàê, 
ÿê öå âëàñòèâî ò³ëüêè ä³ºñëîâàì? Çíàéä³òü â ðå÷åííÿõ òàê³ ôîðìè.
Âîäó âæå íàáðàíî... à ç-çà Ìàêàðîâî¿ õàòè âèêî÷óâàëàñÿ õìàðà, âêðè-

âàþ÷è ãàëÿâèíó ïåðåä÷àñíèìè ñóò³íêàìè. Êðåñíóëà áëèñêàâêà, òîðîõíóâ 
ãð³ì... Ñêàæåí³þ÷èé â³òåð òîðãèêàâ âîð³òüìè...

(За Ãð. Òþòþííèêîì)

Âñòàíîâ³òü ñèíòàêñè÷íó ðîëü ³íô³í³òèâà – ÷ëåíà ðå÷åííÿ – ó ïîäàíèõ ïðèêëàäàõ.
1. Ïîçè÷èòè – òî íå âêðàñòè. 2. Íàì ïðèíåñëè íàêàç â³äñòóïàòè. 3. Íàì 

íàêàçàëè â³äñòóïàòè. 4. Áàòüêî ïî¿õàâ êîñèòè òðàâó. 5. Êëèìêî ïî÷àâ îä³ãð³-
âàòè íîãè. 6. Êðàùå ç ðîçóìíèì çãóáèòè, í³æ ç äóðíåì çíàéòè.

  Çðîá³òü àíàë³ç âèä³ëåíèõ ä³ºñë³â çà áóäîâîþ. ×îìó ôîðìîòâîð÷èé ñóô³êñ -òè 
íåïðàâèëüíî ââàæàòè çàê³í÷åííÿì?

Ïðî÷èòàéòå óðèâîê ç îïîâ³äàííÿ Ãðèãîðà Òþòþííèêà «Êëèìêî».
– Î! – äèâóâàâñÿ äÿäüêî, ðîçãèíàþ÷èñü íàä ñòîëîì. – À öå ùî? Òðåáà 

áóëî íàïèñàòè «õîëîäíî», à â òåáå «õîõîëîäíî»...
Êëèìêî íà òå çí³÷åíî îäêàçóâàâ:
– Òî â ìåíå ï³ñëÿ âåëèêî¿ ïåðåðâè ðóêè äóæå ïîìåðçëè, îò âîíî é õî-

õîêíóëî.















146

Äÿäüêî, âäîâîëåíèé, ùî çíàéøîâ ïîìèëêó, â³äêëàäàâ çîøèòè ³ áðàâñÿ 
äî þøêè.

– Àé äîáðà æ, – õâàëèâ, ëåäü â³äñüîðáóþ÷è ç ëîæêè.
– Ó-ó-ó, òàêî¿ íå âñÿêà é êóõàðêà çâàðèòü. Â³çüìè æ îòàì ó ñêðèíüö³ 

ãîñòèíåöü.

  Çíàéä³òü ïðèñë³âíèêè. ßê³ ç íèõ óòâîðèëèñÿ â³ä ïðèêìåòíèê³â?
  Íàçâ³òü óñ³ ñëóæáîâ³ ÷àñòèíè ìîâè. 
  Îäíàêîâèìè ÷è ð³çíèìè áóäóòü ôîðìè ä³ºïðèêìåòíèê³â ³ ä³ºïðèñë³âíèê³â, óòâîðåí³ 

â³ä ä³ºñë³â ïåðåïèñàòè ³ ïåðåïèñóâàòè. Óòâîð³òü ¿õ. Äîâåä³òü ñâîþ äóìêó.
  Ïðîêîìåíòóéòå âæèâàííÿ ðîçä³ëîâèõ çíàê³â.

Ïðî÷èòàéòå òåêñò.
Áàãàòî ïðèêìåò ïîâ’ÿçàíî ç ðîñëèíàìè. Íèí³ âæå (íå)çàïåðå÷íî äîâåäåíî 

íàóêîþ ùî (ïî)íàä ÷îòèðèñòà ïðåäñòàâíèê³â ôëîðè (ïî)ñâîºìó ðåàãóþòü 
íà çì³íó ïîãîäè. ¯õ òàê ³ íàçèâàþòü «ðîñëèíè-áàðîìåòðè». Â³çüìåìî äëÿ 
ïðèêëàäó çâè÷àéíó ïàïîðîòü. ßê(ùî) â í³é ñêðó÷åíå (äî)íèçó ëèñòÿ – ñïî
ä³âàéñÿ íà ñîíÿ÷íèé äåíü, à âèïðîñòàíå – (íå) çàáóäü ïðèõîïèòè ³ç ñîáîþ 
äîùîâèêà. Ïðèäèâ³òüñÿ ³ äî æîâòî¿ àêàö³¿: ÿê(ùî) ¿¿ êâ³òè ñèëüíî ïàõòÿòü 
³ íàä íèìè â’þòüñÿ êîìàð³ – áóòè (íå)ãîä³.

(Â. Ñêóðàò³âñüêèé)

  Äî âèä³ëåíèõ ñë³â äîáåð³òü ñèíîí³ìè.
  ßê³ ðîñëèíèáàðîìåòðè âàì â³äîì³? Ðîçêàæ³òü.
  Ñïèø³òü, ðîçêðèâàþ÷è äóæêè ³ âñòàâëÿþ÷è ïðîïóùåí³ ðîçä³ëîâ³ çíàêè. Ïîçíà÷òå 

îðôîãðàìè. 
  Ó äâîõ îñòàíí³õ ðå÷åííÿõ âèçíà÷òå, ÿêîþ ÷àñòèíîþ ìîâè º êîæíå ñëîâî.

Íàïèø³òü òâ³ðì³í³àòþðó çà ïîäàíèì ïî÷àòêîì.
Áóâ ÷àñ íàäâå÷³ðíüî¿ ïðîçîðîñò³, êîëè ñòåï áóçêîâ³º, íàëèâàºòüñÿ ñè-

íÿâîþ ³ çð³äêà äå-íå-äå âæå çàïàëþº ç³ðî÷êè âîãí³â. Ùå âèäíî äàëåêî, âñå 
ïîâèòå â ì’ÿê³, ïàñòåëüí³ òîíè. Äîáðå ðîçãëåäèø ³ ñèëóåò êîìáàéíà äåñü àæ 
íà âèäíîêðóç³, ³ øëåéô ïèëþêè, ùî äîâãî òîíå âïðîäîâæ ïîëüîâîãî øëÿõó, 
äå ïðîì÷àëè – çåðíîâîçè...
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I. Óêðà¿íà, Ìîëäîâà 
îäíàêîâî ëþái ìåíi

«Не забувай свій рідний край», «Кожному мила 
своя сторона», «За рідний край хоч погибай», – так 
народ висловлюється про рідну землю, найдорожчу 
для людини. Про це дуже гарно написав відомий 
український поет Василь Симоненко:

Можна вибрать друга і по духу брата, 
Та не можна матір рідну вибирати,
За тобою завше будуть мандрувати
Очі материнські і білява хата.
.........................................................
Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину.

Батьківщина уособлюється в уяві людини в 
образі вогника рідної хати, батьківського порога, 
материнської колиски, босоногого дитинства. Всі 
ці спогади незабутні. Про них з щасливою радістю 
і трепетним болем людина згадує все своє життя.

Із них для кожної людини і починається бать
ків щина. А у кожного з вас їх дві: Україна і Молдова. 

І, мабуть, важко віддати якійсь перевагу. Україна і Молдова дуже схожі між 
собою. Це край із чарівною природою, працьовитими і благородними людьми, 
багатою старовинною культурою.

Нелегкою і часто трагічною була історія українського народу. Віками 
він не мав справжньої свободи, про яку завжди мріяв, перебуваючи під гнітом 
татаро-монгольського іга, польської шляхти. Та народ не корився, протестував, 
боровся, виплекавши в своєму лоні справжніх борців за соціальне і національне 
визволення. Не легшою була доля і народу Молдови, який віками боровся за свою 
незалежність. 

Не кращою стала доля українського та молдовського народу і в XX сто-
літті. Вони пройшли крізь страхіття першої світової та громадянської воєн, 
пережили небувалі у світі голодомори, жахливі репресії, фашистську навалу, 
чорнобильську трагедію і лише на початку 90-х років почали будувати свої 
незалежні держави. Тому кожен з вас повинен любити і Молдову, і Україну, бо 
перша – це край, де ти народився і живеш, а друга – це земля, рясно полита 
кров’ю твоїх дідів і прадідів. 
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Україна
(Народна легенда)

Якось Бог вирішив наділити дітей світу талантами. Французи вибрали 
елегантність і красу, угорці – любов до господарювання, німці – дисциплі-
ну і порядок, діти Росії – владність, Польщі – здатність до торгівлі, італій-
ські одержали хист до музики...

Обдарувавши усіх, підвівся Бог зі святого трону і раптом побачив у ку-
точку дівчину. Вона була боса, одягнута в вишивану сорочку, руса коса пере-
плетена синьою стрічкою, а на голові багрянів вінок з червоної калини.

– Хто ти? Чого плачеш? – запитав Бог.
– Я – Україна, а плачу, бо стогне моя земля від пролитої крові і пожеж. 

Сини мої на чужині, на чужій роботі, вороги знущаються з удів та сиріт, у 
своїй хаті немає правди й волі.

– Чого ж ти не підійшла до мене скоріш? Я всі таланти роздав. Як же 
зарадити твоєму горю?

Дівчина хотіла вже йти, та Бог, піднявши правицю, зупинив її.
– Є у мене неоціненний дар, який уславить тебе на цілий світ. Це – 

пісня.
Узяла дівчина Україна дарунок і міцно притиснула його до серця. По-

клонилась низенько Всевишньому і з ясним обличчям і вірою понесла пісню 
в народ.

Любов Забашта

Вічне джерело
До щему у серці, до терпкого солодкого щему
Я кохаю Вкраїну, омиту прозорим дощем,
Її грози весінні, листопади осінні,
Коли сиві дуби покриті багряним плащем.
І степи, і діброви, і зорі, і роси,
І беріз тонконогих розплетені коси,
І калини у лузі розсипаний жар,
І тополі у полі на широкім роздоллі,
Ніби сестри зелені, стрункі, світлочолі,
Що, немов обеліски, сягають задумливих хмар.
Я такою з дитинства тебе, Україно, пізнала,
Коли йшла чередничкою в рідні поля золоті...
Голубами злітали у полі димки від вокзалу,
Ніби звали мене у незвідані далі оті.
Мріли скіфські могили... А он ті, то шапками козацькими
Насипали колись земляки-запорожці... Німій...
Ти – вкраїнка, гордись, вдарить спогад у серце зненацька,
На коліна впади і дихнути від щастя не смій.
А то ленти вдягни, вишиванку, намисто і маки
І піди у степи, волошкові пісні наслухай!
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Тільки ворог жада, щоб були всі народи однакі,
Ти – вкраїнка, радій, Україну у спадок приймай.
І таку, як була ти, – у січах, у вічній тривозі,
Коли дух непокори ти лишила грядущим вікам,
Коли долю твою ще везли на чумацькому возі,
І таку, як ти є, – я нікому тебе не віддам.
Все, що в серці несу, у твоїх я дістала глибинах.
Ти мені і любов, і пісенність, як ненька дала.
Я живу і співаю, бо живе і співа Україна,
Бо припала вустами до дзвінкого твого джерела.

Григоре Вієру

Мій край
(Пісня)

Як збаву, шлють країни
В нас найсолодші в світі –
Своїх пісень мотив.
Хлібина в рушнику.

Та рідний край єдиний
Черешні в зелен-вітті,
Навік мене скорив.
Вода у рівчаку.

Живу його красою,
Садів квітуча повідь,
Цілющі п’ю пісні.
Легка, хоч дальня, путь.

Живицею, росою
І сніг теплішим навіть
Вони ряхтять мені.
Мені здається тут.

(Переклад Т. Коломієць) 

Думаємо і відповідаємо

	 	Які	ще	легенди,	перекази,	народні	прислів’я	про	Молдову	та	Україну	ви	знаєте?

	 	Які	народні	символи,	що	уособлюють	рідний	край,	вживає	Любов	Забашта	у	вірші	«Вічне	
джерело»?

	 	Розкажіть,	що	ви	знаєте	про	трагічну	долю	українського	і	молдовського	народу	в	мину-
лому.	В	яких	творах	про	це	говориться?	Підготуйте	повідомлення.

	 	Які	почуття	у	вас	викликає	поезія	Г.	Вієру	«Мій	край»?

	 	Вивчіть	напам’ять	один	з	віршів	про	Молдову	і	Україну,	який	вам	найбільше	сподобався.	
Текст	доберіть	самі.



151

II. Ï³ñåííà òâîð÷iñòü 
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó

Пісня – найпоширеніший жанр усної народної творчості.
Народні пісні мають для нас велике значення тому, що вони 

тісно пов’язані з життям народу. У прекрасних піснях виспівував 
народ журбу матері над колискою дитини, щиру любов молодечу, 
терпіння зрадженої дівчини, жаль батька – матері, що дають свою 
дитину в чужі руки на непевну долю, горе жінки, що її чоловік-нелюб 
зневажає або недобра свекруха поневіряє, бідування вдови. Усе це 
людське життя від колиски до могили зі своїми турботами і радо-
щами, мов у дзеркалі, відбилося у наших народних піснях. Не раз 
матері й дівчата аж плачуть, співаючи жалібні пісні про розлуку 
милого з милою, про молодого козака чи жовніра, що пішов на війну 
та вже не вернувся.

Деякі пісні походять з глибокої 
ста рини, з тих давніх часів, коли наші 
предки віддавали божу честь силам 
при роди і небесним тілам: сонцю, міся-
цеві, громові, як на це вказують наші 
колядки, щедрівки, веснянки. Є в нас 
багато та ких пісень, в яких гово риться 
про походи воєнних дружин у далекі 
краї, про напа ди татарів і тур ків, про 
війни козаків з поляками, про панщину, 
про рекрут чину. Усі ці пісні говорять, 
хто ми.

Отже, бачимо, що народні пісні – 
це не пуста забавка молодого віку: у 
народних піснях народ розповів про своє 
сучасне і минуле життя, про те, що 
його тішить і гнітить, розкрив у них 
усю свою душу. Пісня – бездонна душа 
українського народу, бо відомо: який 
народ, такі й його пісні. Фольклористи 
відзначають, що пісенна класика укра-
їнського народу налічує більше 300 ти-
сяч пісень. Один з героїв Юрія Яновсь-
кого висловився, що можна прожити до 
глибокої старості – й на кожен день 
знайдеться нова пісня. Ось яке у нас 
безмежжя цих народних скарбів!
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Ліричні пісні 

Ліричні пісні розподіляються на суспільно-побутові та родинно-побутові.
До суспільно-побутових ліричних пісень належать пісні про кріпацтво, 

наймитування, заробітчанство, рекрутчину. До них належать також пісні з 
козацького та стрілецького життя, про чумакування. У них змальовано 
картини тяжкого становища народних мас, любов народу до свободи, його 
віру в краще майбутнє.

Найбільшу групу серед ліричних пісень становлять родинно-побутові 
пісні (про кохання, родинне життя, колискові).

У піснях про кохання з душевним трепетом співається про найкращі 
людські почуття, про вірність у подружньому житті, про розлуку закоханих.

Надзвичайним ліризмом і високою поетичністю відзначаються колис-
кові пісні, у яких виражені материнська любов і ласка, щирі побажання 
дитині.

Значну частину ліричної пісенної спадщини українського народу ста-
новлять жартівливі пісні. У них у дотепній формі розповідається про цікаві 
пригоди з людського життя, висміюються хвальковиті люди-ледарі, з жартом 
описуються родинні взаємини чоловіка й жінки, свекрухи й невістки.

«Українська народна пісенність – дорогоцінне надбання поетичного 
генія трудового народу, нев’януча окраса його духовної культури», – писав 
Олександр Дей.

Коло млина, коло броду
Коло млина, коло броду
Два голуби пили воду.
Вони пили, вуркотіли,
Ізнялися, полетіли.
Ізнялися, полинули,

Крилечками стрепенули.
Крилечками стрепенули,
Про кохання спом’янули!
Тому горе, що кохає, –
З стремен ніжок не виймає!

Ой летіла горлиця 
Ой летіла горлиця через сад,
Через сад, гей!
Розпустила пір’ячко на ввесь сад,
Гей, на ввесь сад!
Ой хто ж теє пір’ячко ізбере,
Ізбере, гей!
Отой мене, молодую, забере,
Гей, забере!
На курочці пір’ячко в один ряд,
В один ряд, гей!
Любімося, серденько, в один лад,
Гей, в один лад!

Ой хто ж теє пір’ячко ізбере,
Ізбере, гей!
Отой мене, молодую, забере,
Гей, забере!
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Чумаче, чумаче, чого зажурився?
– Чумаче, чумаче, чого зажурився?
Чи воли пристали, чи з дороги збився?
– Воли не пристали, ні з дороги збився.
Того зажурився – без долі вродився.
Весь вік у дорозі марно літа трачу,
Ні жінки, ні діток ніколи не бачу.
Темна моя хата, чорне моє поле,
А діти без батька голодні та голі.
Як в будень, так в свято одно тільки знаю:
Ярма нариваю, воли запрягаю.
В далеку дорогу вічно поспішаю.

Вівці, мої вівці
Вівці, мої вівці,
Вівці та отара,
Хто ж вас буде пасти,
Як мене не стане? Гей, гей!
Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду,
Як мене не стане, гей!
Гей, пасіться, вівці,
Де високі гори.
Я піду до Ксені,

Де чорнії брови, гей, гей!
Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду,
Де чорнії брови, гей!
Сама Ксеня вийшла,
Файна моя чічка,
Просидів я з нею
До темної нічки, гей, гей!
Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду,
До темної нічки, гей!

Ой ти, коте, коточок!
Ой ти, коте, коточок!
Не ходи рано в садочок,
Не полохай дівочок,
Нехай зов’ють віночок
Із рутоньки, із м’ятоньки,
З хрещатого барвіночку,
З запашного василечку.
Ой спи, дитя, до обіду,
Покіль мати з міста прийде
Да принесе три квіточки:
Ой первую зросливую,

А другую сонливую,
А третюю щасливую.
Ой щоб спало, щастя знало,
Ой щоб росло, не боліло,
На серденько не кволіло.
Соньки-дрімки в колисоньки,
Добрий розум в головоньки,
А рісточки у кісточки,
Здоров’ячко у сердечко,
А в роточок говорушки,
А в ніженьки ходусеньки,
А в ручечки ладусеньки.

Ой там, на товчку, на базарі
Ой там, на товчку, на базарі,
Жінки чоловіків продавали,
Як прийдеться до ладу,
То я свого поведу та й продам.
Із лик мотузок ізсукала,

Взяла свого милого залигала
Та й повела на базар,
До терниці прив’язала.
Як наїхало торгувальниць,
Як наїхало купувальниць.
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Стали думать і гадать,
Що за цього мужа дать.
А за цього мужа треба дати,
А за цього мужа треба дати:
Пару коней вороних 
Ще й сто рублів золотих.
Ой стала я, подумала:
З кіньми треба возиться,

З грошми треба носиться,
А мій милий, чорнобривий,
До роботи не лінивий,
Він для мене знадобиться.
Він насіє, наоре,
Ні для кого, для мене,
Ти мій милий, серденько,
Пожалію я тебе.

Думаємо і відповідаємо

	 	Які	ліричні	пісні	подобаються	вам?	Які	з	них	люблять	співати	у	вашій	родині?
	 	Які	ви	знаєте	суспільно-побутові	пісні?	Про	що	в	них	розповідається?
	 	Використовуючи	слова	з	тексту	пісні	«Чумаче,	чумаче,	чого	зажурився»,	розкажіть	про	
нелегку	чумацьку	долю.	Знайдіть	у	пісні	епітети,	порівняння,	повтори.	Поясніть	їх	роль	у	
творі.

	 	Яка	провідна	думка	ліричних	пісень	«Коло	млина,	коло	броду»,	«Ой	летіла	горлиця»?	
В	яких	словах	вона	виражена?	

	 	Визначте	основну	думку	ліричної	пісні	«Вівці,	мої	вівці».	Чи	подобається	вам	ця	пісня?
	 	Розкажіть	близько	до	тексту,	які	побажання	висловлює	мати	дитині	у	колисковій	«Ой	ти,	
коте,	коточок!»	Які	особливості	колискових	пісень	ви	помітили?

	 	Назвіть,	які	жартівливі	пісні	ви	знаєте,	які	з	них	вам	найбільше	сподобались	і	чим	саме.	
Спробуйте	інсценізувати	деякі	з	них:	«Ой	там,	на	товчку,	на	базарі»	та	інші.

	 	Продовжіть	порівняння,	які	вживаються	в	українських	ліричних	піснях:	«Стояв	старий	з	
молодою...»,	«Бо	ми	такі	паровані...».

	 	Назвіть	найвідоміших	піснярів-композиторів	Молдови	й	України	та	їх	пісні.

Український народний романс

Пісня-романс – переважно сольна лірична пісня інтимного характеру, 
що виконується під супровід музичного інструменту. Характерними особли-
востями цього жанру є глибоке відображення почуттів та настроїв людини, 
наспівна мелодія.

Пісня-романс зароджується в Україні приблизно в другій половині 
XVIII ст. Ранніми зразками українського романсу можна вважати деякі 
пісні на слова Григорія Сковороди. Найбільше романсів створено народом на 
слова Тараса Шевченка. У них розкривається туга поета за рідним краєм, 
вболівання за його долю («Думи мої»), зачарованість картинами рідної при-
роди («По діброві вітер виє», «Зоре моя вечірняя») тощо.

В наш час продовжує розвиватися цей народнопісенний жанр.
Згадаймо такі романси, які стали справді народними: «Пісня про руш-

ник» (сл. Андрія Малишка, муз. Платона Майбороди), «Марічка» (сл. Ми-
хайла Ткача, муз. Степана Сабадаша), «Два кольори» (сл. Д. Павличка,  
муз. Олександра Білаша).
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Котилися вози з гори
(сл. і муз. Марусі Чурай)

Котилися вози з гори, та в долині стали,
Любилися, кохалися, та вже перестали.
Любилися, кохалися, що мати не знала,
Прийшлось тепер розійтися, як та чорна хмара.
Котилися вози з гори, поламались спиці.
А вже ж мені не ходити на ті вечорниці.
Котилися вози з гори, поперевертались,
Любилися, кохалися, та й навік розстались...

Стоїть явір над водою
(сл.народні, муз. Семена Гулака-Артемовського)

Стоїть явір над водою, в воду похилився.
На козака пригодонька, – козак зажурився.
Не хилися, явороньку, ще ти зелененький!
Не журися, козаченьку, ще ти молоденький!
Не рад явір хилитися, – вода корінь миє,
Не рад козак журитися, да серденько ниє!
Ой поїхав в Московщину козак молоденький,
Оріхове сіделечко і кінь вороненький.
Ой поїхав в Московщину да там і загинув,
Свою рідну Україну навіки покинув.
Казав собі насипати високу могилу,
Казав собі посадити в головах калину:
– Будуть пташки прилітати калиноньку їсти,
Будуть мені приносити од родоньку вісті.

Чом, чом, чом, земле моя
(сл. Костянтини Малицької, муз. Дмитра Січинського)

Чом, чом, чом, земле моя,
Так люба ти мені,
Так люба ти мені?
Чом, чом, чом, земле моя,
Чарує так мене
Краса твоя?
Чим, чим, чим манить мене 
Пташні твоєї спів,
Пахучий цвіт лісів?
Чим, чим, чим манить мене
Вода річок твоїх,
Що тут пливе?

Тим, тим, тим, дитино, знай,
Що тут ти вперше світ
Уздріла в цвіті літ.
Тим, тим, тим, дитино, знай,
Що води ці й ліси –
Твій рідний край.
Тут, тут, тут діди твої
Пролили кров свою
За віру й свободу!
Тут, тут, тут усі твої
Найближчі серденьку
І дорогі.
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Думаємо і відповідаємо 

	 	Чим	пісня-романс	відрізняється	від	звичайної	ліричної	пісні?
	 	Які	романси	на	слова	Тараса	Шевченка	ви	знаєте?
	 	Назвіть	романс	на	слова	Михайлa	Петренка,	муз.	Людмили	Александрової;	український	
романс	на	слова	Володимира	Самійленка,	муз.	Кирила	Стеценка.

	 	Дізнайтесь	з	додаткової	літератури,	зокрема	з	книги	«Дівчина	з	легенди	Маруся	Чурай»,	
які	обставини	і	факти	з	особистого	життя	Марусі	Чурай	лягли	в	основу	створения	романсу	
«Котилися	вози	з	гори».

	 	Кого	з	сучасних	авторів	українського	та	молдовського	романсу	ви	знаєте?

Ö³êàâî çíàòè
Півтораста	років	тому	в	Петербурзі	«Литературная	газета»	видрукувала	

«Черные	очи»	Євгена	Гребінки,	яким	судилося	полонити	світ.	Де	ж	зустрів	автор	
«очи	черные,	очи	страстные»,	у	жертву	яким	віддав	усе	найкраще	й	найдорожче?	
А	полонила	юного	Гребінку	красуня	Мар’яна,	сестра	друга	по	навчанню	в	Ніжин-
ській	гімназії	вищих	наук.

Романси	Євгена	Гребінки,	мережані	українською	та	російською	мовами,	
клали	на	музику	О.	Аляб’єв,	Г.	Ломакін,	М.	Лисенко.	Та	невідомо,	хто	дібрав	
мелодію	до	«Черных	очей».	Однак,	це	не	завадило	стати	їм	невмирущими.	Най-
поширенішою	є	нотна	фіксація	«фольклоризованої	пісні»	в	інтерпретації	Федора	
Шаляпіна.

«Циганський	романс»,	як	помилково	називають	іноді	«Очи»,	чарує	ніжністю	
і	смутком	людей	усіх	континентів.

Народні балади

Балада – це слово походить від грецького «рухатися», від якого утво-
рене і латинське «танцюю».

Балади виникли як пісні до танцю. Поступово словесний текст разом з 
мелодією відділялися від танцю, і балада стала одним із видів народних 
пісень, в яких зображувались героїчні або незвичайні фантастичні події 
переважно трагічного характеру, через які відтворювались гострі пережи-
вання дійових осіб.

Народні балади близькі до 
історичних пісень...Але якщо в 
історичних піснях на першому 
місці – правдиве відображення 
конкретної події чи конкретно-
го героя, то в баладі основним 
є висловлення глибоких пере-
живань, викликаних цими по-
діями.

До найдавніших належать 
балади, в яких розкриваються 
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поетичний світогляд нашого народу, його міфологічні уявлення, світ його 
фантазії і розуміння природи. Найпоширенішим мотивом у таких баладах 
є перетворення людини в рослину, тварину, птаха. У цій групі балад змальо-
вуються взаємини між батьками і дітьми, братами і сестрами, змальову ються 
почуття кохання і ненависті, образи й ревнощі. Є балади про гордих укра-
їнок, що не підкоряються насильству, готові прийняти смерть, але не жити 
з нелюбом, не заплямувати дівочої честі й гідності, як це бачимо в баладах 
«Бондарівна» та «Лимерівна».

Надзвичайно цікавими є балади, у яких змальовано козацьке життя, 
смерть козака на полі бою, трагічне становище українців в турецькому полоні.

Жанр балади став невід’ємною частиною української літератури. Його 
широко використовували Т.Шевченко («Причинна», «Тополя»), Левко Боро-
виковський («Маруся»). На основі сюжету народних балад написані такі 
відомі п’єси: «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці» М.Старицького, «Лиме-
рівна» П.Мирного, «Украдене щастя» І. Франка.

Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш
«Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?»
«Ой як мені, Дунаю, не смутному течи,
Що дно моє точуть студені криниці,
А посередині біла рибка мутить,
На версі Дунаю три роти стоють:
Перша рота турецька,
Друга рота татарська,
Третя рота волоська.
В турецькі ми роті шаблями шермують,
В татарські ми роті стрілками стріляють,
В волоські ми роті Штефан-воєвода,
В Штефанові роті та дівонька плачеть,
Та дівонька плачеть, плачучи, повідат:
„Штефане, Штефане, Штефан-воєвода,
Альбо мене пуйми, альбо мене лиши!”
А што ми одречет Штефан-воєвода: 
„Красна дівонице, пуйміл би я тебе,
Пуйміл би я тебе, неровная ми єс!”
Што рекла дівонька? „Пусти мене, Штефане!
Скочу я у Дунай, у Дунай глибокий,
Ах хто мня достанет, то єго я буду”.
Не хто мя доплинул, красную дівоньку,
Доплинул дівоньку Штефан-воєвода.
І узял дівоньку за білую руку:
„Дівонько-душенько, миленька ми будеш”».

(XVI ст. – подається в реконструкції І. Франка)
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Побратався сокіл з сизокрилим орлом
Побратався сокіл з сизокрилим орлом:
«Ой, брате мій, брате, сизокрилий орле,
Покидаю тобі всі розкоші мої,
Всі розкоші мої, і діток маленьких,
А сам полечу у чужу сторону.
В чужу сторононьку шукать таланоньку.
Ой, як добре буде, то я й оженюся».
Літа сокіл літо, літа і другеє,
А на третє літо сокіл прилітає,
Сокіл прилітає і орла питає:
«Ой брате мій, брате, сизокрилий орле,
Де ж подівав ти всі розкоші мої,
Де ж подівав ти мої малі діти?»
«Твої всі розкоші у вогні згоріли,
Твої малі діти у гай полетіли;
Сіли твої діти на високім древі.
На якому древі – на колькому терні.
І їхали пани із чужої країни,
Древо ізрубали, соколят забрали,
Невірному царю гостинця подали».
«Бодай же тії пани та й
Древо ізрубали, соколят забрали,
Невірному царю гостинця подали».
«Бодай же тії пани та й не панували,
Що моїх діток в чужий край заслали!»

Ой чиє ж то жито, чиї ж то покоси
Ой чиє ж то жито, чиї ж то покоси,
Чия то дівчина розпустила коси?
Коси розпустила, гулять не ходила,
Молодого хлопця навік полюбила.
Проводжала мати сина у солдати,
Молоду невістку в поле жито жати.
Жала вона, жала, жала – не дожала
І до сходу сонця тополею стала...
Прийшов син до хати: – Здрастуй, рідна мати!
Де ж моя дружина, що не йде стрічати?
– Не питайся, сину, про свою дружину,
Бери топір в руки – рубай тополину. –
Як ударив вперше – вона й похилилась,
Як ударив вдруге – вона й попросилась:
– Не рубай, коханий, бо я – твоя мила,
На моєму листі спить твоя дитина. –
Ой чиє ж то жито, чиї ж то покоси?
Не спішіть, дівчата, розпускати коси.
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Ой не ходи, Грицю...
Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці,
Бо на вечорницях дівки чарівниці.
Котра дівчина чорнобривая,
Та чарівниченька справедливая.
У неділю рано зілля копала, 
А в понеділок переполоскала:
Прийшов вівторок – зілля зварила,
В середу рано Гриця отруїла.
Прийшов четвер, Гриценько вмер,
Прийшла п’ятниця – поховали Гриця.
У суботу рано мати дочку била:
«Нащо ти, доню, Гриця отруїла?»
«Ой мати, мати, жаль вваги не має,
Нехай же Гриценько двох не кохає,
Нехай не буде ні тій, ні мені,
Нехай достанеться сирій землі!
Оце тобі, Грицю, я так зробила,
Що через тебе мене мати била;
Оце тобі, Грицю, такая заплата – 
З чотирьох дощок темная хата!»

Що се в полі забіліло
Що се в полі забіліло,
Ой чи гуси, чи лебеді?
Тепер гуси не літають,
А лебеді не пливають –
Татарове полон женуть:
Один полон з жіночками,
Другий полон з дівочками,
Третій полон з діточками.
Стали кошом1 під Яришом
Та взяли сі паєвати2:
Дівка впала паробкові,
А тещенька зятенькові.
Взяв він єї попри3 коні.
Ой кінь біжить дорогою,
А тещенька терниною;
Назад себе поглядає,
Кровця сліди заливає,
Чорний ворон залітає,

1 Кіш –	військовий	табір,	обоз.
2 Сі паєвти	–	паєватися,	тобто	ділитися	між	собою.
3 Ппри –	при,	уздовж.
4 Привів-єм ті	(діал.)	–	привів	тобі.

Тоту кровцю іспиває.
Приїжджає він до двору:
«Вийди, вийди, татарочко,
Привів-єм ті4 невільницю, 
А до смерті робітницю».
А вона її та й завела,
Три роботи загадала:
Оченьками стадо пасти,
Рученьками кужіль прясти,
Ноженьками колисати.
Теща дитя колисала
І дитині приспівала:
«Люлю, люлю, татарчатко,
По доненьці унучатко!
Бодай стадо виздихало,
Бодай кужіль спопеліла,
Бодай дитя скаменіло!»
Учув тото вірний слуга:
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Чи чули ви, панєнонько,
Як вам кляла робітниця:
«Бодай стадо виздихало,
Бодай кужіль спопеліла,
Бодай дитя скаменіло!»
Ой побігла татарочка,
Бігла боса, без пояса
Та вдарила по личеньку
Свою рідну матіноньку!
«Ой ти, доню, моя доню!
Не тілько-м тя годувала,
По личеньку тя не била».
«Мамо ж моя старенькая,
По чім же сь мя іспознала,
Що сь мя доненьков назвала?»
«В неділю сь барвінок різала
Та й си пальчик відрізала,
І по тому-м тя спізнала».
«Мати моя, мила мати,
Скидай з себе тії лати,
Возьми дорогії шати,
Будеш з нами панувати!»
«Ліпші мої вбогі лати,
Ніж дорогі твої шати;
Я не хочу панувати,
Піду в свій край загибати».
«Слуги ж мої та й вірнії!
Пряжіть коні воронії,
Везіть мамку в єї краї!»

Ой був в Січі старий козак
Ой був в Січі старий козак, на прозвище Чалий, –
Вигодував сина Саву козакам на славу.
Не схотів же та той Сава козакам служити,
Відклонився до ляшеньків в Польщу паном жити.
Та схотів же та той Сава слави залучити,
Став козаків-запорожців по степах ловити.
Ой наш батько пан кошовий по козаках тужить:
Ой хто б піймав пана Саву, – сам йому послужить...
Каже Чалий: «Мого сина ніхто з вас не вловить,
Хіба Гнатко1 та Кравчина2 до себе підмовить.
Ой ти, Гнатку, ти, Кравчино, ти всі шляхи знаєш,

1 Гнатко –	Гнат	Голий.
2 Кравчна – тут:	помічник	Гната	Голого.
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А чом же ти мого сина в руки не піймаєш?»
Пан кошовий каже: «Гнатку! Як Саву не вловиш,
То сам же та за його голову положиш!»
Пішов Гнатко з Кравчиною Саву підмовляти,
Як не схоче з Польщі іти, то й смерті предати.
У дорозі зустрівсь литвин, став їх наставляти,
А як того пана Саву та у руки взяти.
«Візьмемо своєї землі в чоботи під ноги,
А щоб не знав та пан Сава нашої підмови».
Сидить Сава кінець столу та листоньки пише,
А Савиха молодая дитину колише.
Ой як скінче дрібних листів та й спатоньки ляже,
А щось йому під віконцем «добривечір» каже...
Ускочили гайдамаки у саму світлицю.
Ой як скочив та пан Сава із-за свого столу, –
Ухопили пана Саву за правую полу.
Ой кинеться та пан Сава до ясного меча, –
Ухопили пана Саву з-під лівого плеча.
Ухопиться та пан Сава за ясную зброю, –
Ой підняли пана Саву на три списи вгору...
Не досягнув та пан Сава до своєї булави, –
Положили пана Саву на дубовій лаві:
«Оце ж тобі, пане Саво, сукна-адамашки,
Що ти нажив, вражий сину, з козацької ласки!»

Думаємо і відповідаємо

	 	Які	балади	вам	відомі?	На	які	теми	вони	написані?

	 	З	яких	народних	балад	ці	рядки:	«У	неділю	рано	зілля	копала...»,	«Ліпші	мої	вбогі	лати,	
ніж	дорогі	твої	шати...»?

	 	У	якій	баладі	і	як	саме	відбилися	первісні	вірування	про	перетворення	людини	в	рослину?

	 	Яка	головна	думка	балади	«Ой	чиє	ж	то	жито,	чиї	ж	то	покоси»?	Доведіть,	що	ця	пісня	
належить	до	жанру	балади.

	 	В	який	спосіб	покинута	дівчина	прагне	повернути	любов	вродливого	парубка	за	баладою	
«Ой	не	ходи,	Грицю...»	Подумайте,	чи	можна	досягти	щастя	зрадою	і	злочином?

	 	Яке	враження	справила	на	вас	балада	«Дунаю,	Дунаю,	чому	смутен	течеш»?	Які	образні	
вислови	використані	в	ній	для	розкриття	змісту?

	 	Про	що	розповідається	в	баладі	«Що	се	в	полі	забіліло»?	Чи	раді	герої	цій	зустрічі?	Чим	
ви	можете	довести?	Чому	ж	мати	не	хоче	залишатися	разом	з	дочкою,	а	дочка	повер-
татися	у	рідні	краї?	Яка	роль	діалектизмів	у	баладі?

	 	Чому	твір	«Ой	був	у	Січі	старий	козак»	називаємо	баладою	?

	 	Хто	з	українських	письменників	використовував	у	своїх	творах	мотиви	народних	балад?	 
А	хто	звертався	у	своїй	творчості	до	цього	жанру?
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²²². Óêðà¿íñüêà ëiòåðàòóðà  
X²X ñòîëiòòÿ

Однiєю з особливостей української лiтератури є те, що вона як жодна 
iнша з лiтератур свiту нерозривно зв’язана з усною народною творчiстю. 
Ця особливiсть яскраво виявилася в кiнцi XVIII ст. з виходом «Енеїди» 
Івана Котляревського, написаної живою розмовною мовою народу. Цю поему 
справедливо називають енциклопедiєю побуту i звичаїв українцiв. У 40-х роках 
XIX ст., коли з’явився «Кобзар» Тараса Шевченка, нiби виплеканий з народних 
дум i пiсень, наша лiтература розквiтла, стала в ряд свiтових. Пiзнiше Іван 
Нечуй-Левицький плекав у своїй творчостi народне слово, а Іван Франко, наш 
великий Каменяр, надав йому мужнього, iнтелектуального, фiлософського 
звучання. Павло Грабовський розглядав своє поетичне слово як засiб боротьби 
(«Смiле слово – то наші гармати...»).

Нелегкою була доля письменникiв, якi жили i творили в XIX ст. Царизм 
їх переслiдував за вiльне слово, неодноразово саджав у тюрми (Івана Франка), 
вiдправляв на заслання (Тараса Шевченка, Павла Грабовського). Але нескореною 
була їхня муза. Про це свiдчить i громадянський подвиг Івана Нечуя-Левицького. 
Коли царський мiнiстр Валуєв у 1863 роцi видав указ про заборону українського 
друкованого слова, Нечуй-Левицький як виклик цьому указу пише свої твори 
рiдною мовою.

Тож вчитаймося у твори письменникiв XIX ст., якi, виступивши у лiтературi 
в такi тяжкi часи, зумiли збагатити золотий фонд нашої духовної культури.
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Тарас Шевченко

(1814–1861)

Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року в селi 
Моринцях, Звенигородського повiту на Київщинi (тепер Черкаська область) 
в родинi селянина-крiпака. 1829 року переїздить з паном Енгельгардтом 
до Вiльно, а 1831 року його вiддають учнем до живописних справ цехового 
майстра В. Ширяєва в Петербурзi. 

У 1838 роцi був викуплений з крiпацтва i став вiльним слухачем 
Академiї художеств у Петербурзi. 1840 року виходить збiрка його поезiй 
«Кобзар», яка поклала початок новому перiоду в iсторiї української 
лiтератури. Подорожує Україною (1843, 1845) в складi археографiчної 
комiсiї. Продовжує писати лiтературнi твори: iсторичну поему «Гайдамаки» 
(1841), драму «Назар Стодоля» (1843), поеми «Сон» (1844), «Кавказ», 
«Наймичка», вiршi «Заповiт», послання «І мертвим, i живим...» (1845) та 
iн., готує альбом художнiх полотен «Живописна Україна».

У 1846 роцi поет входить до таємної полiтичної організацiї – 
Кирило-Мефодiївського товариства, за участь у якiй та за революцiйну 
поезiю був заарештований навеснi 1847 року i вiдправлений на заслання 
iз забороною писати й малювати (солдатом в Орську фортецю, а потiм 
в Оренбург i Новопетровську фортецю на березі Каспiйського моря). 
У 1848 роцi брав участь в Аральськiй експедицiї. Повертається Тарас 
Григорович iз заслання лише в 1857 роцi. Здiйснює третю подорож в 
Україну (1859).

Шевченковi присвоюється звання академiка-гравера (1860). У цьому 
ж роцi виходить друге видання «Кобзаря».

10 березня 1861 року Тарас Шевченко помер у Петербурзi. Спочатку 
був похований на Смоленському кладовищi, потiм його тiло перевезено на 
Чернечу гору бiля Канева.

Народ свято шанує пам’ять про поета. У багатьох мiсцях йому 
встановлено пам’ятники, вiдкрито музеї, щорiчно в Українi, в Молдові 
i в усiх країнах свiту, де живуть українцi, вiдзначаються Шевченкiвськi 
днi. А за кращi твори в галузi лiтератури, журналiстики, мистецтва й 
архiтектури присуджуються Державнi премiї iм. Т.Г. Шевченка.

Öiêàâî çíàòè 
Перша	книга	Т.Г.	Шевченка	«Кобзар»	вийшла	в	свiт	через	два	роки	пiсля	

того,	як	його	викупили	з	крiпацтва.	Книга	мала	115	сторiнок.	Тираж	першого	ви-
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дання	«Кобзаря»	не	перевищує	1	000	примiрникiв.	Цiна	одного	примiрника	була	
1	карбо	ванець	срiблом.	Розiйшовся	«Кобзар»	дуже	швидко.

Останньою	прижиттєвою	книжкою	Т.Г.	Шевченка	є	«Буквар	пiвденноруський».	
Це	книга	навчання	грамотi	українською	мовою.	Вона	була	надрукована	наприкiнцi	
1860	року	тиражем	10	000	примiрникiв.	«Буквар»	мав	усього	24	сторiнки.	Але	
тут	були:	велика	i	мала	азбуки,	склади,	молитви,	рукописна	велика	i	мала	азбуки,	
таблицi	для	лiчби,	поетичнi	думи	та	народнi	прислiв’я.

Т.Г.	Шевченко	–	вiдомий	художник.	Його	мистецька	спадщина	налiчує	понад	
830	творiв.	Дослiдники	вважають,	що	майже	300	робiт	втраченi.

Про створення «Заповiту»
Заповiт, як вiдомо, – це висловлення останньої волi людини щодо май-

на, сiм’ї, тощо. Заповiт митця, письменника – це, як правило, лiричний 
твiр, в якому той висловлює народовi свої бажання не лише особистого, а й 
громадського, суспiльно-полiтичного характеру.

Свiй знаменитий «Заповiт» Шевченко написав на 31 роцi життя (вiдомо, 
що заповiт переважно пишеться на схилi вiку).

У груднi 1845 року Шевченко гостював на Переяславщинi. Тут вiн, 
простудившись, захворiв. 24 грудня стан його рiзко погiршав – запалення 
легенiв, тяжка недуга, яку тодi не часто вилiковували. Лiкар Козачков-
ський, приятель Тараса Григоровича, дiзнався про це i забрав поета до себе 
в Переяслав. І хоч лiкар зробив усе можливе, прийшла невесела думка, що, 
може, це останнi години життя. Так не хотiлось помирати! Стiльки хотiлося 
зробити для милої України, для визволення народу! І тодi народилося його 
останнє звернення до рiдного народу iз закликом порвати кайдани, щоб по-
будувати велику, вільну, нову сiм’ю, де б i його, поета, згадали «незлим 
тихим словом».

Отакi подiї спонукали Шевченка до написання «Заповiту». Але вiн ви-
явився не останнiм словом поета, бо Тарас Григорович перемiг свою хворо-
бу i продовжував творити далi. «Заповiт» же став улюбленим твором на-
роду, а згодом i народною пiснею. Музику до «Заповiту» Тараса Шевченка 
писало багато композиторiв, але найвiдомiшою стала мелодiя полтавського 
учителя Гордiя Гладкого, яку ми i зараз спiваємо. 

Заповiт
Як умру, то поховайте
Мене на могилi,
Серед степу широкого,
На Вкраїнi милiй,
Щоб лани широкополi,
І Днiпро, i кручi
Було видно, було чути, 
Як реве ревучий.
Як понесе з України

У синєє море
Кров ворожу... отойдi я
І лани, i гори –
Все покину i полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога.
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвiте
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Думаємо і відповідаємо

	 	Яке	враження	справив	на	вас	«Заповiт»?	Яке	мiсце	i	якi	слова	хвилюють	найдужче?
	 	Чи	постали	в	цей	час	якiсь	картини	у	вашій	уявi?	Якi	саме?
	 	Виразно	прочитайте	поезiю,	правильно	дотримуючись	логiчних	наголосiв	i	пауз:	спочатку	
тихо,	повiльно	i	лагiдно,	зi	смутком,	iнтимно-довiрливо.	В	кiнцi	першої	спареної	строфи	
голос	дужчає,	темп	швидшає.	Наступна	здвоєна	строфа	читається	неголосно,	але	схвильо-
вано,	пришвидчено,	останній	рядок	–	різко.	Перші	чотири	рядки	останньої	строфи	нешвид-
ко,	але	голосно,	заклично.	Заключнi	рядки	повiльнiше,	тихіше,	але	урочисто,	пiднесено.

	 	Якi	обставини	вплинули	на	написання	«Заповiту»?
	 	Вчитайтесь	у	першi	рядки	вiрша.	Чому	Шевченко	бажає	бути	похованим	в	Українi	i	про	
що	це	свiдчить?

	 	Про	що	мрiє	поет?	Яким	шляхом,	на	його	думку,	можна	здобути	волю?
	 	Про	яку	«сiм’ю»	говорить	Шевченко	у	вiршi?	Якою	вона	буде,	за	його	переконанням?	
Знайдiть	епiтети	до	цього	слова.

	 	Яке	останнє	прохання	автора?	
	 	Розкажiть,	як	український	народ	вшановує	пам’ять	про	Тараса	Шевченка.
	 	Яка	основна	думка	«Заповiту»?

Невольнича поезiя
Навеснi 1847 року, сидячи в Петербурзi в застiнках каземату i чекаючи 

вироку царя, Тарас Шевченко написав великий цикл поезiй «В казематi», 
куди ввiйшов вiрш «Менi однаково...». У ньому вираженi глибокi патрiотичнi 
почуття поета, якого турбує не власна доля, а доля всiєї України.

На засланнi Тарас Григорович, криючись вiд наглядачiв, у «захалявних 
кни жечках» написав глибокопатрiотичнi вiршi «І вирiс я на чужинi» та «Сон-
це заходить, гори чорнiють», в яких не переставав думати про свою бать кiв-
щину, про страждання уярмленого народу i всiм серцем линув у рiднi краї. 

Вiрш «І вирiс я на чужинi» написаний у 1848 роцi пiд час перебування 
поета в пiвнiчнiй частинi Аральського моря на островi Кос-Арал, а «Сонце 
заходить, гори чорніють» – в Орській фортеці. 

Менi однаково...
Менi однаково, чи буду
Я жить в Українi, чи нi,
Чи хто згадає, чи забуде
Мене в снiгу на чужинi –
Однаковiсiнько менi.
В неволi вирiс меж чужими,
І, не оплаканий своїми,
В неволi, плачучи, умру,

І вражою злою кров’ю
Волю окропiте.
І мене в сім’ї великiй,

В сiм’ї вольнiй, новiй,
Не забудьте пом’янути 
Незлим тихим словом.

 1845

І все з собою заберу,
Малого слiду не покину
На нашiй славнiй Українi,
На нашiй – не своїй землi.
І не пом’яне батько з сином,
Не скаже синовi: «Молись,
Молися, сину: за Вкраїну
Його замучили колись».
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Менi однаково, чи буде
Той син молитися, чи нi...
Та не однаково менi,

І вирiс я на чужині
І вирiс я на чужинi,
І сивiю в чужому краї;
То одинокому менi
Здається кращого немає
Нiчого в Бога, як Днiпро
Та наша славная країна...
Аж бачу, там тiлько добро,
Де нас нема. В лиху годину,
Якось недавно довелось
Менi заїхать в Україну,
У те найкращеє село...
У те, де мати повивала
Мене, малого, i вночi
На свiчку Богу заробляла;
Поклони тяжкiї б’ючи,
Пречистiй ставила, молила,
Щоб доля добрая любила
Її дитину... Добре, мамо,
Що ти зараннє спать лягла,
А то б ти Бога прокляла
За мiй талан.
Аж страх погано
У тiм хорошому селi:

Чорнiше чорної землi
Блукають люди; повсихали
Сади зеленi, погнили
Бiленькi хати, повалялись,
Стави бур’яном поросли,
Село неначе погорiло,
Неначе люди подурiли,
Нiмi на панщину iдуть
І дiточок своїх ведуть!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

І я, заплакавши, назад
Поїхав знову на чужину.
І не в однiм отiм селi,
А скрiзь на славнiй Українi
Людей у ярма1 запрягли
Пани лукавi...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Погано дуже, страх погано!
В оцiй пустинi пропадать.
А ще поганше на Украйнi
Дивитись, плакать – і мовчать!
А як не бачиш того лиха,
То скрiзь здається любо, тихо,
І на Українi добро.
Мiж грами старий Днiпро,
Неначе в молоцi дитина,
Красується, любується
На всю Україну.
А понад ним зеленiють
Широкiї села,
А у селах у веселих
І люде веселi.
Воно б, може, так i сталось,
Якби не осталось
Слiду панського в Украйнi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1848
1 Ярм – тут:	соцiальна	неволя.

Як Україну злiї люде
Присплять, лукавi, i в огнi
Її, окраденую, збудять...
Ох, не однаково менi.

 1847
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Сонце заходить, гори чорнiють
Сонце заходить, гори чорнiють,
Пташечка тихне, поле нiмiє,
Радiють люде, що одпочинуть,
А я дивлюся... i серцем лину
В темний садочок на Україну.
Лину я, лину, думку гадаю,
І нiби серце одпочиває.
Чорнiє поле, i гай, i гори,

На синє небо виходить зря.
Ой зоре! зоре! – i сльози кануть.
Чи ти зiйшла вже i на Украйнi?
Чи очi карi тебе шукають
На небi синiм? Чи забувають?
Коли забули, бодай заснули,
Про мою доленьку щоб i не чули.

1847

Думаємо i вiдповiдаємо 

	 	Що	об’єднує	цi	три	вiршi	Т.	Шевченка?	Який	iз	них	справив	на	вас	найбiльше	враження	
i	чим	саме?

	 	В	яких	життєвих	обставинах	був	написаний	вірш	«Менi	однаково...»?	
	Як	Шевченко	поставився	до	свого	ув’язнення?	Яким	уявлялося	поету	його	майбутнє?	Що	
найбiльше	хвилювало	поета?	

	 	Про	яких	«злих	людей»	згадує	Шевченко	в	поезiї	«Менi	однаково...»?	Як	вiн	ще	їх	називає?	
В	яких	словах	виражене	поетичне	кредо	Шевченка?

	 	Де	була	написана	поезiя	«І	вирiс	я	на	чужинi»?	
	 	Про	яке	село	згадує	поет?	Чому	вiн	називає	той	час	«лихою	годиною»?
	 	Наведiть	рядки,	в	яких	змальовано	картини	кріпосницького	i	майбутнього	українського	
села?	Чи	однаковий	цей	опис?	Якi	художнi	засоби	використовує	поет?

	 	Чому	лiричний	герой,	називаючи	село	«найкращим»,	«хорошим»,	почуває	себе	в	ньому	
«страх	погано»?

	 	Випишiть	з	вiрша	«І	вирiс	я	на	чужинi»	метафори,	пояснiть	їх	роль	у	творi.
	 	Якою	хотiв	бачити	Шевченко	свою	батькiвщину?	Яким	висновком	закiнчує	вiрш?
	 	Якi	образи	i	картини	постають	у	вашiй	уявi,	коли	ви	читаєте	поезiю	«Сонце	заходить,	гори	
чорнiють»?	Яка	особливiсть	побудови	цього	вiрша?

Öiêàâî çíàòè
Найдавнiшою	рукописною	книгою,	яка	зберiгається	в	Українi	до	наших	часiв,	

є	«Остромирове	Євангелiє»,	написане	у	1056–1057	роках	за	князювання	у	Києвi	
Ізяслава	Ярославовича.	Виконав	книжку	диякон	Григорій.	Це	урочистий,	великий	
фоліант,	написаний	на	пергаментi	красивим,	парадним	шрифтом.

Найдавнiшими	документами,	написаними	на	берестi,	є	грамоти,	знайденi	на	
територiї	мiста	Звенигорода	на	Львiвщинi.	Вони	були	написанi	понад	800	рокiв	тому.

Першою	книгою,	надрукованою	в	Українi	механiчним	способом,	за	допо-
могою	верстата,	був	«Апостол»,	виданий	у	1547	роцi	у	Львові	Іваном	Федоровим.	
Друкування	«Апостола»	тиражем	близько	1	000	примiрникiв	тривало	майже	рiк.	

Перша	мiнiатюрна	книжка	«Молитви	i	Часослiв»	була	надрукована	видавцем	
iз	Львова	Михайлом	Сльозкою	у	1642	роцi.	Розмiр	сторiнки	цiєї	книги	–	80–40	мм.

Найбiльшою	бiблiотекою	є	Центральна	наукова	бiблiотека	iменi	В.І.	Вернад-
ського	Нацiональної	академiї	наук	України,	що	у	Києвi.	В	сховищах	зберiгається	
понад	12	000	000	примiрникiв.
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Із теорiї лiтератури

Лiрика та ї ї жанри
Усi лiтературнi твори дiляться на три роди: епос, лiрику i драму. Отже, 

лiрика є одним iз лiтературних родiв.
Слово «лiрика» запозичене з грецької мови й походить вiд назви струн-

ного музичного iнструмента – лiри, в супроводi якої виконувались у 
стародавнiй Грецiї пiснi та вiршi.

Лiричними називаються такi твори, в яких зображений внутрiшнiй свiт 
людини, її почуття, настрої, думки, породженi певними життєвими обста-
винами. Лiричнi твори здебiльшого пишуться вiршованою мовою. На вiдмiну 
вiд епiчних та драматичних творiв, де письменник вiдображає зовнiшнi 
обставини, в яких живе людина, детально розкриває її характер, предметом 
зображення в лiричних творах є внутрiшнiй свiт людини, її почуття, пере-
живання, настрої i думки, породженi певними життєвими ситуацiями. 
Вiдштовхуючись вiд однiєї якоїсь подiї чи факту, що вразив чи захопив, 
поет-лiрик освiтлює його власним почуттям i настроєм, щоб схвилювати 
читача. Тому лiричнi твори вiдзначаються пiдвищеною емоцiйнiстю i яскра-
вою метафоричнiстю.

Залежно вiд змiсту лiричнi твори умовно подiляються на такi види: 
громадянська, фiлософська, пейзажна та iнтимна лiрика. Так, вiрш «І вирiс 
я на чужинi» Шевченка належить до громадянської лiрики, бо в ньому 
вираженi думки i почуття, викликанi суспiльно-полiтичними тогочасними 
явищами. У вiршi «Сонце заходить, гори чорнiють» вiдтворенi настрої по-
ета, викликанi його спогадами про рiдний край. Це iнтимна, або особиста 
лiрика. Зразком пейзажної лiрики є вiрш Тараса Шевченка «Над Днiпровою 
сагою», де переданi настрої лiричного героя, викликанi спогляданням при-
роди. З фiлософською лiрикою ви ознайомитесь пiд час вивчення поезiї 
Івана Франка. У таких творах виражаються думки i почуття, викликанi 
складними роздумами над проблемами буття.

Лiричнi народнi пiснi теж належать до лiрики.
За формою серед лiричних творiв видiляють такi жанри (види): гiмн, 

пiсня, сатира, послання, епiграма, iдилiя, елегія, етюд, медитацiя (роздум), 
думка, псалм. Наприклад, вiрш “Сонце заходить, гори чорнiють” можна 
вважати елегiєю, бо в ньому вираженi настрої журби і смутку, породженi 
особистим горем поета.

Ритмомелодика вiрша. 
Двоскладові віршові розміри 

Основною особливiстю вiршованих творiв, що вiдрiзняє їх вiд про-
зових, є ритмiчнiсть, або вiршовий ритм, який досягається правильним 
чергуванням ненаголошених i наголошених складiв, а також спiвзвучним 
закiнченням рядкiв (римою). Завдяки цьому ритмiчно органiзована мова 
стає мелодiйнiшою, емоцiйнiшою й виразнiшою. Ритмiчну будову окре-
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мого вiрша або вiршiв того чи iншого поета називають ритмiкою, або 
ритмомелодикою.

Важливу роль у створеннi вiршового ритму вiдiграє рима. За мiсцем 
наголосiв у словах, що римуються, розрiзняють рими: чоловiчi (наголос на 
останньому складi: на чужні – мен), жiночi (наголос на передостанньому 
складi: моглi – млiй), дактилiчнi (наголос на третьому складi з кiнця: 
яснсенький – тихсенький). Зустрiчається i внутрiшнє римування (в се-
рединi рядка: поховйте та вставйте).

За характером розташування рим у вiршованому творi видiляють 
сумiжне римування, коли римуються перший i другий рядок, а третiй з 
четвертим (аабб), перехресне римування, коли перший рядок римується з 
третiм, а другий – з четвертим (абаб), i кiльцеве римування, коли римують-
ся перший рядок з четвертим, а другий – з третiм (абба).

Наголошенi i ненаголошенi склади у вiршах розподiляються по-рiзному. 
Наголоси здебiльшого падають на один з двох або на один з трьох складiв. 
Тому кожен рядок вiрша можна подiлити на стопи.

Стопа – це повторювана у вiршi група складiв, до якої входять один 
наголошений склад i один або два ненаголошенi. 

Двоскладова стопа з наголосом на першому складi називається хореєм 
(        ), а з наголосом на другому складі – ямбом (       ).

Залежно вiд характеру стоп та їх кiлькостi в рядку визначається 
вiршовий розмiр того чи iншого твору. Якщо, наприклад, рядок вiрша 
складається з чотирьох двоскладових стоп з наголосом на другому складi, 
то ми кажемо, що це – чотиристопний ямб і т.п.

Схематично це можна показати на прикладi уривка з вiрша Тараса 
Шевченка «І вирiс я на чужинi»:

Село неначе погорiло,
Неначе люди подурiли,
Нiмi на панщину iдуть
І дiточок своїх ведуть!..
У перших двох рядках цього уривка, крiм 4 стоп, є ще ненаголошений 

склад, але вiн сам не утворює стопи. Коли б вiн був наголошеним, то утво-
рював би стопу. Отже, це чотиристопний ямб. І ямб, i хорей можуть бути 
двостопними, тристопними, чотиристопними, п’ятистопними i т.д.

У наведеному вище уривку з вiрша Шевченка є стопи, що складаються 
лише з двох ненаголошених складiв (        ). Це – пiрихiй, допомiжна стопа. 
Вона може замiняти ямб чи хорей, але самостiйно не вживається i на ви-
значення вiршового розмiру не впливає.

Образотворчi засоби поетичного твору (тропи)
Характерною особливiстю поетичного твору є образнiсть. Взагалi 

лiричнi твори не можна уявити без яскравої образностi мови, що досяга-
ється через введення у текст тропiв (слiв i зворотiв, вжитих не в прямому, 
а в переносному значеннi). Вони дають змогу стисло i влучно характери-
зувати якусь важливу рису предмета, явища, чiтко виразити до них своє 
ставлення.
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З багатьма видами тропiв, або образотворчими засобами мови, ви вже 
знайомi. Пригадаємо їх. Це – епiтет (художнє означення), порiвняння, 
алегорiя (образне iнакомовлення), гiпербола (поетичне перебiльшення), 
iронiя (приховане глузування чи висмiювання). Зустрiчається у поетичнiй 
мовi й такий складний вид тропiв, як перифраз (замiна назви предмета, 
явища, людини описом їх найхарактернiших ознак, наприклад: «мавка» 
– «лiсова красуня»).

Важливим видом тропiв у поезiї, що надає їй неповторної образностi, 
є метафора. Недаремно найхарактернiшою особливiстю лiричної поезiї нази-
вають метафоричнiсть мови.

Метафора (вiд грецького «перенесення») – це поетичний вислiв, який 
розкриває особливiсть одного предмета чи явища через перенесення на ньо-
го ознак i властивостей iншого предмета чи явища на основi подiбностi. 
Метафора близька до порiвняння. Однак якщо у порiвняннi є те, що 
зiставляється, i те, з чим зiставляється (очi сяють, як сонце), то в метафорi – 
лише те, з чим зiставляється (очi сяють). Тут властивостi сонця перенесенi 
на людськi очi.

Рiзновидом метафори є уособлення (оживлення предметiв, явищ при-
роди, абстрактних понять, наприклад: «вiтер злиться»), а його окремим 
видом – персонiфiкацiя (олюднення предметiв i явищ). Але якщо метафора – 
це взагалi перенесення подiбних ознак i властивостей з одного предмета на 
iнший, то уособлення – це перенесення властивостей тiльки живих iстот на 
якiсь предмети чи явища природи.

Складнiшим видом метафори є метонiмія – замiна назви одного пред-
мета назвою iншого предмета, що перебуває з ним у якомусь зв’язку. 
Наприклад, у поемi «Гайдамаки» Т. Шевченко вживає вираз «гомонiла 
Україна» в значеннi «український народ боровся». Синекдоха теж є складним 
видом метафори, який грунтується на кiлькiснiй замiнi понять. Найчастiше 
це замiна багатьох предметiв одним, вживання однини замiсть множини. 
Наприклад, у повiстi «Інститутка» Марко Вовчок пише: «Що наша копiйка? 
Кров’ю обкипiла», маючи на увазi не копiйку, а важко заробленi грошi.

Як читати лiричний твiр
Читання лiричного твору має свої особливостi. Лiрика вiдзначається 

поетичнiстю, образнiстю, концентрацiєю думок i почуттiв, якi часом 
прихованi в пiдтекстi. Тому перед читанням потрiбно визначити, в якому 
темпi i з якою iнтонацiєю слiд читати вiрш, де змiнити iнтонацiю, якi сло-
ва видiлити логiчним наголосом. 

Початок вiрша «Сонце заходить, гори чорнiють» читаємо роздумливо, 
повiльно, з глибокими паузами, з нiжним замилуванням картинами при-
роди, якi постають в нашiй уявi. Коли поет згадує рiдну Україну, темп 
читання пришвидшується, збуджуються радiснi почуття, а разом з тим i 
туга за рiдними мiсцями. Тут зустрiчаються повтори окремих слiв, окличнi 
i питальнi речення, якi читаються з вiдповiдною iнтонацiєю. В останнiх 
рядках логiчним наголосом видiляємо слово «доленька», яким так багато 
сказано через пiдтекст про нелегке життя поета на чужинi.
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Виписування цитат з поезiї
Розглядаючи на уроках лiтератури художнi твори, ви часто матимете 

справу з цитатами (точними, дослiвними уривками з тексту лiтературного 
твору). Цитати виписуються з тексту з певною метою: для характеристики 
персонажа, для розкриття певної проблеми з твору тощо.

Ось як можна оформити цитати для характеристики дiвчини з балади 
«Тополя»:

1. Полюбила чорнобрива
 Козака дiвчина.
2. Не щебече соловейко
 В лузі над водою,
 Не спiває чорнобрива,
 Стоя пiд вербою.

3. Сохне вона, як квiточка...
4. Не хочу я пановати,
 Не пiду я, мамо!.. 
5. Зiлля дива наробило – 
 Тополею стала.

Пейзажний етюд
Слово «етюд» найчастiше вживається в образотворчому мистецтвi для 

визначення твору допомiжного характеру, виконаного з натури в процесi 
роботи художника над картиною. Крiм того, це слово поширене i в лiтературi 
та музицi.

У практицi учнiвської творчостi пейзажний етюд – це за формою i 
змiстом невеликий учнiвський твiр, написаний в художньому стилi на основi 
безпосереднiх вражень i спостережень за картинами природи. Його харак-
тернi особливостi: коротка форма, опис безпосереднiх вражень вiд природи 
з висловленням власних почуттiв, образнiсть мови.

Для назви пейзажних етюдiв найчастiше використовуються образнi, 
емоцiйнi вислови з пiснi, поезiї. На основi ознайомлення з пiсенною 
творчiстю українського народу i творчiстю великого Кобзаря можна про-
понувати такi теми пейзажних етюдiв: «Верба слуха соловейка, загляда в 
криницю», «Тихо над рiчкою верби схилилися», «Зоре моя вечiрняя», 
«Защебетав соловейко – пiшла луна гаєм», «Ластiвка гнiздечко звила в 
стрiсi», «Весна iде – красу несе», «Сидiла русалка на бiлiй березi», «Тече 
рiчка невеличка», «Пишається над водою червона калина», «Садок вишне-
вий коло хати» тощо.

Прикладом для вас пiд час написання власних пейзажних етюдiв мо-
жуть бути зразки з фольклору, з лiричної поезiї, з прозових творiв україн-
ських письменникiв, де майстерно описанi картини рiдної природи.

Виконуючи, наприклад, письмову роботу на тему «Тихо над рiчкою 
верби схилилися», потрiбно образними словами описати вербу, яка схили-
лася над рiчкою, немов людина. Можна використати i народнi легенди, 
повiр’я, прикмети, приказки про вербу, навести уривки (цитати) з лiричних 
пiсень, поетичних або прозових творiв письменникiв, де опоетизована ця 
чарiвна красуня.

Пейзажний етюд як вид письмової роботи невеликий за розмiром. Голо-
вне, щоб у ньому були вiдтворенi власнi безпосереднi враження вiд краси 
рiдної природи, виражене своє ставлення до описаного. Ось як двi ученицi 
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по-рiзному описують свої захоплення красою рожевого свiтанку, коли чути 
голос жайворонка у променях вранiшнього сонця:

«Так, я щаслива, бо побачила щось незвичайне, прекрасне. В ту хвили-
ну я почувала себе на мiсцi тiєї пташки, здавалось, що то я була високо-ви-
соко, бачила себе у яскравому сяйвi сонця»;

«Сонце смiялось! Воно було таке чудове, веселе, що ослiплювало своєю 
усмiшкою всю природу. І раптом все навкруги стало таким гарним, все 
радiло новому дню, все вiтало сонце, i я разом з ними».

 

Іван Нечуй-Левицький

 (1838–1918)

Іван Семенович Левицький (лiтературний псевдонiм Нечуй-Левицький) на-
родився 25 листопада 1838 року в мiстечку Стеблевi (колишнього Канiвського 
повiту на Київщинi, тепер Черкаської областi) в родинi священика.

Дитинство майбутнього письменника пов’язане з мальовничими бере-
гами Росi, розкiшними гаями, буйнозеленими садками, розлогими долинами 
Київщини.

Початкову освiту здобув дома, потiм вчився в Богуславськiй бурсi, 
Київськiй духовнiй семiнарiї та духовнiй академiї.

Пiсля закінчення навчання Левицький порушив родинну традицiю, 
не став служителем церкви, хоч батько-священик сподiвався мати собi 
змiну. Зайнявши скромну i напiвголодну на той час посаду вчителя, Не-
чуй-Левицький викладав росiйську мову та лiтературу, iсторiю, географiю, 
логiку – в Полтавськiй семiнарiї, гiмназiях Седлеця, Калiша. У 1873 роцi 
письменник переїхав до Кишинева, де прожив дванадцять рокiв, виклада-
ючи в гiмназiї росiйську та старослов’янську мови.

Початок його творчої дiяльностi припадає на середину 60-х рокiв. Пра-
цюючи в Полтавськiй гiмназiї, вiн написав повiсть «Двi московки», якою 
заявив про прихiд в лiтературу талановитого майстра художнього слова.

Найвiдомiшi твори Івана Нечуя-Левицького: повiсті «Причепа» 
(1868), «Микола Джеря» (1878), «Бурлачка» (1880), «Кайдашева сiм’я» 
(1879), «Над Чорним морем» (1890), «Старосвiтськi батюшки та матуш-
ки» (1881); оповiдання «Баба Параска і баба Палажка» (1875), роман 
«Хмари» (1874) та iн.

Помер Нечуй-Левицький 15 квiтня 1918 року, не доживши семи мiсяцiв 
до вiсiмдесяти лiт. Поховано його на Байковому кладовищi в Києвi.



173

Невмирущий образ
З усiх творiв Івана Нечуя-Левицького чи не найвiдомiшою є повiсть 

«Микола Джеря» (1878). У нiй письменник створив невмирущий образ 
селянина-крiпака Миколи Джерi, який все життя присвятив боротьбi за 
волю. Та зазнати щастя йому не судилось. Про трагiчну долю Миколи i його 
сiм’ї ви дiзнаєтесь, читаючи сторiнки цiєї хвилюючої повiстi.

Микола Джеря 
(Скорочено)

I

Широкою долиною мiж двома рядками розложистих гiр тихо тече по 
Василькiвщинi невеличка рiчка Раставиця. Серед долини зеленiють розкiшнi 
густi та високi верби, там нiби потонуло в вербах село Вербiвка. Мiж вер-
бами дуже виразно й ясно блищить проти сонця висока бiла церква з трьо-
ма банями, а коло неї невеличка дзвiниця неначе заплуталась в зеленому 
гiллi старих груш. Подекуди з-помiж верб та садкiв виринають бiлi хати та 
чорнiють покрiвлi високих клунь.

По обидва береги Раставицi через усю Вербiвку стеляться сукупнi горди 
та левади, не одгородженi тинами. Один горд оддiляється од другого тiльки 
рядком верб або межами. Понад самим берегом в’ється в травi стежка через 
усе село. Пiдеш тiєю стежкою, глянеш кругом себе, i скрiзь бачиш зелене-
зелене море верб, садкiв, конопель, соняшникiв, кукурудзи та густої осоки.

От стеляться розложистi, як скатерть, зеленi левади. Густа, як руно, 
трава й дрiбненька, тонiсiнька осока доходять до самої води. Подекуди по 
жовто-зеленiй скатерті розкиданi темно-зеленi кущi верболозу, то круг-
ленькi, наче м’ячики, то гостроверхi, неначе топольки. Мiж м’якими зеле-
ними, нiби оксамитовими, берегами в’ється гадюкою Раставиця, неначе 
передражнює здоровi рiчки, як часом маленькi дiти передражнюють стар-
ших. А там далi вона повилась мiж високими вербами та лозами, що об-
ступили її стiною з обох бокiв. Он верби одступились од берега i розсипались 
купами на зеленiй травi. Скрiзь по обидва боки Раставицi на покатi стелять-
ся чудовi городи, жовтiють тисячi соняшникiв, що нiби поспинались та 
заглядають поверх бадилля кукурудзи на рiчку; там далi набiгли над рiчку 
високi коноплi i залили берег своїм гострим важким духом. В одному мiсцi 
розрослись чималi вишняки, а далi од берега, коло самих хат, ростуть дикi 
грушi та яблунi, розкидавши своє широке гiлля понад соняшниками; 
а ондечки серед одного города вгнiздилась прездорова, стара, широка та 
гiлляста дика груша, розклала своє гiлля трохи не при землi на буряки та 
картоплю. Соняшники заплутались своїми жовтими головами в гiллi.

Серед села Раставиця входить в широкий ставок. Кругом ставка знов 
осокори та верби: то стоять рiвною стiною, то збились нiби в прездоровий 
круглий стовп, то пiшли берегом, наче вирiзаною зверху в зубчики оборкою. 
На ставу нiби плаває маленький острiвець з високими старими тополями 
та осокорами. На греблi знов у два рядки видивляються в водi дуже старi, 
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товстi, дуплинастi верби, вкриваючи гiллям здоровий панський питель1. 

Нижче од ставка Раставиця знов повилася мiж зеленими левадами та вер-
бами, а далi сховалась в дубовий лiс та й утекла в Рось.

Усi вулицi в Вербiвцi нiби зумисне обсадженi високими вербами: то 
поросли вербовi кiлки тинiв. Усе село наче в розкiшних алеях. Як заллє 
Вербiвку лiтнє палке сонце, як засипле її зверху золотом та срiблом соняч-
не марево, то вся кучерява долина здається залитою буйними зеленими 
морськими хвилями, що десь набiгли з моря, й залили, й затопили долину, 
й скам’янiли, пiднявшись високо вгору. Дивишся й не надивишся, дишеш 
i не надишешся тим чистим гарячим та пахучим повiтрям.

В кiнцi села, коло самої Раставицi, стояла хата старого Петра Джерi. 
Невеличка хата насилу свiтилась бiлими стiнами через густий рядок верб. 
Коло хати рiс невеликий старий садочок. Вербовий частокiл до самого 
берега прийнявся й пустив од себе широке гiлля; вербовi кiлки, колись 
густо повтиканi в землю, стали високими вербами. Навiть вербова кошара 
й вербовий хлiв вже прийнялись на вогкiй землi й були напоготовi роз-
ростись гiлляками.

Була недiля. Сонце скотилось на захiд. Починало вечорiть. За Джериною 
хатою, пiд старою грушею, на зеленiй травi спав молодий парубок, пiдклавши 
пiд голову бiлу свиту. Чорна смушева шапка скотилась з голови на траву. 
Парубок пiдклав одну руку пiд голову, а другу одкинув на траву. Чорне 
волосся на головi, чорнi рiвнi брови дуже виразно блищали на бiлiй свитi. 
Запалене лице було гарне, але дуже молоде. Червоний пояс обвивавсь, наче 
гадюка, кругом тонкого стану. То був Джерин син Микола. Гаряче сонце 
заглянуло пiд грушу, обсипало вогнем бiлу сорочку, чорняве лице. Микола 
почутив, як сонце припекло в щоку, перекинувся на бiк, липнув очима i 
знов їх заплющив.

Чує вiн крiзь легкий сон, що якась дiвчина спiває тонким голосом 
пiсню. Та пiсня здалась йому крiзь сон якимсь дивом. Йому здалося, що вiн 
не спить i дивиться вгору на гiлля. Зелений лист на грушi став скляний. 
Вiн бачить через листя синє небо, бачить, як промiння сонця наскрiзь про-
низує кожний листок, як тихий вiтер має листом. Лист черкається об лист 
i тихо дзвенить. Вiн чує, нiби той голос, та пiсня ллється на його зверху, з 
того листя; йому здається, що спiває кожний листок, вимовляє навiть сло-
ва, i тi слова, той голос тихесенько сипляться йому на лице, на руки й на 
груди, на саме серце. Вiн роздивляється на той дивний лист i примiчає на 
самiсiнькому вершечку грушi якусь дивну птицю з золотим та срiбним 
пiр’ям. Птиця розпустила широкi крила, розпустила розкiшний, як у па-
вича, хвiст, та все спiвала, та все спускалась нижче по гiллi. З золотих крил 
посипались огнянi iскри, впали на ярий2 кришталевий лист, i лист ще кра-
ще задзвенiв i заспiвав вкупi з птицею. Птиця спускалась усе нижче та 
нижче. Миколi заманулось її впiймать... Вiн простяг руки, а iскряна птиця 
знов пурхнула вгору на самий вершечок, тiльки iскри посипались на траву, 
на його руки, на щоки i запекли.

1 Птель	–	млин,	у	якому	мололи	пшеницю	на	бiле	борошно. 
2 рий	–	зелений,	свiжий.
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1 Намтка	–	жiночий	головний	убiр.
2 Очпок	–	головний	убiр	замiжньої	жiнки.

Микола прокинувсь, – i все 
диво, хто його зна, де й дiлось. Перед 
ним блищала зелена левада, млiла 
проти сонця чиста вода в Раставицi, 
а по другий бiк рiчки в березi стояла 
якась кругловида дiвчина, брала 
воду й спiвала пiснi.

Микола вглядiв її тонкий стан, 
сорочку з товстого полотна, червоне 
намисто на шиї; вглядiв її лице з 
чорними бровами. Дiвчина витягла 
вiдро води коромислом, вхопила дру-
гим кiнцем коромисла друге вiдро, 
жваво й проворно кинула коромисло 
на плече й пiшла на згористий берег мiж рiдкими вишнями.

Ще раз обернулась вона, зирнула на рiчку, на його, i вiн ще раз побачив 
її кругле лице, тонкий рiвний нiс, чорні брови та чорнi товстi двi коси на 
головi. Вона все спiвала та спiвала, доки не сховалась на левадi в вербах.

Микола пiзнавав дiвчину i не впiзнав: вона була не вербiвська. Вiн 
глянув на той камiнь, де вона стояла, i знов неначе побачив той гнучкий 
стан, те гарне, хоч i запалене на сонцi, лице.

«Що це за дiвчина? Де вона взялася в нашому селi?» – думав молодий 
Джеря, надiваючи шапку i перекидаючи свиту через плече. Вiн пiшов до 
хати, а та пiсня, а тi чорнi брови не сходили в його з думки.

Молодий Джеря перейшов невеличкий садок i поза хатою повернув 
на двiр. На призьбi сидiла його мати, Маруся Джериха, вже немолода 
молодиця, блiда, з темними очима, з сухорлявим лицем. На Джерисi була 
спiдниця з темної пiстрi та сорочка з товстого полотна; в неї голова була 
заверчена намiткою1. Намiтка свiтилась, i через неї було видно високий 
очiпок2 з червоними лапатими квiтками на жовтогарячому полi. Жовтi старi 
чоботи були почерненi по самi кiсточки i тiльки халяви ще жовтiли. Чорнi 
брови здалеку дуже виразно чорнiли пiд бiлим пружком намiтки. Поруч з 
Джерихою сидiли чотири молодицi, позав’язуванi здоровими хустками на 
високих очiпках.

Старий Джеря в однiй сорочцi стояв коло ворiт, спершись на тин, i 
розмовляв з якимсь чоловiком. Молодицi розмовляли та цокотiли, як птицi 
на деревi. Джериха розказувала десятий раз, як її син тiєї недiлi перший 
раз читав апостола в церквi, як розгортав книжку, i як вийшов серед церк-
ви, i як став, i як переступав з однiєї ноги на другу, як засоромився i 
почервонiв. Вона очевидячки була така рада, що в неї невеличкi темнi й 
яснi очi так i крутились на всi боки.

– Господи! Скiльки я переносила дякові курей, скiльки однесла полот-
на, яєць, грошей! А все-таки мiй Микола вивчився читать, дякувати Госпо-
девi милосердному. Як заспiває мiй Микола в церквi, то я й сама не своя. 
Б’ю поклони та молюся та хрещусь... А це недавно я вже казала своєму 
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старому, чи не час би оженить сина. Я вже старiюсь, час би взяти невiсточку 
в хату, та не знаю, до кого б оце старостiв слати.

Молодицi перебрали язиком усiх дiвчат на селi, пересудили й багатих, 
i бiдних, та й спинились на однiй: то була Варка, дочка одного вербiвського 
багатиря, молода й моторна дiвчина.

Джериха не вважала, що Варка була багатирка, а її син був убогий. 
Вона знала, що всi дiвчата водили очима слiдком за Миколою, а як вiн йшов 
вулицею, то вибiгали дивитись на його, аж перелази трiщали.

Сонце било промiнням з-за причiлка. Половина двора була вкрита ясним 
червоним свiтом, половина лежала в тiнi. Микола вийшов з вишняку i по-
прямував до хати.

– За вовка промовка, а вовк i в хату! – промовила мати, вглядiвши 
сина. – А ми, сину, оце розмовляли за тебе, бодай не вадило, коли не чув.

– Про що ж ви розмовляли, мамо? – спитав син.
– А про те, що тебе час оженить! – сказала мати.
І молодицi знов почали вихвалювать Варку на всi боки.
– Хвалiть, та глядiть, щоб часом не перехвалили на один бiк, – про-

мовив Микола й почував, що в його душi лунає пiсня незнайомої дiвчини, 
а перед очима мрiє кругле молоде лице з чорними бровами.

В той час на вулицi мiж вербами затупотiв кiнь. З-за верби висунулась 
кiнська голова, а за нею зачорнiла висока шапка, зачервонiло повне лице 
з довгими чорними кудлатими вусами. Над ворiтьми блиснули вирячкуватi 
неласкавi сiрi очi. То був осавула1. Вiн їздив по кутку й загадував на пан-
щину.

– Завтра чоловiки з косами на лан косити овес, а молодицi з серпами 
панське жито жать! – закричав осавула над самою головою в Джерi, не 
знявши шапки й не поздоровкавшись з людьми.

Кiнь з осавулою посунувся далi проз ворота i сховався за вербами. Всi 
в дворi замовкли. Нiхто до осавули не привiтався, не кивнув навiть головою. 
Микола тихо промовив: «А бодай тобi зацiпило! Кричить, мов скажений, 
наче нам позакладало вуха!»

Осавулин голос дав знать, що свято скiнчилось. Молодицi встали з 
призьби, розпрощались i пiшли з двору. Джериха встала й собi пiшла в 
хату. Слiдком за нею пiшов i син.

Джериха скинула намiтку й почала її згортувать, а згорнувши намiтку, 
помогла синовi складать бiлу празникову свиту дрiбними фалдами.

Свiт вечiрнього сонця заглянув в причiлкове вiкно i позолотив бiлу 
скатерть на столi, бiлу стiну з понамальовуваними червоними та синiми 
квiтками в зеленому листi. Тi здоровi квiтки були багато кращi од квiток, 
що малюють по стiнах дiвчата: їх малював Микола. Скраю на полицi, рядом 
з горшками, стояла дощечка з невеличким млиновим колесом та ступами. 
Микола зробив ту цяцьку кiскою2. Робота була така гарна, така чиста, ко-
лесо було так штучно зроблене, наче його зробив справжнiй майстер. Рядом 
з колесом лежали на полицi Миколинi книжки: граматка, Часословець та 
товстий Псалтир.

1 Осавла –	помiщицький	наглядач.
2 Кска	–	нiж,	зроблений	з	коси.
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Микола вчився читати з великою охотою, прочитав од дошки до до-
шки ввесь Часословець i Псалтир; i не раз в недiлю або в свято батько й 
мати загадували йому читати десятий раз той самий Псалтир, самi сидiли 
мовчки, згорнувши руки, зiтхали, нiби й справдi розумiли. Вони тiльки 
знали, що там написано все по-Божому, а що й до чого написано, того й 
сам Микола не тямив.

Ховаючи в скриню празникову одежу, мати знов почала мову про ба-
гатирку Варку.

– Пошлемо, сину, восени старостiв до Варки. В її батька є воли й коро-
ви, а в Варки чорнi брови. Чого ж тобi бiльше треба? Варка привезе до нас 
у хату не порожню скриню. Чи так, сину?

– Може, мамо, так, а може й нi. Хто його зна, як воно буде.
– Чому ж нi? Чим же Варка тобi не до пари? 
– Тим, мамо, що я її не хочу сватать.
– Та чому ж не хочеш? Вона ж, хвалить Бога, дiвка здорова, робоча: 

буде нам помiч давати.
– Одчепiться, мамо, з тiєю Варкою. Варка та й Варка, неначе бiльше 

дiвчат нема на селi. 
– Оце, який ти! Неначе мати тобi бажає лиха.
Миколу взяла досада, що мати хвалить Варку, а не ту дiвчину, що не-

давно брала воду в брезi.
– А кого ж ти думаєш сватать? Може, яку убогу? Про мене, бери й 

убогу; але тим не здобрiєш, бо й ми убогi.
Джериха сховала празникову одежу в скриню, затопила в печi й заходи-

лась варить вечерю. Микола зняв з полицi скрипку i почав натягать струни. 
Ще малим хлопцем вiн зробив маленьку скрипочку й сам вивчився грати 
козачка. Тепер вiн уже став музикою, купив собi недорогу скрипку, пiдслухав 
усяких пiсень у других музик i часто грав до танцiв дiвчатам та хлопцям.

Микола направив струни, повiв смичком – i жалiбна пiсня розляглася 
по хатi. Вiн почав веселого козачка, а сам смичок знов повернув на жалiбну 
думу. Мати слухала, слухала та й сама зажурилась.

– Не грай, сину, такої жалiбної! В мене аж сльози навертаються на очi, 
– сказала Джериха.

В хату ввiйшов старий Джеря, високий, тонкий, з сивуватими довги-
ми вусами, з нужденним блiдим лицем та смутними очима. Тяжка праця 
дуже заранi зiгнула його стан. Глибокi зморшки на щоках, на лобi, по-
морщена темна потилиця од гарячого сонця, грубi руки – все це нiби ка-
зало, що йому важко жилося на свiтi. На його пальцях, навiть на долонях, 
шкура так поморщилась та порепалась, нiби потрiскалась на жару. На 
лiвiй руцi всi пальцi трусились безперестану навiть тодi, як вiн спав. 
Скiльки вiн вижав, перемолотив та перевiяв тими руками хлiба на панщинi 
за свiй довгий вiк! 

Сонце тихо сiдало за селом. Сiм’я сiла вечеряти коло порога надворi. 
Батько й мати все говорили синовi, що восени треба їм шукати невiстки, 
що вони стали старi, а панщина важка, податi великi.

Пiсля вечерi Микола взяв свиту й лiг спати на току, на солому, але 
його не брав сон. Вiн лежав лицем просто неба й дививсь на темне небо, 
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засiяне зорями, нiби чорне поле пшеницею. Вечiр був темний, теплий та 
тихий. Кругом стояли верби, грушi та вишнi, мов виробленi з каменя, а над 
вербами розстелялось глибоке темне небо. Густо-прегусто висипали зорi на 
небi. Микола не мiг одiрвать очей од неба, водив очима за зiрками, при-
дивлявся до густої Квочки, до Воза, до Волосожара1, i йому здавалось, що 
небо – то якась здорова дивна книга, а зiрки – то якiсь дивнi слова, та тiльки 
вiн не має хисту їх прочитать. Вiн вглядiв двi яснi зiрки вкупi, i йому зда-
лось, що одна зiрка – то його доля, а друга зiрка – то доля тiєї дiвчини, що 
перед вечором брала в брезi воду.

За рiчкою заспiвали на вулицi дiвчата. Микола схопився, накинув сви-
ту на один рукав, побiг до рiчки, перейшов через хисткий мiсток з двох 
обтесаних деревин, покладених на перехрестях з дрючкiв, з поренчатами2 
по один бiк, i пiшов на вигiн, де пiд вербами збиралася вулиця.

Дiвчата й хлопцi тiльки що збирались, неначе птицi злiтались. Микола 
вглядiв пiд вербами нiби бiлi плями: то бiлiли на дiвчатах сорочки. Вiн по-
прямував до дiвчат. Незнайомої дiвчини не було мiж ними. Вiн тiльки почув, 
що дiвчата реготались, пригадували якесь чудне дiвчаче ймення i не при-
гадали.

– На нашому кутку в Кавунiв найнялася з присiлка якась дiвчина, та 
так чудно її звуть на ймення, що, їй-Богу, нiяк не второпаю! Пригадую, 
пригадую, та нiяк не пригадаю! – говорила одна дiвчина до другої.

– Може, вийде на вулицю, то й сама пригадає, – обiзвавсь один парубок.
Микола догадавсь, що мова мовилась, мабуть, про нову дiвчину на селi, 

i почав ждать. Довго спiвали дiвчата, довго гуляли хлопцi, невважаючи на 
те, що другого дня треба було рано вставать, ще й на панщину йти, а дiвчина 
з чудним iменням все не виходила. Дiвчата зачiпали Миколу, жартуючи, а 
вiн усе стояв похнюпившись. Вже й вулиця розлетiлась, як i злетiлась, а 
дiвчина не виходила. Тихою ходою смутний Микола подибав додому; вiн 
вернувся на тiк i заснув мiцним, здоровим, молодим сном, забувши й дiвчат, 
i всi зорi на небi.

Другого дня зiйшло сонце, а Микола з батьком та матiр’ю вже й пообi-
дали. Батько з грабками пiшов косить панський овес, а мати пiшла на 
панський лан пшеницю жати. Микола, вкинувши в торбину шматок хлiба 
на полудень, пiшов на панський лан понад рiчкою. Поперед його йшла купа 
дiвчат з серпами. Дiвчата вглядiли на левадi кущ калини. На калинi вже 
червонiли кетяги ягiд. Дiвчата кинулись до куща, одломили по маленькiй 
гiлцi червоної калини з зеленим листям i позаквітчували собi голови. Вони 
страхались, щоб часом хто не вглядiв, як вони ламали чужу калину. З-за 
верби вийшов Микола, i всi дiвчата, наче сполоханi птицi, знялися й побiгли, 
аж калину погубили на травi.

Микола догнав дiвчат на перелазi й зараз впiзнав ту дiвчину, що брала 
воду в березi: впiзнав її гнучкий, тонкий стан, чорнi брови, широкий лоб, 
кругле лице i двi товстi коси кругом голови, за котрими горiли на сонцi 
червонi ягоди калини мiж зеленим листом.

1 Квчка, Вiз, Волосожр	–	сузiр’я.
2 Поренчта	–	поручнi,	перила.
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Вiн тепер придививсь, що в неї 
були темнi, як терен, очi i довгi-довгi 
чорнi вiї. Вона глянула на його i опус-
тила вiї на щоки; вiї зачорнiли на 
молодих щоках, як шовк. На дiв чинi 
була дуже бiдна одежа: рукави на 
сорочцi були ледве поцяць ко ванi 
попiвкою та маленькими блiдими 
зiрочками. 

Ту дiвчину звали Нимидорою. 
Пiп був сердитий на її неслухняного 
батька й надавав його дiтям таких 
iменнiв, що всi люди на селi нiяк не 
могли убгати їх собi в голову, а баба-
повитуха нiколи не могла донести в 
своїй головi того ймення додому i гу-
била його на поповому порозi.

Тiй дiвчинi пiп дав ймення Минодора, а люди на селi звали її Ними-
дорою.

Як тiльки Микола пристав до дiвчат, всi дiвчата заразом так i заспiвали 
пiснi, мов пташки весною. Разом з дiвчатами заспiвала й Нимидора. Мико-
ла впiзнав її тонкий голос i чогось пригадав свiй сон пiд грушею. На його 
серце полилася така радiсть, таке щастя, що вiн не бачив стежки пiд своїми 
ногами. Йому здалося, що разом з Нимидорою заспiвала калина, заспiвало 
синє небо.

Дiвчата наздогнали ще одну юрбу женцiв, повернули з левади на шлях, 
зайняли постать на панському лану. Микола став жать на своїй постатi по-
руч з Нимидорою.

Сонце високо пiдбилось вгору; надворi стало душно. Микола з Нимидо-
рою врiзався в високе густе жито, як у лiс, i почав з нею розмовлять; вiн 
признавсь, що бачив її ввечерi в березi, i почав розпитувать, звiдкiль вона 
прийшла в Вербiвку i де вона стала в найми. Ласкавий голос молодого хлоп-
ця промовляв до неї, нiби голос рiдної матерi. Вона й сама незчулась, як 
одразу розказала йому про все своє життя.

– Я родом з присiлка Скрипчинцiв, – промовила Нимидора. – Моя 
мати вмерла й покинула мене маленькою. Я й не пам’ятаю своєї матерi; 
але як почну думати та нагадувать, то менi здається, що моя мати була 
висока та чорнява, гарна з лиця, краща од усiх молодиць, скiльки я бачи-
ла їх на свiтi, в доброму намистi, в червонiй з торочками хустцi на головi 
та жовтих сап’янцях1. І тепер, де вгляджу високу чорняву молодицю в 
червонiй хустцi та жовтих чоботях, то менi здається, нiби я побачила рiдну 
матiр. Як була я малою, то менi було не раз сниться, що моя мати чеше 
менi коси, вплiтає червонi кiсники, вбирає мене в квiтки та стрiчки, голу-
бить та жалує мене. Мiй батько жив недовго й покинув мене сиротою. Мене 
взяв до себе дядько.

1 Сап’нцi –	чоботи	з	сап’яну;	сап’ян	–	м’яка	шкiра	з	козлячої	шкури.
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Я жила в дядька, доки пiдросла. Дядина моя була для мене дуже люта. 
Вона своїх дiтей жалувала, давала їм гостинцi, а мене все обминала. Оце 
було її дiти пустують, вона на їх сердиться, а на менi згонить злiсть. Вона 
мене й лаяла гiрше, i била гiрше, нiж своїх дiтей. До своїх дiтей було лед-
ве доторкнеться долонею, а мене так лусне, що я не знала, де й дiтись. 
Нiколи я не носила нової одежi, нiколи я не мала нових кiсникiв, нової 
спiдничини; латана сорочка все було свiтиться на моїх плечах. Я було див-
люсь, як дядина голубить своїх дiтей, та все думаю про свою матiр: якби 
була жива моя мати, вона б мене пожалувала й гостинця менi принесла б, 
i вишила б менi квiтками сорочку, i накупила б менi стрiчок та квiток. Було 
ляжу спати, плачу та думаю про свою матiр, то менi й сниться моя мати 
такою, як я собi її пригадувала.

Пiдросла я; мене один чоловiк найняв за няньку за три копи грошей 
та за сорочку на рiк. Господи! Як я помордувалась з його малими дiтьми. 
Було хазяйка посадить менi на руки опецькувату дитину, а я ще й сама опе-
цьок, сливень1 дитина! трохи не пiдвередилась тими дiтьми. Хазяїни пiдуть 
на поле, а мене покинуть дома з дiтьми. Дивлюся я, чужi дiти бiгають, 
гуляють в цiцi-баби, в хрещика, купаються, а менi не можна й одступать 
од дiтей. Господи, як менi хотiлось погуляти та побiгать! Якби була жива 
моя мати, i я гуляла б з дiтьми: «Ой мамо моя, доле моя! Нащо ж ти мене 
такою малою покинула?» – було думаю я. Я ввесь свiй дитячий i дiвчачий 
вiк поневiрялась в чужiй хаті, у чужих людей i не зазнала ласкавого слова...

В Нимидори закапали сльози на снiп жита, на перевесло, i тi сльози 
наче вогнем впали на Миколину душу. «Серце, козаче! – подумала Ни-
мидора. – Твоє ласкаве слово, твої карi очi чогось нiби стають менi за 

матiр, за брата, за все, що було менi 
на свiтi найлюбiше, наймилiше». 
Нимидорi здалося, що їй стало лег-
ше на гарячому сонцi чуже жито 
жати на однiй постатi поруч з Ми-
колою: неначе з неба повiяло тихим 
холодком зеленого гаю.

– Чи добре ж тобi, Нимидоро, 
тепер у Кавунiв? – спитав Микола.

– Де вже воно буде добре в най-
мах! Кавун чоловiк добрий, та зате 
Кавуниха дуже лиха; гризе мене, 
як iржа залiзо. Як тiльки Кавун 
ласкаво заговорить до мене, то Каву-
ниха зараз загне менi в батька-ма-
тiр. І я боюсь його ласкавого слова, 
як огню.

Микола заранi нажав копу жита 
й почав жати для Нимидори. Вiн 

1 Слив, сливнь	–	майже.
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врiзався в жито далеко од женцiв i все кидав жменi жита на Нимидоринi 
купки. Вiн забув на той час, що те жито було чуже.

Женцi вернулися з поля, вернувся й Микола. Джериха наварила на 
вечерю кулiшу. Сiм’я сiла вечерять мовчки; важка праця одняла од усiх 
розмову; мати й батько вже не згадували про Варку, а Микола все думав 
про Кавунову наймичку Нимидору...

Настала осiнь. Пан оповiстив, щоб весiлля справляли на селi заразом 
в одну недiлю, а хто опiзниться, то буде справлять другий раз, через мiсяць. 
Старий Джеря й Джериха знов почали вговорювать сина женитись цiєї осенi 
й слать старостiв до багатирки Варки.

– Не хочу я сватать Варки, — сказав Микола, – бо маю собi дiвчину на 
примiтi.

– Кого ж ти, сину, маєш на примiтi? – спитала мати.
– Нимидору, Кавунову наймичку.
– Яку це Нимидору? Вона не вербiвська?– сказав батько.
– Вона, тату, з присілка, сирота, i вже давно служить у Кавунiв.
– Як же ми будем брать в свою хату невiстку, коли ми про неї нiчого 

й не чули? – аж крикнула Джериха бiдкаючись. 
– Може, вона якась приблуда, бурлачка. Чи то мало тепер вештається 

по сахарнях тих бурлак?
Син почервонiв i розсердився.
– Ви, мамо, може, й не знаєте, а я її добре знаю: кращої од неї дiвчини 

нема на всьому селi.
– Ой Господи милосердний! – крикнула Джериха й руки опустила, 

згадавши, що багатирка Варка не буде її невiсткою. – Так, сину, не можна 
свататься. Як же таки можна, не спитавшись броду, та в воду!

– Про мене, мамо, спитайте броду, – не будете жалкувать на Нимидору: 
вона дiвчина здорова, робоча, бо цiлий вiк була в наймах, а в наймах не 
можна сидiть, згорнувши руки. Її дядько живе в присiлку Скрипчинцях.

Батько слухав мовчки й згодом промовив:
– Коли ти хочеш її сватать, то ми переднiше про неї розпитаємо в добрих 

людей та порадимость, а там, про мене, й сватай, коли вона здорова й не 
ледащиця.

Сталось так, як бажав син: перед Покровою вiн заслав до Нимидори 
старостiв. Одного дня старости обмiняли хлiб, а другого дня Нимидора й 
рушники подавала.

Перед Покровою Джеря з сином пiшов до скрипчинського пана просити, 
щоб вiн згодився пустить Нимидору з Скрипчинцiв. В Скрипчинцях був свiй 
пан, та ще й небагатий; вiн мав тiльки один присiлок i з великою неохотою 
пускав дiвчат замiж у чужi села. Джеря просив, благав, але все те нiчого не 
помогло. Пан сказав, що пустить Нимидору тiльки тодi, як з Вербiвки яка-не-
будь дiвка вийде замiж у Скрипчинцi. Микола вийшов од пана нi живий нi 
мертвий; вiн пiшов додому, не промовивши нi одного слова, ходив цiлий день, 
опустивши голову. Якби мiг, вiн, здається, задушив би пана своїми руками.

Вже прийшла осiнь. На селi почались весiлля. В церквi вiнчалось разом 
десять пар молодих. Нимидора стояла в церквi, а в неї сльози текли по лицi 
та крапали на намисто.
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На Миколине щастя один скрипчинський парубок посватав вербiвську 
дiвчину. Скрипчинський пан згодився одпустить Нимидору. Вся сiм’я в 
Джеринiй хатi наче ожила. Джериха готувалась до весiлля. Нимидора наче 
знов на свiт народилась.

Старий Петро Джеря вдягся в нову свиту, заткнув за пазуху пляшку 
горiлки, взяв хлiб пiд пахву й пiшов з одним старостою до батюшки годить 
вiнчання.

Батюшка в Вербiвцi був молодий i вже нагнав плату за треби1 вдвоє.
Джеря прийшов, поцiлував батюшку в руку, поклав на стiл хлiб, по-

ставив пляшку горiлки й почав питать в батюшки, скiльки вiн схоче за 
вiнчання.

– Як даси п’ять карбованцiв, то повiнчаю сина, – сказав батюшка.
– Батюшко! І помилуйте, i пожалуйте! Я чоловiк убогий! Де менi в свiтi 

взяти взяти п’ять карбованцiв? Нехай буде три карбованцi.
– Не можна, тепер i для нас час трудний. Все подорожчало, – сказав 

батюшка.
– Змилосердiться, батюшко! Їй-Богу, не можу заплатить так багато. 

Нехай вже буде нi по-моєму, нi по-вашому: нехай буде чотири карбованцi.
– Нема що й говорить. Бери могорич та йди собi додому.
Джеря взяв могорич i хлiб та й пiшов з хати. Вiн постояв у сiнях, по-

говорив нишком з старостою та й знов вернувся в хату.
– Ну, що скажеш, Петре? – обiзвався батюшка з другої кiмнати.
– І помилуйте, i пожалуйте! Треба грошей i на весiлля, i на подушне. 

Їй-Богу, багато для мене! Нехай буде чотири карбованцi. Це вже й Бог так велiв.
Батюшка подумав, подумав i згодився.
– Давай могорич, – сказав вiн, – давай i грошi.
Джеря закотив полу свити, засунув руку в кишеню, витяг звідтіль білу 

хусточку з червоними пружками, вив’язав з узла карбованцi i поклав на 
стiл. Потім вiн налив чарку горiлки i почастував батюшку. Батюшка випив 
сам i налив по чарцi Джерi й старостi. Вони випили, довго приказуючи до 
чарки, попрощались i пiшли додому.

Нимидора подякувала Петровi Кавуновi й пiшла в присiлок до дядька, 
бо в дядька мали справлять весiлля...

Другого дня, в понедiлок, не було й панщини. Все село гуляло на 
весiллях....

В Джеринiй хатi цiлий день грали музики, цiлий день пили та закусю-
вали. Випили всю горiлку, та ще й не стало; виїли цiлу дiжечку солоних 
огiркiв, цiлу дiжечку кислої капусти, поїли ввесь хлiб, всi паляницi. Старий 
Джеря витрусив усi кишенi, ще й у шинок на заставу однiс свiй кожух.

Ввечерi попiд дворами їздив осавула на конi i загадував усiм на панщи-
ну до току. Крик осавули дав знати людям, що весiлля скiнчились. Всi 
почали розходитись, Джерина хата спорожнилась.

Ввечерi в Джеринiй хатi ледве блимав каганець. Джериха й Нимидора 
кинулись прибирать в хатi й перемивати посуд. Весiльний чад одразу вий-

1 Плта за трби	–	плата	поповi	за	релiгiйнi	вiдправи	пiд	час	одруження,	по-
хорону	тощо.
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шов у всiх з голови. Джеря й Джериха помiркували, скiльки-то вони ви-
тратили грошей на весiлля. Треба було заплатить шинкаревi, оплатить по-
душне, нашаткувать другу дiжку капусти. Грошей не було нi копiйки.

– А що, стара, будемо робить? Чим будемо робити оплать? – промо-
вив батько.

– Змолотимо та продамо половину хлiба. Цього року, хвалить Бога, 
хлiб вродив дуже добре.

– А як не стане хлiба, що будемо їсти? – спитав батько.
– То заробимо, хiба ж не маємо рук, чи що? – обiзвався син.
– А коли ж то ми його заробимо? Хiба за тiєю панщиною похопишся 

заробить? – сказав батько.
– Бодай ту панщину дiдько забрав собi до пекла! – промовив син з злiстю.
Мати знов згадала про багатирку Варку, згадала дуже легку Нимидо-

рину скриню й скоса зирнула на Нимидору. Нимидора поралась в чужiй 
хатi проворно, та якось незручно. В високому очiпку, в квiтчастiй здоровiй 
хустцi на головi, вона стала молодицею ще вища й показнiша. Її чимале 
лице неначе побiльшало; чорнi брови були нiби намальованi на широкому 
чолi. В тихої та доброї свекрухи десь узялись гостренькi пазури та й вису-
нулись, наче з м’яких котячих лапок.

Задумався батько, тяжко зiтхнувши, задумався й молодий Микола, 
засмутилась i мати. Тiльки Нимидора була щаслива: вона нiби знайшла 
свою рiдну матiр, свого батька, хату, бо для неї вже не треба було більше 
поневiряться в наймах у чужих людей.

– Лягаймо, невiстко, спати, бо завтра треба вдосвiта вставать та на 
панщину поспiшать, – сказала мати, стоячи перед образами i починаючи 
хреститься та молитись.

II

Другого дня, тiльки що зiйшло сонце, а Джерина сiм’я вже й пообiдала, 
й вийшла на панщину; батько з сином пiшли на панський тiк молотить, а 
мати з невiсткою пiшли панськi коноплi тiпать.

Тiк був, як звичайно на селах на Українi, за панським садком в кiнцi 
села i вганявся далеко в поле пiд гору, обкопаний ровом, обсаджений висо-
кими розкiшними тополями та осокорами. Ввесь тiк, бiльше як на пiввер-
стви, був заставлений скиртами: десять довгих-предовгих скирт пшеницi 
стояло вподовж току; десять менших скирт жита стояло впоперек; скирти 
ярини, довгелецькі ожереди соломи тулились по закутках, неначе дрiбнi 
вiвцi мiж здоровим товаром.

День був ясний, сонячний та теплий. Починалось бабине лiто1. На-
дворi стояла суша. Небо синiло, як лiтом. Сонце ходило на небi низько, але 
ще добре припiкало косим промiнням. Тихий вiтер ледве ворушився. Над 
полем миготiло марево. Половина листя на вербах вже пожовкла, але на 
тополях, на осокорах лист зеленiв, нiби влiтку. Якби не жовте листя в сад-
ках, то можна було б подумать, що надворi не бабине, а справдiшнє лiто. 

1 Ббине лiто	–	теплi	днi	на	початку	осенi,	коли	лiтає	павутиння,	яке	також	на-
зивають	бабиним	лiтом.



184

Тiльки зелена низька озимина навкруги току нагадувала про осiнь. Надворi 
летiло павутиння. Все синє небо було нiби засноване бiлим, як пух, легким, 
як шовкові нитки, павутинням. Проти сонця павутиння лиснiло, наче лег-
ка лiтня бiла хмара порвалася на небi, розпалась на нитки, на тонкi пасма 
та й полетiла на землю. Павутиння летiло пучками, нитками, нiби клубоч-
ками, починками1, то гнулося великими дугами, то мiсцями стояло просто, 
рiвними, як очерет, стеблами. Воно обснувало тополi, верби, стiжки, тини; 
маяло на вершечках садкiв, метлялось коло хрестiв та бань на церквi i знов 
летiло; хто його зна, де воно й бралося.

Чоловiки стояли рядками на скиртах, хапали снопи з довгої верстви2 

й скидали додолу на тiк i снопи, й розв’язь.
На току гуменний3 одлiчував снопи для кожного молотника. Довгими 

рядками стояли молотники на току, наче закопанi по пояс в жовтiй соломi, 
i махали цiпами. Цiпи блискали на сонцi. Курява стояла над током, неначе 
починалась пожежа на току.

Микола молотив поруч з батьком.
– А що, музико, вигравай цiпом пiсля свого весiлля! – жартували 

чоловiки з Миколою.
Микола глянув на незлiченнi скирти, задумавсь i спитав у батька:
– Нащо то одному чоловiковi так багато хлiба? Господи! Чи вже вiн 

поїсть оце все?
– Ти б, сину, мовчав. Дивись, он недалеко стоїть гуменний; вiн почує 

та ще й пановi за це викаже. Це ж вiдомий на селi викажчик.
– Коли б нам, тату, хоч десяту частку однiєї скирти! Ото ми були б 

щасливi! – знов промовив Микола.
– Ой сину, мовчи лишень! Борони Боже, як пан довiдається про твої 

слова.
Микола замовк, а його думка не замовкла. Як вiн був парубком, такi 

думки i в голову йому не приходили: тепер вiн мав жiнку, i як йому бажа-
лось, щоб Нимидора була щаслива, щоб i вiн був щасливий i заможний та 
робив сам на себе, а не на чужих багатющих людей.

Зараз за током, коло самого панського садка молодицi на сонцi били 
на бительнях i тiпали коноплi. Мiж ними Микола впiзнав Нимидору, впiзнав 
її по високому росту, по новiй квiтчастiй хустцi на головi. Йому заманулось 
пiти до неї, хоч ласкаве слово промовить, хоч подивиться на неї, та гумен-
ний стовбичив над душею. Ондечки виїхав i сам пан Бжозовський на конi, 
в чоботях з блискучими довгими халявами, з батогом у руцi, у чорному 
картузi на головi.

– Коли ми, тату, перемолотимо оцi скирти? – знов спитав Микола.
– А тодi, як помремо, – сумно одказав батько, – а як цi змолотимо, то 

Бог уродить другi, може, ще довшi.
Микола задумавсь i з усiєї сили так уперiщив снопа, що рипиця4 лус-

нула i бич одскочив.

1 Почнок	–	нитки,	намотанi	на	веретенi.
2 Верств – тут:	шар	снопiв.
3 Гумнний	–	наглядач	панського	току.
4 Рпиця	–	те	ж,	що	капиця:	шкiрна	ув’язь,	яка	з’єднує	в	ціпі	бич	з	цiпильном.	
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– Ану, синку, цiпом батька по лисинi, – загукали молотники, смiючись.
Старий Джеря й Микола ледве встигли змолотить свою частку до вечо-

ра. Ввечерi Нимидора з Джерихою принесли в ряднах одважене панське 
прядиво. Кожнiй молодицi, дiвчинi, навiть дiвчинцi, пани накидали прясти 
на зиму по два пiвмiтки. Як не ставало прядива, то молодицi мусили до-
кладати свого.

В довгi зимовi вечори та вдосвiта в Джеринiй хатi палали трiски та 
трусок на припiчку в челюстях1. Коло печi Джериха та Нимидора сидiли й 
пряли панське прядиво. Микола стояв коло лежанки i м’яв ногами коноплi. 
Порох од конопель, од мичок тягся в комин, неначе дим. Молода Нимидо-
ра пряла й спiвала. Вона була зовсiм щаслива: тепер вона вже не наймичка, 
живе в своїй хатi. Пiсня сама наверталась їй на думку.

Микола кинув коноплi, сiв на лавi i задумавсь. Вiн думав про те, нащо 
його Нимидора повинна прясти не собi й йому на сорочки взимку, а комусь 
iншому...

Минула зима. Настало лiто, настали й жнива. Почалась спека. Жито, 
пшениця й овес – все разом поспiло й присохло. Люди вкрили панський 
лан i хапали панське жито, а людське стояло на пнi. На панському лану 
вже стояли полукiпки довгими стайками2; на людському полi не видно було 
нi снопа.

Микола з батьком одбули три днi панщини, на четвертий пiшли жати 
своє жито, невважаючи на те, що осавула звечора знов загадував на панщи-
ну, на згiннi днi; тi згiннi днi, що вся громада повинна була одроблять – то 
за чередника, то за титаря3, котрi були вольнi од панщини, то за якийсь, 
вигаданий паном, шарварок4, – пан одкладав на жнива, коли було й без того 
багацько роботи. Людське жито вже сипалось, а осавула все загадував на 
панщину, на панський лан, щоб хапать своє жито та пшеницю.

Микола, замiсть панського лану, вийшов на своє поле; вiн стрiвся з 
людьми i тих намовив жати своє жито. Тiльки що вони зайняли постатi, од 
панського лану на конi вже катав до них осавула.

– Чому ви не йдете на лан, сякi-такi? – крикнув осавула.
Всi мовчали; Микола обiзвався:
– А тим, що ми вже одробили панщину, – сказав вiн.
– А згіннi днi хiба забув? – знов крикнув осавула i знову налаяв Миколу.
– Згiннi днi одробимо восени; он подивись лиш! Наше жито вже си-

плеться; через день, через два воно вже вклякне! – промовив Микола.
Всi женцi стояли мовчки; в їх руках наче заклякли жменi жита та 

серпи; всi поглядали то на осавулу, то на Миколу.
Осавула замахнувсь на Миколу нагайкою. Микола одскочив у жито, 

пiднявши серп угору. Осавула круто повернув коня й покатав на пансь-
кий лан.

– Боже мiй милосердний! – промовив Джеря. – Що ж оце ми наробили? 
Буде ж тепер нам!

1 Члюстi	–	дугоподiбний	отвiр	у	печi.
2 Стйка	–	ряд	кіп	зібраного	жита.
3 Ттар	–	церковний	староста.
4 Шрварок	–	обов’язкова	поголовна	робота	по	лагодженню	мостiв,	дорiг	тощо.



186

Декотрi чоловiки дов’язували 
снопи, декотрi рушили до панського 
лану. Коли це на полi з’явився, нiби 
птиця, панський баский кiнь; на 
конi сидiв пан Бжозовський i лупив 
коня батогом. Осавула ледве встигав 
бiгти за ним i немилосердно толочив 
жито.

Всi люди стояли, як укопанi, 
познi мавши шапки. Бжозовський 
прикатав, крикнув, як несамовитий, 
на людей, кинувся до Миколи й по-
чав перiщить його батогом. Всi люди 
позабирали клунки з хлiбом i по-
плентались на панський лан. Пан 

звелiв привести їх усiх увечерi на економiю. На економiї їх усiх вибили 
рiзками, вибили й Миколу, вибили навiть старого Джерю перед його очима.

Микола вийшов за панський двiр i люто показав кулак, обернувшись 
до панського двора; старий Джеря йшов, низько похнюпивши голову. Оби-
два вони мовчки пiшли додому. Дома вони розказали за все Джерисi й 
Нимидорi. Мати й невiстка почали плакати.

Пишно викотився повний мiсяць з-за гори й освiтив ясним свiтом 
Вербiвку. Всi верби було видно, як удень. Надворi стало ясно, хоч голки 
визбируй. Сiм’я повечеряла й сидiла мовчки на призьбi. 

– Ходiмо, Нимидоро, жито жать! – промовив Микола. – А ви, тату й 
мамо, лягайте спати. Як пропаде жито, що ми будемо зимою їсти?

Нимидора встала, знайшла серпи, i вони обоє рушили на поле. Все поле 
жовтiло проти мiсяця, як удень. Все тiло в Миколи болiло й щемiло, болiла 
й душа його, але вiн мусив гнути спину. Нимидора кинулась на жито з 
серпом, як огонь на суху солому, i так працювала, так швидко жала, як 
огонь швидко їсть суху солому.

Високо покотивсь мiсяць на небi. Микола з Нимидорою склали два 
полукiпки жита й вернулись в село.

Од того часу пан мав на прикметi Миколу й звав його бунтарем. Оса-
вула не раз кричав на Миколу, що вiн бунтує всю громаду в селi. Сам Ми-
кола дуже змiнився; бувши парубком, вiн смiливо дивився всiм в очi, був 
веселий, говорючий, любив часом пожартувать; тепер вiн похнюпив голову, 
рiдко смiявся, перестав жартувать, а часом було як кине на кого жартов-
ливим словом, то нiби вогнем впече. Вiн зненавидiв свого пана.

Панський хлiб був вже вижатий. Все поле було вкрите копами та стай-
ками, як небо зорями, а людський хлiб стояв, похилився i навiть вже сипавсь.

Зiбрав Джеря свiй хлiб, половину склав у стiжок, а половину змоло-
тив на харч. Прийшов шинкар за грiшми. Джеря мусив везти хлiб на 
базар, продати i заплатить йому грошi та викупить кожуха. А тут треба 
було годувать панськi качки. Весною на економiї пан роздав на кожну 
хату по двадцать качиних яєць, а восени кожна молодиця повинна була 
принести на економiю двадцать качок. На качку давали з економiї по 
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гарцевi1 зерна, але качка за лiто здохла б, а не прохарчувалась би тим гар-
цем. Люди мусили годувать качок своєю пашнею.

Настала осiнь. Нимидора почiпляла за нiжки на коромисло десять пар 
качок i однесла на економiю.

Восени Нимидора мала вже дочку. Пiшла баба-бранка до батюшки по 
молитву.

– Яке ймення дав батюшка? – спитала Нимидора в баби. – Може, й моїй 
дочцi дав таке чудне ймення, як менi?

– Нi, дав ймення Любка, – сказала баба.
Третього дня породiлля вже встала з постелi й поралась коло хати. 

Старий Джеря й Микола були на панщинi. Проз двiр їхав конем оса-
вула, заглянув у двiр i вглядiв на дворi Нимидору. Вiн зскочив з коня i 
вбiг у двiр.

– А чом ти, суча дочко, оце й досi не виходиш на панщину? – крикнув 
осавула й ударив Нимидору нагайкою по спинi.

Нимидора крикнула й залилась злiзьми.
– В мене родилось дитинча; ще ж сьогоднi тiльки третiй день, – ледве 

промовила вона крізь сльози.
Осавула схаменувсь i крикнув:
– Гляди ж менi, щоб завтра вийшла на леваду обшморгувать буря-

ки-висадки!
Породiллям пани давали тiльки три днi вiльного часу на одужання, 

а четвертого дня вже гнали їх на панщину до легшої роботи.
Ввечерi прийшов Микола. Нимидора показала йому синяк на спинi. 

В Миколи запеклось серце, а в душi заворушилась думка помститись за 
себе, за батька, за Нимидору. 

А тут саме настав час платить подушне. Батько з сином думав, думав, 
де б то взяти грошей, i надумав продати кабана, що годували к Рiздву. Про-
дали кабана, а самi зостались без сала й цiлi м’ясницi їли пiсний борщ та 
пiсну кашу, неначе в пiст.

Настав Великий пiст. Одного вечора старий Джеря прийшов з пансько-
го току та й зваливсь: в його нiчого не болiло, але уся його сила хто його 
зна де й дiлась! Тонка шия стала ще тонша; сухе лице стало ще сухiше, очi 
позападали дуже глибоко, а обидвi руки по самi кiсточки так трусились, 
що вiн не мiг нiчого держать в руках. Важка робота виссала в його сливе 
усю кров. Вiн лежав на печi та все дивився на стелю, широко розплющивши 
очi. Пролежав вiн тиждень, навiть не стогнав, i лице в його стало нiби при-
падать землею.

Микола пiшов до батюшки й просив його висповiдать старого батька. 
Батюшка прийшов, висповiдав Петра, побачив, що вiн захляв, i звелiв йому 
їсти в пiст скоромне.

– Батюшко, хiба ж у мене душi нема, щоб я в пiст їв скоромне! – про-
мовив Джеря тихим хрипким голосом.

– То їж, Петре, хоч кашу з молоком; слабому Бог простить, i я тобi 
прощаю, – промовив молодий священик. 

1 Грець	–	мiра	сипких	тiл,	вмiщує	3,2	кг.
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– Не буду, батюшко, їсти; грiха боюся. Я чоловiк старий, не сьогоднi-завтра 
вмру. Та й де того молока дiстать? Ми вже так вихарчувались, що їмо самий 
хлiб та цибулю, та й хлiба до нового не стане. Треба хлять, хоч i не хочеш.

– Про мене, як знаєш, а я тобi раджу й дозволяю їсти скоромне, бо ти, 
дiду, охляв i захляв.

Петро тiльки рукою махнув.
В чистий четвер Джеря вмер, та все наказуючи синовi не зачiпать оса-

вули, не зачiпати пана та робить мовчки панщину.
– Ти, сину, нiчого не вдiєш, а собi лиха накоїш. Пан оддасть тебе в 

москалi, – промовив Джеря та й умер, побитий лихою годиною. Важка пра-
ця виссала з його усю силу. Вся його сила пiшла на чужу користь, в чужу 
кишеню, – на дорогi оксамитовi сукнi, на золотi сережки панiї Бжозовськiй, 
на дорогi наїдки та напитки, на дорогi панськi примхи та витребеньки.

В Велику п’ятницю поховали старого Джерю. Сiм’я їла паску з слiзьми. 
Микола ще бiльше зажуривсь, бо за помершого батька треба було платить 
подушне як за живого, доки не вийде нова ревiзiя1.

Настала пишна та тепла весна. Зеленiли верби в березi, зазеленiла тра-
ва на левадах. Джерин садок заквiтчався бiлим цвiтом. Все цвiло та зеленiло, 
тiльки Микола ходив сумний та невеселий.

Був тихий весняний вечiр. Нимидора поливала розсаду на грядках; 
Микола носив воду з Раставицi. Нимидора розцвiлась, як повна троянда. 
На зелених грядках, на зеленiй левадi, проти ясно-зеленого листя верб, її 
брови чорнiли, як чорнобривцi. Вона була весела й спiвала. Микола стояв 
над вiдрами, похнюпивши голову. В лузi десь далеко кувала зозуля.

– Чого це ти розспiвалась, неначе дiвка? – ледве промовив Микола. – 
Ти спiваєш веселої пiснi та ще бiльше менi жалю завдаєш.

– Це я згадала, як колись в наймах крадькома вишивала сорочку та 
кляла зозулю; а тепер слухаю, як кує зозуля, та так менi забажалось, щоб 
вона накувала менi багато год живоття. Як гляну я навкруги на цей зелений 
город, що оце засiяла, та як згадаю, що я тепер хазяйка, то менi аж веселої 
пiснi хочеться спiвать.

– Спiвай, жiнко, жалібної, то менi, може, буде легше, – промовив сум-
но Микола. – Чогось менi так важко на серцi, така в мене журба, що я й 
не знаю, де й дiтись!

– А чого ж оце тебе журба бере?
– А тим, що нам так погано жити на свiтi. Вмер батько... i за мертвого 

плати подушне, i за живих плати подушне. Я вже не знаю, чим винна та 
душа, що за неї треба щороку платить подушне.

– Дасть Бог, вродить хлiб, то й заплатимо.
– Нехай же переднiше вродить; а коли вродить, то чи дасть пан завча-

су його зiбрать та звозити в тiк.
Нимидора перестала веселої пiснi спiвать, забрала вiдра, i вони обоє 

мовчки пiшли до хати.
Микола ввiйшов у хату, сiв за столом, пiдпер голову долонею та все 

думав. Мати з Нимидорою порались у хатi, готували вечерю, а вiн усе сидiв 
i слова не промовив. Нимидора розказала матерi за розмову з ним на городi.

1 Ревзiя – тут:	перепис	для	оподаткування.
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1 Панщннi люди	–	люди,	зобов’язанi	робити	на	пана,	крiпаки.

– Чого ти, сину, журишся? Дасть Бог хлiб, то ми якось-таки оплати-
мось. Ти б, сину, пiшов до Києва, поки не настала робота в полi, та помо-
лився Богу. Може б нам Господь послав талан та добрий врожай на полi, – 
вговорювала мати сина.

Микола сидiв i слова не промовив. Його довгий чорний вус спустився 
вниз, неначе п’явка; густi брови були насупленi. Микола мовчки вийшов у 
садок i пiшов через садок на леваду. Сонце сiдало за вербами, наче гасло, а 
в його на серцi неначе гадина сидiла та все ссала та ссала за саму душу. Вiн 
усе думав,нащо то Бог так вчинив, що недобре роздiлив долю мiж людьми: 
одним дав панство й степи, й лани, а другим дав важку працю, бiднiсть та 
трохи не торби. Вiн вернувсь до хати, згорнувши руки на грудях.

– То як же, сину, чи пiдеш до Києва? Як пiдеш на прощу, то я насушу 
тобi сухарiв на дорогу, – говорила до його мати, вештаючись коло хати.

– Не пiду, мамо, до Києва, не хочу молитись та дурно Боговi пороги 
оббивати. Коли є той Бог на свiтi, то Вiн Бог панський, а не мужицький, 
бо все добро оддає панам, а нам не дає нiчого, – сумно промовив Микола.

– Свят, свят, свят! Господи милосердний! Що це ти верзеш? Схаменись 
лишень та подумай, що ти бовкнув? Тим-то нам Господь долi не дає, що ми 
таке верземо та Богу не молимось! – промовила Джериха та й перехрестилась.

Микола ввiйшов у хату, достав з полицi Псалтир, розгорнув i почав чита-
ти. Псалтир здався йому темнiшим од темної ночi: вiн не знайшов у йому пора-
ди й одповiдi на свою важку думу, згорнув його i мовчки поклав на полицю.

Од того часу Микола почав часто задумуватись. Мати чiплялась до його, 
питала в його, що в його болить, i вже хотiла йти на пораду до знахурки.

– Ні! Вже, мамо, не поможуть менi знахурки, – одказував вiн матерi. 
Тiльки Нимидора своїми пiснями, веселими словами та чорними бровами 
трохи розважала його.

Настали жнива. Хлiб не дуже вродив. Пан почав знову одлiчувать згiннi 
днi та шарварки саме в жнива, а не восени. Микола намовляв людей не йти 
на тi згiннi днi та мерщiй хапати свiй хлiб з поля. Осавула розказав пановi, 
що Микола Джеря знов бунтує народ. Бжозовський нахвалявся оддать 
Миколу в москалi. Та звiстка дiйшла до Джерихи.

– Сину, не зачiпай лиш ти осавули, не дражни пана! – благала мати 
Миколу. – Ти знаєш, що ми панщаннi люди1: пан зробить з нами, що схоче, 
i вволить свою волю.

– Як же його не зачiпать, коли вiн нiби знущається над нами. Я б 
раднiший мовчати, але ми пухнемо з голоду, а вiн такий гладкий, що в свою 
шкуру не потовпиться.

– А що ми робитимемо, як вiн оддасть тебе в москалi? – сказала мати.
 – Не дiжде вiн того! – крикнув Микола, i його очi заблищали, неначе 

хто кинув двома iскрами, як у того вовка.
Микола вже був не молодий хлопець, а чоловiк з довгими вусами, 

з мiцним станом, широкими плечима та мiцними руками.
Мати замовкла. Нимидора почала плакать. Миколу взяв за серце не 

жаль, а взяла злiсть. Вiн вийшов у садок, сперся на тин i довго стояв, поки 
не прохололи його голова й груди.
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Одбули люди панщину, одбули вже й згiннi днi, а все-таки не вижали 
панської пшеницi до решти. Пшениця в пана вродила, як лiс, густа, як щiт. 
Бжозовський зiбрав людей i оповiстив, що дасть жати за снiп, але давав 
дуже малий снiп. Микола не втерпiв i вихопився перед паном з словом, що 
люди пiдуть жати до графа. За ним обiзвався й Петро Кавун, а далi ще 
кiлька чоловікiв.

Бжозовський спахнув: його червоне повне лице стало ще червонiше, сiрi 
очi аж налились кров’ю. Вiн зненавидiв Миколу, бо вгадував в його гордих, 
смiливих карих очах велику ненависнiсть до себе. Ту злiсть примiчав вiн навiть 
в його довгих чорних вусах, в мiцно стиснених губах, в твердому неласкавому 
голосi. Вiн затупотiв ногами на одному мiсцi й крикнув:

– То ти смiєш менi цвiкать1 в вiчi? То ти смiєш менi пiдбивать народ? 
Та я зараз дам знать становому2 й накличу повне село москалiв. Я вас поб’ю 
московськими руками й оддам усiх бунтарiв-хазяїнiв у москалi! Я вас на 
Сибiр запровторю! – крикнув Бжозовський несамовито та все тупотiв нога-
ми на одному мiсцi.

Пан прогнав Миколу й Кавуна з-перед очей, одначе поступився громадi 
бiльшим снопом. Вiн боявсь, щоб часом люди i справдi не пiшли на граф-
ський лан на заробiтки.

Прийшов осавула й запер Джерю, Кавуна i ще чотири чоловiки в 
холодну на висiдку. В пана була думка й справдi оддать Джерю й Каву-
на в москалi.

Посидiли вони взапертi день, а другого дня їх випустили, бо треба було 
панську пшеницю дожинать. Пiшов Микола з чоловiками додому, та, йду-
чи, нишком змовлявся з ними. Вони знали вдачу свого пана i постановили 
втiкать з села на далекi сахарнi, поки мине некрутчина.

Тим часом трапилась несповiдана подiя. Осавулину жiнку давно драж-
нили на селi злодiйкою, i хазяйки нiчого не клали напохватi, де вертiлась 
осавулиха. В Кавунихи раз пропав шматок полотна, що бiлився на левадi. 
Вона впiзнала своє полотно на сорочцi в осавулиного хлопця, та тiльки по-
клала честь на собi3, не хотiла чiплятись.

Саме тодi Кавун заколов кабана. Осавулиха навiдалась до Кавуна в хату 
i вхопила пiд полу два шматки сала. Проворна Кавуниха зараз постерегла, 
глянувши на купу сала на столi, прожогом побiгла слiдом за осавулихою, 
витрусила своє сало й наробила галасу на ввесь куток. Збiглися люди. Прибiг 
i Микола i почав кричать, що злодiйку треба повести по селi з музиками. 
Микола порiзав шматки сала на четвертини, понизав їх на мотузок i по-
чепив осавулисi на шию. Баби вхопили осавулиху попiд руки й повели по 
селi. Микола йшов попереду й грав на скрипцi, Кавуниха грала рублем на 
качалцi. Осавулиха йшла i не знала, де дiти очi вiд сорому. Дiти юрбою 
бiгли слiдком; люди вибiгали з дворiв дивиться на ту комедiю.

Осавула, довiдавшись про цей Миколин та Кавунiв вчинок, спересердя 
пiшов до пана й розказав, що молотники крадуть з панського току жито; 
поробили собi здоровi кишенi й щовечора насипають повнi кишенi пашнi, 

1 Цвкати – тут:	говорити	рiзко.
2 Становй	–	начальник	полiцiї.
3 Поклала честь на собi –	з	пошани	до	себе.
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вертаючись додому. Вiн понабрiхував на всiх тих, що водили по селi його 
жiнку, а найбiльше на Джерю та на Кавуна.

По селi пiшла про це чутка. Всi люди загомонiли, що осавула грiха не 
боїться: сам бреше, ще й виказує пановi, як люди крадуть панську пашню. 
Микола з товаришами засiв на засiдки на левадi мiж вербами; і саме тодi, 
як осавула вертався од пана, вони вискочили з-за кущiв, простягли осавулу 
й дали йому пiвсотнi добрих київ.

– Оце тобi за пана, а це – за панiю, а це – за панщину, – приказував 
Микола, – адже ж пан не шкодує сiна своїм волам, ще й брагою їх поїть, 
а ми так само панськi, робимо пановi, як воли, а вiн нас не частує брагою, 
а рiзками. Панське добро – то й наше добро, бо то наша праця, а земля Божа, – 
говорив Микола, луплячи осавулу палицею.

– Оце тобi за те, щоб ти пам’ятав, що виказувать панам на людей грiх, 
бо ми не крали в пана, а своє брали й вертали собi, – приказували чоловiки 
та все гнались за осавулою навздогiнцi, та все лупили його по спинi палицями.

Осавула так боявся того грiха, що признавсь навiть в йому на сповiдi 
батюшцi; але все-таки пiшов до пана й розказав, хто його попобив палиця-
ми. Пан постановив оддать Миколу, Кавуна i їх однодумцiв в москалi, та 
ще як можна швидше.

Пiшла чутка про некрутчину. В Скрипчинцях вже ловили некрутiв i 
забивали в колодки. Микола й Кавун з товаришами постановили того-таки 
вечора тiкати на сахарнi в Стеблiв, у Канiвщину.

Настав темний осiннiй вечiр. Все небо було засноване хмарами. Надворi 
було поночi, як у погребi. Джеря повечеряв з Нимидорою та з матiр’ю, сiв 
коло стола i задумавсь. Мати полiзла на пiч i назабаром заснула. Нимидора 
розклала в челюстях огонь i сiла коло припiчка прясти. Червоний свiт 
миготiв по бiлих стiнах, по молодому Нимидориному лицi. Мичка на гребенi 
свiтилась наскрiзь. Гребiнь чорнiв зубцями проти вогню. Микола сидiв 
кiнець стола й не зводив з Нимидори очей. Його темнi смутнi очi блищали 
в темрявi. В його на душi було так важко, так тяжко, що й Нимидоринi 
брови не могли його розважить. Микола сидiв, одягнутий в свиту.

– Чом це ти, Миколо, не роздягаєшся? – спитала в його Нимидора.
– Кидай, Нимидоро, прясти. Йди сядь коло мене, я щось маю тобi ка-

зать, – промовив Джеря дуже тихо, щоб не збудить матерi.
Нимидора поклала гребiнь на днище й сiла коло його.
– Скажу тобi, моє серце, що на душi маю: я тебе, молоду, цього вечора 

покинуть думаю. Я задумав цiєї ночi втiкать з села з Кавуном та ще з чо-
тирма чоловiками.

Нимидорi неначе хто гострим ножем штрикнув у серце. Вона охолола, 
отерпла, зблiдла й сидiла, мов нежива.

 – Не бiйсь, Нимидоро, й не журись. Пан хоче нас оддать в москалi; як 
вiн нам обголить лоби, то ми тодi пропащi навiки; а тим часом ми втечемо 
на сахарнi, перебудемо цей важкий час та й знов повернемось. Може, воно 
якось перетреться, перемнеться та й так минеться.

– Ой, не кидай мене, моє серце, бо я пропаду! – несамовито крикнула 
Нимидора на всю хату неначе не своїм голосом.

– Цить! Не кричи й не тужи! Ти збудиш матiр: ви наробите галасу, тодi 
я пропащий.
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Нимидора пiдвелась з лави i знов упала на лаву, мов нежива.
– Я не навiки тебе покидаю; я зароблю грошей i знов вернуся.
– Коли покидаєш мене, то бодай ти покинув хлiб їсти й воду пити! – 

промовила Нимидора без слiз, наче простогнала.
– Не проклинай мене, i не лай, i не плач! Ти думаєш, менi легко тебе 

покидать? Доле моя, щастя моє! – неначе простогнав Микола, вхопивши 
Нимидору в обнiмок, i сам залився слiзьми, як мала дитина. – Пiду з села, 
бо тяжко менi жити; пiду в лiси, пiду в степи, пiду в пущi й на гострi скелi, 
а панщини таки робить не буду i в москалi не пiду. Пiду втоплюсь, об камiнь 
розiб’юся! Нехай звiрi розшарпають моє тiло, а я все-таки втечу. Все одно 
менi пропадать! – сказав Микола.

– Що ж я буду на свiтi Божому дiяти сама з малою дитиною? – про-
мовила Нимидора й почала гiрко плакати. Вона тужила й голосила голосно, 
як тужать по мертвому, i аж побивалась на лавi.

– Не плач, Нимидоро! В мене серце запеклось i без твоїх слiз. Мене 
нужда iзсушила, iзв’ялила, як холодний вiтер билину в полi. Моє серце 
наскрiзь ножем пробите. Знайди менi сорочки, знайди харч та й бувай здо-
рова! Як не вмру, повернуся, i повернусь не вдень, а вночi застукаю в ква-
тирку, а ти одчиняй дверi.

– Пропаща я навiки! Боже милосердний! За що ж Ти нас так тяжко 
караєш? Коли ж тебе дожидать додому?

– «Тодi жди мене в гостi, як виросте в тебе у свiтлицi трава на помостi», – 
одказав Микола словами пiснi, – а ти не ламай рук, не суши очей та до-
глядай матерi й дитини. Як не вмру, то вернуся, не де дiнусь.

Нимидора кинулась до колиски й схилилась, i нiби впала на дитину.
– Серце моє, дитино моя! Ти й не знаєш, що зостаєшся сиротою! – пла-

кала Нимидора, задавлюючи хрипкий голос у грудях.
– Нимидоро, годi голосить та плакати! Мене ждуть люди! Давай мерщiй 

сорочки, давай харч та виряджай мене в далеку дорогу.
– Не йди! Переночуй хоч одну нiченьку дома!
– Не можна. Ми змовились; мене ждуть люди. Завтра мене заб’ють в 

кайдани, тодi я пропащий навiки.
– Бодай всi нашi сльози впали на того, хто нас розлучає! Лучче я була 

б маленькою пропала, лучче б поневiрялась довiку в наймах, нiж маю 
терпiти таке горе! – промовила Нимидора i почала шукать сорочки в скринi 
й складати їх у мiшок. Микола вдягся в кожух, надiв шапку, кинув у мiшок 
скрипку, поклонився до матерi, поцiлував дитину i блiдий, як смерть, сум-
ний, як осiння нiч, вийшов з хати. Нимидора вийшла слiдком за ним.

– Прощайте, рiднi пороги, де походжали мої ноги! Прощай Нимидоро! 
Згадуй мене, моє серце, вiрними словами та дрiбними сльозами, а я тебе, 
доки живий буду, довiку не забуду.

Надворi було поночi. Нiч була темна, але тиха. Усе небо було вкрите 
густими хмарами, неначе чорною рiллею. Нимидора випровадила Миколу 
за ворота i насилу дiйшла до хати.

Микола пiшов на вигон, де стояли верби: там його ждав Кавун i чоти-
ри чоловiки, що налагодились потаєнцi втiкать на сахарнi.

Нимидора вбiгла в хату, впала на лаву, схилилась на стiл, голова упа-
ла на руки, i довго-довго плакала i побивалась. Гарячi сльози обливали її 
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руки, лились на стiл, як кринична вода ллється з джерела на траву. Вже 
трiски на припiчку погорiли, i тiльки одна головешка жеврiла в попелi, 
мигочучи синiм одлиском. Вже в хатi стало поночi, а Нимидора все плакала. 
Вона виплакала всi сльози, а сон утiк од неї далеко в поле.

Коли це одразу в хатi стало видно, як удень. Стiни, пiч, лежанка, ко-
лиска, образи – все нiби облилося кров’ю. Червоний свiт миготiв нiби хвиль-
ками й брижжами по стiнах, трусивсь, переливався з стiн на стелю, на 
жердку з одежею. Нимидора схопилась з мiсця i глянула на вiкна. Три вiкна 
були нiби завiшанi знадвору червоними кровавими хустками. Нимидорi 
здалося, що вона збожеволiла. Одначе вона кинулась до колиски, вхопила 
за бильця колиску з дитиною i рвонула її так, що всi вiрвечки порвалися, 
крикнула не своїм голосом i вибiгла надвiр. Слiдком за нею вибiгла стара 
перелякана Джериха.

Надворi було видно, як удень: було видно все дерево в садку, всi верби, 
кожну гiлляку, кожний збляклий жовтий листок, що телiпався на гiллi.

Увесь двiр, садок, хата – все було залите червоним свiтом, нiби кров’ю.
Нимидорi здалося, що горить її хата, що вона вже уся палає полум’ям, 

що горить садок, горять верби, горить комора. Їй здалося, що горить усе 
небо, що запалилась уся земля пiд її ногами.

– Рятуйте, хто в Бога вiрує! – крикнула Нимидора. – Рятуйте дитину, 
рятуйте Миколу! Мамо! Рятуйте Миколу, бо вiн пропаде з тiлом i душею.

– Бог з тобою, дочко! Це ж не ми горимо; це пожежа десь далеко на 
селi, – обiзвалась мати, поправляючи хустку на головi.

На селi гавкали собаки, спiвали пiвнi. Десь далеко було чути шум та гам, 
неначе пiд землею. Всi люди на кутку спали. Нiде не видно було нi живої душi.

– Мамо, рятуйте Миколу! – знов закричала Нимидора, пригортаючи 
колиску до грудей.

– Де ж Микола? – спитала мати.
– Помандрував, покинув нас! – крикнула Нимидора.
– Коли? – спитала мати.
– Оце тiльки що розпрощався зо мною i вас не звелiв будить та й пiшов 

у мандрiвку кудись.
– Боже мiй, свiте мiй! Чом же ти мене не збудила?
– Я свiту за слiзьми не бачила, я про вас i забула.
Стара мати заголосила на весь двiр, а за нею й Нимидора, вертаючись 

у хату з колискою.
– Що ж ми тепер в свiтi Божому будемо дiять та робити без хазяїна? – 

насилу промовила мати крiзь сльози.
Нимидора тiльки голосила без слiз: в неї слiз не стало.
А тим часом Микола з товаришами мандрував з села, та не шляхом, 

а просто через поле межами. Вони всi йшли мовчки, притаївши дух i не 
оглядаючись. Вже вони вийшли на гору, вже одiйшли далеченько од села 
i дiйшли до лiсу. Коли це одразу перед їх очима освiтився лiс легеньким 
червонуватим свiтом. В селi бевкнув дзвiн на ґвалт i жалiбно розлився його 
гук по полi, попiд лiсом. Всi вони разом обернулись назад.

Панський тiк по другий бiк села було видно ввесь, як удень. По самому 
краю од поля горiв довгий ожеред соломи. Над ожередом стояло полум’я, 
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неначе кучерява вогняна квiтка, однизу вузенька, вгорi широка з позакру-
чуваними листками. Полум’я стояло рiвно, наче свiчка палала. Надворi 
було тихо й поночi. Кучерявий дим йшов просто вгору до самих хмар. Рядом 
з ожередом вже займався довгий стiжок нового жита, а серед рядка стiжкiв 
знов спалахнула вогняна квiтка, лизнула тричi огняним язиком вгору i за-
палала рiвним кучерявим полум’ям. Пiсля того запалали всi стiжки суспiль1, 
що стояли рядом до самого поля. З десять скирт хлiба палало заразом, наче 
десять ставникiв горiло, а од їх пiднiмався густий дим, то чорний, як смо-
ла, то бiлий, як осiннiй туман. Вгорi дим зливався докупи в один страшний 
стовп та все йшов угору до самих хмар... 

Шiсть чоловiка стояли пiд лiсом, поглядали на пожежу, цмокали ро-
тами та все казали, що хтось зумисне пiдпалив тiк...

– Отак i треба нашому пановi! – гомонiли чоловiки. – Добрий заробiток 
матиме пан на хлiбi цього року.

– Цей хлiб згорить, а на прийдешнiй рiк знов у його буде повний тiк 
хлiба, – промовив Джеря.

– І хто його пiдпалив? – питав наче сам у себе Кавун. – А дивiться 
лишень, чи не лiтає чия душа в полум’ї? Як тiльки лiтає, ми впiзнаємо, 
чия то душа, й знатимемо, хто оце пiдпалив тiк.

– Дурна була б душа: полiзла б в огонь! Хiба для неї не лучче сидiть 
дома та не рипаться, – обiзвався Микола, а сам шукав очима своєї оселi; 
вглядiв купку верб коло своєї хати, що бiлiла проти вогню, i все дивився 
на тi верби, пiд котрими вiн зрiс, пiд котрими покинув свою хату, свою 
матiр, жiнку, дитину, покинув половину свого серця.

– Цур їй, цiй пожежi! Кидаймо та ходiм просто лiсом, поки пан нам 
присвiчує! – промовив Микола, останнiй раз глянувши на свої верби i вхо-
пившись руками коло серця.

Шість чоловiка ввiйшли в лiс. Червоний свiт блищав по товстих дубах, 
по старих липах. Дерево чорнiло, як залiзнi стовпи, i тiльки бiлi берези ясно 
й виразно лиснiли, неначе обшитi полотном та облитi рожевим соком. Вони 
ввiйшли в темну чорну долину i неначе одразу пiрнули пiд землю...

III

Микола з товаришами помандрував на сахарнi в Канiвщину, в Стеблiв. 
Вiн iшов не великим битим шляхом, а через малi села понад Россю, невели-
кими дорогами, щоб не стрiнуться з вербiвськими людьми або й з своїм паном.

В Стеблевi, де кiнчається мiстечко, де Рось виривається з тiсних берегiв, 
обставлених скелями, є дуже гарне мiсце. Там Рось минає чималий скелис-
тий острiв Замок i знов зливається з своєю Самовiлкою. Зараз за тим ост-
ровом скелистi високi береги оступаються од рiчки, подаються трохи набiк, 
а там далi камiння ховається пiд землею, гори розступаються пiвкругом, i 
по рiвному полю в’ється рiчка по зелених луках та левадах. Там недалечко 
до острова над самою Россю лежить неначе здоровий кам’яний звiр з чисто-
го камiння, на котрому стирчить нiби здорова кам’яна шерсть то ножами, 
то стовпчиками, то нiби пилками iз здоровими зубцями. Усе це нiби наки-

1 Сспiль	–	разом,	пiдряд.
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дано зверху на подовжасту купу скель, а на самому кiнцi тiєї купи стримить 
високий, як стовп, камiнь на вісiм саженiв, зверху товщий, неначе на стовп 
хтось насадив здорову голову. Не стає тiльки очей та носа, щоб той камiнь 
був схожий на давнього iдола. Той стовп стримить, неначе рiг кам’яного 
величезного звiра. 

На островi пiд кам’яною стiною притулився здоровий питель на два 
етажi i трохи не достав покрiвлею до верха скелi. Коло самого питля з бе-
рега на острiв висiв перекинутий мiсток з поренчатами. Мiсток висить ви-
соко над Россю, прикований залiзяками до скель на обох берегах Росi. Пiд 
ним шумить i б’ється об камiння бiла водяна хвиля. Просто по Росi вгору 
видно високi скелистi покрученi береги, а там далi над самою скелею, що 
зветься Спас, стоїть церква серед зеленого дерева, котру видко наче через 
кам’янi ворота.

В тому мiсцi, нижче од Замка, під самою скелею стояла фабрика, здо-
рова, бiла, висока, з високим чорним стовпом1, котрий виганявся трохи 
вище од скелi. Нижче од фабрики, на рiвнинi, мiж зеленими вербами, бiлiли 
рядки нiмецьких мурованих домкiв, з бiлими стiнами на причiлках до само-
го верху покрiвлi. Веселi домки тонули в вербах. Мiж домками вештаються 
нiмцi; нiмкенi в червоних сукнях брали воду з криницi; коло їх вешталися 
нiмченята в узесеньких штанцях. Там жили всi нiмецькi майстри й дирек-
тор сахарнi. 

Микола й його товаришi прийшли в контору, де сидiли директор та 
писарi. В здорових просторних покоях скрiзь по закутках були поробленi 
з дроту нiби клiтки, а в тих клiтках сидiли писарi. Коло одного стола сидiв 
директор, високий, поставний бiлявий нiмець з довгими вусами та сiрими 
очима. Вiн не спитав вербiвцiв про пашпорти, не спитав навiть, звiдкiля 
вони родом, i тiльки позаписував їх ймення й прiзвища. Микола назвав 
себе Іваном Гриценком, Кавун назвав себе Панасенком. Директор поклав 
їм плату по три карбованцi на мiсяць на панських харчах i звелiв йти до 
сахарнi.

В сахарнi другий нiмець, машинiст, поставив їх коло машин на роботу. 
Кругом їх кипiли здоровi казани з малясом, стукотiли, гуркотiли колеса, 
дрижали здоровi ремiннi паси, перекинутi од низу через стелю на верхнiй 
етаж. Бiднi хлiбороби озирались на всi боки на тi страшнi, здоровi, лапатi 
машини, не знали, як повернуться, як ступить. Їм здалось, що їх завели в 
якесь страшне пекло.

Настала нiч, а їм здавалось, що з-за машин от-от вискочать дiдьки2 i 
потягнуть їх пiд тi машини з страшними зубцями. Нiмець все показував їм, 
як ходить бiля машин, i вони насилу оговтались, насилу призвичаїлись до 
обстави, до нової роботи.

Опiвночi, сливе перед свiтом, задзвонили в дзвоник, й iншi робiтники 
стали на їх мiсце, а вони пiшли до казарми на ночiвку. То була нiчна змiна.

Мiж бiлими, чистими нiмецькими домками, мiж зеленими вербами, 
чорнiли двi довгi казарми для бурлак. Казарми були довгi, обiдранi, з обби-
тими дощем стiнами. Можна було подумать, що то кошари для овець, а не 

1 Стовп – тут:	фабричний	димар.
2 Ддьки	–	чорти.
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хати для людей. На кiнцi кожної казарми в кутку стояли здоровi казани, 
замурованi в цегляну пiч, де варили бурлакам їсти.

Минув рiк пiсля того, як вербiвцi втекли з Вербiвки. Була недiля. В 
селi почали благовiстить на службу i дзвiн голосно гув понад Россю, мiж 
скелями. В казармi коло довгого стола стояли й сидiли бурлаки. Мiж 
ними був i Микола Джеря. Вiн так помарнiв i змiнився в обличчi, що 
його трудно було впiзнать. Блискучi карi очi наче погасли, лице поста-
рiлось, рум’янець пропав, лоб став жовтий, як вiск, шия поморхла. 
Тiльки здоровi жилавi руки з довгими пальцями та довгi вуса нагадува-
ли про давнього Миколу Джерю. На Миколi була чорна, мов земля, со-
рочка, подерта свита, старi шкарбани з дiрками, звiдкiль виглядали 
солом’янi устiлки. Волосся на головах бурлак було закудлане, мов у 
непросипленних п’яниць.

Поруч з Миколою сидiли за столом бурлаки в таких чорних сорочках 
i з такими невмитими видами, з такими бруснатими щоками, з такими 
кудлатими головами, що й дивиться було страшно. Однi бурлаки грали в 
карти, такi засмальцованi, що на них ледве червонiли безталаннi королi й 
королiвни, замазанi нечупарними бурлацькими руками. На столi стояла 
горiлка: декотрi бурлаки пили могорич i частували бурлачок. Микола грав 
на скрипцi. Одна молодиця з темного кутка загомонiла й почала його лаять 
за те, що вiн грає до служби Божої.

Через усю казарму попiд стiною стояли неприбранi поли, на полах ва-
лялась солома й потерть. На тих полах покотом спали бурлаки й бурлачки, 
розкидавши на барлозi дранi свитки й кожухи. Одна чепурна молодиця в 
бiлiй сорочцi замiтала казарму i згортувала з полiв барлiг. П’янi бурлаки 
затягли пiснi; Микола пригравав їм на скрипцi.

– Господи! Нема вам нi празника, нi недiлi! – гукнула богобоязна мо-
лодиця з другого кутка. – Чи не чуєте, що до церкви дзвонять?

– Дзвонять, бо їх на панщину не гонять! – обiзвавсь приказкою Мико-
ла i задзвонив на скрипцi так, що трохи струни не порвались.

В казарму вбiг Кавун i крикнув до Миколи:
– Тiкаймо бра!1 тiкаймо! Я йшов з мiста коло корчми i бачив свого пана 

Бжозовського.
– Невже? – аж крикнув Микола i так шпурнув скрипку на стiл, що 

вона загула нiби не своїм голосом.
– Їй-Богу, бачив! Нехай мене святий хрест поб’є, коли брешу!
Вербiвцi покидали карти на стiл i пороззявляли роти.
– Мабуть, довiдався, що ми тутечки на фабрицi, та це приїхав по нашi 

душi, – сказав Микола. – Але чорта лисого забере звiдсiля до себе в Вербiвку, 
а не нас.

– Знайшов дурнiв! Так оце живцем i дамося йому в руки, – обiзвався 
один бурлака. 

– Де ж ти його бачив? – спитав Джеря в Кавуна.
– Сидiв в заїздi коло вiкна й люльку курив. Я зараз впiзнав його руду 

голову й червону пику та й дав драла... – сказав Кавун.

1 Бра	–	брати	(скорочено).
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– В котрому вiкнi вiн сидiв? – знов спитав Микола.
– В самому крайньому, що зараз од угла з причiлка, – сказав Кавун.
Микола подумав, встав, покликав Кавуна i вербiвських бурлак надвiр 

i нишком промовив: «Знаєте що, хлопцi? Давайте провчимо вражого пана, 
щоб не квапився ганяться за бурлаками!»

– Як же ми його провчимо? – спитали бурлаки.
– Нападемо вночi на станцiю1, видеремо вiкно, влiземо в кiмнату та 

дамо йому стiльки стусанiв i рiзок, скiльки вiн колись надавав нам на 
економiї.

– Добре, їй-Богу, добре! Даймо йому доброї прочуханки, щоб пам’ятав 
до нових вiникiв, – загукали бурлаки.

Бурлаки вернулись до казарми, позабирали свої клунки, тихенько один 
за одним втекли з казарми i поховались у скелях мiж густими лозами. Вони 
поклали клунки пiд голови i полягали спати.

Пан Бжозовський i справдi довiдався од людей, що бували по ярмарках, 
про вербiвських утiкачiв. Микола показав дорогу iншим, i слiдком за ним 
багато людей повтiкало на стеблiвськi заводи. Бжозовський приїхав в 
Стеблiв, пiшов на справу до стеблiвського пана i полаявся з ним за те, що 
вiн приймає до себе на фабрику без пашпортiв його панщанних людей. 
Бжозовський задумав другого дня з сiльською полiцiєю половить своїх 
крiпакiв i вернути додому.

Надворi смеркало й сутеніло. Микола з товаришами спав в лозах, го-
туючись в далеку дорогу. В пiзню добу вiн побудив товаришiв; всi вони 
рушили з лiз i потяглися на мiсто до корчми. Нiч була темна, тільки на 
небi ясно блищали зорi. Надворi було холодненько, як буває весною. Бур-
лаки прийшли на мiсто... В заїздi все спало. Скрiзь було тихо i мертво. 
Кавун показав бурлакам те вiкно, де Бжозовський сидiв удень з люлькою 
в зубах. Вiкно виходило не на вулицю, а на подвiр’я. Бурлаки обiйшли 
кругом заїзду, пiдiйшли пiд вiкно i почали прислухатись. Крiзь вiкно було 
чути, як Бжозовський сопiв та хріп на всю кiмнату.

– Починаймо! – зашепотiв Микола i почав одколупувать ножем вiкно. 
Другi бурлаки помагали йому. Поганенькi рами й завiски швидко подалися 
пiд дужими руками, мов тонке павутиння. Микола вийняв i виставив вiкно, 
поставив його коло стiни i полiз у кiмнату. За ним слiдком полiзли другi 
бурлаки.

Як той звiр кидається на товаряку, так кинувся Микола на Бжозов-
ського лiжко i налапав пановi ноги. Пан схопивсь, з переляку втратив голос 
i не мiг навiть крикнуть: як блискавка, мигнула в його головi думка про 
Миколу й вербiвських бурлак. Микола однiєю рукою вхопив пана за ногу, 
а другою почав давать стусани в груди. В хатi було поночi, як у льоху. 
Бжозовський звився, як уж, та й шугнув просто в дверi, як сполоханий 
пiвень. Бурлаки не знали, де дверi, i тiльки крутились по хатi. Пан перебiг 
прихожу, де спав осавула, i побоявся бiгти надвiр: в його була думка, що 
коло дверей засiли на вартi i стережуть його другi бурлаки. Бжозовський 
налапав сiнешнi дверi i в одну мить кинувся по дверях на горище. В сiнях 

1 Стнцiя	–	заїжджий	двiр	на	шляху,	де	зупинялась	кiнна	пошта,	що	возила	
листи	й	пасажирiв.
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на його щастя не було стелi. Вiн видряпався по дверях на горище i кинувся 
бiгти. Одначе бiгти не було куди: вiн вдарився лобом об крокву i поколов 
собi лице куликом. Од переляку на його лобi виступив холодний пiт. Вiн 
присiв у самiсiнькому куточку пiд покрiвлею.

Тим часом бурлаки розсипались по двох темних кiмнатах, лапали ру-
ками по всiх закутках, лазили пiд лiжка i не знайшли пана. Микола був 
лютий, як звiр, i посатанiв.

– Доставай сiрникiв! Свiти світло! – шепотiв вiн сливе нишком бурла-
кам. – Будемо гамселить при свiтлi... що Бог дасть!

Кавун дiстав з кишенi сiрники, тернув сiрником об стiну. Огонь спахнув 
– i бурлаки тiльки вглядiли порожнє лiжко, а в прихожiй вербiвського 
осавулу долi. Осавула лежав на спинi i спав мiцним сном, аж рота раззявив 
i вищирив зуби. Бурлаки без сорому засвiтили свiчку, миттю кинулись на 
осавулу i почали його лупцювать кулаками. Кавун накинув йому на голову 
свиту, ще й сам сiв зверху. Переляканий осавула тiльки харчав пiд Кавуном. 

Бжозовський, сидячи на горищi, почув те страшне харчання. Один 
бурлака вглядiв одчиненi дверi, догадавсь, де подiвся Бжозовський, i почав 
дертись по дверях на горище. Бжозовський схопився з мiсця, мiж латами 
продер кулики, видерся на покрiвлю i стрибнув з стрiхи додолу. Пiд стрiхою 
стояв воловий вiз. Вiн потрапив на вiз, страшенно обiдрав собi литку об 
полудрабок, скочив з воза й побiг через двiр. Перескочивши в город через 
тин, вiн присiв пiд тином i боявся бiгти далi. Йому здавалось, що бурлак 
повний двiр, повний город, що вони позасiдали на засiдки скрiзь попiд 
вiкнами, попiд стайнею, поза тинами. Йому здавалось, що от-от знов на його 
спину плигне Джеря i почне лупцювать його в груди кулаками.

– Тiкаймо звiдцiль, браття! – промовив Микола. – Тiкаймо! Вислизнув 
жмикрут з наших рук! Не животiти теперечки нам на свiтi.

Один бурлака схопив з стола золотий годинник i хотiв сховати його в 
кишеню.

– Не зачiпай! Це наша кров! – крикнув Микола несамовито, видер з 
рук годинник i брязнув ним об помiст з усiєї сили. Годинник дзенькнув i 
розбився на дрiб’язки. Микола вискочив через вiкно надвiр; за ним почали 
плигать другi бурлаки. Свiтло погасло. Пан бачив, як блиснуло свiтло, як 
бурлаки стрибали з вiкна надвiр, i з переляку дременув просто через гряд-
ки, нахиляючись при самiй землi. Його ноги грузли в м’яких грядках. 
Грудки землi летiли на всi боки. Молода кукурудза лущала пiд ногами. 
Бжозовський вбiг у молодий бур’ян i прилiг у йому на саму землю. 

Бурлаки зникли. Надворi стало тихо. Тiльки осавула в хаті охав та 
стогнав...

Вже свiнуло1 надворi, вже й зiйшло сонце, а бурлаки йшли й не спо-
чивали. Вони поминули багато сiл, багато сахарень та суконних фабрик, 
нiде не спочивали i не ставали. Їм усе здавалось, що Бжозовський буде 
гнаться за ними. Опiвднi вони звернули в лiсок, з’їли по шматку хлiба, на-
пились з кринички погожої води i помандрували далi. Ввечерi з’явилось на 
долинi велике мiстечко з двома бiлими мурованими церквами. За мiстечком 
осторонь стояли здоровi сахарнi з високим чорним стовпом. Вiтер повiвав 

1 Свнути –	розвднитися.
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од заводiв, i далеко на полi було чути препаскудний противний сморiд од 
перепалених кiсток, од гнилого малясу.

Сонце сiло за горою. Череда йшла в мiстечко. Потомленi бурлаки 
ввiйшли в мiстечко. То була Черкащина.

– Ставаймо тут на роботу в сахарнi, – промовив Джеря. – Ми зайшли 
вже далеко од Вербівки. Тут не знайде нас пан.

– Де пристанемо, там i на роботу станемо, – сказав Кавун. – Сахарень 
є доволi; ми вже поминули їх по дорозi бiльше десяти. Про мене, зоставай-
мось тут. Але треба нам десь переночувать...

Коло самої церкви вони зайшли до одної убогої молодицi й почали про-
ситись переночувать в клунi.

– Я б вас пустила, та мого хазяїна нема дома. Я не знаю... я б рада й 
пустить, та... – говорила молодиця, запикуючись.

Бурлаки розказали про все свое горе, розказали, як вони втекли з села 
од пана, як бiдували, як набрались лиха, i розжалобили добру молодицю. 
Вона пустила їх на нiч у клуню, ще й наварила на вечерю кулiшу. Бурлаки 
покотом полягали на соломi й спали як убитi. А добра молодиця, вернув-
шись до хати, як почала думать та гадать, то з переляку поховала в скриню 
всю одежу, яка висiла на жердцi, пiдперла дверi кочергою й рогачем i дов-
го не спала, та все думала про бурлак.

Другого дня, тiльки що свiнуло, молодиця встала й почала оглядать 
хату i все, що було в хатi: подивилась на скриню, заглянула в скриню – все 
добро було цiле. Вона перехрестилась i вийшла надвiр. Бурлаки покотом 
спали на соломi, як побитi. Молодиця затопила в печi i почала варить обiд. 
Бурлаки встали, повмивались, помолились Богу до схiд сонця, подякували 
молодицю й пiшли до сахарень.

IV

Сахарнi стояли за великим ставком, захищенi глибоким ровом i 
обгородженi стiною. Шлях вився до великої мурованої брами; коло брами 
стояла сторожка для вартового, помальована бiлими й чорними смугами, 
як малюють скарбовi1 сторожки для москалiв. Бурлаки ввiйшли в браму i 
побачили цiлий невеличкий городок. Перед ними була зовсiм мiська вули-
ця з мостовою, з тротуарами. По обидва боки стояли невеликi мурованi 
домки з здоровими вiкнами; коло їх зеленiли садочки. То були житла для 
нiмцiв та для писарiв. На другiй вулицi стояв чималий дiм директора ра-
финаду. Там була навiть школа, тiльки не для просвiти народу, а задля 
того, щоб вивчить хлопцiв на писарiв для фабрицьких канцелярiй. В кiнцi 
вулицi стояв високий будинок; то був театр, – панська примха, для роз-
ваги офiцiалiстiв2, їх дочок і синiв та писарiв, а пiд ним були крамницi з 
усяким крамом. Далi йшли довгi магазини, а серед майдану стояла прездо-
рова сахарня, з одного боку на чотири поверхи, з другого на п’ять. Коло 
самого ставка стояв рафинад та костопальні з високими чорними стовпами. 
За сахарнею здоровий двiр був закиданий сажнями дров; звiдтiль тяглась 

1 Скарбвий	–	державний,	казенний.
2 Офiцiалст	–	службовець.
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залiзна дорога до заводiв. Серед того 
двора мiж сажнями дров стояла паро-
ва машина; там рiзали колодки на 
дрова, складали дрова на вагони i 
везли їх просто до парових машин на 
заводи.

По всьому дворi й по тому мiстi 
сновигали позамазуванi робiтники, 
в чорних сорочках, з чорними ви-
дами. Скрiзь було чути гук, шум, 
гам, свист. Машини в заводах стуко-
тi ли та гуркотiли, аж стiни гули й 
трусились. З високих виводiв зав-
жди валували стовпи чорного, смер-
дючого диму.

Бурлаки дiйшли до сахарнi й по-
чали розпитувать, хто приймає людей 
на роботу. Робiтники показали їм на 
один дiм, де жив посесор1 тих заводiв.

Посесор був єврей, Абрам Мойсейович Бродовський. Всi заводи нале-
жались до одного дуже багатого пана, котрий жив за границею й рiдко 
приїздив на заводи. 

В той час, як вербiвськi бурлаки розмовляли з робiтниками, надiйшов 
сам посесор...

– Чого вам треба? – спитав у бурлак Бродовський. 
Всi робiтники поздiймали перед ним шапки. Вербiвськi бурлаки не 

зняли шапок, не поклонились, тiльки згорда поглядали на його, неначе 
вони були хазяїнами в сахарнi, а Бродовський був наймитом.

– Ми хочемо стать на роботу в сахарнi, – обiзвався Микола згорда.
– Ну, коли хочете, то ставайте, – сказав Бродовський.
– А хiба ти приймаєш тут на роботу? – спитав Микола якось з осмiхом 

i гордо.
Бродовський зобiдився. Всi робiтники осмiхнулись.
– Коли хочеш ставать на роботу в мене, то не тикай на мене! Ну, що це 

таке з цими мужиками! Я тут хазяїн. Хiба ти не знаєш, чи що?
– Авжеж не знаю! Хто тебе знає, що ти таке, – сказав Микола якось 

сердито, як звичайно селяни говорять.
– Чого ти кричиш на мене! Ну, я з тобою свиней не пас! Ну, коли хочеш 

в мене служить, то не тикай на мене, бо я тут пан, – промовив уже сердито 
Бродовський...

Бродовський, взявши в посесiю сахарнi, довго морочивсь, поки привчив 
людей казати йому «ви», а хто на нього тикав, тому вiн довго не видавав 
плати за роботу. Однi захожi бурлаки довго не гнулись, та все тикали на його, 
на дiтей, навiть на його жiнку, хоч вона зовсiм була схожа на паню.

Бурлаки згодились з Бродовським по три карбованцi на мiсяць на його 
харчах i пiшли до казарм...

1 Поссор –	орендар.
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Бурлаки ввiйшли в казарми. Казарми, довгi без мiри, були ще поганшi, 
нiж на стеблiвськiй сахарнi. В хатi було повно барлогу, як у свинюшниках; 
там стояв якийсь чад од махорки, од гнилої соломи, од нечистої одежi, од 
кислого борщу, од бурлацьких онуч.

На заводах задзвонили в дзвоник. Густими рядками потяглися люди 
з заводiв. Однi пiшли в мiстечко; за всi днi найнятi робiтники пiшли на 
обiд в казарми.

Бурлаки посiдали обiдать. Кухарi насипали з великих казанiв у миски 
борщ. Той борщ був такий смачний, що вербiвські бурлаки, виголодавшись 
пiсля дороги, через велику силу набивали ним пельку1. В борщi була сама 
за себе бутвина та квас; подекуди тiльки плавали таргани замiсть м’яса. 
Пiсля борщу подали кашу. Каша була з тухлого пшона, а старе сало тхнуло 
лоєм. Хлiб був чорний, як свята земля.

– Ото каша! – промовив Микола. – І в Вербiвцi бiдував, а такого добра 
не їв. Чи й сам пан їсть таку кашу?

– Поживеш, чоловiче, покуштуєш ще й кращої кашi, – обiзвався один 
бурлака.

Дзвоник задзвонив, i всi бурлаки знов пiшли на роботу. В казармах 
зостались самi вербiвцi, зостались i задумались. Кожний згадував за свою 
хату, за свою жiнку, своїх дiтей. Микола сидiв i журивсь.

– Чи доведеться нам коли вернуться додому? – спитав Кавун наче 
сам у себе.

– Як ухопить нашого пана, то, може, й повертаємось, – промовив Микола.
– А коли ж то його вхопить, коли вiн здоровий, як вiл, – знов обiзвався 

Кавун i похилив на стiл свою русяву голову, своє довгообразне лице з тонким 
рiвним носом i з довгими вусами.

– Та й смердить же наша хата! – сказав Микола i вийшов надвiр. За 
ним вийшли i другi вербiвцi.

Казарми стояли над самим ставком. Ставок був здоровий i далеко роз-
ливався в поле мiж двома невисокими горами. За ставком, од самого берега 
йшов на гору старий лiс високою рiвною стiною, переходив гору й ховався 
в долинi, за горою. Половина лiсу вже пiшла на сахарнi, а друга половина, 
наче по шнурку обрубана, стояла в пишнiй красi, нiби хтось зумисне на-
садив його стiною до самого ставу. Товстi граби, берести, дуби, кленки 
стояли, нiби густо наставленi стовпи, з зеленою покрiвлею зверху. Круглi 
зеленi широкi верхiв’я вкривали лiс зверху, нiби зеленими шатрами. А там 
далеко на яру блищав ставок, зеленiли береги; а далi в водi стояв стiнами 
густий темно-зелений оситняк. Його тоненькi гнучкi стебла здалека були 
схожi на купи павутиння. Вiн одбивавсь у водi ще тоншим, ще нiжнiшим, 
неначе пiд водою плавав зелений пух. 

Бурлаки хотiли скупатись, але глянули в воду i побачили, що вода була 
густа й смердюча. Дохла риба плавала коло берегiв: в ставок випустили 
маляс i зробили з його смердюче багно; ставна вода була гнила. 

Вербiвцi стали на роботу до сахарнi. Ця робота була для їх легша од 
роботи на полi, але зате нуднiша. На полi, на чистому повiтрi було якось 

1 Плька –	горлянка,	горло.
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веселiше й охiтнiше робить, нiж коло машин, мiж стiнами, на помостi, 
слизькому й липкому од розлитого смердючого малясу.

Минув мiсяць. Бурлаки пiшли до посесора за грiшми. Бродовський сам 
одлiчував плату робiтникам, невважаючи на те, що був дуже багатий: вiн 
був з простих євреїв.

Микола стрiв на подвiр’ї Бродовського жiнку...
– А де твiй чоловiк? – спитав Микола в посесоршi.
– Що ти, свиню! Ну! Чого ти на мене тикаєш? Я тобi не дам грошей за 

мiсяць. Нiяк не привчимо цих хамул, як треба розмовляти з панами.
– Авжеж пак! Хiба я дурно робив мiсяць, – сказав Микола. Бродовська 

пiшла жалiтись на бурлак до свого чоловiка.
Бродовський вилаяв бурлак, одлiчив i видав грошi i вилiчив за всi днi, 

коли бурлаки були слабi й не були на роботi. Бурлакам довелось забрати не 
всю свою мiсячну плату.

– Ну, не забагатiємо в цього пана! – промовили бурлаки, вийшовши 
з двора.

Бродовський поставив шинок коло самих заводiв, хоч усi шинки 
в мiстечку були закупленi в дiдича таки Бродовським. Бурлаки в шинку 
оддавали Бродовському назад за його горiлку заробленi в його грошi.

Була недiля. Бурлаки просто од посесора потяглися до шинку i з горя 
пропили трохи не всi свої грошi. Микола пив чарку за чаркою; шинкар на-
ливав та все не доливав на палець, бо з тих недоливкiв зоставались у його в 
кишенi сотнi карбованцiв. Коло шинку сидiли музики i грали; бурлачки 
танцювали з бурлаками. Микола на той час забув i Вербiвку, i Нимидору, 
i свою хату, i свого страшного пана; запив все своє горе i вже жив у якомусь 
iншому свiтi, веселому, гулячому, – неначе вiн знов удруге парубкував.

– Грайте, музики! Буду танцювать! – крикнув Микола, пiднявши рукою 
високо шапку вгору.

Музики заграли, i Микола пiшов садить гопака. Той гопак був страш-
ний; здавалось, нiби сам сатана вирвався з пекла на волю. Його темнi очi 
нiби горiли, як жарини, а волосся розпатлалось; бліде лице почорнiло i 
неначе посатанiло. То був не молодий Микола з тонким станом, з парубочим 
веселим лицем; то був бурлака, що був ладен пити й гулять хоч весь день.

– Грайте дрiбнiше, бо морду поб’ю! – крикнув Микола несамовито i 
потяг одну бурлачку у танець. Вiн так обкрутив її кругом себе, що на бiднiй 
бурлачцi затрiщала свита, i вона ледве вирвалась з його рук.

До пiзньої ночi грали музики; до пiзньої ночi пили й танцювали бур-
лаки, доки не витрусили з кишенi усiх зароблених грошей. Настала зима. 
Бурлаки стали на роботу в Бродовського на цiлу зиму. Посесор так харчував 
бурлак, що в Великий пiст в його казармах почався помiрок. Заслабла одна 
молодиця i вмерла наглою смертю; потiм заслаб один чоловiк i не дiждав 
до вечора. Другого дня знов заслабло кiлька чоловiк. Бродовський, взявши 
в посесiю сахарнi в одного великого пана дiдича, одразу заплатив багацько 
грошей i через це мусив позичить чимало грошей в заможного купця в 
Лебединi, Шмуля Каплуна. Шмуль згодився позичить, але вимовив таке 
завсiднє право, щоб його зять харчував робiтникiв в сахарнях за три 
карбованцi од душi, аж доки посесор виплатить усю позичку. Шмулiв зять 
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закупив на харчування бурлак багато таранi за дуже малу плату. Тараня 
була дуже давня, лежала, трухла й гнилувата. Од неї бурлаки зараз почали 
слабiть, а потiм по бурлаках пiшов такий помiрок, що за його пiшла чутка 
по околицi та й скрiзь. Робiтникiв умирало багато.

Посесор, вважаючи на себе як на пана, задер вгору кирпу проти попа. 
Вiн звелiв самим бурлакам ховать мерцiв. Пiп, не довго думавши, дав звiстку 
благочинному. Почалось дiло. Тоді посесор побачив, що накоїв лиха, i лед-
ве загасив дiло сотнями карбованцiв. Вiн скуб себе за пейси, за бороду 
i мусив платить поповi давню плату за фабрицьку парафiю.

А тим часом пошесть пiшла по всiх казармах. Люди не переставали 
слабiть i вмирати. Мiж бурлаками почалася тривога: однi казали, що пани 
насипали зумисне в криницi отрути, другi казали, що посесор годує людей 
собачим м’ясом. Пiшов по казармах гомiн, клекiт. Микола правував над 
усiма, давав привiд, кричав на ввесь двiр, що пани наслали пошесть на людей. 
Ватага бурлак знялася, пiшла до посесора й побила йому вiкна. Посесор тим 
часом з жiнкою й дiтьми утiк в мiстечко i пересидiв лиху годину, доки бур-
лаки не втихомирились. Тим часом вiн дав знати в стан. Становий набiг на 
заводи з москалями, з доктором та попом. Доктор заглядав у криницi, ку-
штував воду, ходив по заводах, по казармах, ходив чогось понад ставком, по 
двору, заглядав у пекарнi, в казани, заспокоював бурлак; але сам боявся 
покуштувать бурлацького борщу з гнилою таранею, з додатком пацюкiв для 
присмаки. Вiн звелiв обчистить i вимазати казарми, але, невважаючи на те, 
бурлаки почали потроху втiкать з заводiв. Нашi вербiвськi бурлаки ждали 
тiльки, доки трохи протряхне надворi. Вони задумали тiкать далi, на 
херсонськi степи. А тим часом несподiвано заслаб Кавун. Вiн довго не при-
знававсь, що вiн слабий, насилу волочив ноги, а все-таки ходив на роботу. 
Вiн боявсь лазарету, як пекла, бо з того лазарета мало хто вертався до казарм.

Одного вечора Кавун зваливсь з нiг; його перевезли в лазарет. Нi один 
вербiвець не впiзнав би тепер Кавуна, колись здорового, кремезного, широ-
коплечого чоловiка, з довгообразим лицем та рум’яними щоками.

Кавун лежав на голому полу, прикрившись старою свитою, i стогнав. 
Смутно блищав вечiр у вiкно, i жовте, як вiск, Кавунове лице ледве було 
видно проти вiкна. Щоки його позападали, рум’янець зник, нiс загострився; 
темнi очi стали якiсь нiби втомленi й дивились непорушно на стiну, неначе 
на тiй стiнi Кавун читав своє гiрке життя. Микола сидiв коло його й думав 
думу, похиливши на груди голову. Іншi вербiвцi стояли коло полу, бо слiдком 
за Миколою й Кавуном почало прибувать на заводи багато вербiвських людей. 
Не один десяток уже втiк з Вербiвки од пана Бжозовського.

Кавун стогнав та все не зводив очей з бiлої стiни, на котрiй став у закут-
ку широкий темний вечiрнiй дiд. На замазанiй стiнi темнiли чорнi плями, 
мiсцями червонiла цегла з-пiд полупаної глини. Минула година, i Кавун все 
дивився очима на ту стiну i не мiг опам’ятатись: перед ним нiби манячили 
то милi, то страшнi картини на тiй стінi. От зазеленiла вербами Вербiвка, 
вся облита гарячим сонцем, зазеленiла його левада над Раставицею; забiлiли 
стiни його хати, i вiн засмiявся тонкими смажними губами. Потiм перед 
його очима усi верби нiби спахнули страшним огнем; небо вкрилось хмара-
ми; день змiнився на нiч... Верби стали стiжками на панському току, i 
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чорне небо замиготiло страшним полум’ям; весь тiк, вся Вербiвка вже нiби 
палала перед його очима. Горiла його хата; йому здалось, що в хатi його 
жiнка з дiтьми, що вони от-от згорять в тому страшному вогнi. 

– Рятуйте жiнку, дiтей! Хто в Бога вiрує! – крикнув Кавун. – Миколо! 
Нимидоро! Рятуйте моїх дiтей!

Нимидорине ймення неначе ножем укололо Миколу в саме серце, i 
гаряча сльоза скотилась з його очей.

І здалося Кавуновi, що горить його двiр, палає його клуня, горить зем-
ля пiд ногами, горить i клекотить вода в ставку. Йому гаряче й боляче: його 
душить у горлi дим, а жаль за жiнкою, за дiтьми давить слiзьми його горло... 
от-от задавить його на смерть...

Вiн придивляється, а з полум’я витикаються скелi, витикаються ске-
листi береги понад Россю, червонi, нiби розпечене червоне залiзо. Перед 
ним, неначе з землi, одразу висовується високий, як стовп, камiнь, весь 
червоний, як жар, а на тому каменi стоїть Бжозовський. На Бжозовському 
палає одежа, палає волосся на головi; з його ллється потьоками кров по 
гарячому каменi.

– Ага! А що! Пiймавсь! І ти в пеклi! А добре тобi в тому полум’ї! – про-
стогнав Кавун, i перед його очима камiнь з паном пiшов пiд землю, а на тому 
мiсцi закрутились фабрицькi колеса, замахала, наче крилами, парова машина, 
заклекотiли казани з малясом, а мiж тими колесами закрутились чорнi дiдьки 
з рогами, з хвостами, з цапиними бородами, з огняними висолопленими язи-
ками. Мiж ними знов закрутився пан, закрутивсь осавула, шинкар, закрутив-
ся Бродовський. Та вся ватага танцювала, плигала, бiгала, верещала й стуко-
тiла. Чорти перекидались машинами, машини махали головами, хвостами, а 
з тих машин летiли на всi боки сахарнi бiлi голови i били Кавуна по головi, 
неначе хто безперестану бив його в тiм’я залiзним обухом.

– За що ви мене б’єте? За що катуєте? – знов несамовито крикнув Ка-
вун на всю казарму i нiби прокинувсь; через його очi знов зирнув розум. 
Кавун затих, глянув на Миколу, на вербiвцiв.

– Чи впiзнаєш мене, Петре? – промовив до Кавуна Джеря.
– Впiзнаю, – насилу вимовив Кавун.
– Чи не покликать попа, щоб тебе висповiдав? – обiзвався один бурлака.
– І вже! Дай менi спокiй! Вже смерть моя за плечима, – сказав Кавун. – 

Мабуть, я вже не встану. Брати-товаришi! Коли хто вернеться додому, 
накажiть моїй жiнцi, нехай не журиться, не плаче, та нехай доводить до 
розуму дiтей.

– Щоб вийшли здатнi до панської роботи... – сумно промовив Микола.
– Не думав я, бувши хазяїном, що менi доведеться помирати на чужiй 

сторонi, в цьому лазаретi, – неначе нишком промовив Кавун. – Ой Боже 
мiй милосердний! За що ж ти мене так тяжко караєш? Бодай все моє горе, 
всi мої сльози впали на того душу, хто мене пустив по свiтi бурлакою.

Кавун заплакав, але в його вже слiз не було: його сльози висохли, бо 
вже його живоття висохло до решти, до останньої краплi.

– Хоч поховайте мене по людському закону. Нехай посесор не викидає 
мене на смiтник, як викидав других бурлак. Я ж працював на його 
душу; вiн здер з мене моє грішне тiло, а пан виссав мою кров. Простiть, 



205

брати-товариші! Може, я в чому перед ким винен... Може, я був винен пе-
ред громадою, перед вербiвцями. Скажiть їм, щоб простили менi, бурлацi. 
Як вернетесь в Вербiвку, то кланяйтесь жiнцi, та скажiть, нехай мене не 
жде i не сподiвається в гостi.

Сумно було в лазаретi. Надворi поночiло. Петро вмер на чужинi мiж 
чужими людьми. Бурлаки сидiли й стояли кругом його, мов кам’янi. Кож-
ний думав про себе, про свою долю.

«Що ж далi буде з нами?» – думав кожний бурлака. «Що ж буде далi 
зо мною? – думав Микола. – Невже ж колись i Нимидора почує про мою 
смерть на чужинi?»

Микола почутив, що на його головi волосся пiднiмається вгору. І нiколи 
йому так не хотiлось вернуться у свою хату, до своєї Нимидори; йому за-
бажалось хоч побачитись та поговорити на одну хвилину, – та пан був жи-
вий. Втiкачi недавно принесли звiстку, що у Вербівцi все було так, як i 
переднiше, що пан розпитує скрiзь по сахарнях та шукає Джерi, щоб на 
йому зiгнать свою злiсть.

Пiсля Кавунової смертi в посесора зостались його грошi за цiлий мiсяць. 
Як настав облiч1, вербiвцi почали нагадувать за тi грошi. Микола просив 
Бродовського оддать тi грошi йому до рук; вiн думав передать їх в церкву 
на помин душi небiжчика.

– Авжеж! Так оце й дам бурлацi в руки чужi грошi! – сказав Бродов-
ський. – Знаю я, в яку церкву ти однесеш грошi: ти їх проп’єш у шинку, 
бо ти ж напропали гуляєш.

– Не проп’ю, а оддам у церкву, – сказав твердим голосом Микола.
– Я й сам оддам на церкву, – сказав хазяїн.
– Чи Бог же прийме з ваших рук тi грошi за душу небiжчика?
– Що ти менi допiкаєш отими дурощами! Я тебе поведу в полiцiю до 

станового.
– Може, оддасте в москалi? – вже грубо промовив Микола.
Бродовський зверетенився й почервонiв.
– Чого ти чiпляєшся? Я й твоїх грошей не оддам ще й напишу пановi, 

що ти служиш в моїй сахарнi. 
При цих словах в Миколи очi заблищали. Вiн ледве вдержався, щоб не 

луснуть Бродовського, i тiльки приступив до посесора ближче на ступiнь.
– ґвалт! То ти мене смiєш лаять? Ти думаєш, я не знаю, звiдкiля ти? – 

крикнув Бродовський.
– А хiба не варт лаять? Хiба ми не знаємо, як ви не додаєте грошей, 

годуєте нас собачим м’ясом або здохлятиною та пацюками? Знаємо, як ви 
приймаєте буряки од мужикiв. Панськi буряки важите, а мужичих i не 
важите, а приймаєте навмання, як собi хочете, а потiм платите, скiльки 
схочете. Знаємо вас!

І Микола неначе загарчав, ледве здержуючи голос i лайку в горлi.
Бродовський, одначе, стерпiв бурлацьку щирiсть i навiть лайку; вiн 

боявся порозганять бурлак з заводiв. З робiтниками було тодi дуже трудно. 
З мiстечка люди йшли на роботу з великою неохотою, i тiльки важка нуж-
да гнала бiдних на роботу до Бродовського.

1 Облiч	–	розрахунок	з	робiтниками.
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Надворi стало теплiше. Бурлаки почали змовляться, щоб утiкать од Бро-
довського i радились, куди тiкати. Пiшов гомiн по казармах. Однi хотiли йти 
на заводи, другi раяли йти на заробiтки на степи або на Бассарабiю. 

– Вже менi осточортiло тинятись по сахарнях, – промовив Микола. – 
Ходiм, бра, ще на степи. Адже ж i нашi вербiвцi не раз ходили на заробiтки 
на степи i в Одес1. Декотрi поприносили додому чимало грошей. 

– Коли на степи, то й на степи, – загомонiли вербiвцi.
Їм хотiлось вибратись на поле, на степ. Всi вони позвикали робить влiтку 

на полi, на вольному повiтрi; всi любили хлiборобство. До вербiвцiв приста-
ло ще кiлька бурлак, i, як тiльки надворi потеплiшало, бурлаки наку пили 
харчi, забрали клунки на плечi й помандрували на широкi херсонськi степи.

– От тобi й Абрам Мойсейович! Зоставайся з своїм скарбом! – промовив 
Микола до бурлак, виходячи на сходi сонця з сахарнi.

Бурлаки вийшли на гору, глянули з гори на сахарнi, i їм стало веселiше 
на душi. Пiсля смердючої казарми, пiсля смороду од гнилого малясу, од 
горiлих кiсток, од диму й чаду на сахарнях свiт Божий наче смiявся до їх 
зеленою весняною травою, синiм небом та чистим польовим повiтрям. 
Бурлаки йшли та йшли, минали здоровi села, хутори, минали багато са-
харень, минали лiси й яри. В селах часом їх пускали на нiч, але частiше 
їм доводилось ночувать надворi пiд корчмами або в корчмах. Вже вони 
минули Чигиринщину. Лiсiв стало менше, тiльки по долинах траплялися 
невеликi байраки. Гори й долини зрiвнювались. Села траплялись все рiдше, 
а далi перед ними розiслався широкий степ, широкий на всi боки, скiльки 
можна було скинуть оком. Вони йшли день, йшли два i не бачили нi одно-
го села, нi одного хутора по дорозi. Молода трава ясно блищала на весня-
ному сонцi. Мiж травою купами жовтiли круглi квiтки кульбаби, синiв 
раннiй степовий сон. Птицi крутились в небi й щебетали в широкому 
просторi. На бурлак повiяла широким крилом золота воля, воля од усяко-
го безталання, од страху перед паном, перед панщиною та некрутчиною... 

Довго мандрували бурлаки. Багато степових сiл поминули вони, аж поки 
дiбрались до Бессарабiї, де в тi часи не було панщини. Робочих рук тут не вистача-
ло, i мiсцевi пани та багатiї охоче приймали на роботу українських втiкачiв, не 
допитуючись, звiдки вони i хто вони.

Микола Джеря i його товаришi, переправившись через Днiстровський лиман 
та Акерманщину, роздобули на прiзвища якихось Посмiтюхiв паспорти i влашту-
валися працювати рибалками у ватазi отамана Ковбаненка.

Минали роки, але Бжозовський не залишав у покої втiкачiв з Вербiвки. Довi дав-
шись про мiсцеперебування вербiвцiв, вiн направляє на них полiцiю, яка i заарештовує 
втiкачiв. У судi намагаються встановити справжнi прiзвища Миколи та його товаришiв. 
Тим часом приходить указ про звiльнення селян з крiпацтва. Втiкачiв випускають на 
волю. Пiсля двадцяти рокiв блукань вербiвцi повертаються в рiдне село.

Нi матері своєї, нi дружини Нимидори Микола не застав у живих: тяжко 
бiдуючи, вони передчасно померли. Лишилась тiльки дочка Любка, яка, вийшовши 
замiж, проживала з чоловiком у Джеринiй хатi. Микола залишається жити в родинi 
дочки, допомагає їй своєю працею. Як i ранiше, вiн гостро виступає проти панiв, 
шинкарiв, сiльських дукiв, якi кривдили трудящих селян. Глибоку ненависть до 
гнобителiв Микола Джеря зберiг до кiнця свого життя.

1 Одес	–	Одеса.
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На старостi лiт Джеря любив довгими зимнiми вечорами розказувать 
дочцi й онукам, де вiн бував, що вiн бачив, в яких краях ходив, з якими 
людьми зустрiчався. Дiти слухали й засипали коло його й на його руках.

Настали iншi часи, настали iншi люди. Джеря тiльки згадував, як 
колись вiн жав з Нимидорою вночi при мiсяцi, як людський хлiб стояв 
незжатий, гнувся додолу й висипавсь, а люди на панщинi хапали серпа-
ми панський хлiб. Тепер стало дiло напереверт: на людському полi сто-
яли полукiпки, а панський хлiб стояв незжатий. Пани, в важку для селян 
годину, почали наймать зимою «строкових» на жнив’яний час за нiкчемну 
плату й накладали велику пеню на того, хто пропускав в жнива днi. 
Стала знов маленька панщина: це тодi завелись в польських панiв вiдомi 
«порцiї».

Джеря вговорював людей не ставать на тi «порцiї», а сам перебравсь 
на все лiто в свiй хуторець. Вiн був за пасiчника i в iнших пасiках, котрi 
стояли сливе суспiль по садках поблизу од його пасiки.

Був пишний тихий лiтнiй вечiр. Сонце стояло на заходi. Старий Джеря 
сидiв у своїй пасiцi коло курева з своїми малими онуками. Невеличка пасiка 
стояла на косогорi, в садочку, а насупроти неї, по другий бiк балки, стояла 
крута гора, як стiна, вся зверху вкрита густим лiсом, а внизу густою 
лiщиною.

Коло пасiки суспiль росли на балцi старi садки, а мiж ними подекуди 
стояли здоровi старi дуби з густим темним листом, нiби скелi. Балка, вкрита 
садками, вилась попiд горою i ховалась далеко-далеко в старому липовому 
лiсi. В садках було ще знать окопи та ями, зарослi терном та лiщиною: то 
було померше село, може ще старiше, нiж була Вербiвка, може, знесене 
татарським або польським мечем та вогнем.

Невеличка Джерина пасiка була обгороджена низьким тином i обстав-
лена од пiвночi очеретом. Коло очеретяної стiни притулився курiнь. Попiд 
уликами вилися прочищенi стежки, а серед пасiки стояв важкий низенький 
хрест, з двома дощечками, прибитими зверху на обидва кiнцi перехрестя. 
Серед хреста було видко образ Зосими й Саватiя. Пiд хрестом стояло корито 
з водою для бджiл, потрушеною стеблями соломи.

Коло пасiки росли яблунi й грушi, посхилявши густе гiлля в пасiку над 
уликами. За пасiкою зеленiв маленький баштан. Довге гарбузиння вилiзло 
на курiнь i почiплялось по тину. На самому куренi вгнiздився здоровецький 
гарбуз, неначе вилiз, щоб погрiти своє бiле черево на сонцi. В одному кутку 
коло хвiртки тлiло курево, i легенький димок вився вгору i ховався в густо-
му гiллi старої грушi. Джеря сидiв на пеньку коло вогню i держав на руках 
маленького замурзаного онучка. Коло його сидiли двi дiвчинки-онучки, а 
старший хлопець з батогом в руках стояв проти дiда й не зводив з його очей. 
Джеря був сивий, аж бiлий. Густi сивi брови низько понависали й закрива-
ли очi, а з-пiд їх i тепер блищали темнi, як терен, очi. Довгi сивi вуса спус-
кались вниз, а голова бiлiла, наче вишневий цвiт. Його вид i тепер був 
смiливий i гордовитий.

Любка принесла дiдовi харч в клунку i стояла пiд гiллям грушi, схи-
ливши голову і пiдперши щоку долонею. Дiд дав онукам по огiрку i все 
розказував їм про далекий край, про Чорне море, про лиман. Дiти слухали 
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неначе якусь дивну казку, та все розпитували дiда про морську чудну та 
страшну рибу та про море. Мала дитина заснула на його руках.

А в пасiцi гули в уликах бджоли густим глухим гуком, неначе вони були 
закопанi десь пiд землею. В вiчках подекуди лiниво лазило кiлька бджiл. 
Двi-три бджоли сновигали ліниво понад хрестом, та й ті незабаром нiби па-
дали в вiчка. В пасiцi пахло медом, пахло молодою травою та польо вими 
квiтами. Серед пасiки десь взялася кавуняна огудина, сплелась з бадилиною, 
березкою та з широким листом огiркiв i побiгла до одного вулика довгою 
зеленою стежкою. Мiж уликами зеленiла трава, синiли синi дзвоники, по-
казуючи свої яснi осередочки; пiд тином червонiла, нiби кров’янi краплi, 
червона смiлка, рiс жовтий кущик дроку. Косе промiння промкнулось пiд 
яблунями та важкими дубами й нiби запалило зелену траву, улики, зелене 
листя на грушах, ще й облило сивого дiда червонястим свiтом.

Вже сонце зайшло, вже нiби дрiмота розлилась над густими садками, 
над густим лiсом, а дiд усе розказував, а дiти все слухали, а бджоли гули, 
неначе гула звучними струнами кобза, приграваючи до чудової казки-пiснi 
пасiчника Миколи Джерi.

1878

Думаємо і відповідаємо

I 

	 	Яке	враження	справила	на	вас	повiсть?	Стисло	перекажiть	змiст	уривка,	який	найбiльше	
вам	запам’ятався.

	 	Яким	малюнком	природи	починається	повiсть?	Прочитайте	його	виразно.	Намалюйте	до	
нього	iлюстрацiю.

	 	Про	що	говориться	на	початку	пейзажу?
	 	Що	сказано	про	село?
	 	Що	розташовано	по	берегах	Раставицi?	Що	видно	з	цiєї	стежки,	коли	нею	пройти?	Якi	
порiвняння	використовує	письменник	в	цьому	уривку?

	 	Як	називається	опис	природи?	Приведiть	iншi	приклади	пейзажiв	з	тексту.
	 	Що	таке	портрет?	Прочитайте	портрет	Миколи.	Якi	почуття	викликають	у	вас	портрети	
Миколи,	старого	Джерi,	осавули?	

	 	Розкажiть,	якi	здiбностi	мав	Микола.
	 	Яка	розмова	вiдбулася	мiж	старим	Джерею	i	скрипчинським	паном?
	 	Розкажiть	про	розмову	Джерi	з	вербiвським	батюшкою.
	 	Чому	у	Миколи	зароджується	ненависть	до	пана	i	панщини?	Як	висловився	Микола	про	
панщину	в	перший	вечiр	пiсля	весiлля?

II 

	 	Як	починається	другий	роздiл	повiстi?	Прочитайте	цей	уривок.
	 	Яка	розмова	вiдбулася	між	батьком	і	сином?	Про	що	вона	свiдчить?	
	 	Розкажiть,	як	жила	сiм’я	Джерi	взимку.
	 	Якi	почуття	викликає	у	Миколи	заняття	Нимидори?
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	 	Яку	небезпеку	вбачав	старий	Джеря	в	допитливостi	сина?
	 	Який	наказ	дав	старий	Джеря	синовi?	Чому?
	 	Наведiть	приклади	дiй	Миколи,	що	свiдчать	про	боротьбу	Миколи	проти	свавiлля	пана.
	 	Як	поставився	Микола	до	слiв	батька:	«Робити	мовчки	панщину»?
	 	Як	пояснити	слова	автора:	«Вся	його	сила	пiшла	на	золотi	сережки	панiї	Бжозовської»?
	 	Чому	пан	лякав	крiпакiв	москалями?	
	 	Розкажіть	про	втечу	вербiвцiв	з	села.
	 	Як	помстився	Микола	Джеря	пановi?	

III

	 	Складіть	розповідь	про	мандрування	втiкачiв	з	Вербiвки	по	Канiвщинi.	Якi	способи	викладу	
поєднує	автор,	щоб	досягти	виразностi?

	 	Розкажiть	про	умови	життя	i	працi	втiкачiв	на	сахарнi	в	Стеблевi.
	 	Знайдiть	портрет	Миколи	Джерi.	Зачитайте.	Якi	змiни	сталися	з	героєм	за	один	бурлаць-
кий	рiк?

	 	Чи	змирився	Микола	з	гнобителями,	як	утiк	вiд	пана?	Знайдiть	вiдповiдь	у	текстi.
	 	Виразно	прочитайте	уривок	з	повiстi,	як	втiкачi-бурлаки	помстилися	пану	Бжозовському.	
Читаючи,	звернiть	увагу	на	риси	характеру	Миколи	та	його	товаришiв	 i	риси	помiщика	
Бжозовського.

	 	Яким	художнiм	прийомом	автор	викликає	симпатiю	до	втiкачiв,	огиду	до	крiпосника	i	смiх	
з	його	боягузтва?

	 	Як	пояснити	слова	Миколи	про	панський	годинник:	«Не	зачiпай!	Це	наша	кров!»	Чому	
Джеря	розбив	цю	коштовну	рiч?

	 	Що	вам	найбiльше	запам’яталося	в	цьому	роздiлi?	Що	вразило	чи	зацiкавило?

IV

	 	Яку	роль	в	четвертому	роздiлi	вiдiграють	описи	в	змалюваннi	життя	вербiвцiв	на	сахарнi	
Бродовського	(описи	сахарнi,	казарм,	їжi).	Перекажiть	указанi	уривки.

	 	Якi	риси	характеру	Миколи	i	його	товаришiв	розкриваються	в	сценi	зустрiчi	їх	з	посесором	
Бродовським?

	 	Розкажiть	про	смерть	Кавуна.	Виразно	прочитайте	уривок,	в	якому	змальованi	його	
перед	смертнi	марення.	Що	автор	хотiв	пiдкреслити	таким	змалюванням?

	 	Пригадайте	все,	що	ви	дiзналися	з	твору	про	Миколу	Джерю.	Розкажiть	про	головного	
героя	повiстi	в	такiй	послiдовностi:	перше	знайомство,	зовнiшнiсть,	здiбностi,	риси	харак-
теру,	ставлення	до	батькiв,	дружини,	панiв,	особливостi	мови,	що	найбiльше	сподобалось	
у	його	характерi.	Складiть	план	розповiдi	про	Миколу	Джерю.

	 	Які	прийоми	зображення	героя	в	епiчному	творi	ви	знаєте?	Якi	з	них	переважають	в	
зображеннi	Миколи	Джерi?	

	 	Чому	твiр	«Микола	Джеря»	вiдноситься	до	епiчних	творiв?	Чому	це	повiсть,	а	не	оповiдання?
	 	Прочитайте	в	довiднику	з	теорiї	лiтератури,	що	таке	сюжет	в	художньому	творi.	Який	
конфлiкт	лежить	в	основi	сюжету	повiстi	«Микола	Джеря»?	Мiж	якими	дiйовими	особами	
вiн	виникає?	Визначте	зав’язку	цього	конфлiкту,	його	найбiльше	загострення	i	розв’язку.	

	 	Сформулюйте	тему	та	iдею	повiстi.
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Öiêàâî çíàòè
Найстарiшим	унiверситетом	в	Українi	є	Львiвський.	Його	засновано	20	сiчня	

1661	року.
Найстарiшою	з	дiючих	бiблiотек	України	можна	вважати	Наукову	бiблiотеку	

Львiвського	унiверситету,	засновану	ще	у	1608	роцi.
У	Львiвскому	iсторичному	музеї	можна	побачити	одну	з	найбiльших	картин	

не	лише	у	нашiй	країнi,	але	й	у	Європi.	Це	полотно	З.	Розвiдовського	«Грюнвальд-
ська	битва	у	1410	роцi».	Розмiр	цiєї	картини	500	на	10.000	см.

Із теорiї лiтератури

Епiчнi твори та їх види
Слово «епос» запозичене з грецької мови i означає «розповiдь».
Епос – один iз основних лiтературних родiв, у творах якого змiст роз-

кривається у формi авторської розповiдi про подiї, що вже вiдбулися. У цих 
творах автор нiби зi сторони прагне розповiсти про життя, вчинки i пере-
живання людей, про iсторичнi подiї, явища природи тощо.

Якщо найважливiшою ознакою лiричних творiв є передача письменни-
ком почуттiв, думок, настроїв, а найхарактернiше для драми – зображення 
життя людей у формi безпосередньої дiї, то найiстотнiше для епосу – 
розповiдь про людей та навколишнiй свiт. Епiчнi твори здебiльшого пишуть-
ся прозовою мовою.

Ви вже знайомились iз такими видами епiчних творiв, як казки, байки, 
народна дума, оповiдання. Тепер ви прочитали повiсть, незабаром вивчати-
мете найбiльший епiчний жанр – роман.

Повiсть – це великий за обсягом епiчний твiр, в якому детально 
розповiдається про багато подiй з життя дiйових осiб. Пригадайте, що в 
оповiданнi на вiдмiну вiд повiстi розповiдається про якiсь конкретнi подiї 
з життя одного або кiлькох персонажiв.

Сюжет
Епiчнi твори завжди мають сюжет.
Сюжет – це подiя чи система пов’язаних мiж собою подiй, в процесi 

розвитку яких у творi розкриваються змiст твору i характери персонажiв. 
В основi сюжету лежить конфлiкт або сутичка протилежних iнтересiв 
дiйових осiб. У зв’язку з тим, що конфлiкт, покладений в основу сюжету 
лiтературного твору, за певних обставин виникає, досягає найбiльшої го-
строти i потiм розв’язується, у сюжетному ланцюгу подiй умовно можна 
видiлити такi основнi елементи: експозицiя (подiї, якi подаються у творi до 
зав’язки конфлiкту), зав’язка, розвиток дiї, кульмiнацiя (найбiльше заго-
стрення конфлiкту) i розв’язка.
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Способи викладу матерiалу в епiчному творi
Епiчнi твори мiстять такi основнi способи викладу матерiалу, як розпо-

вiдь i опис.
Розповiдь – це повiдомлення письменника про подiї з життя дiйових 

осiб, про їхнi думки, почуття i переживання.
Опис – зображення письменником мiсцевостi, де вiдбувається дiя, при-

роди (пейзажу), зовнiшнього вигляду осiб (портрета), внутрiшньої частини 
примiщення (iнтер’єру) тощо.

В епiчному творi розповiдь часто переривається дiалогами i монологами, 
якi бiльш характернi для драматичного твору. У них розкривається внутрiш-
нiй свiт героїв, де автор глибоко поринає у свiт їхнiх думок i почуттiв, 
устами iнших персонажiв дає характеристику героєвi.

Прийоми зображення героя в епiчному творi
Читаючи повiсть «Микола Джеря», ми виразно уявляємо зображених 

у нiй людей. Мов живi, постають перед нами i Микола, i його батьки, i дру-
жина Нимидора, i ряд iнших персонажiв.

Як же письменник добивається такого зображення?
Насамперед вiн знайомить читача з Миколою, подаючи його портрет. 

Далi з прямої авторської характеристики довiдуємось, що Микола пись-
менний, що вiн виявляє здiбностi до малювання, рiзьбярства, музики. Ще 
повнiше вимальовується перед нами Микола в тих епiзодах, де показано 
його вчинки (намова крiпакiв не виходити на панський лан, смiливий ви-
ступ проти осавули i Бжозовського). Важливим засобом характеристики 
персонажа є i його мова. У мовi Миколи виявляються його бунтарська вда-
ча i поетичнiсть натури. Характеризувати героя можуть i iншi дiйовi особи.

Отже, змалювання портрета, показ вчинкiв, авторська характеристика, 
мова персонажа та характеристика його iншими дiйовими особами – основнi 
прийоми зображення героя в епiчному творi.

Як читати епiчний твiр
Читання епiчного твору має свої особливостi. При цьому переважає 

оповiдна манера.
Повiсть «Микола Джеря» починається описом рiчки Раставицi, села 

Вербiвки. Читцевi потрiбно вмiло передавати зоровi враження письменника, 
намагатися усним словом намалювати яскравi картини української природи, 
викликати захоплення її красою. Цей уривок читається у сповільненому 
темпi, з перелiчувальною iнтонацiєю, з видiленням окремих художнiх дета-
лей, з численними паузами, якi передають захоплення змальованою карти-
ною. Таке своєрiдне «бачення» читцем змальованої автором картини люд-
ського життя повинно пробуджувати живе емоцiйне сприйняття слухачем 
прочитаного.

Потiм автор знайомить з Миколою та його батьками, розповiдає про 
зустрiч i одруження Миколи з Нимидорою, розкриває думки i почуття 
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Миколи. Це вже не описи, а розповiдь. Цi уривки читаються вголос з чiтким 
дотриманням засобiв виразностi (логiчних наголосiв, пауз, вiдповiдного 
темпу та iнтонацiї залежно вiд змiсту прочитаного). Переважає розповiдна 
iнтонацiя. Темп читання здебiльшого повiльний. Пiд час читання намагай-
тесь пробуджувати живе емоцiйне ставлення слухача до почутого.

План сюжету повiстi
Скласти план сюжету будь-якого епiчного твору – значить видiлити в 

ньому основнi епiзоди i зазначити найважливiшi елементи сюжету (експо-
зицiю, зав’язку, кульмiнацiю i розв’язку). Пропонуємо варiант простого 
плану сюжету повiстi «Микола Джеря»:

1. Опис села Вербiвки i рiчки Раставицi.
2. Перше знайомство з Миколою Джерею (експозицiя).
3. Осавула загадує людям iти на панщину.
4. Здiбностi, що проявляються у молодого Миколи.
5. Зустрiч Миколи з Нимидорою i одруження з нею.
6. Визрiвання протесту у Миколи проти панiв i панщини (зав’язка) i т.д.

Складний план
Розглядаючи змiст художнього твору або виконуючи письмову роботу 

(переказ, твiр), часто складають складний план. Спочатку треба подiлити 
прочитаний текст на головнi частини, потiм видiлити в них другоряднi та 
дiбрати вiдповiднi заголовки до головних i другорядних частин. Головнi 
пункти складного плану найчастiше позначають цифрами, а другоряднi – 
малими буквами алфавiту.

Другий роздiл повiстi «Микола Джеря» можна, наприклад, подiлити 
на п’ять головних частин, давши їм такi заголовки:

1. Джерина сiм’я на панщинi.
2. Перший виступ Миколи Джерi проти пана.
3. Гiрка доля крiпака.
4. Боротьба Миколи проти панського свавiлля.
5. Втеча Миколи Джерi та iнших крiпакiв на сахарнi.
Кожну з цих п’яти частин тепер слiд подiлити на кiлька менших. Заго-

ловки до головних та другорядних частин будуть пунктами складного плану. 
Подаємо розгорнутий план першого пункту:

1. Джерина сiм’я на панщинi:
а) загальний вигляд панського току;
б) картина осiннього сонячного дня;
в) молотьба на панському току;
г) думки Миколи про багатство пана i бiднiсть крiпакiв.

План розповiдi про лiтературного героя
Щоб пiдготувати усну розповiдь про лiтературного героя або написати 

про нього твiр, перш за все потрiбно скласти простий або складний план. 
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Іван Франко

(1856–1916)

У планi мають бути вiдбитi основнi питання, якi характеризують лiтератур-
ного героя (його зовнiшнiсть, соцiальне становище, риси характеру i вдачi, 
мова, ставлення героя до iнших людей i навколишнього свiту тощо).

Подаємо для прикладу простий план до усної розповiдi на тему «Чим 
менi подобається Нимидора?»

1. Нимидора – один з найпривабливiших образiв у повiстi «Микола  
Джеря».

2. Перше знайомство читача з дiвчиною.
3. Незвичайна краса героїнi.
4. Лагiднiсть, доброта, працьовитiсть Нимидори.
5. Вiрнiсть у коханнi.
6. Нимидора помирає з туги за коханим.
7. Чарiвний образ Нимидори буде завжди зi мною.
Складаючи план до теми, слiдкуємо за тим, щоб у ньому було вислов-

лене особисте ставлення до героїнi.
У складному планi до твору видiляємо вступ, основну частину i висно-

вок. Формулювання основної частини плану повинне вiдбивати головну 
думку усної розповiдi чи письмового твору, яка конкретизується у її 
пiдпунктах. Три частини складного плану найкраще позначати римськими 
цифрами, а пiдпункти – арабськими.

Ось яким може бути складний план до твору на тему «Микола Джеря – 
борець проти панського гнiту»:

I. Вступ. Микола Джеря – головний герой однойменної повiстi.
II. Основна частина. Змалювання Миколи Джерi як борця за щастя 

народу.
1. Зародження у Миколи ненавистi до експлуататорiв.
2. Перша сутичка з осавулою.
3. Втеча вiд пана як вияв протесту проти кривдникiв.
4. Непримиреннiсть Миколи до соцiальної несправедливостi.

III. Висновок. Боротьба Миколи проти панського гнiту до смертi.

Іван Якович Франко народився 27 серпня 1856 року в с. Нагуєвичах 
Дрогобицького повiту (тепер с. Івана Франка Дрогобицького району Львiв-
ської обл.) в родинi коваля. З батькiвської кузнi вiн винiс першi знання про 
життя галицького селянства, про працю людини, а вiд матерi перейняв 
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любов до народної пiснi. У 1875 роцi закiнчив Дрогобицьку гiмназiю i всту-
пив на фiлософський факультет Львiвского унiверситету.

Друкуватися почав 1874 року у студентському журналi «Друг». У 1877 
роцi Франка та iнших членiв редакцiї «Друга» заарештовують, пiсля цього 
арешти вiдбувались у 1880 та 1889 рокaх. Іван Якович продовжує займатись 
видавничою дiяльнiстю: разом з Михайлом Павликом видає журнал «Гро-
мадський друг», пiсля його закриття – альманахи «Дзвiн» i «Молот», а згодом – 
революцiйно-демократичний журнал «Житє i слово». У 1893 роцi вiн захищає 
у Вiднi докторську дисертацiю на звання доктора фiлософських наук.

1887 року виходить перша збiрка його поезiй «З вершин i низин» – 
найвидатнiше явище в українськiй поезiї пiсля «Кобзаря» Тараса Шевченка. 
Згодом вийшли друком збiрки «Зiв’яле листя» (1896), «Мiй Ізмарагд1» (1898), 
«Із днiв журби» (1900), фiлософська поема «Мойсей» (1905). У 80-х роках 
побачили свiт найкращi повiстi Івана Франка «Борислав смiється» (1882) 
та «Захар Беркут» (1883). Здобула популярнiсть п’єса «Украдене щастя» 
(1893). Лише частина спадщини великого українського письменника 
опублiкована у 50-ти томах.

28 травня 1916 року Іван Якович помер. Його поховано у Львовi, на 
Личакiвському кладовищi. Наш народ гiдно шанує пам’ять Івана Франка. 
Його iменем названо один з обласних центрiв України, Львiвський держав-
ний унiверситет, с. Нагуєвичi, багато вулиць. У рiдному селi великого Ка-
меняра та у Львовi вiдкрито лiтературно-меморiальнi музеї Івана Франка.

Великi двi сили
«Пiсня i праця – великi двi сили!» – цi крилатi слова належать Івану 

Франку. Великий Каменяр виявився невтомним трудiвником на нивi куль-
тури. Пiсня i праця – двi життєдайнi сили, якi давали наснагу до життя i 
боротьби за кращу долю людства. Цей скарб винiс поет з убогої батькiвської 
хати. Любов до працi прищепив йому батько – сiльський коваль. Мати умiла 
опоетизувати працю титана чарiвною українською пiснею.

Праця i пiсня стали могутнiми крильми лiтературної творчостi Франка, 
тими двома силами, якi надихали його на сподвижництво в iм’я рiдного 
народу все життя.

Пiсня i праця
Пiсне, моя ти сердечна дружино,
Серця вiдрадо в днi горя i слiз,
З хати вiтця, як єдинеє вiно2,
К тобi любов у життя я принiс.
Тямлю як нинi: малим ще хлопчиною
В маминi пiснi заслухувавсь я;
Пiснi тi стали красою єдиною

1 Ізмаргд	–	так	називали	в	давнину	збірник	повчань,	правил	християнської	моралі.
2 Вно –	посаг,	придане.
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Бiдного мого, тяжкого життя.
«Мамо, голубко! – було налягаю.–
Ще про Ганнусю, шумильця1, вiнки!»
«Нi, синку, годi! Покiль я спiваю,
Праця чекає моєї руки».
Мамо, голубко! Зарана в могилi
Праця й недуга зложила тебе,
Пiсня ж твоя в невмираючiй силi
В мойому серцi яснiє, живе.
Ох, i не раз тая пiсня сумненька 
В хвилях великих невгодин життя
Тихий привiт менi слала, мов ненька,
Сил додала до важкого пуття.
«Синку, крiпися! – менi ти твердила. – 
Адже ж не паном родився ти, чей!
Праця, що в грiб мене вчасно вложила,
Та лиш тебе доведе до людей».
Правда, матусю! Спасибi за раду!
Я її правди не раз досвiдив.
Праця дала до життя мнi принаду,
Цiль дала, щоб в манiвцях не зблудив.
Праця ввела мене в тайники темнi,
Вiдки пiсень б’є чарiвна нора,
Нею дива прояснилися земнi,
Згадка нужди людської стара.
Пiсня i праця – великi двi сили!
Їм я до скону бажаю служить;
Череп розбитий – як ляжу в могилi,
Ними лиш зможу й для правнукiв жить.

1883 

Думаємо і відповідаємо

	 	Якi	поетичнi	картини	постають	у	вашiй	уявi,	коли	ви	читаєте	вiрш	«Пiсня	i	праця»?
	 	Знайдiть	рядки,	в	яких	автор	характеризує	народну	пiсню.	Виразно	прочитайте	їх.	Видiлiть	
у	них	яскравi	епiтети,	порiвняння,	метафори.

	 	Як	Іван	Франко	висвiтлює	роль	працi	в	людському	життi?	За	що	вiн	вдячний	своїй	матерi?
	 	Доведiть	на	основi	вiдомих	вам	фактiв,	що	«пiсня	i	праця	–	великi	двi	сили».
	 	Напишiть	твiр	на	одну	з	тем:	«Радiсть	моя,	пiсне!»,	«Праця,	яка	приносить	менi	задоволення».

Фiлософськi роздуми про життя
Для поетичних творiв Франка характерне фiлософське заглиблення у 

складнi явища життя, людську душу i розум. Для фiлософської лiрики 
характерне використання бiблiйних образiв. Часом це оригiнальнi лiтературнi 

1 Шумилина	–	листя,	в	яке	загорнутий	качан	кукурудзи.
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жанри, як, наприклад, притчi – старовиннi повчальнi розповiдi про людськi 
життя й мораль. Зразкiв цього жанру чимало вiднайдемо у збiрцi «Мiй Із-
марагд» («Притча про життя», «Притча про приязнь», «Притча про неро-
зум»). До фiлософської лiрики належать вiршi-мiнiатюри з циклу «Строфи», 
де в стислiй формi поетично висловлюються моральнi народнi заповiдi.

Чимало рядкiв iз цих творiв стали крилатими.

Легенда про Пiлата
Пiлат Христа вiддав катам на муки
І мовив: «Я невинен, вам бажалось!»
Взяв воду i, прилюдно вмивши руки,
Пiшов обiдать, мов нiщо й не сталось.
Та сталось так: немов на вид гадюки,
На вид його урозтiч все пускалось – 
Раби, прислуга... навiть заметалось
Безстрашне серце в воїна-звiрюки.
Пiшов на кришу, де чекала жiнка,
Так та з страху лиш скрикнула в нетямi,
Вниз верглась i розбилася об камiнь.
Пiшов в покiй, де в пуху спить дитинка, 
Так та лиш витрiщила оченята
На нього й вмерла, диким жахом стята.

* * * 
І Бог поклав клеймо на грудь Пiлата,
Життя, смерть, тiло й дух його прокляв
Гiрш Каїна, бо Каїн, вбивши брата,
Не мив рук з кровi, винним чувсь, тiкав.
А сей, що правду чисту в руки ката
Вiддав, одвiт вiд себе вiдпихав:
То й правда вся була йому вiднята,
Все, чим вiн жив, гордивсь i вiддихав.
Сiм’я його пропала, наче тiнь,
І кесар з служби з ганьбою прогнав,
І рiдний город випхнув з своїх стiн.
Старий, слабий, край шляху вiн стогнав,
Шматка просив, та до кiнця ворожi
Камiнням в нього кидали прохожi.

* * *
А як умер, хтось трупа взяв за ноги
І вкинув в яму й камнями прикидав, –
Та через нiч труп знов покрай дороги
Лежав – грiб тiло кляте з себе видав.
Тодi стягли тернiв, будяччя купу,
І трупа вергли, й жар пiдвергли лютий;
Терни згорiли, та нiчого трупу
В огнi не сталось – вiн лежав неткнутий.
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Тодi, камiння жорнове на шию,
На руки й ноги начепивши, в море
Прокляте тiло ввергли в чорторию.
Та повривались шнури коноплянi,
І труп Пiлата, всiй землi на горе,
Ще й досi плавле десь по океанi.

     1889

Притча про приязнь
Вмираючи, покликав батько сина,
Що був його єдиная дитина.
І мовив, звiвши голову стару:
«Мiй синку, швидко я, мабуть, умру.
Дав Бог менi прожити много лiт,
Добра надбати i пiзнати свiт.
Добро тобi лишаю. Не марнуй 
Його, та й понад мiру не цiнуй.
Не думай в нiм мету життя знайти, – 
Се сходи лиш до вищої мети.
Та, крiм добра, ти маєш, синку, те,
Що найважнiше – серце золоте.
Досить науки i здоровий ум,
І вже пройшов ти молодостi шум.
Одного лиш бажаю ще тобi:
Щоб мав ти друга щирого собi».
Син мовив: «Татку, дяка вам i честь!
Та в мене друзiв щирих много єсть».
«О синку, много при їдi й вині,
Та в горю помогти – напевно, нi!
Я, сiмдесят п’ять лiт проживши, вспiв
Знайти одного лиш – та й то напiв».
«Нi, татку, – мовив син, – з моїх друзяк
Пiде за мене кождий хоч на гак!»
Всмiхнувсь отець. «Щасливий, синку, ти,
Та я би радив пробу навести.
Зарiж теля i запакуй у мiх,
А нiччю йди з тим до друзяк своїх.
Скажи: „Бiда! Я чоловiка вбив!”
Проси, щоб захистив тебе i скрив.
Своїх так перепробуй, а потiм 
Застукай i в мойого друга дiм».
Послухав син. Як смерклося цiлком,
Пiшов, важким нав’ючений мiшком.
До друга найлюбiшого ворiт
Застукав: «Живо, живо отворіть!»
Явився друг. «Се що тебе жене?»
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«Я чоловiка вбив! Сховай мене!»
Та сей, не вiдчиняючи ворiт,
Сказав: «Тiкай! Чи ще мене й мiй рiд
Ти хочеш у тяжку бiду вплескать?
Адже ж коли почнуть тебе шукать,
То де ж пiдуть насамперед? Сюди!
Бо знають, що я друг твiй! Геть iди!»
Пiшов по iнших своїх другах син, –
Не скрив його, не втiшив нi один.
А дехто мовив: «Забирайся ти!
Я зараз мушу властям донести.
Адже ж всi знають, як дружили ми, –
Ще скажуть, що до спiлки вбили ми».
Отак всю нiч продвигавши свiй мiх,
До батькового друга вiн прибiг.
«Рятуйте, дядьку! Я людину вбив,
Та вже й у мiстi шуму наробив!
Ось труп! Там десь погоня вже жене!
Ой пробi, скрийте трупа i мене!»
Старий живенько замки вiдкрутив
І з мiхом парубка в свiй двiр пустив.
«Ну, ну, ходи, небоже, скрийся тут!
А трупа десь я впру в безпечний кут».
Замкнув ворота, взяв на плечi мiх –
Та парубок упав йому до нiг.
«Спасибi, – дядьку! Не турбуйтесь, нi!
Нiяке зло не сталося менi».
І вiн сказав йому батькiвську рiч
І все, що дiялося з ним сю нiч, 
І як подвiйно тут вiн скористав:
Фальшивих друзiв збувсь, а вiрного пiзнав.

1898

Строфи
 2 19

Мужню силу хоч похилить горе, Книги – морська глибина:
Та не зломить, в пiдлiсть не поверне;  Хто в них пiрне аж до дна,
Так i свiчку хоч схили додолу, Той, хоч i труду мав досить,
Свого свiтла вниз вона не зверне. Дивнії перли виносить.
 6 23
Хто має мудрiсть, а з неї Хто з всiми добрий хоче буть,
Ближнiм не хоче вдiлити, Той швидко втратить добрий путь.
Той має скарб многоцiнний, Не може при добрi той жить,
В мiх шкуратяний зашитий. Хто хоче злу й добру служить.
Бо хтiвши догодить обом,
Вiн швидко стане зла рабом.     1898
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Думаємо i вiдповiдаємо 

	 	Що	ви	знаєте	про	Пiлата	i	Христа	з	Нового	Заповiту?	Як	І.	Франко	в	«Легендi	про	Пiлата»	
трактує	цi	образи?

	 	Яких	людей	показав	І.	Франко	в	образi	Пiлата?	Яке	покарання	їх	чекає?	

	 	Прочитайте,	що	таке	притча?	Пояснiть,	чому	твiр	І.	Франка	«Притча	про	приязнь»	належить	
до	цього	лiтературного	жанру.	Яка	основна	думка	цiєї	поезiї?	В	яких	рядках	вона	вира-
жена?

	 	Прочитайте	строфи	iз	циклу	І.	Франка	«Строфи».	Що	сказано	в	них	про	мудрiсть?	Який	
вiдомий	вам	афоризм	висловлений	у	дев’ятнадцятiй	строфi?	

Історична повiсть про тухольську громаду

700 рокiв тому, тобто в XIII ст., в окремих мiсцевостях древньої Русi 
люди жили без панiв, гнобителiв, родовими громадами, заснованими на 
рiвностi, працi i згуртованостi. Про одну таку громаду, яка жила в квiтучiй 
долинi Карпатських гiр в селi Тухлi, та про боротьбу її з татаро-монголь-
ськими загарбниками i розповiдає повiсть І. Франка «Захар Беркут».

Тухольська громада жила дружно. Вона була для себе i суддею, i по-
радником у всьому. Керував громадою мудрий i досвiдчений дев’яностолiтнiй 
чоловiк Захар Беркут. Щасливо жилося тухольцям до появи боярина Тугара 
Вовка, якому князь Данило Романович дарував землi й лiси в Тухольщинi. 
Почуваючи себе повновладним хазяїном всiєї Тухольщини, Тугар Вовк не 
рахується з iнтересами тухольцiв, самочинно займає найкращi громадськi 
землi й лiси, жорстоко розправляється з окремими членами громади. Мiж 
Тугарем Вовком i тухольцями виник гострий конфлiкт.

Волелюбнi тухольцi не скоряються боярину. Тухольська громада на 
своїх зборах одностайно ухвалила вигнати його за межi Тухольщини.

Все це вiдбувалося в той час, коли монгольськi полчища вдерлись на 
Руську землю, пiдступили вже до Карпат, знищуючи все живе на своєму 
шляху. Розлютований боярин, безсилий протистояти волi громади, вдаєть-
ся за допомогою до татаро-монголiв. Вiн обiцяє провести їх через гори, 
сподiваючись на допомогу нападникiв помститися непокiрним тухольцям.

Разом з Тугарем Вовком у монгольський табiр потрапила його дочка 
Мирослава, яка, на противагу своєму батьковi, пройнялась глибокою пова-
гою до тухольцiв та їхніх порядкiв i до того ж щиро покохала наймолодшого 
сина Захара Беркута – Максима.

Пiд час першого бою з монголами за межами села загинуло багато ту-
хольських юнакiв, а Максима Беркута було взято в полон. Нижче подають-
ся роздiли повiстi, в яких показана героїчна оборона тухольцями своєї рiдної 
землi вiд нападникiв.
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Захар Беркут
(Скорочено)

VI

Дивний сон снився Захаровi Беркутовi. Здавалось йому, немов нинi їх 
дорiчне1 свято «Сторожа»2, i вся громада зiбрана довкола каменя при входi 
тухольської тіснини: дiвчата з вiнками, молодцi з музикою, всi в празнич-
них чистих строях3. Оце вiн, найстарший вiком у громадi, перший набли-
жається до святого каменя i починає молитися до нього. Якiсь 
таємничi,тривожнi, болючi чуття опановують його серце пiд час молитви; 
щось щемить у нього в глибинi душi, – i сам вiн не знає, що такого. Вiн 
молиться гаряче, по двох-трьох словах звичайної молитви вiн вiдступає вiд 
стародавнiх, звичаєм усталених зворотiв; якась нова, гарячiша, пориваюча 
молитва плине з його уст; уся громада, потрясена нею, паде ниць на землю, 
i сам вiн робить те саме. Але слова не перестають плисти, темно робиться 
кругом, чорнi хмари покривають небо, громи починають бити, блискавицi 
палахкотять i облiтають увесь небозвiд ослiпляючим огнем, земля здрига-
ється – i разом, звiльна перехиляючись, святий камiнь рушається з мiсця 
i з страшенним лускотом валиться на нього.

– Що се може значити? – питав сам себе Захар, роздумуючи над своїм 
сном. – Щастя чи нещастя? Радість чи горе? – Але він сам не міг знайти 
відповіді на те питання, тільки сон сей лишив по собі якесь важке почуття, 
якусь хмару суму на Захаровім чолі.

Швидко справдилось те почуття! Саме пополудні настигли страшні 
несподівані вісті до Тухлі. Пастухи з сусідньої полонини прибігли без духу 
до села, голосячи4, що бачили якусь бійку коло боярського дому, якусь 
громаду незвісних чорних людей і чули незрозумілі, роздираючі крики. 
Майже вся тухольська молодіж, уоружившись у що хто міг, побігла на 
місце боя, але зупинилась оподалік, побачивши кроваве і трупами вкрите 
побоєвище, а боярський дім окружений хмарою монголів. Не було сумніву, 
всі молодці, вислані для збурення5 боярського дому, погибли в нерівній 
боротьбі з тими наїзниками. Не знаючи, що діяти, тухольська молодіж 
вернула до села, розносячи всюди страшну вість. Почувши її, затремтів 
старий Захар, і гірка сльоза покотилася по його старім лиці.

– От і сповнився мій сон! – прошептів він. – В обороні свого села поляг 
мій Максим. Так воно й треба. Раз умирати кождому, але славно вмирати – се 
не кождому лучається. Не сумувати мені за ним, але радуватись його долею.

Так потішав себе старий Захар, але серце його скиміло6 глибоко: надто 
сильно, всею силою своєї душі він любив свого наймолодшого сина. Але 

1 Дорчне –	щорiчне.
2	«Строж»	–	назва	великого	кам’яного	стовпа,	що,	немов	вартовий,	стояв	у	
вузькому	проходi	в	тухольську	долину;	тухольцi	вважали	його	священним.
3 Стрiй –	одяг.
4 Голости	–	оголосити,	повідомити.
5	Збрення	–	зруйнування.
6 Скимти	–	щеміти,	боліти.
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швидко він скріпився духом. Громада кликала його, потребувала його ради. 
Купами тислися люди, старі й молоді, за село, до тухольської тіснини, за 
котрою так близько стояв страшний їх ворог. Перший раз, відколи засіла 
Тухля, рада громадська зібралася нині без звичайних обрядів, без знамена, 
серед брязку топорів та кіс, серед напівтривожного, напіввойовничого га-
мору. Без порядку мішалися старці з молодцями, оружні з безоружними, 
ба навіть жінки снували сюди й туди поміж громадою, допитуючись вістей 
про ворога або голосно оплакуючи своїх погиблих синів.

– Що діяти? Що починати? Як боронитися? – гуло в народі. Одна дум-
ка переважала всі інші: вийти громадою перед тіснину і боронитися від 
монголів до остатньої краплі крові. Особливо молодіж наставала на те.

– Ми хочемо згинути, як наші брати погинули в обороні свого краю! – 
кричали вони. – Тілько по наших трупах увійдуть вороги в тухольську долину!

– В тіснині поробити засіки і з них разити монголів! – радили старші.
Далі, коли гамір трохи втишився, заговорив Захар Беркут.
– Хоч то воєнне діло – не моє діло і не мені, старому, радити про те, 

до чого не можу приложити своїх рук, – але все-таки я думав би, що не 
велика наша заслуга буде, коли відіб’ємо монголів, особливо зваживши, що 
се нам не так-то й трудно зробити. Сини наші погибли з їх рук, кров їх 
обагрила нашу землю і кличе нас до пімсти. Чи пімстимось ми на ворогах 
наших, на нищителях нашого краю, коли відіб’ємо їх від свого села? Ні, а 
тілько, відбиті від нашого села, вони з подвійною лютістю кинуться на інші 
села. Не відбити, але розбити їх – се повинна бути наша мета!

Громада з увагою слухала слів свого бесідника, і молодіж, податлива на 
все нове та несподіване, готова вже була пристати на ту раду, хоч і не знала, 
як можна її виконати. Але многі голоси старців обізвалися проти неї.

– Не в гнів тобі будь сказано, батьку Захаре, – заговорив один грома-
дянин, – але твоя рада хоч мудра і велику обіцяє славу, та неможлива для 
нас. Слабі наші сили, а монгольська сила велика. Ще не наспіла поміч від 
інших верховинських і загірських громад, а хоч і наспіє, то таки наша сила 
не вистарчить навіть на те, щоб окружити монголів, не то вже щоб поборо-
ти їх в одвертій битві. А без того як розіб’ємо їх? Ні, ні! Замала наша сила! 
Щастя наше, коли здужаємо відбити їх від свого села і відвернути від шля-
ху; розбити їх ми не маймо й надії!

Бачачи всю основність тих закидів, Захар Беркут, хоч з болем серця, готов 
був покинути свою молодечогарячу думку, коли втім дві несподівані події значно 
піднесли настрій тухольської громади і змінили цілу її постанову.

Долі селом вулицею надійшли одна за другою, при звуках труб та 
дерев’яних трембіт, аж три громади уоруженої молодіжі. Кожна громада 
несла наперед себе бойову хоругов, охочі, смілі їх пісні лунали далеко по 
горах. Се йшла приобіцяна тухольцям поміч верховинських і загірних громад. 
Хлоп в хлопа, мов рослі явори, стали всі три відділи довгими рядами перед 
зібраною громадою і склонили хоругви на знак привітання. Любо було гля-
діти на ті здорові, рум’яні лиця, розігріті мужньою відвагою і гордим по-
чуттям того, що їм прийдеться заступати своїми грудьми все, що найдорож-
че у них на світі, що на їх оружжя вложено велике діло. Радісний, громовий 
крик усіх тухольців стрітив їх прихід; тільки матері, що саме сьогодні стра-
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тили своїх синів, заридали на вид того найкращого цвіту народного, котрий 
завтра, може, так само поляже, скошений і потоптаний, як полягли нині їх 
ясні соколи. Заскиміло серце і в старого Захара Беркута, коли поглянув на 
тих молодців і подумав собі, як то пишно визначувався би серед них його 
Максим. Та ні, годі! Мертвого не вернеш, а живий живе гадає...

Ще не стихла радість із приходу тих пожаданих помічників, ще гро-
мада не мала часу приступити до дальшої наради, коли втім з противного 
боку, з лісової прогалини, що була над тухольською тісниною, показався 
новий і зовсім уже несподіваний гість. На спіненім коні, пообдиранім гіллям 
та колючками, припавши до його шиї, щоб швидше й безпечніше їхати по 
лісі, не зачіпаючись о галуззя, їхала, що кінь доскочить, якась людина. Хто 
се такий був – здалека годі було вгадати. На ній був овечий монгольський 
кожух, обернений пелехами наверх, а на голові гарний бобровий ковпак. 
Молодці прийняли приїжджу людину за монгольського висланця і висту-
пили проти неї з луками. Але, виїхавши з лісу та наблизившись над стрім-
кий обрив, по котрім треба було злазити в тухольську долину, мнимий 
монгол зліз із коня, скинув із себе кожух, і, всім на диво, показалася жен-
щина, в білім полонтянім, шовком перетиканім плащі, з луком за плечима 
і з блискучим топірцем за поясом.

– Мирослава, дочка нашого боярина! – закричали тухольські молодці, 
не можучи відвести очей від прегарної смілої дівчини. Та вона, очевидячки, 
й не дивилась на них, але, лишивши свого коня там, де з нього злізла, живо 
почала озиратися за стежкою, куди можна би спуститися в долину. Швидко 
її бистрі очі відкрили таку стежку, майже зовсім укриту серед широкого 
чепіргатого1 листя папороті та колючих ожин. Певним кроком, мов відроду 
до того привикла, зійшла стежкою в долину і наблизилася до громади.

– Здорові були, чесна громадо, – сказала вона, злегка паленіючи. – Я 
спішила звістити вас, що монголи надходять, перед вечором будуть тут, то 
щоб ви приготовилися, як їх приняти.

– Ми знали се, – загули голоси з громади, – се нам не новина.
Голоси були різкі, неприязні дочці поганого боярина, через котрого 

стілько молодців погибло. Але вона не образилася тою різкістю, хоч, оче-
видно, почула її.

– Тим ліпше для мене, що ви вже приготовані, – сказала вона. – А 
тепер прошу вказати мені, де тут Захар Беркут.

– Ось я, дівчино, – сказав старий Захар, наближаючись. Мирослава 
довго, з увагою і пошаною гляділа на нього.

– Позволь, чесний батьку, – заговорила вона тремтячим з внутрішнього 
зворушення голосом, – сказати поперед усього, що син твій живий і здоров.

– Мій син! – скрикнув Захар. – Здоров і живий! О Боже! Де ж він? Що 
з ним діється?

– Не лякайся, батьку, тої вісти, котру скажу тобі. Твій син у монголь-
ській неволі.

– В неволі? – скрикнув мов громом пришиблений Захар. – Ні, то не 
може бути! Мій син радше дасть на кусні порубати себе, аніж узяти себе в 
неволю. Се не може бути! Ти хочеш налякати мене, недобра дівчино!

1 Чепіргатий	–	зубчатий.
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1 Засіка	–	штучна	перешкода	з	повалених	дерев.
2 Ввіз	–	узвіз,	дорога,	що	веде	на	гору	між	високими	стрімкими	скелями.
3 Опір	–	назва	річки.

– Ні, батьку, я не лякаю тебе, воно справді так. Я ж тепер просто з 
монгольського табору, бачила його, говорила з ним. Силою і підступом узя-
ли його, закували в залізні пута. Хоч без рани, а весь облитий був кров’ю 
ворогів. Ні, батьку, твій син не подав ім’я своє в неславу.

– І що ж він говорив тобі?
– Казав мені йти до тебе, батьку, потішити тебе в твоїй самоті й тузі, 

стати тобі за дочку, за дитину, бо я, батьку (тут голос її ще дужче затремтів), 
я... сирота, я не маю вітця!

– Не маєш вітця? Невже ж Тугар Вовк погиб?
– Ні, Тугар Вовк живий, але Тугар Вовк перестав бути моїм батьком, 

відколи... зрадив... свій край і пристав... у службу монголів.
– Сього можна було й надіятись, – відповів понуро Захар.
– Тепер я не можу вважати його батьком, бо не хочу зраджувати свого 

краю. Батьку, буть ти моїм вітцем! Прийми мене за дитину! Нещасний син 
твій просить у тебе сього моїми устами.

– Мій син! Мій нещасний син! – стогнав Захар Беркут, не підводячи 
очей на Мирославу. – Хто мене потішить по його страті?

– Не бійся, батьку, – може, він іще не страчений, може, нам удасться 
видобути його на волю. Слухай лише, що наказував мені Максим!

– Говори, говори! – сказав Захар, поглядаючи знов на неї.
– Він радив тухольській громаді не спиняти монголів перед тісниною, 

але впустити їх у кітловину. Тут можна їх обступити і вирубати до остатньо-
го, а коли ні, то виморити голодом. Треба тілько поробити засіки1 в вивозі2 
при водопаді і повиносити з села все добро громадське, все збіжжя, весь 
хліб, усю худобу, а потім замкнути їх тут зо всіх боків. «Тут, – казав Мак-
сим, – побідите їх або ніде інде!» Так радив Максим.

Уся громада з напруженою увагою слухала Мирославиної бесіди. Гли-
бока мовчанка залягла над усіма, коли стихли її слова. Тілько Захар гордо 
й радісно випростувався, а далі з простертими раменами наблизився до 
Мирослави.

– Доню моя! – сказав він. – Тепер я бачу, що ти варта бути дочкою За-
хара Беркута! Се правдиві слова мойого сина, – з них віє його смілий дух! 
Тими словами ти здобула моє батьківське серце! Тепер я легше віджалую 
сина, коли небо післало мені замість нього таку доньку!

Голосно ридаючи, кинулася Мирослава в його обійми.
– Ні, батьку, не говори так, – сказала вона. – Син твій не буде страче-

ний, – він повернеться тобі назад. Він іще нині вечір буде тут разом з ордою, 
і коли Бог поможе нам розбити її, то чей ми й його освободимо.

В тій хвилі в тіснині дався чути крик тухольських вартових: «Монголи! 
Монголи!» – і вслід за тим прибігли вартові, голосячи, що монголи в не-
зліченній силі показалися в долині над Опором3. Тут приходилось рішатися 
живо, що діяти, як боронитися. Захар Беркут ще раз обстав за тим, аби 
впустити монголів в тухольську кітловину і тут, обскочивши їх, вирізати 
або виморити всіх до ноги.
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1 Кпний майдн	–	майдан	для	громадських	зібрань;	копа	–	збори	громадян	
(у	давні	часи).
2 Кармзиновий	–	малинового	кольору;	кармзин	–	дороге	сукно	малинового	
кольору.
3 Лми	–	повалені	вітром	дерева.
4 Бегетти –	тривожно	ревіти.
5	Тма	–	гребля,	загата.

Тепер уже не піднімалися голоси, противні тій раді, – і швидко грома-
да рішалася. Всі кинулися до своїх хат, аби хоронити своє добро в ліси. 
Сторонські молодці щодуху рушили на горішній бік долини, до водопаду, 
щоб поробити засіки в вивозі і не дати туди монголам пройти. Страшний 
розрух зробився в селі. Крик, розкази й запитання, рик волів і окрип 
дерев’яних двоколісних теліг лунали з усіх усюдів, глушили слух і коти-
лися по горах. Сумно прощали тухольці свої хати, й подвір’я, й огороди та 
засіяні ниви, котрі нині ще мала зруйнувати і столочити страшна монголь-
ська повінь. Матері несли своїх заплаканих дітей, батьки гнали худобу, 
везли на возах домашній спряток, мішки з хлібом і одежею. Курява стояла 
над селом, тільки потік сріблистою водою шумів собі, як звичайно, і старий 
величезний Сторож при вході в тухольську тіснину стояв понуро, опущений, 
сумовитий, немов жаліючи своїх дітей, що покидали оцю гарну долину, 
немов нахиляючись у сторону тіснини, щоб своїм величезним кам’яним 
тілом заставити їм дорогу. Засумувалась і стара липа на копнім майдані1 за 
селом, а ревучий водопад, переливаючись у кармазинових2 променях за-
ходового сонця, непорушеним кровавим стовпом стояв над опустілою ту-
хольською кітловиною.

Вже зовсім опустіло село. Хати потонули в вечірньому тумані; курява 
уляглась по дорозі, замовкли голоси і крики, немов відвічна пустиня по-
жерла все життя сеї долини. Сідало сонце за тухольські гори, тонучи в ле-
геньких червоних хмарах; темні смерекові ліси довкола Тухлі шептали тихо, 
таємничо, немов передавали собі якусь зловіщу новину. Тільки земля, не 
знати чому, глухо стугоніла і стогнала: повітря, хоч ясне й погідне, тремтіло 
якимось дивним, змішаним гомоном, від которого дрож проймала й насмі-
лішого. А далеко-далеко по лісах, у глибоких темних ярах, між недоступ-
ними ломами3 вили волки, гавкали уриваним голосом лиси, бегетіли4 олені, 
ричали тури. А на небі так ясно, так погідно! Але ні. Ось нараз щезло сонце 
за чорною живою хмарою, що стіною тягне з заходу, наповняючи повітря 
диким вереском і спускаючись над Тухлею. Се віщуни і невідступні товари-
ші орди, гайворони та круки, тягнуть незліченними стадами, чуючи поживу. 
Зловіще птаство б’ється в повітрі, розривається плахтами і кидається в різ-
ні боки, мов хмари, биті бурею. Тухольські сумирні стріхи відразу вкрили-
ся чорними гістьми, а гамір їх клекотів,мов кип’яток у величезнім кітлі. 
Німо, нерухомо стоячи над стрімкими берегами своєї кітловини, гляділи 
тухольці на погане птаство і в дусі проклинали тих віщунів смерті й руїни.

Але живо вид змінився. Мов через прірву в тамі5 валиться осіння по-
вінь, так почали в кітловину валитися чорні почвари з страшенним криком. 
Ряди тислися за рядами, без кінця і впину; мов вода під водопадом, так 
вони зупинялися, вийшовши з тісного гирла, формувалися в довжезні ряди, 
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1 Чінгісхн	(1155–1227)	–	монгольський	полководець-завойовник;	відзначався	своєю	
жорстокістю.

посувалися звільна, без опору заливаючи пусту рівнину. Передом, дорогою, 
їхав на білім коні страшний велетень, Бурунда-бегадир, а обік нього другий, 
менший їздець – Тугар Вовк.

Звільна їхали вони наперед, немов щохвилі ждали нападу з села. Але 
нападу не було, село лежало мов після чуми. З страшним криком кинулися 
перші ряди монголів на хати, щоб, по свойому звичаю, різати, грабувати, – 
але різати не було кого, хати були пусті. З лютим криком кидались монго-
ли від хати до хати, вивалюючи двері, руйнуючи плоти й ворота, розбива-
ючи діжки і плетінки, розвалюючи печі. Але вся їх лютість була даремна, – 
в селі ніхто не показувався.

– Прокляті пси! – говорив Бурунда до Тугара Вовка. – Зачули нас, по-
ховалися!

– Чи заночуємо тут, бегадире? – спитав Тугар Вовк, не відповідаючи 
на замітку бегадира.

– Поки не зустрінемось з тими псами, поти не можемо ночувати, – від-
мовив Бурунда. – Веди нас до виходу з сеї ями! Треба забезпечити собі вихід!

– Вихід безпечний, – успокоював Тугар Вовк, хоч і самому якось нія-
ково було бачити, що всі тухольці так чисто винеслися з села. І хоч успо-
коював бегадира, то все-таки просив його крикнути на військо, щоб поки-
нуло шукати добичі і спішило до виходу. Неохітно пішли перші ряди мон-
гольської орди, коли тим часом задні все ще тислися через тіснину, чимраз 
густіше заливаючи кітловину.

Ось уже чільний відряд вийшов із села і спішив до вивозу, викуваного 
в скалі. З долини нічого не видно було в вивозі, і безпечно підійшли мон-
голи аж під стрімку кам’яну стіну, в котрій прокований був вивіз. Коли 
втім разом зверху стіни посипалось величезне каміння на монголів, каліча-
чи та розбиваючи їх. Зойк напасників, ранених і повалених на землю, вда-
рив під небо. Закрякала хижа птиця над своїми жертвами. Вже напасники 
почали подаватися взад і вбоки, коли втім Бурунда і Тугар Вовк з голими 
мечами кинулись їм навперейми.

– Куди ви, безумні? – ричав ярим туром Бурунда. – Ось перед вами 
вхід до вивозу, туди за мною!

І, пхаючи перед собою цілу юрбу, він кинувся в темне гирло вивозу. 
Але тут чекала напасників добра стріча. Градом посипалось каміння на їх 
голови, і не одному з вояків Чінгісхана1 кров залила очі, мозок бризнув на 
кам’яні стіни з розбитого черепа. Мов з пекла, ревнули крики і стогнання 
з темного вивозу, але понад ними все голосніше гримів голос Бурунди: «Далі, 
заячі серця, далі за мною!» – і нові купи, невважаючи на новий град камін-
ня, поперлися в вивіз.

– Далі горі вивозом! – кричав Бурунда, щитом заслонюючись від спа-
даючого згори каміння.

Тим часом Тугар Вовк, побачивши на версі берега громадку молодців, 
велів стоячим перед вивозом монголам сипнути на них стрілами. Зойки 
розляглися на горі – і голосно завили з радості монголи. Але за своїх трьох 



226

ранених тухольські молодці з подвійною лютістю почали кидати величез-
ними плитами на напасників. Тільки ж се все не було би стримало завзя-
того Бурунду, коли б усередині, на скруті вивозу, не показалася несподі-
вана завада: вивіз завалений був аж до верха величезним камінням. А тут 
тухольці нападали чимраз лютіше, каміння сипалось, мов град, монголи 
падали один за другим, – і Бурунда побачив вкінці, що даремна його за-
взятість, бо пройти туди годі, поки не вдасться зіпхнути тухольців з верха.

– Назад! – крикнув Бурунда, і невеличка решта монголів, що лишила-
ся зі штурмуючої купи, без духу, мов камінь з пращі, вилетіла з вивозу.

– Вивіз завалений! – сказав, важко дишучи, Бурунда до боярина, обти-
раючи собі піт і кров з лиця.

– Покиньмо їх на тепер, нехай тішаться! – сказав Тугар Вовк.
– Ні, – скрикнув Бурунда, з погордою поглядаючи на боярина, – вояки 

великого Чінгісхана не вміють відкладати діла на завтра, коли можна його 
зробити сьогодні.

– Але що ж тут сьогодні зробимо? – спитав Тугар Вовк, поглядаючи з 
дрожжю в темне гирло вивозу, з котрого ще видобувалися страшні стогнан-
ня смертельно ранених, недобитих монголів.

– Зігнати тих псів відтам з гори! – крикнув люто Бурунда, показуючи 
рукою на хребет скалистого берега. – Драбин сюди! Передні на драбини, а 
задні відганяй їх стрілами! Побачимо, чия візьме!

З поблизьких хат назношено драбин і, за радою Тугара Вовка, позбивано 
їх півперечними жердками немов у широку стіну. Тухольці з гори придив-
лялися тій роботі спокійно. Ось уже монголи з криком підняли свою збірну 
драбину і поперли її до камінної стіни. Камінням, стрілами і рогатинами 
стрітили їх тухольці, але не вдіяли нічого монголам, бо коли один та другий 
упав поражений, то інші двигали велику драбину дальше, на місце зранено-
го прискакували свіжі. А рівночасно задні ряди монголів пускали вгору свої 
стріли і присилували тухольців подати взад. Страшна драбина живо набли-
жалася до стіни. Тривога почала опановувати тухольців...

Недалеко від побоєвища, захищений кам’яною брилою від стріл, сидів 
на соломі Захар Беркут, занятий при ранених. Він повиймав їм із ран стріли, 
повимивав рани при помочі Мирослави і заходився перев’язувати їх, попри-
кладавши якоїсь скусно приладженої живиці, коли втім деякі залякані 
вояки прибігли до нього, сповіщаючи про небезпеку.

– Що ж я вам, діточки, пораджу? – сказав старий, але Мирослава схо-
пилася з місця і побігла оглянути небезпеку.

– Не бійтеся, – сказала вона тухольцям, – живо ми поворожимо їм! 
Нехай собі стріляють, а ви ратища1 в руки, і плазом додолу! Аж коли пере-
дні покажуться до половини на горі, тоді разом на них! Самі вони заслонять 
вас від стріл, а обаливши2 передніх, ви обалите й задніх. Сумерки сприяють 
нам, і, відбивши їх сим разом, будемо мати спокій на всю ніч.

Без слова опору попадали тухольці ниць додолу, похапавши ратища в 
руки. Стріли ще сипались якийсь час, а відтак перестали – знак, що пере-
дній ряд почав спинатися горі драбиною. Дух у собі запираючи, лежали 

1 Ртище	–	спис.
2 Обалти	–	повалити.



227

тухольці й дожидали ворогів. Ось чути вже скрип щаблів, сапання мужів, 
брязкіт їх оружжя – і звільна, несміло виринають перед очима лежачих 
мохнаті кучми, а під ними чорні страшні голови з маленькими блискучими 
очима. Очі ті тривожно, несхибно, мов закляті, глядять на лежачих тухоль-
ців, але голови піднімаються вище, чимраз вище; вже під ними видніються 
рамена, плечі, окриті мохнатими кожухами, широкі груди, – в тій хвилі з 
страшним криком зриваються тухольці, і ратища їх разом глибоко тонуть 
в грудях напасників. Крик, ревіт, замішання, тут і там судорожні рухи, тут 
і там коротка боротьба, прокляття, стогнання, – і, мов тяжка лавина, ва-
литься ворог долі драбиною додолу, обалюючи за собою слідуючі ряди, – а 
на ту купу живих і мертвих, без ладу змішаних, кривавих, трепечучих і 
ревучих тіл людських валяться згори величезні брили каміння, – і понад 
усім тим пеклом, напівзакритим заслоною ночі, виривається вгору радісний 
оклик тухольців, жалібне виття монголів і грімкі, страшні прокляття Бу-
рунди-бегадира. Той скакав по майдані мов скажений, рвучи собі волосся з 
голови, а вкінці, не тямлячись з лютості, з голою шаблею прискочив до 
Тугара Вовка.

– Псе блідолиций! – кричав він, скрегочучи зубами. – Подвійний 
зраднику, – се твоя вина! Ти запровадив нас у сесю западню, відки ми  
вийти не можемо!

Тугар Вовк полум’ям спалахнув на таку мову, якої він ще не чув від-
роду. Рука його мимоволі вхопила за меча, але в тій хвилі щось так глибоко, 
так важно заболіло його в серці, що рука ослабла, впала, мов глиняна, і він, 
похиливши лице й затиснувши зуби, сказав придушеним голосом:

– Великий бегадире, несправедливий твій гнів на вірного слугу Чінгіс-
хана. Я не винен тому, що ті смерди1 опираються нам. Вели розложитися 
війську на ніч і відпочити, а завтра рано сам побачиш, що вони пирснуть 
перед нашими стрілами, як сухе осіннє листя перед подувом вітру.

– Ага, так! – крикнув Бурунда. – Щоб вони поночі напали на нас у 
хатах і порізали наше військо!

– То вели спалити хати і ночувати війську під голим небом!
– Усе ти хитро говориш, щоб відвернути мій гнів, аби скинути з себе 

вину! Але ні! Ти запровадив нас сюди, ти мусиш і вивести нас, і то зараз, 
завтра, без страти часу й людей! Чуєш, що мовлю? Так мусить статись, або 
горе тобі!

Дармо Тугар Вовк запевняв дикого бегадира, що він не всьому винен, 
що він радив, як по його думці було найліпше, що рада начальників мон-
гольських пристала на його слова, що ніякий провідник не може ручити за 
несподівані пригоди, які лучаються на дорозі, – все те відскакувало від 
переконання Бурунди, мов горох від стіни.

– Добре, боярине, – сказав він вкінці, – я зроблю по-твойому, але завтра 
все-таки мусиш отворити нам дорогу з сеї западні, а ні, то горе тобі! Се моє 
остатнє слово. Жду діл, а не слів від тебе.

І він з погордою відвернувся від боярина і пішов до своїх монголів, мо-
гутнім голосом розказуючи їм зараз зі всіх кінців підпалити село і очистити 

1 Смрди –	селяни.
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рівнину з усього, що могло би служити ворогові покривкою для нічного на-
паду. Радісно закричали монголи – вони давно вижидали такого наказу. 
Разом зі всіх боків запалала Тухля, прориваючи огненними язиками грубу 
пітьму, що залягла над нею. Дим бовдурами1 покотився низом і вкрив до-
лину. Стріхи тріщали, зализувані кровавим полум’ям. Із стріх бухав огонь 
угору, немов то присідав, то підскакував, хотячи досягнути до неба. Часом 
знов від подуву вітру полум’я стелилося плазом, золотилося іскрами, мер-
котіло, хвилювало, мов огняне озеро. Хрускіт упадаючих кроквів і стін 
котився глухо по долині; стіжки збіжжя й сіна виглядали, мов купи роз-
жареного вугля, а з їх середини де-де пролизувалися біляві огневі пасма; 
дерева горіли, мов свічки, високо в повітря викидуючи огнисте, горюче 
листя, мов рої золотих мотилів. Ціла тухольська долина виглядала тепер, 
мов пекло, залите огнем; з диким вереском гуляли й бігали серед пожежі 
монголи, вкидаючи в огонь усе, що тільки попадалось їм під руки. З жа-
лібним стогнанням гепнула додолу підтята монгольськими сокирами пре-
стара липа, свідок громадських копних зборів. Повітря в тухольській кіт-
ловині розігрілося, мов справді в кітлі, і живо схопився з гір страшний 
вітер, що курбелив іскрами, рвав горючу солому і головні та кидав ними, 
мов огняними стрілами. Потік тухольський перший раз відроду побачив 
такий блиск; перший раз розігрівся в своїм холоднім кам’янім ложі. Може, 
зо дві години тривала пожежа, в якій з високих берегів німо, з виразом 
безсильних жалощів придивлялися тухольці. Тоді монголи почали гасити 
недогарки, вкидуючи їх у потік, і заходились обкопувати свій табір широким 
ровом. Посеред табору в одній хвилі виставлено шатри для старшин, – решта 
війська мала ночувати під голим небом, на розігрітій пожежею землі.

І знову стемнілося в тухольській кітловині. Монголи радо були б по-
розкладати огні в таборі, але сього годі було зробити: аж тепер вони нага-
дали собі, що пожежею опустошили цілу рівнину, і все, що тільки могло 
згоріти, згоріло або поплило долі потоком. Прийшлось спати війську і сто-
яти варті напотемки, – рови навіть не викопано так глибокі, як треба, бо 
вже зовсім було стемнілося. Гнівний, невдоволений, мов чорна хмара, ходив 
Бурунда по табору, оглядаючи окопи й варти, поставлені коло них, пере-
кликаючись з начальниками і видаючи накази, як пильнуватися нічного 
нападу. Вже північ була близько, коли в таборі потроху втихло: тільки 
крики вартових і рев водопаду переривали загальну тишу.

Тільки в однім місці монгольського табору блищалося світло: се горів-
палахкотів смоляний світич у шатрі Тугара Вовка. Білявий вогник мигко-
тів, і шкварчав, і димів, пожираючи розтоплену смолу і кидаючи непевне, 
понуре світло на нутро боярського намету. Пусто і непривітно було в на-
меті, так само як тепер у душі Тугара Вовка. Він ходив по намету, занятий 
важкими думами. Згірдні слова Бурунди пекли його горду душу. Вони були 
мов удар в лице, – разом блисло в очах у боярина і разом побачив він, на 
яку ховзьку2 дорогу попався.

– Пета обіцяв мені ласку Чінгісхана, – воркотів він, – а сей поганець 
трактує мене, як пса. Невже ж таки я слуга їх, найнижчий із слуг сього 

1 Бовдури	–	густі	клуби	диму.
2 Ховзькй	–	слизький.
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1 Ддицтво	–	володіння,	маєток.
2 Туртися	–	звертати	увагу,	чіпати.
3 Млевий знак	–	стовп,	що	показує	милі;	мля	–	міра	довжини.
4 Прхати	–	пурхати.

невольника? Пета обіцяв мені всі гори в дідицтво1, велике карпатське 
князівство, а Бурунда грозить мені не знати чим. І він міг би додержати 
слова, проклятий! Що ж, чи підлягати йому? Авжеж! Я в його руках! Я не-
вольник, як сказав той поганець Максим! Та от нагадав я про Максима, – де 
він? Чи не можна з ним зробити те, чого хоче Бурунда? Чи не можна б, 
от напримір, його самого проміняти за вільний вихід із сеї западні? Се дум-
ка добра!

І він покликав двох монголів, що лежали недалеко його шатра, і велів їм 
знайти і припровадити до себе невольника Максима. Нерадо, воркотячи щось, 
пішли монголи, – здавалось, що повітря тухольської долини не сприяло якось 
острій монгольській дисципліні...

Але де ж був Максим? Як жи-
лось йому в неволі?

Максим сидів насеред тухольської 
вулиці, закований у тяжкі ланцюги, 
якраз проти своєї батьківської хати, 
лицем обернений до того подвір’я, на 
котрім він гуляв хлопчиною і ходив 
ще вчора вільний, занятий щоденною 
працею, а по котрім нині снувалися 
купи гидких монголів. Його привезли 
сюди на коні, а коли прийшов наказ 
тут зупинитися і спалити село, його 
скинули з коня на вулицю. Ніхто до 
нього не турався2, не пильнував його, 
але про втечу не було й мови, бо купи монголів раз у раз снувалися довко-
ла, кричачи, руйнуючи, шукаючи за добичею. Максим не знав, що діється 
довкола нього, і сидів непорушно на дорозі, мов кам’яний милевий знак3. 
У голові його було пусто, думки не клеїлися докупи, навіть вражіння не 
хотіли в’язатися в один суцільний образ, тілько миготіли та перхали4 по-
перед його очима, мов сполошені чорні птахи. Він одно тільки чув виразно, 
що ланцюги тиснуть його, мов залізні, холодні гадюки, і що вони висисають 
усю силу з його тіла, всі думки з його мізку.

Нараз зажеврілось довкола, дим бовдурами повалив по дорозі і вкрив 
Максима, жручи його очі, запираючи дух у грудях. Се горіла Тухля. Максим 
сидів серед пожарища і не поворухнувся. Вітер закрутив димом, сипав на 
нього іскрами, бухав гарячим повітрям, – Максим немов не чув усього того. 
Він рад би був разом згинути, полетіти в повітрі отакою золотою іскрою і 
згаснути там, у яснім холоднім блакиті, близько золотих зірок. Але пута, 
пута! Як вони тепер страшно тисли його!.. Ось і його батьківська хата за-
нялася, полум’я бухнуло попід дах, обвилось огняною гадюкою поперед 
вікна, зазирнуло дверима до хати і вигнало відтам величезний бовдур диму, 
щоб відтак самому поселитися в Беркутовім житлі. Мов мертвий, глядів 
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Максим на пожежу: йому здавалось, що в його грудях щось обривається, 
щось палахкоче й ниє; а коли грянуло пожарище, повалилася покрівля, 
розсілися угли його рідної хати і бухнуло з розжеврілої огняної маси ціле 
море іскор під небо, – Максим скрикнув болізно і зірвався на рівні ноги, 
щоб бігти кудись, рятувати щось, – але, поступившись усього один крок, 
безсильний, мов підкошений, упав на землю й зомлів.

Уже погасла пожежа, повіяло гарячим гірким димом по долині, вже 
затих бойовий крик монголів, що під проводом Бурунди і Тугара Вовка 
різалися з тухольцями при вивозі, вже прояснилось і визвіздилось нічне 
небо над Тухольщиною і спокійно зробилося в монгольськім таборі, а Мак-
сим усе ще лежав, мов мертвий, насеред дороги, проти згарищ своєї рідної 
хати. Зорі жалібно гляділи на його бліде, кровавими пасмугами вкрите 
лице, груди його ледве-ледве піднімалися – єдиний знак, що се лежав жи-
вий чоловік, а не труп. В такім положенні знайшли його монголи і зразу 
дуже злякалися, думаючи, що вже неживий, що задушився в пожежі. Аж 
коли бризнули на нього водою, обмили його лице і дали йому напитися, він 
глипнув очима і позирнув довкола себе.

– Живий! Живий! – завили радісно монголи нетямного, ослабленого 
підхопили попід руки і помчали до шатра боярина.

Аж злякався Тугар Вовк, побачивши ненависного собі парубка в такім 
страшнім і оплаканім стані. Свіжо промите лице було бліде-бліде, аж зеле-
не, губи потріскались із жари й спраги, очі були червоні від диму і тусклі, 
мов скляні, від утоми й душевної муки, ноги дрижали під ним, мов під 
столітнім дідом, а постоявши на них хвилину, він не міг довше вдержатися 
і сів на землю. Монголи віддалилися; боярин довго, німо, в задумі глядів 
на Максима. За що він ненавидів того чоловіка? За що накликав на його 
молоду голову таке страшне горе? Чому не велів відразу вбити його, але 
видав його на повільну, а все ж таки неохибну смерть – бо се ж прецінь1 
певна річ, що монголи не випустять його з своїх рук живого, але скоро їм 
навкучиться тягати його з собою, заріжуть, як худобину, і покинуть серед 
шляху. І за що він так зненавидів сього бідного хлопця? Чи за те, що він 
урятував життя його доньці? Чи, може, за те, що вона полюбила його? Чи 
за його правдиво рицарську смілість і одвертість? Чи, може, за те, що він 
хотів зрівнятися з ним? Отже ж, тепер зрівнялися: оба вони невольники і – 
оба нещасливі. Тугар Вовк чув, що гнів його до Максима якось пригасає, 
мов пожежа, якій не стало вже дров. Він і вперед уже, зараз по взяттю 
Максима до неволі, старався піддобритись до нього, не із співчуття, а з 
хитрості, але Максим не хотів ані слова говорити до нього. Правда, боярин 
давав йому такі ради, котрих Максим не міг послухати. Він радив йому 
перейти на службу до монголів, вести їх через гори, і обіцював за те велику 
надгороду, а в противнім разі грозив, що монголи заб’ють його. «Нехай 
б’ють!» – се було єдине слово, яке чув боярин із Максимових уст. Тільки ж 
диво, що й тоді вже те горде слово, що свідчило про твердість Максимової 
вдачі і його велику любов до свободи, не тільки не розгнівало боярина, але 
дуже сподобалось йому. Тепер він чув виразно, що щось, мов крига, тає в 

1Прцінь	–	одначе,	все	ж	таки,	адже.
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його серці; тепер, на згарищах вільної Тухлі, він зачинав розуміти, що ту-
хольці поступали зовсім розумно і право, а серце його, хоч засліплене жа-
добою власті, все-таки не було ще настільки глухе на голос сумління, щоб 
не признати сього.

Все те передумав боярин сьогодні і вже зовсім іншими очима і з іншим 
серцем глядів на сидячого в наметі напівмертвого, нужденного Максима. 
Він приступив до нього, взяв його за руку і хотів підвести та посадити 
його на стільці.

– Максиме! – сказав він лагідно. – Що се сталося з тобою?
– Пусти мене! – простогнав слабим голосом Максим. – Дай мені вмерти 

в спокою!
– Максиме, хлопче, відки тобі думки про смерть? Я міркую, як би то 

його зробити вільним, а він про смерть! Устань, сядь ось тут на лавці, по-
кріпись, я маю з тобою поговорити де про що.

Хоча Максим наполовину не розумів, а наполовину не вірив словам і до-
броті боярина, то все ж таки ослаблення його, голод і втома надто голосно до-
магалися для його тіла покріплення, щоб він міг відкинути боярську гостинність. 
Кубок огнистого вина відразу освіжив його, немов розбудив його живу силу до 
нового життя; кусень печеного м’яса втишив його голод. Поки він їв, боярин 
сидів проти нього, додаючи йому ласкавими словами відваги й охоти до життя.

– Дурний хлопче, – говорив він, – таким, як ти, треба жити, а не про 
смерть думати. Життя – дорога річ, і за ніякі скарби його не купиш.

– Життя в неволі нічого не варте, – відказав Максим, – краще смерть!
– Ну... так... розуміється, – мовив боярин, – але ж я кажу тобі, що 

можеш бути вільний.
– Зраджуючи свій нарід, ведучи монголів через гори... Ні, краще вмер-

ти, ніж так заробляти на вільність!
– Не про те тепер річ, – сказав з усміхом боярин, – а про те, що й без 

тої, як ти кажеш, зради ти можеш бути вільний, – ще сьогодні.
– Як? – спитав Максим.
– Я знав, що ти зацікавишся, – знов усміхнувся боярин. – Отже ж, 

небоже, діло таке. Твої тухольці обскочили нас у тій долині, завалили ви-
хід. Розуміється, їх опір тілько сміху варт, бо прецінь же вони не спинять 
нас. Але нам шкода часу. О те тілько ходить.

Очі Максимові розгорілися радістю на сю вість.
– Обскочили вас тухольці, кажеш? – кликнув він радісно. – І вийти від-

си не можете? Ну, то Богу дякувати! Надіюсь, що й не вийдете вже. Тухоль-
ці ціпкий1 народ: кого раз у руки зловлять, то вже не люблять пустити.

– Те-те-те! – перервав його боярин, – не радуйся завчасно, хлопче. Не 
така наша сила, щоб могла горстка твоїх тухольців зловити її в руки! Кажу 
тобі, не о те ходить, щоб тут не зловити нас, а о час, о кожду хвилю часу! 
Нам квапно діється.

– І що ж я можу вам у тім порадити?
– А от що. Я думаю нині ще йти до твоїх тухольців для переговорів: 

хочу обіцяти їм тебе взамін за вільний прохід. Так, отже, надіюсь, що ти 

1 Ціпкй –	чіпкий.
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скажеш мені то слово, як трафити1 до серця твоїх громадян і твого батька, 
щоб пристали на наше предложення.

– Дарма твоя робота, боярине! Тухольці не пристануть на таку заміну.
– Не пристануть? – скрикнув боярин. – Чому ж не пристануть?
– Тухольці будуть битися до остатнього, щоб не пустити вас через гори. 

Чи, може, мали б таку нужденну заміну, як я, допуститися зради на своїх 
верховинських і загірних братах, котрих села мусили б тоді бути зруйнова-
ні отак, як наша Тухля?

– І вони будуть зруйновані, дурний хлопче! – сказав боярин. – Адже ж 
замала сила твоїх тухольців, щоб спинити нас.

– Не хвали, боярине, дня перед вечором! Нащо тут великої сили, де 
сама природа своїми стінами і скалами спиняє вас?

– А все-таки ти скажи мені, як говорити до твого батька і до тухольців, 
щоб трафити до їх серця.

– Говори щиро, по правді, – се єдине чародійське слово.
– Ой, не так воно, хлопче, не так! – сказав невдоволений боярин. – Не 

спроста то йде у вас. Твій батько старий чарівник, він знає таке слово, що 
кождому до серця трафляє, – він тебе мусив його навчити. Адже ж без 
такого слова ти не міг наклонити на свій бік моїх лучників2, котрі так 
скажено за ні за що билися з монголами, як би, певно, не билися за най-
ліпшу плату.

Максим усміхнувся.
– Дивний ти чоловік, боярине! – сказав він. – Я ніякого такого слова 

не знаю, але скажу тобі виразно, що хоч би й знав, то не сказав би тобі, 
щоб ти не міг намовити тухольців на таку заміну.

Гнівом спалахнув гордий боярин.
– Хлопче! Уважай, хто ти і де ти! – скрикнув він. – Уважай, що ти не-

вольник, що життя твоє залежить від волі якого-небудь монгола.
– Що моє життя!.. – сказав спокійно Максим. – Я не стою о життя! Хто 

хоч хвилю зазнав неволі, той зазнав гіршого, ніж смерть.
В тій хвилі відхилилася запона намету, і швидким кроком ввійшла до 

намету Мирослава. Вона бистро зиркнула довкола і, не звертаючи уваги на 
батька, кинулася до Максима.

– Ах, ось він, ось він! – скрикнула вона. – Мене мов тягло щось сюди! 
Соколе мій, Максиме! Що з тобою діється?

Максим сидів мов остовпілий, не зводячи очей із Мирослави. Його руку 
держала вона в своїй. Її слова були, мов великодній дзвін для нього, мов 
оживляюча роса для зів’ялої квітки. А вона, мов ясочка, припадала край 
нього, слізьми обливала його тяжкі пута, змивала з рук його засохлу кров.

Як радісно, як тепло зробилося в серці у Максима при її наближенні, 
за дотиком її м’якої руки! Як гаряче забилася кров у його грудях! Як силь-
но розбудилася любов до життя! А тут ланцюги тиснуть немилосердно, на-
гадують йому, що він невольник, що над його головою висить кривавий ніж 
монгольський! І та згадка в цій щасливій хвилі гадюкою вповзла в його 
серце, і з очей його бризнули сльози.

1 Трфити	–	потрапити.
2 Лчник	–	стрілець	з	лука.
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– Мирославо, – сказав він відвертаючись, – чого ти прийшла сюди, щоб 
дужчої муки завдати мені? Я вже готов був на смерть, – ти знов збудила в 
мені любов до життя!

– Милий мій! – сказала Мирослава. – Не трать надії. Я задля того йшла 
сюди, в ворожий табір, через усякі небезпеки, щоб сказати тобі: не трать надії!

– Нащо мені надії? Надія не розіб’є тих ланцюгів.
– Але мій батько розіб’є.
– О, твій батько! Так, він говорить, що готов се зробити, але жадає 

такої услуги, якої я йому не можу зробити.
– Якої услуги?
– Він хоче йти до тухольців і робити з ними таку угоду, щоб в заміну 

за мене випустили монголів із сеї долини, і жадає від мене того чарівного 
слова, котре би прихилило до нього серця тухольців.

Мирослава з подивом поглянула перший раз на свого батька, а подив 
сей чим далі, тим більше перемінявся на радість.

– Тату, – сказала вона, – правда се?
– Правда! – сказав Тугар Вовк.
– І ти думаєш, що Максим знає таке слово?
– Мусить знати. Адже й тебе він за першим разом як прикував до себе. 

Без чарів се не могло статися.
Мирослава з усміхом, повним безмежної любові, поглянула на Макси-

ма, а потім, обертаючись до свого батька, сказала:
– Ти вже маєш дозвіл начальника на переговори?
– Ні ще, – але се стояти буде хвилю. Його намет поуз мойого.
– То йди ж. Я тим часом наклоню Максима, щоб сказав тобі се слово.
– Ти наклониш?
– Побачиш! Іди лишень!
– Причарована дівчина, – воркотів сам собі боярин, виходячи з наме-

ту. – Причарована, не інакше! Сама йому на шию кидається!
– Серце моє, Максиме! – сказала по його виході Мирослава, обнявши 

руками шию Максимову і цілуючи його бліді, спечені уста. – Не журися! 
Монголи відси не вийдуть – тут їм усім погибати!

– Ох, Мирославо, зоре моя! – сумовито сказав Максим. – Рад би я сьо-
му вірити, але надто велика їх сила, заслабі наші тухольці.

– Нам прийшли в поміч загіряни й верховинці.
– Зброї доброї не мають.
– І про се не бійся. Слухай лишень: сотні сокир цюкають у лісі – хви-

ля ще, а сотні огнищ запалають довкола долини, а при кождім огнищу 
робити будуть ваші майстри машини, котрими можна буде кидати каміння 
аж до середини монгольського табору.

– І хто ж се таке вигадав? Хто навчив наших майстрів?
– Я, серце моє. Я придивлялася не раз таким машинам, що стоять на 

мурах Галича. Заким іще сонічко вийде з-за Зелеменя1, п’ятдесят таких 
машин буде кидати каміння на голови монголів.

Максим радісно обняв Мирославу і кріпко притиснув її до серця.

1 Злемень	–	назва	гори.
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– Життя моє! – сказав він. – Ти будеш спасителькою нашої Тухольщини!
– Ні, Максиме! – сказала Мирослава. – Я не буду спасителькою Тухоль-

щини, але твій батько. Що мої мізерні машини проти такої ворожої сили? 
Твій батько не таку силу виведе проти них, а таку, проти котрої ніяке вій-
сько не встоїть.

– Яку силу? – спитав Максим.
– Слухай! – сказала Мирослава. Тихо стало довкола, тільки десь дале-

ко-далеко в горах покотився глухий гуркіт грому.
– Гримить, – сказам Максим, – ну, і що з того?
– Що з того? – живо сказала Мирослава. – Се смерть монголів! Се біль-

ший нищитель, ніж вони, і такий нищитель, що буде з нами держати руку... 
Слухай лищень!

І вона озирнулася по намету, хоч там було зовсім пусто, а потім, мов 
не довіряючи тій тиші й пустоті, нахилилася до Максимового лиця і шеп-
нула йому в вухо кілька слів. Мов могучою рукою шарпнений, зірвався 
Максим, аж забряжчали на нім ланцюги.

– Дівчино! Чародійська появо! – скрикнув він, вдивляючись у неї напів 
з тривогою, а напів з глибоким поважанням. – Хто ти, і хто прислав тебе сюди 
з такими вістями? Бо тепер я бачу, що ти не можеш бути Мирослава, дочка 
Тугара Вовка. Ні, ти, певно, дух того Сторожа, котрого звуть опікуном Тухлі.

– Ні, Максиме, ні, милий мій, – сказала дивна дівчина. – Се я сама, 
та сама Мирослава, що тебе так дуже любить, що радо віддала б життя своє, 
щоб зробити тебе щасливим!

– Немовби я міг бути щасливим без тебе!..
– Ні, Максиме, слухай ще одного, що я тобі скажу: утікай із сього та-

бору, зараз!
– Як утікати? Адже ж варта не спить.
– Варта перепустить тебе. Бачиш прецінь, що мене перепустила! Тілько 

ось що зроби: переберись у мою одіж і візьми сей золотий перстень: його 
дав мені їх начальник на знак свободи і безпечного проходу. Покажеш його 
сторожам, і вони пропустять тебе.

– А ти?
– За мене не бійся. Я тут з батьком лишуся.
– Але ж монголи дізнаються, що ти випустила мене, а тоді не пощадять 

тебе. О, ні, не хочу сього.
– Але ж не бійся за мене, я зумію собі дати раду.
– Я також! – сказав уперто Максим.
В тій хвилі ввійшов боярин, понурий і червоний. Хмара гніву й не-

вдоволення висіла на його чолі. Бурунда показався ще неласкавішим до 
нього, стрітив його раду про виміну Максима докорами і ледве-ледве зго-
дився на неї. Боярин чимраз виразніше зачинав почувати якусь тісноту, 
немов ось-ось довкола нього стояли і чимраз тісніше зступалися штаби 
залізної клітки.

– А що? – сказав він різко, не дивлячись ні на доньку, ні на Максима.
Щаслива думка блиснула в голові у Мирослави.
– Все добре, тату, – сказала вона, – тілько...
– Тілько що?
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– Максимове слово таке, що воно не має сил в устах іншого, тілько як 
він сам може сказати його, воно має силу.

– Ну, то чорт його бери! – відворкнув гнівно боярин.
– Ні, тату, постій, що я тобі скажу. Вели розкувати його з ланцюгів і 

йди з ним до тухольців. Ось перстень від Пети; з тим перстенем варта про-
пустить його.

– О, дякую тобі, донечко, за добру раду! «Заведи його до тухольців», а 
то значить – сам собі вирви з рук остатню поруку вдачі. Тухольці полоняни-
ка візьмуть, а мене проженуть! Ні, сього не буде! Я йду сам і без його слова.

Засумувалася Мирослава. Її ясні очі покрилися сльозами.
– Соколе мій! – сказала вона, знов припадаючи до Максима. – Зроби 

так, як я тобі раджу: візьми сей перстень.
– Ні, Мирославо, не бійся за мене! – сказав Максим. – Я вже придумав, 

що маю робити. Іди й помагай нашим, і нехай наш Сторож помагає вам.
Важке було прощання Мирослави з Максимом. Адже вона лишала його 

майже на певну загибель, хоч і як силкувалася не показувати сього по собі. 
Украдком поцілувавши його і гаряче стиснувши його руку, вона вибігла з 
намету за своїм батьком. А Максим лишився сам у боярськім наметі, з сер-
цем, що тріпалось від якоїсь неясної мішанини радості, й тривоги, й надії.

VII

...Аж ось захрустіло сухе гілля на стежці і разом виринули з лісової 
пітьми Мирослава й Тугар Вовк. Мирослава просто наблизилася до старого 
Захара, а боярин зупинився близ огнища.

– Батьку, – сказала Мирослава до Захара, – я бачила твого сина!
– Мого сина? – сказав Захар спокійно, мов про помершого.
– Так! При помочі отсього перстня я пройшла монгольський табір і ба-

чила його. Маймо надію, батьку, що він швидко буде знов на волі.
– Трудно, доню, трудно! Але хто се прийшов іще з тобою?
– Се я, старче, – сказав, виступаючи перед нього, Тугар Вовк, – чи 

пізнаєш мене?
– Лице твоє пізнаю, – ти був боярин Тугар Вовк. – Що привело тебе 

до нас?
– Я прийшов до вас, старці тухольські, в посольстві від великого Бу-

рунди-бегадира, начальника монгольської сили.
– Чого ж хоче від нас Бурунда-бегадир? – спитав Захар.
– Бурунда-бегадир велить сказати вам, що сила його велика і непобор-

на, що дармо ви робите засіки в ваших вивозах, дармо будуєте машини до 
кидання каміння, – нічим ви не врадите проти його сили.

– Видно, що твій Бурунда починає нас боятися, коли задумав нас ля-
кати. Се добрий знак. Говори дальше.

– Ні, старче, не слід тобі легковажити слів начальника монгольського. 
Його погроза – то половина кари, а його кара страшна, як кара Божа! Слухай 
же, що велить далі сказати вам Бурунда-бегадир моїми устами. Ціль його 
походу – край угорський, дідицтво Арпада, що був підданим великого Чін-
гісхана, а тепер не хоче признати його зверхності. Щоб укарати непокірного, 
вислав великий Чінгісхан свою силу на захід сонця. Чи ж ваша річ спиняти 
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ту силу в її поході? Бурунда-бегадир, начальник одної часті тої сили, бажає 
по добру розстатися з вами. В його руках ваш полоняник, твій син, старче. 
От що каже він звістити вам: розваліть свої засіки і пустіть монгольську силу 
з вашої долини, а в заміну за те він готов віддати вам вашого полоняника 
живого і здорового. Розважте добре, як корисна для вас ласка Бурунди! Опір 
ваш даремний, – чи сяк, чи так, а монголи розвалять ваші засіки і підуть 
своєю дорогою. Але вони не хотять тратити часу в вашій долині, не хотять 
проливати вашої крові і готові віддати вам полоняника за пропуск. У проти-
внім разі, розуміється, його жде неохибна смерть, і то серед страшних мук, 
а вас жде кривава різанина, в якій, помимо всяких способів, ви мусите бути 
побиті. Вибирайте ж, що ліпше для вас!

З увагою слухали тухольські старці тих слів Тугара Вовка, і на деяких 
вони справді зробили вражіння. Побачив се Захар і сказав:

– Чесні браття, чи хочете порадитись по щирості над предложенням 
Бурунди, чи, може, однозгідно подасте про нього свій голос?

– Порадимось, порадимось! – сказали старці. Тоді Захар попросив Ту-
гара Вовка віддалитися на хвилю. Боярин гордо віддалився в супроводі 
своєї доньки.

– Захаре, – сказав один із громадян, – тут діло йде про життя або смерть 
твого сина. Чи не ліпше б нам відступити від непевнего бою і вирятувати 
хлопця?

– Тут діло не йде про мойого сина, – сказав Захар твердо. – Коли б про 
нього справді йшло діло, то я сказав би вам: «Я не маю сина, мій син погиб 
у бою». Але тут діло йде про наших сусідів, верховинців і загірян, котрі 
спустилися на нашу оборону і тепер мусили б усі, неприготовані, погинути 
від монголів. Для того я говорю вам: не дбайте про мого сина, а рішайте 
так, як би він був уже в гробі!

– Але все-таки, Захаре, боротьба з такою силою монголів непевна.
– Ну, то погинемо всі до остатнього в бою, а тоді по наших трупах не-

хай собі монголи йдуть, куди хочуть. Тоді бодай ми сповнимо свій обов’язок. 
А тепер робити з ними згоду, а ще таку згоду: міняти одного хлопця за 
руїну наших сусідів, се була б ганьба, була з зрада. Але се ще хто знає, чи 
боротьба з монголами така непевна. Становище наше сильне, монголи за-
перті в кам’яній клітці. З малими стратами ми можемо відбивати й найза-
взятіші їх напади. Але що, – і сього не треба буде. Сеї ночі ще ми пустимо 
на них свого союзника, що проти нього ніяка людська сила не встоїться, 
будь вона й десять раз сильніша від монгольської.

– Так ти радиш нам відкинути предложення Бурудни?
– Зовсім конечно.
– І видати твого сина на певну загибель?
– Не згадуйте про мого сина! – скрикнув болісно Захар. – Хто мені при 

такім ділі нагадає про нього, той стає в союзі з батьківським серцем проти 
мого розуму. Розум каже: відкинути згоду! А що каже моє серце, се вже 
моя річ, і що кому до того!

– То нехай буде по-твойому! – сказали старці. – Коли Бог судив йому 
загинути, то ми проти того нічого не врадимо; коли ж ні, то й так він ви-
рятується з пащі лютого ворога.
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Прикликано боярина, і Захар устав, щоб оголосити йому відповідь гро-
мади. З смертельною тривогою в серці гляділа на нього Мирослава: вона, 
бідна, все ще надіялася, що тухольці схотять викупити її Максима.

– Розумно, – звісна річ, по-свойому розумно – захвалював ти нам, боя-
рине, згоду зі своїм начальником. Ми й не дивуємось тобі: твій обов’язок 
був так говорити, у всім сповняти волю того, кому ти служиш. Послухай же 
тепер, що на те каже наш хлопський, громадський розум. Коли б діло йшло 
тільки між мною та твоїм бегадиром, то я радо віддав би йому все, що маю, 
навіть свою власну стару голову, за увільнення сина. Але ти радиш нам не-
рівну заміну, при якій скористати можу тільки я сам і мій рід, але стратити 
мусить не тілько одна громада, а всі ті громади, через які мусить іти ваш 
похід. Чи можна ж так мінятися? Яка користь верховинським і загірним 
громадам із мого сина? А випустивши вас із сеї долини, ми випустимо згубу 
на ті сусідні, з нами сполучені громади. Ми зобов’язалися боронити їх від 
вашого нападу, і на таке наше слово вони прислали нам свою поміч – п’ятсот 
добірних молодців. Обов’язок наш витривати на своїм становищі до остатньої 
хвилини, – і так ми зробимо. Може бути, щоб Бог судив вам побіду над нами, 
і в такім разі ми не спинимо вас; тілько ж знайте, що лише по трупі остат-
нього тухольця ви зможете вийти з сеї долини. Та хто знає, може, побіда 
судилася нам, а тоді знайте й ви, що, ввійшовши в нашу долину, ви всі 
ввійшли в могилу, що навіть трупи ваші з неї ніколи вже не видобудуться. 
Або ми всі погинемо, або ви всі – іншого вибору нема. Се наша відповідь.

Лице Захара палало дивним огнем при тих грізних словах, – так що 
боярин, задивившись, на того високого старця з простягнутою наперед ру-
кою, не міг здобутися на ніяку відповідь. Він бачив, що тут даремна всяка 
дальша балаканка, – тож мовчки відвернувся і пішов назад у свій бік. 
Мертва мовчанка стояла в зборі, – тільки огонь тріщав та лунало невпинне 
цюкання сокир, що майстрували вбійчі прилади на монголів.

– Тату! – скрикнула нараз болющим голосом Мирослава. – Тату, вер-
нися! – І вона побігла за ним і вхопила його за руку: дитяча любов ще раз 
заговорила в її серці могучим, незаглушеним голосом. – Вернися, таточку! 
Лишися тут, між своїми людьми! Стань між ними до бою з наїзниками, як 
брат обік братів, – а вони простять тобі все минувше! А там – чого там мо-
жеш надіятися? Вони зрадять тебе, упоять обіцянками і заріжуть! Таточку, 
не йди більше між монголів, – там смерть тебе чекає!

Боярин, очевидно, завагувався, але лиш на хвилю. Потім притис Ми-
рославу до груді і сказав стиха, напівстрого, а напівласкаво:

– Дурна дівчино, не пора ще мені! Ще не вся надія монголів пропала. 
Треба користати з того, що в руках. Але коли б там не повелося...

– Ні, таточку, – прошептала крізь сльози Мирослава, – покинь такі 
думки! Хто знає, може, тоді буде запізно!

– Не бійся, не буде запізно. Лишайся тут і братайся, про мене, з тухоль-
цями, – а я мушу йти туди. Не забувай, дівчино, що там... той... твій Мак-
сим, і хто знає, може, ми один другому на що пригодимось. Бувай здорова!

Тугар Вовк щез у переліску, спішачи стежкою до огнища над обривом, 
щоб по його склоні зійти до монгольського табору. При огнищу він ще 
оглянув майже готову вже метавку, попробував ужву і, похитавши головою, 
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сказав: «слаба», а потім, проводжений тухольською вартою, спустився вузь-
кою скісною стежкою в долину.

Тим часом на «Ясній поляні» було тихо, важко, сумно, немов отсе по-
серед збору лежав дорогий усім мертвець. Тільки Мирослава хлипала голо-
сно, втираючи рясні сльози, що котились по її лиці. Нарешті вона зблизи-
лася до Захара і сказала:

– Батьку, що ви зробили?
– Те, що мусив зробити. Інакше було б нечесно, – відповів Захар.
– Але ваш син, ваш син! Що з ним буде?
– Що Бог дасть, доню. Та годі, не плач! Пора нам думати про діла. От 

уже Віз до заходу клониться і готури1 голосять у гущаві, – ранок зближа-
ється. Ану, громадяни, ходімо братися до оборони, ні, до нападу, до остат-
ньої боротьби з наїзниками! Тямте, яку я відповідь передав їм! Ходім, най 
ніхто не лишається! І старі й малі, кожде придасться. Покажімо тим дику-
нам, що може громада!

З гомоном повстали старі тухольці й повалили з «Ясної поляни» над 
обриви оглядати діло майстрів, машини-метавки. Машини майже всюди 
вже стояли готові, грубо збиті з сирого грубого дерева, позверчувані і по-
збивані кілками, але ж і роблені не навміць, а про хвилеву потребу. На 
хвилю тільки вони спинилися коло машин, а потім купками йшли чимраз 
далі понад кручею, далі долиною, аж до того місця, де тухольський потік 
тісниною випливав із долини і де край нього стояв величезний кам’яний 
стовп, чотириграний, грубий і нахилений над потоком, званий тухольським 
Сторожем. Туди, за проводом Захара й Мирослави, спішила вся тухольська 
громада: молодці несли на плечах довгі, грубі ялиці й драбини, дівчата 
величезні вінці з листя і смерекового галуззя, старші несли довгі звитки 
шнурів і линвів. Огні в тій стороні погашено, щоб ворог перед часом не до-
глянув, що тут робиться. Звільна, обережно, без шуму, мов тиха вода, по-
чала громада крутими стежками вниз по обривах спускатися в долину. 
Попереду сильний відряд узброєної молодежі, котрий лавою в три ряди став 
у долині, лицем звернений до монгольського табору, може о яких тисячу 
кроків віддаленого відси. Далі пішли молодці з драбинами, шнурами й 
ялицями: драбини приставлено до обривів і по них легенько зсунено ялиці 
в долину. Дівчата передали свої вінці молодцям – їм не слід було сходити 
в долину, де кождої хвилі міг напасти ворог. Напослідку посходили до долу 
і старі з Захаром Беркутом і, оглянувши становище узброєних і всі при-
лади, поспішили до тіснини, крізь яку з шумом котив до долу свої хвилі 
тухольський потік.

Захар зупинився перед Сторожем і пильно почав дивитися на нього. 
Тихо було довкола. Захар молився:

– Великий наш Сторожу! Ти, котрого діди наші вважали своїм опікуном, 
котрого і ми шанували досі щорічними празниками! Три рази вже ти, ніч 
по ночі, являвся мені в снах, немов то ти падеш і привалюєш собою мене. 
Я вірю, що ти добрий і ласкавий, і коли ти кличеш мене до себе, то я ра-
дуюсь твойому зазиву і радо піду за тобою. Але коли й ти сам хочеш двиг-
нутися зі свойого відвічного стояння, то розбий, господине, своїм тягарем 

1 Готри	–	глухарі.
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1 Насда –	основа.

отсього поганого ворога, дітей Морани, що знов нині вкрили благословенне 
твоє дідицтво, тухольську долину! Зломи другий раз погану силу так, як 
зломив її перший раз, коли могутньою рукою розбив сесю кам’яну стіну і 
дав водам протоку, і дарував людям отсю прекрасну долину! Загати її тепер 
назад, нехай згине горда ворожа сила, що тепер знушається над нами!

В тій хвилі огниста блиставка з полудня до півночі роздерла темне небо, 
і далеко в горах загуркотів грім.

– Так, се твій могутній голос! – сказав радісно Захар. – Ану, діти! 
Остатній раз увінчайте сей святий камінь!

Чотири молодці по драбині вилізли на камінь і обвили його вершок 
зеленими вінцями. Знов загриміло в полудневій стороні.

– Воля його, діти! – сказав Захар. – Обвивайте його шнурами! А ви, 
інші, живо до рискалів! Підкопуйте його здолу, підкладайте підойми! Живо, 
діти, живо!

Тихо, без стуку працювали десятки рук коло Сторожа. Згори його об-
кручувано линвами і шнурами, здолу підкопувано його насаду1 і в шпару, 
що показалася недалеко під землею, вкладано скосом ялиці, що мали слу-
жити за підойми для обалення каменя поперек тіснини. Швидко справні 
молодці зробили всі потрібні приготування, повіднімали драбини, попід-
кладали грубе каміння під підойми.

– Беріться за линви, всі, хто може досягнути! За підойми, хлопці! – 
розказував Захар, і відразу сотні рук приймилися за діло.

– Далі, дружною силою! – крикнув Захар. – Тягніть! Тисніть!
Ухнув народ з натуги, затріщали грубі підойми, але камінь і не похит-

нувся.
– Ще раз! Дужче натискайте! – кричав Захар і сам принявся за линву. 

Захитався величезний камінь.
– Рушається! Рушається! Подається! – закричав радісно народ.
– Ще раз напирайте, з усеї сили!
Ще раз ухнув народ – і разом звільніло напруження шнурів, величезний 

камінь рушився зі своєї посади і, хвилю захитавшися в повітрі, з стра шен-
ним глухим ломотом повалився додолу, поперек потока й тіснини. Застог-
нала і затряслася тухольська долина від страшного удару, далеко перловими 
краплями бризнула вода потоку, і радісним, голосним криком наповнили 
повітря тухольці. Ворухнулася в своїм таборі сонна монгольська сила, заве-
рещали вартові, загомоніли начальники, забряжчала зброя, але за хвилю 
все втихло. Монголи надіялись нападу і стояли готові до оборони, але ту-
хольці й не думали нападати на них. Вони зовсім інший напад виконували.

Захар живо, мов молодець, оглянув положення обаленого каменя. Ка-
мінь упав так добре, немов від віку сюди був припасований. Острими кін-
цями він позапинався за вистаючі роги обривів, що творили тіснину, а цілою 
своєю масою мостом ліг поперек потоку. Правда, води потоку він собою не 
загатив, бо вода плила глибшим коритом, – але ось уже тухольські молод-
ці двигали на руках великі плити, а інші вичищували дно потоку від на-
мулу і круглого каміння, щоб зовсім щільно замурувати воді прохід...
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– Живо, діти, живо! – заохочував Захар, стоячи над потоком і допома-
гаючи то своєю радою, то руками до роботи. – Затикайте, замуровуйте потік, 
пока ще вода не прибула. В горах, мабуть, дощі впали великі, живо прибуде 
повінь, а тоді трудне було би наше діло. А стіну вивести треба рівно з отсими 
обривами заввишки, – побачимо, що вдіє сила Чінгісхана проти сили води.

Робота йшла прудко. Незабаром потік був зовсім замурований. Гнівно 
закрутилася виром на місці спинена вода, мов не розуміючи, пощо се спи-
няють її в бігу. Люто плюснула хвиля за хвилею о величезний камінь, 
кинулась було підгризати спідні, на дні покладені плити, шукати між ними 
проходу, але все було даремно, всюди камінь та й камінь, щільно стиснений 
і збитий в одну незламну стіну. Заклекотіла вода. Порушилася в усім своїм 
ложищі – і стала, зачудована, спокійна на вид, але з гнівом у її криштале-
вій глибині.

...Мов нова, всемогучою волею здвигнена скеля, так піднімалася кам’яна 
гать усе вище й вище під руками тухольців. Узброєні молодці давно вже по-
кинули своє становище в долині, лицем до монгольського табору, і проміня-
ли луки та топори на друччя й молотки до оббивання каміння. Радісно гля-
дів Захар на їх роботу і на їх діло, в його очах світилася певність побіди.

А втім, на сході, над монгольським табором, кровавою загравою роз-
жеврілися хмари. Світало. Рожеве світло облило високий шпиль Зелеменя 
і сипалося іскрами чимраз нижче. Далі хмари проступилися, і звільна, мов 
боязко, викотилося сонце на небо і глипнуло на занятих своєю роботою 
тухольців. Повен щирої радості, глянув Захар на схід і, простягши руки, 
проговорив піднесеним голосом:

– Сонце, великий, преясний володарю світу! Відвічний опікуне всіх 
добрих і чистих душею! Зглянься на нас! Бач, ми нападені диким ворогом, 
що понищив наші хати, зруйнував наш край, порізав тисячі нашого народу. 
В твоїм імені стали ми з ним до смертельного бою і твоїм світлом кленемось, 
що не уступимо до остатньої хвилі, до посліднього віддиху нашого. Поможи 
нам у тім страшнім бою! Дай нам твердість, і вмілість, і згоду! Дай нам не 
злякатися їх многоти і вірити в свою силу! Дай нам дружністю, і згодою, і 
розумом побідити нищителів! Сонце, я поклоняюсь тобі, як діди наші тобі 
поклонялися, і молюсь до тебе всім серцем: дай нам побідити!

Він замовк. Слова його, гарячі, могучі, тремтіли у свіжім раннім повітрі. 
Слухали їх не тільки тухольці. Слухали їх гори і подавали собі їх відгомін 
від плаю1 до плаю. Слухала їх сперта хвиля потоку і, мов надумавшись, 
покинула бити собою о кам’яну гать а2 повернулася взад.

VIII

...Вже гладким дзеркалом іскрилася вода по цілій долині, тільки де-де 
визирали, мов невеличкі острови, кусники сухої землі. В монгольськім 
таборі був крик замішання, хоч вода доходила монголам ледве до кісток...

Монгольське військо стояло довгими рядами, по кістки в воді, сумне, 
безрадне. Хоч і як мілка була вода, але тота її масса, що вкрила вже всю 

1 Плай	–	гірська	стежка.
2 Сполучник	а	вживається	тут	у	значенні	і.
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долину, гладка, прозірчаста, мов блискуче розтоплене скло, і той водопад, 
що, мов світляний стовп, стояв над водяною площею і раз у раз доливав до 
неї нової води, – от що лякало монголів. Але годі було стояти! Сама триво-
га, сам вид грізної небезпеки побуджували тих людей до якогось діла, хоч 
би й безплідного, до руху. Конечно треба було щось зробити, стрібувати 
щастя, бо інакше – Бурунда чув се добре – вся та маса монголів піде врозтіч, 
розбігнеться, гнана власною тривогою. Бурунда велів цілому війську зібра-
тися докупи, збитися в тісну масу.

– Що ви, мужі чи коти, що так боїтеся тих кількох крапель води? Чи 
такі ж то ріки перебували ми? Що сей потік проти Яїка, і Волги, і Дону, і 
Дніпра? Не бійтеся, вода по кістки не здужає затопити вас! Далі до вивозу! 
Нападемо всі збитою масою! Не дбаймо про страти! Побіда мусить бути наша!

Так кричав Бурунда і пішов пе-
ре дом. Двигнулась за ним монголь-
ська сила, бродячи в воді з голосним 
плюскотом, від якого лунали гори і 
стогнали ліси. Але на сто кроків від 
вивозу стрінув їх убійчий град камін-
ня, киданого метавками. Великі 
кам’яні кругляки, щербате каміння і 
річний піщаник – усе те валило в зби-
ту громаду монголів, друхотало кості, 
розбивало голови. Кров’ю зачер-
вонілася вода під їх ногами. Незва-
жаючи на крик Бурунди, військо роз-
скочилося, найбільша частина пода-
лася взад, там, де не могло досягнути 
її каміння. Вкінці й сам Бурунда з 
рештою своїх най-сміліших туркома-
нів мусив відступити, бо град каміння 
чимдалі ставав дужчий, а мон гольські 
стріли не робили тухольцям ніякої 
шкоди. Тугар Вовк зирнув пильно на ворожі становища і побачив, що при 
найбільшій метавці, яка ненастанно кидала то тяжкі брили, то цілі кірці1 
дрібного каміння на монголів, стояла його донька Мирослава серед кількох 
вікових уже тухольців і кермувала всіма рухами страшної машини. Максим 
давно вже побачив її й не зводив із неї очей. Як рад би був він тепер стояти 
коло неї і слухати її смілих, розумних розказів і поражати ворога по її по-
казу! Та ба, не так йому судилося! Ось він стоїть сам серед тих ворогів, 
правда, без кайданів, та все-таки безоружний, невольник, і бажає, щоб, хоть 
камінь, кинений її рукою, закінчив його життя і його муку.

Тугар Вовк сіпнув його за рукав:
– Годі там вдивлятися, хлопче, – сказав він. – Здуріла моя донька, та 

он що виробляє! Але нам усе-таки круто приходиться. Чи у вас такі повені 
часто бувають?

1 Корць	–	міра	для	сипких	речовин	(100	кілограмів).
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– Такі? Ніколи.
– Як то? Ніколи?
– А так, бо се не повінь. Адже ж бачиш, що вода чиста.
– Не повінь? А що ж?
– Хіба ж ти не догадався, боярине? Тухольці загатили потік, щоб за-

лити водою долину.
– Загатили! – скрикнув боярин. – Значиться...
– Значиться, вода буде раз у раз більшати, поки...
– Поки що?
– Поки всіх нас не затопить. От що!
Боярин кулаком ударив себе в голову.
– І ти се знав наперед?
– Знав, від твоєї доньки. Се, боярине, мій батько таке придумав.
– О, прокляття! І чому ж ти не сказав мені сього борше?
– Нащо?
– Ми були б хоч оба спаслися.
– На се ще маємо час, – сказав спокійно Максим. – Тілько держімся 

разом, і коли б що до чого, не дай мене, боярине, безоружного скривдити.
– Се розуміється, – сказав боярин, – тілько що ж нам робити?
– Поки що нема ще страху, – відказав Максим. – Потік малий, а до-

лина широка, вода прибуває дуже поволі. Але се недовго так буде. Може, 
за півгодини прибуде з гір правдива повінь і живо наповнить цілу долину. 
До вечора вже буде по цілій долині води вище, ніж найвищий муж. А нам 
конче треба продержатись до того часу. Бо поки ще монголи будуть живі, 
то, певно, не випустять нас живих із своїх рук.

– Але до того часу вони можуть розсікти нас.
– Не бійся, боярине. Чоловік у небезпеці дуже смирний, дбає про себе, 

а не про смерть іншого. Стараймось тілько винайти для себе безпечне місце, 
де би нас вода не затопила, як прибуде повінь.

За час тої розмови між боярином і Максимом монголи зовсім уже відсту-
пили від берега і стояли серед води, не знаючи, що діяти. Вода сягала вже до 
колін. Бурунда люто глядів на того несподіваного ворога, що не лякався його 
гнівного голосу, ані його богатирської руки. Він копав1 його ногами, плював 
на нього, ганьбив його найзгірднішими словами, але ворог тихо, спокійно 
хлюпотів по долині, хвилював легенько, і ріс, і ріс чимраз вище. Вже сягав 
монголам до колін, утруднював їм хід, відбирав охоту до бою, ослаблював 
військову карність. Що се все мало значити? Невже ж вода довго буде ще 
змагатися? Коли дійде до пояса, то тоді всякий рух буде утруднений, і тухоль-
ці своїм камінням повистрілюють їх, мов качок! Але вода ще була чиста, 
ясна; тільки там, куди брели монголи, стояли широкі болотяні калюжі.

Тугар Вовк приблизився до Бурунди.
– Великий бегадире, – сказав він, – ми в великій небезпеці.
– Чому? – спитав грізно Бурунда.
– Сеся вода не буде опадати, бо наші вороги загатили потік, щоб за-

топити в тій долині всю монгольську силу.

1 Кпати	–	бити	ногою.
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– Га! – скрикнув Бурунда. – І ти, рабе поганий, смієш мені говорити 
се, коли сам запровадив нас у сесю западню?

– Зважай, великий бегадире, що я не міг для зради запровадити вас 
сюди, бо що вам грозить, те грозить і мені.

– О, я знаю тебе! Ти ж і сеї ночі ходив до них торгуватися за згубу 
монголів.

– Коли б я в тій цілі ходив, то чи думаєш, бегадире, що, знаючи згубу 
монголів, я був би вертався гинути разом з ними?

Бурунда вспокоївся трохи.
– Що ж нами діяти? – спитав він. – Невже ж таки так гинути?
– Ні, нам треба боронитися. Ще хвиля, бегадире, а тоді прийде з гір 

правдива повінь, і вона швидко наповнить сесю долину. Проти неї передов-
сім треба боротися нам.

– Але як?
– Вели свойому війську, поки вода прозірчаста, збирати з дна каміння 

і класти на купи, високо, понад поверхність води. Стоячи на них, ми змо-
жемо оборонитися від слабшого ворога – тухольців.

Не роздумуючи довго, видав Бурунда війську наказ збирати каміння і 
класти на купи, кождий відділ для себе. Той наказ, що не грозив ніякою 
небезпекою, подобався монголам, а надія стояти на сухім і не лазити повиш 
колін у воді додала їм духу. З радісним криком вони кинулися врозбрід по 
долині, збираючи каміння і стягаючи його на купи. Тухольці стояли на 
своїх стінах довкола озера і реготалися, дивляючись на їх роботу.

– Сюди, сюди! – кликали вони монголів. – У нас каміння досить, усіх 
вас обділимо!

Але коли деякі монголи надто наближалися до їх становищ, зараз скри-
піла машина і жужмом летіло каміння на нещасних, що, бродячи в глибо-
кій воді, ховалися, мордувалися, а втікати не могли. Хотя-не-хотя мусили 
тепер монголи держатися на середині долини, здалека від тухольських ме-
тавок. Бурунда трохи не сказився в своїй немочі, видячи гордість, чуючи 
насміхи тухольців.

– Ні, се не може бути! – скрикнув він. – Гей, до мене, мої вірні туркомани!
Найсміліший відділ монгольського війська зібрався довкола нього, – 

хлопи, як дуб’я, як степові тигри, з яких шкіри мали понапинані на собі. 
Він попровадив їх проти одного тухольського становища, висуненого на-
перед, самітного, на острім, щербатім обриві. Невеличка купка тухольців 
стояла там коло нової метавки.

– Затроєними стрілами на них! – крикнув Бурунда, і, мов шершені, 
засвистіли стріли в повітрі. Зойкнули поранені тухольці і замішалися, а 
монголи з радісним криком поступили наперед.

– Не давайте їм громадитися! – крикнув Бурунда. – Не давайте їм ки-
дати на нас каміння. Тут можемо вкріпитися.

І він поділив свій відряд на дві половини: одна мала ненастанно стрі-
ляти на вороже становище, а друга – громадити на купу каміння для охо-
рони від води. Тугар Вовк і Максим, котрих Бурунда навідлучно провадив 
із собою, також прикладали рук до роботи, зносили каміння і скидали його 
на купу. Але ся робота ставала чимраз труднішою. Вода доходила вже до 
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пояса. Почало не ставати каміння, а купа ще не досягала до поверхні води. 
Бурунда командував над стрільцями. Вже десять тухольців було ранених; 
вони конали від страшної гадючої отрути, що дісталась їм у кров, – на ті 
рани даремні були всі ліки Захара Беркута.

– Покиньте, діти, се становище! – сказав Захар. – Нехай він стоїть собі 
тут перед стрімкою стіною! Вирятуватись туди не зможе, а ще до того маю-
чи воду під ногами!

Тухольці покинули становище. Втішно бродили монголи по воді, зно-
сячи каміння на купу. Вкінці каміння зовсім не стало.

– Годі вам, хлопці, тягати каміння, – сказав до своїх вояків Бурунда. – 
Стрільці з луками, ставайте на купу і стріляйте на тих хлопів! Решта за 
мною! Мусимо здобути се становище, видряпатися горі сею стіною, хоч не-
хай тут і небо валиться! Ви, раби, також зі мною! Показуйте дорогу!

– Бегадире, – сказав Максим через уста Тугара Вовка, – туди дарма 
нам дертися, туди нема стежки вгору.

– Мусить бути! – скрикнув Бурунда і кинувся в воду, а за ним його 
туркомани. ґрунт у тім місці був нерівний. Монголи ховзалися, падали, – 
вода, рушана легким вітром, билась сильними хвилями о стрімкі скали і 
утруднювала їм дорогу. Хоч від монгольського становища до берега було не 
дальше, як двісті кроків, усе ж таки вони майже півгодини потребували, 
щоб дійти туди. Тільки ж під скалою вода була ще глибша, майже по пахи, 
а стежки горі скалою не було ніякої. Зате з сусідніх тухольських становищ 
летіло каміння на смільчаків, і хоч більша його частина даремно гримала 
о скалу або падала в воду, то все ж становище Бурунди в тім місці було 
дуже невигідне й некорисне.

– Може, твої молодці вміють добре лазити, – кепкував собі Максим, – 
туди горі сею стіною можна видряпатися наверх.

Але нікотрий із туркоманів-степовиків не вмів дряпатися горі стрім-
кими кам’яними стінами.

– Коли так, – сказав Максим, – то позволь, бегадире, мені першому 
вилізти і показати вам дорогу!

Але Бурунда вже й не слухав тих слів, що іншого надумуючи. Він знов 
розділив свою дружину надвоє: одну часть лишив на здобутім становищі, 
за захистом вистаючого скального ребра, а з другою часткою, під проводом 
Максима й Тугара Вовка, пішов дальше шукати кориснішого місця. Але 
скоро тільки купа їх, по пояс бродячи в воді, вихилилася з-за захищеного 
приберіжка, коли разом із гори, з тухольських машин, посипалися на них 
каміння. Майже половина цілої громадки відразу полягла головами, – решта 
мусила вертатися.

– Ходімо на своє безпечне становище, бегадире, – сказав Тугар Вовк. – 
Чи чуєш, який шум і крик по долині,– мабуть, повінь зближається!

Боярин сказав правду. Страшний шум водопаду, від котрого аж земля 
дриготіла, звіщав, що вода прибула велика. Каламутним валом котилися 
від водопаду величезні хвилі; ціла поверхня широкого озера збентежи лася, 
покрилася піною. Замість чистого, спокійного дзеркала бушували тепер 
люті води, крутилися з шипотом1 вири, гойдалося і билося в кам’яних 

1 Шпіт	–	шум	водоспаду.



245

берегах розбурхане море. Страшно було глянути тепер по долині! Тут і там, 
мов чорні острови, виднілися з води купи монголів. Ані сліду якого-небудь 
військового порядку не було вже між ними. Мов полова, розсіяна з купи 
буйним вітром, так розсіялась їх сила по долині, борючись із хвилями, 
десь-кудись з трудом прямуючи, кричачи і проклинаючи. Ніхто нікого не 
слухав, ні про кого не дбав. Одні стояли на нагромаджених купах каміння, 
щас ливі, що хоч на хвилю були забезпечені від напору води. Інші тонули в 
воді по пахи, по шию, підпираючись на свої списи або махаючи вгору сво-
їми луками. Але більша часть покидала луки, котрі, мов солома, крутили-
ся в вирах. Деякі скидали з себе кожухи і пускали їх з водою, хоч самі 
сікли зубами з зимна, бажаючи тільки влегшити себе як-небудь. Котрі були 
нижчого росту, чіпалися високих і валили їх з ніг, разом з ними ще в воді 
шемечучись та борикаючись. Деякі пускалися вплав, хоч самі не знали, 
куди й зачим плисти, бо опори не було ніде ніякої. Купи каміння, накида-
ні серед поля в остатній хвилі, могли помістити на собі тільки невеличке 
число щасливців, і ті були метою смертельної зависті, безтямних проклять 
з боку тих, що потопали. Довкола кождої купи тиснулись їх тисячі, скаже-
них, ревучи, домагаючись і собі стояти на безпечнім місці. Даремно ті, що 
стояли на камінню, толкували їм, що купа не може помістити всіх, що 
комусь же треба гинути, – ніхто не хотів гинути, всі дерлися на каміння. 
Ті, що стояли на купах, мусили боронитися від того напору, не хотячи самі 
гинути. Загримали молоти і топори монгольські о руки й черепи самих же 
монголів. Брат не знав брата в тій страшній хвилі близької смерті; товариш 
мордував товариша з більшою лютістю, ніж мордував би ворога. Ті з 
потопаю чих, що стояли ззаду, ближче неохибної водяної смерті, тислися 
наперед; ті, що стояли при самих купах, виставлені на удари своїх това-
ришів, з зойком перлися взад; середні ревіли з болю й тривоги, стиснені з 
усіх боків, вдавлювані й задніми й передніми в воду. Деякі, вже тонучи, 
хапалися ще під водою за навалене в купи каміння і своїми судорожними 
рухами виривали його з місця. П’ять куп завалилося, і всі, що стояли на 
них, попадали в воду, зрівнялися з тими, від кого боронилися. А ті знов, 
нещасні, безумні з смертельної тривоги, за кождим разом піднімали радіс-
ний окрик, коли нова купа розвалювалась і нові жертви падали в пащеку 
страшного, безжалісного ворога. Деякі попадали в правдиву манію вби вання 
та нищення. Ось один, ростом велетень, з посинілим лицем, з затисненими 
зубами і покусаними до крові губами, наосліп валить своїм топором по 
головах своїх товаришів, хто тілько підпадеться йому під руки, а коли ніх-
то не підпадається, валить по кровавих, клекочучих і запінених хвилях. 
Другий, регочучись істерично, спихає в воду тих, кому вдалось стати 
на якім підвищен ню, на камені, на трупі товариша. Третій ричить, мов віл, 
і гримає ззаду потопаючих у плечі, мов рогами. Інший, закленувши1 
руки над головою, ридає, скиглить, пищить, мов дитина. Деякі, нічого не 
бачучи, крім неминучої смерті, вдираються на голови своїм товарищам, 
чіпаються їх волосся, пригинають їх додолу і тонуть разом з ними. Мов 

1 Закленти	–	покласти	клином,	стиснути.
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риби на терлі1, спершися в тіснім шипоті, тиснуться, плюскочуть, вистав-
ляють голови з води, то знов тонуть, каламутять воду і хапають рознятими 
ротами повітря, – так і тут, серед великого, каламутного, розбурханого 
озера, кишіли, мордували себе, тонули, то знов на хвилю вихапувались із 
води, махали руками та головами і знов тонули й гибли сотки, тисячі мон-
голів. Німо, непорушно, мов дерев’яні стовпи, стояли на берегах тухольці; 
навіть найзавзятіші не могли без дрожі, без зойку, без сліз глядіти на ту 
громадну загибель людей.

Мов остовпілий, глядів на сю страшну картину Бурунда-бегадир. Хоч 
йому самому грозила неменша небезпека, хоч вода у його людей сягала вже 
по пахи, а бистрі течії, що потворилися в воді, валили їх з ніг і нагадували 
їм наглу потребу повороту на своє безпечне становище, – то прецінь довгу 
хвилю Бурунда стояв на місці, рвучи собі волосся і видаючи з горла страшні, 
беззв’язні окрики на вид загибелі свойого війська. Ніхто не смів обізватися 
до нього словом у тій страшній хвилі: всі стояли довкола нього, тремтячи, 
борикаючись з надсильним ворогом – водою.

– Ходімо! – сказав наостатку Бурунда. І вони почали простувати до тої 
купи каміння, яку виставили туркомани проти здобутого тухольського стано-
вища. Та й пора була! Вода змагалася чимраз дужче. Між ними і їх становищем 
утворився широкий вир, який вони могли перебути тілько купою, побравши-
ся за руки. Тільки велетень Бурунда йшов передом сам, могутніми грудьми 
розбиваючи люті хвилі. Мов островець серед моря, стояла горстка вояків на їх 
становищу, по пояс у воді, з луками, все ще нап’ятими й виміреними на опу-
щене тульське становище. У тих небезпека не знищила військового послуху. 
На щастя, сеся купа каміння була більша від інших, зложена з великих брил 
і плит, які лише в воді можна було так легко піддвигнути. Більше як сто люда 
могло вигідно стояти на ній у бойових поставах, а якраз стілько було людей 
довкола Бурунди, не числячи тих, яких він лишив під скалою. Ставши на тій 
купі, легше якось відітхнули товариші Бурунди. Поперед усього вони позирну-
ли на тих своїх товаришів, що лишили їх були під скалою, числом сорок 
хлопа. В тім місці шаліла тепер люта хвиля, розбиваючись о зубці скали і 
прискаючи далеко срібною піною. З туркоманів не було вже ані сліду, тільки 
часом, коли хвиля на момент уляглася, щось чорнілося на сірім камені: се був 
одинокий живий іще чоловік із тої дружини, заков’язлими пальцями він дер-
жався скали, хоч як шарпала і рвала його люта хвиля. Він не кричав, не 
кликав рятунку, тільки гойдався за кождим приливом води, поки вкінці й він 
не щез, мов листок, сполосканий водою.

Бурунда, німий, синій з натуги і злості, зирнув довкола по долині. 
Страшні крики і зойки стихли вже. В вирах купами крутилися трупи, де-де 
виставляючи з води то затиснені п’ястуки, то ноги, то голови. Тільки десять 
куп, мов десять чорних островів, стояло ще живих на своїх кам’яних баштах, 
але й то вже було не військо, а тілько залякані, безсильні, безоружні недо-
битки, тремтячі й розбиті розпукою. Хоч одні з другими могли переклика-
тися, але допомагати одні одним не могли і, чи в купах, чи поодинцю, були 
однаково безрадні, ждали одної неминучої загибелі.

1 Терл	–	місце,	де	нереститься	риба.
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IX

– Як думаєш, боярине? – спитав нараз Бурунда Тугара Вовка. – Що 
буде з нами?

– Всі погинемо, – відповід Тугар Вовк спокійно.
– І я так думаю, – потвердив Бурунда. – І що найдужче мене лютить, 

так се те, що погинемо без бою, без слави, мов коти, кинені в ставок!
Боярин нічого не відповідав на се. Нові події звернули всіх увагу на себе. 

Тухольці, очевидно, не хотіли дожидати, аж поки вода настілько прибуде, 
щоб спокійно витопити нужденні останки монголів. Їм квапно діялося до-
конати ворога. В лісі повище потока їх молодці рубали грубі ялиці, заострю-
вали їх з обох кінців, мов палі, прив’язували до обрубаних із гілля пнів 
важке каміння, щоб ті новомодні стіноломи плили попід водою, і, виждавши 
відповідну хвилю, коли серединою озера зробилася від водопаду прудка течія 
просто до монгольських становищ, почали долі потоком пускати ті пні. Зараз 
перший із них із страшною силою своїм острим рогом ударив об одну купу, 
на якій стояли монголи. Загуркотіло під водою каміння а, натиснене зверху 
монгольськими ногами, зрушене зі свойого становища, розсунулося. З голо-
сним криком попадали монголи в воду. Два чи три з них напали в воді на 
зрадливу ялицю і вчепилися за неї. Течія хопила їх ураз із ялицею і понесла 
геть на широку воду, поки не попала на вир, який закрутив ялицею і поста-
вив її сторчака. Монголи попадали в воду і вже більше не показувалися. 
А інші монголи, що їх так нечайно зопхнуто з їх становища, метушилися на 
місці, толочили одні одних у воду або просили у інших рятунку. Два чи три, 
очевидно добрі пливаки, пустилися вплав до берега, але й тут не минула їх 
смерть: кілька великих каменів, кинених із берега, зробили кінець їх плавбі. 
Тільки немногих приняли товариші на сусідні становища. Але недовго й тут 
вони були безпечні. Тухольці, бачачи добру вдачу своєї першої проби, почали 
пускати таран за тараном. Та вже ті тарани не робили ніякої шкоди монголам: 
течія проносила їх поуз монгольських становищ.

Тоді нову раду дала їм Мирослава: збивати по кілька таких пнів доку-
пи, спускати такий пліт на ужві долі водопадом, а потім, притягнувши до 
берега, ставити на кожду по десять щонайсильніших і добре узброєних 
молодців, а двом довгими жердками кермувати плотину проти монгольських 
становищ. Живо готові були два такі плоти... Вже двадцять сміливих мо-
лодців стало на плотах і виплили до бою з монголами. Се був легкий, хоч і 
рішучий бій. Перша купа монголів, на яку вони вдарили, була майже без-
оружна, залякана, безсильна. Вони живо дрюками поспихали тих нещасних 
в воду, а тих, що опиралися, позшибали стрілами та списами. Жалібно 
заревли монголи на інших становищах, видячи неминучу загибель... Немов 
огонь, пущений по скошеній сіножаті, повзе покіс за покосом і злизує ко-
пицю сухого сіна за копицею, – так тухольці спихали монголів з одного 
становища за другим у воду, в холодні обійми смерті. Всі погибли, до остат-
нього; з купи чорних острівців насеред озера не лишилося ані сліду. Тільки 
віддалік, наприбоці, недалеко берега стояла ще одна купа, немов остатня 
чорна скала, вистаючи з-посеред повені. Се був відділ Бурунди. Сотня 
туркома нів, Тугар Вовк і Максим – се був єдиний останок великої монголь-
ської сили, що мала тухольським шляхом іти в угорську землю і тут, серед 
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гір, знайшла холодний гріб у водах, хоч переплила Яїк і Волгу, Дон і Дні-
про. Остатня жертва смерті, ота сміла горстка стояла серед води, без надії 
рятунку, з одиноким бажанням – дорого продати своє життя в бою.

Вся тухольська громада зібралася тепер перед тим остатнім ворожим 
становищем. Спустили ще два плоти, щоб, окружаючи ворогів, турбувати 
їх іззаду стрілами; але і спереду, з берегів, градом летіли тухольські стріли 
й каміння на ворогів. Та більша часть тих стріл не долітала навіть до ста-
новища Бурунди; інші, хоч і долітали, не могли зробити туркоманам ніякої 
шкоди. Ближче ж підступати тухольці боялися задля затроєних стріл, а 
швидко, видячи нешкідливість свойого стріляння, покинули тоту роботу і 
стояли спокійно. Високо на скалі стояв старий Захар, не зводячи очей із 
свого сина, що стояв між ворогами і зручними рухами обминав густі стріли 
та каміння. А віддалік, серед тих, що стріляли, стояла Мирослава, а по-
гляди її летіли бистріше, ніж її стріли, в ворожу купу, серед якої тепер 
стояло все, що було найдорожче їй у життю: батько й Максим. За кождою 
пущеною з тухольських луків стрілою завмирало її серце.

Навкучило молодцям, що стоя-
ли на плотах, стріляти звіддалік да-
ремно. Вони зібралися на відвагу і 
рушили ближче. Туркомани стріну-
ли їх своїми стрілами і ранили кіль-
кох; але живо тухольці завважили, 
що у ворогів не стало вже того 
страшного оружжя, і з грізним кри-
ком кину лися на них. Мовчки до-
жидали турко мани їх нападу, тісно 
збиті один при другім, опираючись 
і тухольцям, і водяним валам. Але 
тухольці, наблизившись до них на 
два сажні, кинули своїми рогатина-
ми, прип’ятими у кождого довгим 
ремінним припоном до руки. Десять 

ворогів зойкнуло в один час; десять тіл повалилося в воду. Знов кинули 
молодці свої рогатини, і знов упало кілька ворогів.

– Прокляття на вас! – кричав Бурунда. – Вони так і всіх нас видзьобають, 
хами погані!

Але його гнів був тепер, як пустий вітер, що шумить, а нікому не шко-
дить. Тухольські молодці з криком, мов ворони, кружили довкола станови-
ща ворогів, то тут, то там разячи одного або другого добре виміреним по-
кидом рогатини. Оборона сталася для монголів неможливою. Приходилось 
їм стояти спокійно, мов зв’язаним, і ждати смерті.

– Бегадире, – сказав до Бурунди Тугар Вовк, – чи не можна нам як-не-
будь спасти своє життя?

– Нащо? – сказав понуро Бурунда.
– Все ж таки життя краще, ніж смерть!
– Правду кажеш, – сказав Бурунда, і очі його заблищали не жадобою 

життя, але радше жадобою помсти. – Але що ж нам діяти? Як рятуватися?
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– Може, схочуть тепер за свого полоняника дарувати нам життя і воль-
ний вихід?

– Спробуймо! – сказав Бурунда і, вхопивши рукою за груди Максима, 
витяг його перед себе. Біля нього став Тугар Вовк і почав махати білою 
хусткою.

– Тухольці! – закричав він, звертаючись до берега.
Тихо стало довкола.
– Кажи їм, що, коли хотять мати сього раба живого між собою, нехай 

дарують нам життя і пустять свобідно! Коли ж ні, то ми зуміємо загинути, 
але й йому, тут-таки перед їх очима, смерть буде.

– Тухольці! – кричав Тугар Вовк. – Начальник монголів обіцює вам 
віддати вашого полоняника живого й здорового і жадає, щоб ви за те нас, 
кілько нас іще лишилося, випустили живих і здорових із сеї долини! В 
противнім разі жде вашого сина неохибна смерть.

Немов хотячи доочне показати їм усю правдивість тої погрози, Бурун-
да підняв свій страшний топір над головою безоружного Максима.

Вся громада стала мов без духу. Затремтів старий Захар і відвернув очі 
від того виду, що різав його серце.

– Захаре, – сказали старі тухольці, обступаючи його, – ми думаємо, що 
можна приняти се предложення. Сила монгольська знищена, а тих кілька 
людей не можуть нам бути страшні.

– Не знаєте ви, браття, монголів. Між тими кількома людьми є їх най-
страшніший начальник, і сей ніколи не дарує нам загибелі свойого війська. 
Він наведе нову силу на наші гори, і хто знає, чи ми тоді другий раз 
розіб’ємо її.

– Але твій син, Захаре, твій син! Уважай, що його жде загибель! Глянь, 
сокира над його головою!

– Нехай радше гине мій син, ніж задля нього має уйти хоч один ворог 
нашого краю!

З плачем наблизилася Мирослава до старого Захара.
– Батьку! – ридала вона. – Що ти думаєш робити? За що ти хочеш по-

губити свого сина і... і мене, батьку? Я люблю твого сина, я присягла з ним 
жити і йому служити! Хвиля його смерті буде й моєю смертю!

– Бідна дівчино, – сказав Захар, – що я можу тобі порадити? Ти знаєш 
тілько чорні очі та стан хороший, а я дивлюсь на добро всіх. Тут нема ви-
бору, доню!

– Захаре, Захаре, – говорили громадяни, – всі ми уважаємо, що досить 
того знищення, що сила ворожа зломана, і громада не бажає смерті тих 
остатніх. У твої руки складаємо долю їх і долю твого сина. Змилуйся над 
своєю власною кров’ю!

– Змилуйся над нашою молодістю, над нашою любов’ю! – ридала Ми-
рослава.

– Можеш обіцяти їм на словах усе, щоб лише віддали тобі сина, – ска-
зав один із загірних молодців. – Скоро тільки Максим буде свобідний, ти 
лише кивни на нас, а ми всіх інших пішлемо на дно раків годувати.

– Ні! – сказав обурений Захар. – Се було б нечесно. Беркути додержують 
слова навіть ворогові і зрадникові. Беркути ніколи не сплямують ні своїх 
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рук, ні свого серця підступно пролитою кров’ю! Досить, діти, тої бесіди! 
Заждіть, я сам пішлю їм відповідь своєю рукою! 

І, відвернувши своє лице, він пішов до машини, на якої варесі1 лежав 
величезний камінь, і сильною, недрожачою рукою взяв за ужовку, що при-
держувала тоту вареху в плоскім положенні.

– Батьку, батьку! – кричала Мирослава, рвучись до нього. – Що ти 
хочеш робити?

Але Захар, мов не чув її крику, спокійно намірював вареху на ворогів.
Тим часом Бурунда і Тугар Вовк дармо ждали на відповідь тухольців. 

Похиливши голову, спокійно рішившись на все можливе, стояв Максим під 
піднесеною сокирою Бурунди. Тільки Тугар Вовк, не знати чого, тремтів 
цілим тілом.

– Е, що нам так довго ждати! – скрикнув наостанку Бурунда. – Раз мати 
родила, раз і гинути прийдеться. Але поперед мене гинь ти, рабе поганий!

І він із страшенною силою замахнувся, щоб сокирою розлупати Мак-
симову голову.

Але в тій хвилі блиснув меч Тугара Вовка понад Максимовою головою, 
і грізна, вбійча рука Бурунди враз із топором відтята одним замахом від 
рамені, впала, оббризкана кров’ю, мов сухе поліно, в воду.

Ревнув з лютості і з болю Бурунда і лівою рукою стис Максима за груди, 
а його очі з виразом пекельної ненависті звернулися на зрадливого боярина.

Але в тій самій хвилі Максим похилився і з цілою можливою натугою 
вдарив страшного туркомана головою і плечима в лівий бік так, що Бурун-
да від сього удару стратив рівновагу і покотився в воду, потягнувши за 
собою й Максима.

А в слідуючій хвилі зашуміло повітря, і величезний камінь, кинений 
з тухольської метавки руками Захара Беркута, з лускотом грюкнув на куп-
ку ворогів. Бризнула аж до хмар вода, загуркотіло каміння, роздираючий 
серце зойк залунав на березі, – і за кілька хвилин гладка й тиха вже була 
поверхня озера, а з Бурундової дружини не було ані сліду.

Мов мертва, без духу стояла над берегом тухольська громада. Старий 
Захар, досі такий сильний і незламний, тепер тремтів, мов мала дитина, і, 
закривши лице руками, ридав тяжко. При його ногах лежала зомліла, не-
порушна Мирослава.

А втім радісний крик залунав іздолу. Молодці, що плавали на плотах, 
наблизившись до того місця, де потонув Максим з Бурундою, разом поба-
чили Максима, як виринав із води, здоровий і сильний, і повітали його 
веселим криком. Радість їх живо уділилася цілій громаді. Навіть ті, що 
потратили своїх синів, братів та мужів, і ті радувалися Максимом, немов з 
його поворотом повертали всі дорогі серцю, страчені в бою.

– Максим живий! Максим живий! Гурра, Максим! – залунали громові 
окрики і понеслися широко по лісах і по горах. – Батьку Захаре! Твій син 
живий! Твій син вертає до тебе!

Тремтячи з глибокого зворушення, з сльозами на старечих очах, під-
нявся Захар.

– Де він? Де мій син? – спитав він слабим голосом.

1 Варех	–	ополоник,	велика	ложка.
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Весь мокрий, але з лицем, роз’ясненим радістю, вискочив Максим із 
плоту на берег і кинувся до ніг батькові.

– Батьку мій!
– Синку, Максиме!
Більше не міг сказати ні один, ні другий. Захар захитався і впав у 

могутні Максимові обійми.
– Батьку мій, що тобі такого? – скрикнув Максим, бачачи смертельну 

блідість на його лиці і чуючи ненастанну дрож, що потрясала його тілом.
– Нічого, синку, нічого, – сказав потихо, з усміхом Захар. – Сторож 

кличе мене до себе. Чую його голос, синку. Він кличе до мене: «Захаре, ти 
зробив своє діло, пора спочити!»

– Батьку, батьку, не говори того, – ридав Максим, припадаючи коло 
нього. Старий Захар, спокійний, усміхаючись, лежав на мураві, з лицем 
проясненим, зверненим до полуденного сонця. Він легко відняв руку свойо-
го сина від своєї груді і сказав:

– Ні, синку, не ридай за мною, я щасливий! А глянь лише тут обіч. Тут 
є хтось, що потребує твоєї помочі.

Озирнувся Максим і задубів. На землі лежала Мирослава, бліда, з виразом 
розпуки на прегарнім лиці. Вже молодці принесли води, і Максим кинувся 
відтирати свою милу. Ось вона дихнула, отворила очі і знов зажмурила їх.

– Мирославо! Мирославо! Серце моє! – кликав Максим, цілуючи її 
руки. – Прокинься!

Мирослава мов пробудилась і здивованими очима вдивлялася в Макси-
мове лице.

– Де я? Що зо мною? – спитала вона слабим голосом.
– Тут, тут, між нами! Коло свойого Максима!
– Так, так! Гляди, я живий, я свобідний!
Довго-довго мовчала Мирослава, не можучи прийти до себе з дива. Втім 

разом кинулася на шию Максимові, а гарячі сльози бризнули з її очей.
– Максиме, серце моє!..
Більше не могла нічого сказати.
– А де мій батько? – спитала по хвилі Мирослава. Максим відвернув лице.
– Не згадуй про нього, серце. Той, що важить правду й неправду, ва-

жить тепер його добрі і злі діла. Молімося, щоб добрі переважили.
Мирослава обтерла сльози з своїх очей і повним любові поглядом гля-

нула на Максима.
– Але ходи, Мирославо, – сказав Максим, – ось наш батько, та й той 

покидає нас.
Захар глядів на молоду пару ясними, радісними очима.
– Клякніть коло мене, діти, – сказав він потихо, слабим уже голосом. – 

Доню Мирославо, твій батько поляг, – не судім, чи винен, чи не винен, – 
поляг так, як полягли тисячі інших. Не сумуй, доню! Замість батька доля 
дає тобі брата...

– І мужа! – додав Максим, стискаючи її руку в своїй.
– Нехай боги дідів наших благословлять вас, діти! – сказав Захар. – В 

тяжких днях звела вас доля докупи і злучила ваші серця, і ви показалися 
гідними перестояти й найстрашнішу бурю. Нехай же ваш зв’язок в нинішню 
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побідну днину буде порукою, що й наш народ так само перебуде тяжкі зли-
годні і не розірве свого сердечного зв’язку з чеснотою й людяним норовом!

І він холодними вже устами поцілував у чоло Мирославу й Максима.
– А, тепер, діти, встаньте, і підведіть мене крихіточку! Я хотів би ще 

перед відходом сказати дещо до громади, якій я старався щиро служити 
весь свій вік. Батьки і браття! Нинішня наша побіда – велике діло для нас. 
Чим ми побідили? Чи нашим оружжям тілько? Ні. Чи нашою хитрістю 
тілько? Ні. Ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою і друж-
ністю. Уважайте добре на се! Доки будете жити в громадськім порядку, 
дружно держатися купи, незламно стояти всі за одного, а один за всіх, доти 
ніяка ворожа сила не побідить нас. Але я знаю, браття, і чує се моя душа, 
що се не був остатній удар на нашу громадську твердиню, що за ним підуть 
інші і вкінці розіб’ють нашу громаду. Погані часи настануть для нашого 
народу. Відчужиться брат від брата, відмежиться син від батька, і почнуть-
ся великі свари і роздори по руській землі, і пожруть вони силу народу, а 
тоді попаде весь народ у неволю чужим і своїм наїзникам, і вони зроблять 
із нього покірного слугу своїх забагів і робучого вола. Але серед тих злиднів 
знов нагадає собі народ своє давнє громадство, і благо йому, коли скоро й 
живо нагадає собі його: се ощадить йому ціле море сліз і крові, цілі століт-
тя неволі. Але чи швидше, чи пізніше, він нагадає собі життя своїх предків 
і забажає йти їх слідом. Щаслив, кому судилося жити в ті дні! Се будуть 
гарні дні, дні весняні, дні відродження народного! Передавайте ж дітям і 
внукам своїм вісті про давнє життя і давні порядки. Нехай живе між ними 
тота пам’ять серед грядущих злиднів, так, як жива іскра не гасне в попелі. 
Прийде пора, іскра розгориться новим огнем! Прощайте!

Важко зітхнув старий Захар, зирнув на сонце, всміхнувся, і по хвилі 
вже його не стало...

Багато змінилося від того часу. Аж надто докладно збулося віщування 
старого громадянина. Великі злигодні градовою хмарою перейшли понад 
руською землею. Давнє громадство давно забуте і, здавалось би, похоронене. 
Та ні! Чи не нашим дням судилось відновити його? Чи не ми се жиємо в тій 
щасливій добі відродження, про яку, вмираючи, говорив Захар, а бодай у 
досвітках тої щасливої доби?

Думаємо і відповідаємо 

	 	Який	епізод	повісті	найбільше	вразив	і	запам’ятався?	Хто	з	ї ї	героїв	вам	сподобався?	Чим	саме?
	 	До	яких	часів	належать	події,	описані	в	цій	повісті?	Що	ви	знаєте	про	ці	події?
	 	Як	зустріла	тухольська	громада	напад	монголів?	Чому	Захар	Беркут	поставив	перед	ту-
хольцями	завдання	не	відбити,	а	розгромити	ворога?

	 	Перекажіть	докладно	опис	вечора	в	покинутому	тухольцями	селі.	Який	художній	засіб	
найчастіше	вживається	в	описі	і	з	якою	метою?

	 	Як	тухольська	громада	відбила	напади	ворогів?
	 	Виразно	прочитайте	картину	спалення	Тухлі	монголами.	Чому	палаюча	тухольська	долина	
порівнюється	з	пеклом?	Які	картини	і	художні	деталі	вам	запам’яталися?

	 	В	якому	творі	ви	зустрічали	опис	пожежі?	Чи	одинаково	сприймають	пожежу	вербівці	і	
тухольці?	Чому	вони	стриймають	пожежу	по-різному?
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	 	Розкажіть,	як	жилося	Максимові	в	татаро-монгольській	неволі.	Які	риси	характеру	Мак-
сима	Беркута	там	проявились?	Чим	вас	приваблює	цей	герой?

	 	Які	почуття	у	вас	викликає	те,	що	Тугар	Вовк	зрадив	батьківщину	і	перейшов	на	службу	
до	монголів?

	 	Чому	Мирослава,	дочка	боярина,	пішла	проти	батька,	стала	на	сторону	захисників	Тухлі?
	 	Як	Тугар	Вовк	сам	оцінює	своє	становище	в	монгольському	таборі?	Які	заходи	він	вживає,	
щоб	покращити	його?

	 	Яку	умову	поставив	Тугар	Вовк	перед	тухольською	громадою	за	звільнення	з	монголь-
ського	полону	Максима	Беркута?

	 	Чому	Захар	Беркут	відмовився	прийняти	умову	Тугара	Вовка?	Як	це	його	характеризує?	
Чи	виправдовуєте	ви	його	вибір?

	 	Як	тухольці	готувалися	знищити	ворогів?	Які	слова	тухольського	стрільця	свідчать	про	їх	
нестримне	бажання	розбити	ворога	і	впевненість	у	своїй	перемозі?

	 	Як	тухольці	використали	води	гірського	потоку	в	боротьбі	з	монголами?
	 	В	який	спосіб	Бурунда	і	Тугар	Вовк	прагнули	врятувати	своє	життя?	Чому	Захар	Беркут	
навіть	тоді,	коли	ворога	знищено,	не	хоче	прийняти	пропозицію	Бурунди?	Як	розумів	За-
хар	Беркут	свій	обов’язок	перед	громадою?	У	чому	мудрість	тухольського	старійшини?

	 	Що	зробив	Тугар	Вовк,	коли	Бурунда	замахнувся	сокирою	на	Максима?	Про	що	свідчить	
цей	вчинок	боярина?

	 	Доведіть,	що	наші	предки-тухольці	були	язичниками.	Які	стародавні	уявлення	наших	пред-
ків	відбито	у	повісті?

	 	Порівняйте,	як	ведуть	себе	в	годину	смертельної	небезпеки	тухольці	і	монголи.	Чим	ви	
можете	це	пояснити?

	 	Що	називається	ідеєю	художнього	твору?	В	яких	рядках	повісті	вона	висловлена?
	 	Виразно	прочитайте	і	докладно	перекажіть	останнє	звернення	Захара	Беркута	до	тухоль-
ців.	У	чому	виявилася	сила	тухольської	громади?

Із теорії літератури

Строфа
Група віршованих рядків, об’єднаних одним змістом, розміром і певним 

римуванням, які повторюються у творі, називається строфою.
Строфи можуть мати різну кількість рядків, але найчастіше зустріча-

ється чотирирядкова строфа.Наприклад, вірш Івана Франка «Пісня і праця» 
має будову чотирирядкової строфи. Ось одна з таких строф:

Пісня і праця – великі дві сили!
Їм я до скону бажаю служить;
Череп розбитий – як ляжу в могилу,
Ними лиш зможу й для правнуків жить.
Ці чотири рядки в строфі об’єднані єдиним змістом, однаковим риму-

ванням (перехресним) і трискладовим віршовим розміром з наголосом на 
першому складі (дактилем).

Іван Франко розширив значення терміна «строфа». Він надав йому і 
жанрового значення, тобто подав, як вид ліричного твору. У збірці «Мій 
Ізмарагд» поет помістив цикл «Строфи», що є короткими віршованими 
афоризмами і повчальними висловами.
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Притча
Притча – це давня назва коротких повчальних алегоричних оповідань 

із чітко висловленою мораллю.
Багато притч ми знаходимо у Біблії, у давньоруських збірниках. Піз-

ніше їх часто використовували письменники і художники. Наприклад, Іван 
Франко у збірці «Мій Ізмарагд» присвятив цьому жанру цілий розділ.

За змістом притча дуже близька до байки. Але в притчах немає тради-
ційних для байки алегоричних персонажів з рослинного і тваринного світу. 
Це переважно повідомлення про подію чи випадок, з яких читач повинен 
засвоїти мораль.

Літературний характер
У художньому творі найчастіше змальовуються люди з їх вчинками, 

думками, переживаннями, постаючи перед нами як особистості, як певні 
типи-характери.

Літературний характер (у перекладі з грецької означає «риса, особис-
тість») – це змальована письменником у художньому творі людина з влас-
тивими їй індивідуальними рисами, які зумовлюють її поведінку, ставлен-
ня до інших людей, до життя.

Групування персонажів у епічному творі
У повісті «Захар Беркут» багато дійових осіб. Їх можна розподілити на дві 

протилежні групи. З одного боку, тухольці на чолі з Захаром Беркутом, Максим, 
Мирослава, з другого – монголи на чолі з Бурундою та боярин Тугар Вовк.

Таке групування персонажів твору не випадкове. Тухольці, їхній старій-
шина Захар Беркут, його син Максим – це волелюбні члени давньої родової 
громади, порядки в якій засновані на рівності і згуртованості. Вони не ви-
знають над собою боярської влади. Їхні звичаї всім серцем прийняла дочка 
боярина Мирослава. Це справжні патріоти, які боронять свій край від заво-
йовників.

Представники ворожого табору – ватажок монголів Бурунда та боярин 
Тугар Вовк – жорстокі тирани, що намагаються побороти мужніх тухольців 
і підкорити їх собі.

Головним персонажем твору виступає Захар Беркут, в якому найпо-
вніше втілено народну мудрість, відданість загальнонародній справі.

У такому групуванні й протиставленні персонажів повісті виявляється 
любов письменника до гноблених і ненависть до поневолювачів. Письменник 
співчуває простому люду в його боротьбі проти гнобителів, закликає борців 
до згуртованості, мужності і витримки.

Характеристика персонажа
Щоб правильно зрозуміти художній твір, треба заглибитись в аналіз 

змальованих у ньому характерів дійових осіб, тобто дати характеристику 
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виведених у ньому персонажів. Для цього необхідно розкрити риси героя, 
що відрізняють його від інших персонажів. Про деякі з них ми дізнаємося 
з його портрета, мови, з опису обстановки, що його оточує, з біографічних 
відомостей про нього, які подає автор. Інші риси (переважно для характе-
ристики внутрішнього світу людини) розкриваються у поведінці, вчинках 
героя, через його думки, ставлення до інших людей. Характеризувати героя 
можуть й інші персонажі.

Такий фактичний матеріал про літературного героя найчастіше буває 
розкиданий по всьому твору. Зібрати його і системазувати – головне за-
вдання, яке стоїть при складанні характеристики літературного персонажа. 
Характеризуючи героя, слід висловити своє ставлення до нього, дати йому 
оцінку.

Охарактеризувати Захара Беркута із однойменної повісті Івана Франка 
можна за таким планом:

1. Захар Беркут – ватажок тухольської громади.
2. Перевага громадських інтересів над особистими.
3. Глибока мудрість і розсудливість.
4. Велика сила волі, мужність у боротьбі.
5. Чесність Захара Беркута.
6. Заклик до єдності в боротьбі з ворогами.
7. Мрії Захара про майбутнє життя.
8. Моє ставлення до героя.

Цитатний план
Крім простого і складного плану, потрібно вміти складати і цитатний 

план. У практиці цитатний план використовується для складання плану 
певного розділу художнього твору або плану характеристики персонажа. 
Пункти плану сформульовані у вигляді цитат з літературного твору. План 
може бути і змішаним.

Під час складання цитатного плану потрібно слідкувати за тим, щоб 
кожна цитата розкривала якусь нову думку, не повторюючи попередньої.

Для характеристики Захара Беркута як окремі пункти плану, що роз-
кривають різні сторони його особистості, можуть використовуватись такі 
цитати: «Оце він, найстарший віком у громаді...»; «Надто сильно, всею 
силою своєї душі він любив свого наймолодшого сина»; «Не відбити, але 
розбити їх...»; «Тілько ж знайте, що лише по трупі остатнього тухольця ви 
зможете вийти з сеї долини»; «Сонце, я поклоняюсь тобі, як діди наші тобі 
поклонялися...»; «Нехай радше гине мій син, ніж задля нього має уйти хоч 
один ворог нашого краю!»; «Беркути додержують слова навіть ворогові і 
зрадникові»; «Ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою і 
дружністю»; «Прийде пора, іскра розгориться новим огнем!»; «Ні, синку, 
не ридай за мною, я щасливий!».

Складання плану у формі цитат привчає читача глибше вникати у текст 
художнього твору, розуміти його глибинний зміст.
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Євген Маланюк писав: «Грабовський належить до тих поетів-борців, 
які своєю принциповістю і своїми стражданнями за світлі ідеали людства 
здобули право вчити суспільство громадянських чеснот, закликати молодь 
на нелегкий шлях боротьби і праці для народу».

Народився Павло Арсенович Грабовський 11 вересня 1864 року в селі 
Пушкарному Охтирського повіту Харківської губернії (тепер село Грабовське 
Сумської обл.) в родині паламаря.

П’ять років учився в Охтирській бурсі, а з 1879 року – у Харківській 
семінарії. У 1882 році його виключили з семінарії у зв’язку з арештом за 
зв’язки з народницькою організацією «Чорний переділ». 

Відправлений під нагляд поліції в с.Пушкарне. З цього часу почина-
ється його поневіряння по царських тюрмах Сибіру, спочатку в Іркутську, 
потім у Вілюйську, Якутську і Тобольську. Помер 22 грудня 1902 року. 
Похований поряд з могилами декабристів.

Під час заслання Павло Грабовський листувався з Борисом Грінченком, 
написав кілька публіцистичних статей, уклав кілька збірок поезій і пере-
кладів: «Пролісок» (1894), «З чужого поля» (1895), «З півночі» (1896), 
«Доля» (1897), «Кобза» (1898).

«Вільна неволенька»
У багатьох своїх творах Павло Грабовський показав тяжку працю зне-

долених і скривджених людей. («Робітникові», «Трудівниця», «Сирота»). 
Серед цих творів вражає художньою правдою вірш «Швачка».

Поет добре знав про безправність, приниження, важку багатогодинну 
роботу і злиденність жінки з низів тогочасного суспільства. Адже молодша 
сестра поета була швачкою, і Павло Арсенович знав, як гірко доводилось 
їй заробляти на шматок хліба.

Швачка – не кріпачка, а формально вільна людина. Але, крім робочих 
рук, вона нічого не має, і тому, як переконливо показує поет, її життя – це 
«вільна неволенька».

Важливу роль в поезії відіграють пестливі слова: рученьки, віченьки, 
доленька, неволенька. Вони допомагають читачеві глибше пройнятися на-
строєм страдниці-швачки, посилюють почуття жалю до неї.

Павло Грабовський

(1864–1902)
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Швачка
Рученьки терпнуть, злипаються віченьки...
Боже, чи довго тягти?
З раннього ранку до пізньої ніченьки
Голкою денно верти.
Кров висисає оте остогиджене, 
Прокляте нишком шиття,
Що паненя, вередливе, зманіжене,
Вишверне геть на сміття.
Де воно знатиме, що то за доленька –
Відшук черствого шматка,
Як за роботою вільна неволенька
Груди ураз дотика.

 1894

Думаємо і відповідаємо 

	 	Яке	враження	справив	на	вас	вірш	«Швачка»?
	 	Виразно	прочитайте	поезію.	Читаючи,	намагайтесь	передати	своє	ставлення	до	зображеного.
	 	Які	почуття	нужденної	трудівниці-швачки	передає	поет	у	цьому	вірші?	Як	ви	розумієте	
вислів	«вільна	неволенька»?

	 	Як	ставиться	поет	до	убогої	швачки	та	до	тих,	на	кого	вона	працює?
	 	Визначте	основну	думку	твору.
	 	Яку	роль	у	вірші	відіграють	пестливі	слова?

З думою про батьківщину Україну
В далекому Сибіру поет з душевним трепетом згадував свою неньку, 

безталанну Україну. Не так щемить серце поета про власне загублене жит-
тя, як про долю свого народу. На цю тему написані в нього вірші «Сон», 
«До Русі-України», «До матері».

Сон
Зелений гай, пахуче поле
В тюрмі приснилися мені,
І луг широкий, наче море,
І тихий сум по кружині.
Садок приснився коло хати,
Весела літяна пора;

А в хаті... там знудилась мати,
Ізнудьгувалася сестра.
Поблідло личко, згасли очі,
Надія вмерла, стан зігнувсь...
І я заплакав опівночі
І, гірко плачучи, проснувсь.

1895

До Русі–України
Бажав би я, мій рідний краю,
Щоб ти на волю здобувавсь,
Давно сподіваного раю

Від себе власно сподівавсь.
Щоб велич простого народу 
Запанувала на Русі,
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Щоб чарівна селянська врода
Росла в коханні та красі.
Щоб Русь порізнена устала

З-під віковічного ярма
І квітом повним розцвітала
У згоді з ближніми всіма!
  1894

До матері
Мамо-голубко! Прийди подивися,
Сина від мук захисти!
Болі зі споду душі піднялися,
Що вже несила нести.

Мамо-голубко! Горюєш ти, бачу.
Стогнеш сама у журбі;
Хай я в неволі конаю та плачу, –
Важче незмірно тобі.

Бачити більше тебе я не буду;
Не дорікай, а прости;
Та від людського неправого суду
Сина свого захисти!

Україна приснилась мені...
Україна приснилась мені,
Я прокинувсь ізмучений дуже;
Ранній промінь гуляв по стіні,
Та не легше було мені, друже!

Люду мимо чимало пройшло,
Радий гомін та жарти, – байдуже...
А на серці у мене скребло,
І не легше було мені, друже!

Онде гай величаво дріма,
Вільна пташка так весело круже,
Чорнобрива жоржину лама...
Та мені не полегшало, друже!

Думаємо і відповідаємо 

	 	До	яких	ліричних	жанрів	можна	віднести	ці	вірші	і	чому?	Навчіться	їх	виразно	читати,	пра-
вильно	добираючи	інтонацію.

	 	В	яких	словах	вірша	«До	матері»	виражена	ніжна	любов	до	неньки?	Які	слова	в	поезії	вас	
найбільше	зворушують?

	 	Як	ви	розумієте	останні	рядки	поезії	«До	матері»?
	 	В	яких	словах	вірша	«До	Русі–України»	виражена	віра	поета	у	щасливе	майбутнє	рідного	
народу?	Подайте	словесний	малюнок	картини,	яку	ви	уявляєте,	читаючи	ці	рядки.

  Яке	враження	справила	на	вас	поезія	«Україна	приснилась	мені...»?	Які	почуття	висловив	
автор	в	ній?

 Назвіть	твори	інших	письменників,	присвячені	Україні.
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Із теорії літератури

Трискладові віршові розміри
Трискладовими називаються віршові розміри, у яких стопа складаєть-

ся з трьох складів. Наголос у ній може падати на перший, другий або третій 
склади. Залежно від цього і визначається віршовий розмір.

Трискладова стопа з наголосом на першому складі (          ) нази ва-
ється дктилем, з наголосом на другому складі (            ) – амфібрхієм, 
з наголосом на третьому складі (            ) – анапстом.

Покажемо схематично у першій строфі вірша «Швачка» розташування 
у стопах наголошених і ненаголошених складів:

Перший і третій рядки написані чотиристопним дактилем, а другий 
і четвертий – неповним тристопним дактилем.

Як аналізувати вірш
Проаналізувати вірш – означає визначити його тему, розкрити ідейний 

зміст і здійснити аналіз поетичних образів. Не слід забувати і про почуття 
та переживання ліричного героя, настрій, яким пройнята поезія. Під час 
аналізу звертаємо увагу на художні засоби, які допомагають автору глибше 
висловити свої думки. На завершення варто сказати про те, яке враження 
справляє поезія на читача, чим вона подобається.

Подаємо для прикладу орієнтовний аналіз поезії «Швачка» за Надією 
Гаєвською.

З глибокою пошаною і співчуттям автор змальовує образ нужденної швачки. 
Епітети «остогиджене», «прокляте» свідчать про ставлення жінки до підневільно-
безрадісної праці, яка не приносить ні морального, ні матеріального задоволення.

День у день, засиджуючись до пізньої ніченьки, схиляється над чужим шитвом 
трудівниця. Як крайній розпач знедоленої, виснаженої працею людини, вириваєть-
ся з її грудей: «Боже, чи довго тягти?» «Оте остогиджене, прокляте нишком шиття», 
яке «паненя, вередливе, зманіжене, вишверне геть на сміття», виснажує сили й 
підточує здоров’я швачки, завчасно заганяє її в могилу.

Використовуючи свій улюблений художній прийом – антитезу, поет проти-
ставляє образ швачки образові паненяти. Наприклад, нелюдські умови праці 
письменник передає виразними деталями: «рученьки терпнуть», «злипаються 
віченьки», «голкою денно верти». Цій же меті підпорядковані й метафори: шиття 
«кров висисає», «відшук черствого шматка», важка праця «груди ураз дотика». 
А пестливими словами «рученьки», «віченьки», «доленька» виражено глибоке спів-
чуття поета до знедоленої трудівниці. Своє обурення проти експлуататорів письмен-
ник вкладає в емоційно-оцінювальні епітети «вередливе», «зманіжене» (паненя).

Павло Грабовський у цьому вірші, як і в інших творах, виступає майстром 
влучних епітетів. За одним словом часто постає ціла картина, широке узагальнення. 
Такий зміст має вираз «вільна неволенька». Чому «вільна неволенька»? Швачка не 
кріпачка, не рабиня, вона вільна. Та вільна тільки формально. 
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Важким і тернистим був шлях 
укра їнських письменників XІX століт
тя до визнання і всенародної шани. Та 
нелегким він виявився і для митців XX 
століття.

20-і роки характеризувалися бурхли-
вим розвитком звільненої від пут само
державства української літератури. 
З глибин народу з’являлися все нові і 
нові молоді таланти. Виникали числен
ні письмен ницькі організації. Кожна спіл
ка видавала свої збірники, журнали, 
вихо дили твори й окремими книжками. 
Основними темами художніх творів у ці 
роки були повалення самодержавства 
й суспільні процеси та явища в житті 
України.

Піднесення духу й думки творчої ін
телігенції 20-х років змінилися в 30-х роках 
мороком, бо почалися масові репресії укра
їнських письменників. Внаслідок сталін

ської кривавої політики знищено було цвіт української нації – найкращих митців 
страчено, кинуто в тюрми, вислано на каторгу і замордовано на чужині.

Чимало імен було викреслено з історії літератури та мистецтва, багато 
творів було вилучено з бібліотек, книгарень і спалено. Деякі з них пішли у 
небуття, а деякі повертаються до наших сучасників.

Уцілілі письменники й молоді, що виступили зі своїми першими творами 
(А. Малишко, М. Стельмах, О. Донченко), змушені були прославляти «вождів, 
партію, оспівувати їхні діяння».

У роки війни в літературу прийшло нове поповнення: О. Гончар, П. Во
ронько та багато інших. Основною темою стала героїчна боротьба народів 
проти підступного ворога. Після Перемоги ця тема продовжувала перебувати 
в центрі уваги, але з’явилися й інші: відбудова народного господар ства, друж
ба між народами та інші.

У роки розвінчання культу особи Сталіна (кінець 50-х–60-і роки) почалося 
пожвавлення в українській літературі. Сміливо зазвучав мужній голос талано
витих молодих письменників: В. Симоненка, В. Стуса, Д. Павличка та інших. 
Та незабаром прокотилася нова хвиля нищення української літератури і мис
тецтва. Такі письменники, як В. Стус, В. Симоненко, Л. Костенко, А. Кащенко 
проявили високу громадянську мужність, своєю творчістю засвідчили вірність 
і відданість рідному народові. Це відновлені імена в українській літературі.

IV. ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ 
Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÀ 
XX ÑÒÎË²ÒÒß
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Тепер, коли Україна стала незалежною, відкривається широкий простір 
для вільного розвитку художньої літератури, правдивого зображення в ній 
сучасного й минулого життя українського народу.

Ви прочитаєте цікаві вірші уже знайомих вам поетів: М. Рильського та 
В. Сосюри про рідний край. Ви зустрінетесь із творчістю О. Довженка, 
М. Стельмаха. Кожен з цих письменників пройшов свій шлях.

Отож читайте правдиві твори цих письменників: вони збагатять ваші душі!

Ім’я Адріана Кащенка майже нічого не говорить сучасному читачеві. 
Адже у свій час все було зроблено, щоб ми не знали, що він, український 
письменник та історик, автор цікавих повістей і оповідань з історії укра-
їнсь кого народу, багато зробив для відродження культури в Україні, про-
будження національної свідомості свого народу.

Народився Адріан Феофанович Кащенко 1 жовтня 1858 року у родині 
небагатого дворянина на хуторі Веселий Олександрійського повіту Катери-
нославської губернії (тепер Вільнянського району Запорізької області). Його 
дід був одним з останніх запорозьких козаків.

У 70-х роках закінчив юнкерське училище в Катеринославі. Був кіль-
ка років на військовій службі. Вийшовши у відставку, працював на різних 
посадах у залізничному відомстві в Катеринославі, Пермі, Петербурзі, 
Туап се. В 1913 році знову повернувся до роботи контролера на залізниці 
в Катеринославі. Ще в дитинстві захопився історією рідного краю, яку 
продов жував вивчати все життя і широко відобразив у своїх творах. Автор 
істо ричних оповідань «Запорозька слава» (1907), «На руїнах Січі» (1907) 
та історичних повістей «Під Корсунем» (1913), «З Дніпра на Дунай» (1914), 
«Зруйноване гніздо» (1919).

У багатьох його творах виведені постаті національних героїв України: 
«Над Кодацьким порогом: про гетьмана Івана Сулиму», «Про гетьмана 
Сагай дачного», «Про гетьмана козацького Самійла Кішку».

Помер письменник 16 березня 1921 року у Катеринославі (тепер Дніпро-
петровськ).

Літописець історії 
Адріан Кащенко написав серію історичних оповідань про національних 

героїв українського народу, славних лицарів запорозького козацтва. В істо-

Андріан Кащенко

(1858–1921)
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ричному нарисі «Гетьман Сагайдачний» він з гордістю пише про відомого 
полководця козацького війська, славного гетьмана, який був грозою ор-
динців.

Оповідання «Над Кодацьким порогом» знайомить читача з величною 
постаттю уславленого гетьмана Івана Сулими – борця за визволення укра-
їнського народу з польського ярма, підступно зрадженого і жорстоко за-
катованого у Варшаві польською шляхтою. За взяття ним фортеці Кодак, 
яку збудували поляки під керівництвом французького інженера Боплана, 
щоб відрізати Запорожжя від України і таким чином контролювати притік 
у своє військо свіжих сил.

Читаючи твори Кащенка про героїку запорозького козацтва, ми відчу-
ваємо свою причетність до його славної історії. Адріан Кащенко відобразив і 
трагічні сторінки минулого України. У повісті «Зруйноване гніздо» (1919) 
показані страшні події 1775 року, коли царськими військами була підступно 
зруйнована Запорозька Січ – опора національно-визвольного руху України.

Над Кодацьким порогом

(Про гетьмана Івана Сулиму) 
(Скорочено)

І

Ще до Богдана Хмельницького, а саме 1635-го, був на Запорозькій Січі 
за кошового гетьман Іван Сулима.

За своїх молодих літ Сулима придбав собі великого войовничого хисту 
й завзяття, бо козакував саме під час славних походів гетьмана Сагайдач-
ного. З Сагайдачним Сулима й Кафу турецьку в Криму здобував, і Трапезунд 
за Чорним морем аж двічі руйнував, і околиці Царгорода вогнем випалював, 
та тільки під час одного з морських походів, коли запорозькі чайки вики-
нуло хуртовиною на турецькі береги, він попався туркам у бранці.

Зрадівши, що захопили свого лютого ворога, турки віддали Сулиму на 
одну з військових галер, котру він, разом з іншими невольниками, і повинен 
був ганяти з одного моря на друге, прикутий ланцюгами до лави й до гребки. 
Чимало літ пробув Сулима у такій тяжкій неволі і, можливо, що не визво-
лився б з неї довіку, коли б галера, на котрій він плавав, не взяла участі в 
морському бої з італійцями у Середземному морі біля грецьких берегів. Під 
час того бою, коли на турецькій галері зчинилася пальба й галас, а неволь-
ники лишилися без догляду, Сулимі пощастило розбити на своїх кайданах 
замка, а вночі, коли турецька галера знову пливла по морю, доглядачі ж 
поснули, він скинув свої кайдани й, підлізши нишком до галерського ключ-
ника, заколов його сонного та, одібравши ключі, одімкнув усіх товари-
шів-невольників. Одімкнуті невольники, узброївшись, декого з турків по-
вбивали, а 300 душ взяли в бранці та й попливли до італійських берегів.

Нарешті Сулима прибув у землю, що була тоді під владою римського 
папи, і подарував йому захоплену турецьку галеру, а разом із нею 300 тур-
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ків-бранців.Оповідання про цю подію розійшлося по всьому світу, і ймення 
Йвана Сулими вславилося всюди.

Поки Сулима пробував у неволі, на Україні козаки з гетьманом Сагай-
дачним ходили під Хотин рятувати польське військо, що було оточене там 
величезною турецькою силою, і хоч гетьмана Сагайдачного там поранено, 
а проте козаки поляків таки визволили й примусили султана замиритися.

Недобре поляки оддячили козакам за те, що вони врятували їх під 
Хотином. Налякані силою козаків, вони почали після того всякі утиски 
козакам чинити...

Незадовго до того, як стати Сулимі кошовим отаманом, поляки по-
чали будувати на запорозькій землі, біля Дніпра, над Кодацьким порогом, 
міцну фортецю, маючи на думці одрізнити Запорожжя від України і 
перешкоджа ти поневоленому українському людові тікати од панів на Січ, 
а запорожцям виходити з Січі на Україну та нагадувати нещасним про те, 
що на світі існує воля.

Будування Кодака було нестерпучою образою і шкодою запорожцям. 
Доводилося або скоритися полякам і поволі вмерти без єднання з рідним 
краєм, або битися з поляками на смерть. Сулима, як тільки став на Січі 
кошовим, зважився на останнє.

Перш за все він поїхав з побратимом Павлюком власними очима по-
дивитись, що робиться в Кодаку. Побратими застали там кілька тисяч зі-
гнаних з України грабарів, що під орудою французького інженера Боплана 
копали шанці1 та насипали стіни й башти; понавколо ж Кодаку стояли 
табором кілька полків польського війська.

Сулима зрозумів, що військо тут на те, щоб запорожцям не кортіло 
розігнати грабарів, і він сказав Бурляєві:

– Нехай вражі ляхи будують, поки їхня сила, а тільки не буду я коза-
ком, коли не зруйную оту паскудну їхню будівлю!

Запорозький кошовий знав, що як зруйнувати Кодак, то доведеться 
воювати з Польщею, бо вона того не подарувала б, а щоб воювати з такою 
силою, якою була під ті часи Польща, треба було мати велике й добре узбро-
єне військо; щоб добути ж зброю й коней та прохарчити військо, треба було 
грошей. От і надумав Сулима перше, ніж воювати з Польщею, йти морем 
на пишний у ті часи турецький город Азов та здобути у ньому срібла й зо-
лота та всяких скарбів.

Надумавши так, кошовий скликав запорожців на раду:
– А що, панове товариство, славне Військо Запорозьке! – говорив він.  – 

Чи немає таких, що поодлежували вже по куренях свої боки молодецькі? 
Як є такі, то виходьте: підемо зо мною Чорним морем погуляти та запали-
мо люльки аж у Азові турецькому!

Козацтво радісно одгукувалося на заклик кошового:
– А чого нам справді нидіти у Січі та товариський хліб дурно перево-

дити? Веди нас, батьку!.. Чи не поможе нам Милосердний хоч небагато 
бідних невольників до рідної України та до дрібних діточок повернути!

Застукотіли у Великому Лузі сокири, і запорожці почали лагодити та 
конопатити великі чайки. Увесь берег Дніпра біля Січі скидався тепер на 

1 Шнці – окопи.
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мурашник, а од вареного дьогтю та конопатки понад усією річкою слався 
пахучий сивий дим.

Минуло тільки два тижні, а вже готові до походу у море півсотні добрих 
чайок.

Передав Сулима Січ наказному отаманові та одного разу, забравши на 
чайки дві з половиною тисячі товариства, зійшов на чердак найбільшої 
чайки, щоб оглянути все військо.

Велична й могутня була постать запорозького ватажка. Засмалене 
вітрами обличчя з великими блискучими очима та пишними над ними бро-
вами одбивало завзяттям; довгі вуса й сивий оселедець скрашали те облич-
чя ознаками досвіду й спокою, а срібна булава, що блищала у його дужій 
руці, нагадувала всім про велику владу запорозького кошового отамана.

Упевнившись, що все впорядковано добре, кошовий зняв шапку й пере-
хрестився на схід сонця... А на сході, за Дніпром, саме вставало сонечко і 
грало рожевим промінням по рівній, як скло, пелені Дніпра, звеселяючи 
своїм сяйвом розлогі, вкриті зеленими плавнями береги широкої річки.

Перехрестився отаман, і всі козаки слідом за ним скидали шапки та 
хрестились, посилаючи рідній Україні своє останнє привітання...

Пливуть козаки й день, і два, і тиждень...
Через два тижні після всяких пригод прибули запорожці до річки Дону. 

Заховавши там у гирлах річки всі чайки, Сулима з одним байдаком, ховаю-
чись поміж очеретами, поїхав обдивитись, чи є біля Азова турецькі галери 
та де саме стоять; коли ж сонце сіло і він обміркував уже, як ударити на 
ворожий город, то рушив з усім війском до Азова.

– Ну, діти, поділяйтеся тепер на три війська, – наказував кошовий 
полковникам та курінним отаманам. – Першому військові з Бурляєм – ту-
рецькі галери топити, з другим сам піду бусурманів рубати та у замок усіх 
яничар заганяти, третьому, з Павлюком, – невольників по льохах шукати 
та на світ Божий випускати!..

Вдарили козаки одночасно й на галери, й на місто, і до півночі на бе-
резі зайнялися бочарні, у місті запалав базар, а на річці понялися вогнем 
галери. Високо під небо піднялося над Азовом полум’я і, загравши на хма-
рах, одбилося по протоках та затоках Дону.

Рубалися козаки з бусурманами на галерах, рубалися й у місті, а тут 
ще вибігли на них яничари з Азовського замку.

Та Сулима того тільки й ждав: він поставив запорожців у три лави, 
одна за одною і, вихопивши з піхов шаблю, гукнув:

– За братів наших! За бідних невольників!
Несподіванка козацького наскоку та велика пожежа в місті отруїли 

жахом турецьке військо, і, не встоявши проти запорожців, вони почали 
тікати назад до замкової брами.

II

Поки Сулима ходив з низовими запорозькими козаками у Чорне море, 
Кодацька фортеця була вибудувана, і коронний польський гетьман 
Конецполь ський, запеклий ворог козацької волі, прибув у Кодак з поль-
ськими панами й військом і справив у новій фортеці бучний бенкет, а після 
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бенкету прикликав до себе старшину покірних йому реєстрових1 козаків і 
повів її разом з польськими панами оглядати замчище, глузливо похваля-
ючись козакам у вічі, що тепер, мовляв, козацькій сваволі прийшов край.

І справді, француз Боплан приклав тут всього свого досвіду, щоб зробити 
Кодак непоборимою фортецею: глибокі, як провалля, були круг Кодака рівча-
ки; мов добрі скирти, були за рівчаками вали, а по тих валах ще була висока 
дубова засіка з вікнами й дірками задля гармат та рушниць. Брама в Кодаку 
була тільки одна, й та дуже міцна, залізом кована, а обабіч брами стояли дві 
башти, збиті з міцних дубових кряжів. Зі сходу й з півдня фортецю захищали 
кручі Дніпра, з півночі – глибокі байраки, з заходу ж був рівний степ, що на 
ньому можна було далеко бачити ворогів, і з цього боку фортеця мала най-
глибші рівчаки, найвищі вали і найбільше по стінах гармат.

Слідкуючи за Конецпольським, козацька старшина похмуро поглядала 
на міцну, необориму будівлю та на великі гармати фортеці, пригадуючи 
славні часи Самійла Кішки та Сагайдачного, за яких поляки не насміли б 
будувати на козацькій землі фортецю, козакам на безголов’я. Тільки один 
сотник, Богдан Хмельницький, оглядаючи замок, не засмутився з похваль-
би Конецпольського, а навіть засміявся.

– Ти чому смієшся? – здивовано й гнівно спитав Конецпольський.
– Тому, ясновельможний гетьмане, – одповів Хмельницький, – що, на 

мою думку, все те, що людина може збудувати, людина може й зруйнувати!
Конецпольський зрозумів, що Хмельницький глузує з його похвальби, 

й, розлютований, хотів покарати за те козацького сотника, і тільки зважив-
ши на заступництво Боплана, скоро вгамувався.

Не минуло після бенкету Конецпольського у Кодаку й кількох місяців, 
як Січ Запорозька шуміла й хвилювалася, мов розбурхане море... То по-
вернувся до Січі з своїм військом Сулима й узявся тепер здійснювати своє 
давнє бажання: зруйнувати Кодак і йти війною на поляків.

– Неправда панує на Україні! – говорив на раді кошовий. – Реєстрових 
козаків усе зменшують, та й тих пани за гайдуків собі мають і примушують 
допомагати їм наших братів у ярмо запрягати. Нас, запорожців, не визна-
ють за козаків, і як тільки хто піде з Січі на Україну, зараз того пани собі 
в підданці беруть, церкви православні на уніятські повертають і до унії 
людей наших утисками примушують. Та ще мало полякам і тієї неправди, 
так намислили вони винищити нас, запорозьких козаків, і для того збуду-
вали на нашій одвічній землі, над Кодацьким порогом, велике замчище, і 
як тільки Дніпром пливуть до нас з України люде, вони перепинають їх 
біля порогу й калічать, а часом просто потопляють човни з людьми, стрі-
ляючи з гармат. Чи не час нам, панове-брати, нагадати полякам, що козаки 
вміють не тільки оборонити їх, але й за честь і права свої стати?

Січовий майдан загомонів і захвилювався... Гомін щодалі більшав, 
перекочувався од краю до краю майдану, мов грім, і нарешті склався в 
голосні вигуки:

– Веди нас, батьку! Покажемо ляхам, що й ми маємо шаблі. Віддячимо 
за всі кривди!

1 Рестр	–	список	козаків,	які	визнавалися	польським	урядом	законною	зброй-
ною	силою.
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– За гетьмана нехай буде Сулима, як був Сагайдачний!
Скоро вся рада як один чоловік, гукала:
Сулиму! Сулиму за гетьмана!
Ті голосні вигуки розлягалися понад Дніпром і навіть у зеленій плавні 

одбилися луною:
– Сулиму! Сулиму за гетьмана!
Сулима спершу одмовлявся, а далі кланявся товариству, дякував і того 

ж дня оповістив похід на Україну. Через два тижні новообраний гетьман 
повів Запорозьке Військо на Кодак. Бурляй з тисячею козаків плив Дніпром, 
а Сулима з двома тисячами йшов степом до того місця, де річка Сура впала 
в Дніпро. Там обидва війська сполучилися, а Сулима, лишивши козаків у 
діброві, сам з курінними отаманами пішов оглядати Кодак. З Гострої моги-
ли він уже добре розгледів башти й вали Кодацького замчища й зрозумів, 
що з степу неможливо наблизитися до нього непомітно, а треба підходити 
з одного боку, глибоким байраком, а з другого – попід скелями Дніпра...

За темрявою ночі та через гомін порога вартові не бачили й не чули, 
що запорожці облягли Кодак з усіх боків і підступають під самі окопи.

Без гомону, без галасу, то дряпаючись на скелі, то припадаючи до землі, 
наближалися козаки до окопів з боку Дніпра й з боку байраку; з поля Сули-
ма тільки оддалеки поставив три сотні вершників, щоб переймати втікачів.

Чують польські вартові, що за окопами почали пугукати сичі, та й 
дивуються, звідкіля їх така сила налетіла, а того й не гадають, що то не 
сичі, а гасло од Сулими, щоб починати штурм, і те гасло передавалося од 
куреня до куреня навкруг окопів.

Враз по тому гаслові полетіли в рівчаки в’язки хмизу, і кожний курінь по-
чав накидати собі через рівчак греблю, щоб нею перейти до валу. Тільки тепер 
зрозуміли вартові, що за окопами робиться щось непевне, а що саме – того за 
темрявою вони не бачили, і поки вибухнув з польського боку перший постріл, 
козаки вже накидали греблі й бурхливими потоками посунули на шанці.

Тепер запорожці вже не мали рації таїтися, і враз навкруги Кодака 
збилася буча. Дехто з козаків стріляв у вартових, другі тягли до стін дра-
бини, щоб лізти через засіки, треті рубали ті засіки сокирами, а подекуди 
намагалися підпалити їх, розпалюючи хмиз.

Збився гомін і всередині Кодака. Прокинувся полковник, посхоплюва-
лися й жовніри1, але поки всі з несподіванки прочуняли та вбралися й 
узброїлися, козаки вже лізли через стіни, а подекуди вже й підрубали за-
сіки сокирами й поробили собі пролази... Почався смертельний бій. Поляки 
зрозуміли, що їм нема куди рятуватися, і билися завзято, але ще завзятіше 
билися козаки. Скоро в Кодаку запалали засіки й будинки, зайнялися башти 
по стінах, і велике полум’я освітило криваву боротьбу братніх народів, що 
не вміли порозумітися й жити в згоді...

Упоравшися з Кодаком і діждавши з Січі ще три тисячі товариства, 
Сулима через два тижні підняв своє військо до походу.

Гетьман повернув коня на північ, махнув булавою, і полки рушили в 
похід, лишивши позад себе порожню руїну Кодака. Ні одна жива душа не 

1 Жовнр	–	солдат	польської	армії.
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проводжала запорожців, тільки Кодацький поріг так голосно під ту добу 
гудів і бринів, неначе вигукував услід козакам славу.

Коли до Конецпольського дійшла звістка про те, що Сулима зруйнував 
Кодак і йде з запорожцями на Україну, він страшенно розпалився, і най-
більше через те, що на всю Польщу він похвалявсь і королеві доводив, що 
Кодак – фортеця необорима. Зруйнування Кодака було йому особистою об-
разою, бо збудування його було ділом його рук, і він завзявся звести з світу 
запеклого козацького гетьмана.

Маючи під рукою добре польське військо і шість тисяч реєстрових ко-
заків, що саме тільки повернулися з-за Німану після війни з шведами, 
коронний гетьман рушив з тим військом назустріч запорожцям. Сулима ж 
до того часу щасливо добув Чигирин, Черкаси та Корсунь, повиганяв зві-
дусюди поляків і зібрав уже до себе чимало козаків-виписчиків та великої 
голоти з усіх кутків України.

Конецпольський перестрів козацьке військо за Корсунем, але не нава-
жувався зчепитися з ним, бо знав запорозьке завзяття. Сулима ж теж не 
поспішав битися, бо в нього було ще менше війська, ніж у Конецпольсько-
го, і йому було корисно прогаяти якийсь час, бо до нього щодня підходили 
нові ватаги повстанців.

Коронний гетьман зрозумів, що становище його гіршає, і надумав узя-
ти Сулиму зрадою. Знаючи, що реєстрові козаки сподівалися собі од короля 
подяки за вірну службу під час шведського походу, він зібрав до себе стар-
ших з реєстрових козаків, почав їх улещувати, вихваляв їх вірність коро-
леві й нахвалявся, що неодмінно дійде до короля й добуде реєстровим ко-
закам більші права і навіть побільшення козацького реєстру, аби тільки 
вони зрадою взяли Сулиму й привели до нього.

– Нащо вам проливати кров свою й запорозьку? – говорив він. – А вам 
нащо бити своїх братів? Всього заколоту призводник Сулима: його треба 
взяти з козацького табору, і все його військо зараз же розійдеться по хатах. 
То ж усе наволоч, хлопи... Тільки ви, реєстровики, певні козаки, і як зро-
бите мені цю службу, то, не проливаючи крові, добудете собі великі права, 
а дітям вашим кращу долю.

Козацька старшина вагалася: бити своїх братів нікому не хотілося, пе-
рейти ж на бік Сулими було боязно, бо поляки зразу поруйнували б їхні хати 
й поодбирали б грунти. Принада ж побільшити козацький реєстр, придбати 
нові права була дуже велика, і в очах трохи споляченої козацької старшини 
виправдувала навіть зраду. Були й такі поміж старшиною, що сперечалися, 
кажучи, що такого славного лицаря, як Сулима, гріх і сором губити, та 
таких голосів було менше, і вони змогли обстояти тільки за те, щоб коронний 
гетьман привселюдно дав обіцянку, що Сулимі не буде од поляків ніякої 
кари, і як тільки запорожці розійдуться, то його буде випущено на волю.

Конецпольський урочисто дав присягу, що й волос не спаде з голови 
Сулими, бо він і сам, мовляв, шанує такого великого вояку й оборонця 
святого хреста.

Тоді дехто з козацької старшини, а між ними й Ілляш та Барабаш, 
пішли до запорозького табору й упевнили Сулиму, що реєстрові козаки, як 
і під час повстання Тараса Трясила, хочуть перейти на бік запорожців.
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Сулима дуже зрадів, цілувався з реєстровими та просив скоріше пере-
ходити з козаками до його табору, щоб тоді разом вдарити на поляків.

Другого дня всі шість тисяч реєстрових козаків увійшли в табір запорож-
ців, гадаючи, що вони справді стають з запорожцями до спілки; старші ж 
реєстровики робили своє діло. Вони ввечері пили та їли разом з Сулимою, 
а вночі, коли той уже спав, заткнули йому рота, зв’язали руки й одвезли 
до Конецпольського, а той зразу ж, під великою вартою, вирядив його до 
Варшави.

Кинулися ранком запорожці гетьмана, аж нема його. Поки довідалися, 
що сталося, минуло півдня, і Сулима був уже далеко. Хотіли запорожці бити-
ся з реєстровими козаками за їхню зраду, але ті ні в чому не були винні, стар-
шина ж їхня, зробивши своє діло, не вернулася більше до запорозького табору.

Довго держали поляки славного запорозького гетьмана у Варшавській 
в’язниці. Королеві шкода було карати його смертю, як засудив сейм, бо в 
ті часи боротьби християнських народів з бусурманами Сулима був красою 
і славою цієї боротьби; проте польське панство вимагало у короля смерті 
козацькому гетьманові за те, що через нього повстанці-селяни поруйнували 
їхні маєтки, і нарешті король мусів скоритися панам.

Одного ранку привели зв’язаного козацького гетьмана у Старе Място 
Варшави на майдан. Там, на високому помості, побачив він ката з великою 
сокирою в руці й зрозумів, що має статись.

Не страхався смерті славний козак, але нудьга, мов гадюка, обмотала 
йому серце й ссала з нього кров... нудьга того, що гине він не в бою з воро-
гами, а через зраду своїх братів од руки ката.

Та зласкавилася доля до славного лицаря в останній час і не дала йому 
вмерти з одчаєм у серці: вона послала йому надію, що розбрат між україн-
цями й зрада минеться і між ними запанує єднання. З такою надією він 
гордо підвів своє чоло і сказав до натовпу панів:

– Прощайте, панове, та сподівайтесь лиха, бо моя кров вам дурно не 
минеться!

Високо підкинув кат угору свою блискучу сокиру, і покотилася голова 
славного сина України додолу.

Почувши про страту Сулими, вдарили руками об поли ті, що продали 
свого гетьмана, як Христа продав Іуда... Одурив їх Конецпольський, ска-
завши, що й волос не впаде з голови Сулими, одурив він їх, обіцяючи й 
права та ласку короля: нічого не придбали вони за свою зраду. Кров же 
Сулими справді не минулася полякам дурно: поміж реєстровими козаками 
почалося велике ремствування на польську неправду й утиски, і через два-
надцять років, на початку повстання Хмельницького, усі козаки – і запо-
розькі, й реєстрові – одностайно стали за права й волю свого народу.

Плакали й тужили запорожці, вертаючись з України човнами повз 
Кодацький поріг без того, з ким незадовго перед тим з такою славою руй-
нували Кодак, а разом з козаками тужив і голосив поріг Кодацький, суму-
ючи, як і тепер, про розбрат поміж дітьми України.

Не один ще раз після того Кодацька фортеця переходила з рук до рук, 
не один ще раз Кодацькі скелі вмивалися гарячою кров’ю, аж поки нарешті 
зникло тут усе: і вибухи гармат, і гомін бойовищ, і пісні волі... і лишився 
тільки один живий свідок давніх подій – поріг Кодацький, що й досі тужить 
за дітьми волі та співає про минуле...
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Думаємо і відповідаємо 

	 	З	якою	метою	поляки	збудували	фортецю	Кодак?
	 	Розкажіть,	як	готувалися	запорозькі	козаки	у	похід	на	турецьку	фортецю	Азов.
	 	Знайдіть	у	тексті	оповідання	опис	зовнішності	Івана	Сулими.	Які	художні	деталі	використав	
автор	при	змалюванні	портрета	героя?

	 	За	що	козаки	любили	свого	ватажка?
	 	Розкажіть	про	героїзм	козаків	у	боротьбі	з	турками,	про	визволення	ними	невільників.
	 	Виразно	прочитайте	опис	Кодацької	фортеці.	Чому	Сулима	задумав	зруйнувати	ї ї?
	 	Чому	Іван	Сулима	потрапив	до	рук	поляків?	Як	поводився	козацький	гетьман	перед	смертю?
	 	Прокоментуйте	останні	рядки	з	оповідання	Адріана	Кащенка:	«І	лишився	тільки	один	живий	
свідок	давніх	часів	–	поріг	Кодацький,	що	й	досі	тужить	за	дітьми	волі	та	співає	про	ми-
нуле».	Яка	основна	думка	цього	твору?

Із теорії літератури

Композиція
Композиція (від лат. «складання», «створення») – це побудова літера-

турного твору, розташування у певній послідовності та взаємозв’язку всіх 
його частин (розділів, епізодів, сцен, картин, образів), розгортання подій, 
групування та розташування персонажів.

Складовою частиною композиції є сюжет, який складається з відомих 
уже вам елементів – експозиції, зав’язки, розвитку дії, кульмінації, 
розв’яз ки. Сюжет включає в себе розвиток подій і характерів. Але у літера-
турному творі є ще й позасюжетні елементи. Це різноманітні описи (пейзажі, 
портрети, інтер’єр), висловлювання дійових осіб (монологи, діалоги), ліричні 
відступи тощо. Вони допомагають письменникові яскравіше змалювати у 
творі події, створити колоритні характери.

Максим Рильський міг сказати про себе: «Все моє життя у моїх творах».
Народився Рильський 19 березня 1859 року у місті Києві в родині відо-

мого українського культурного діяча, автора ряду етнографічних і економіч-
них праць Тадея Рильського. Мати поета – селянка з села Романівки ко-
лишнього Сквирсько го повіту на Київщині (нині Попільнянський район 
Житомирської області).

Мaксим Рильський

(1895–1964)
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Під час навчання в гімназії поет деякий час жив на квартирі у Миколи 
Віталійовича Лисенка – геніального українського композитора. Після за-
кінчення гімназії вчився в Київському університеті.

Писати почав з 7 років. В 1900 році виходить його перша збірка «На 
білих островах». З 1919 по 1929 роки Максим Рильський працює вчителем 
української мови та літератури у селах на Житомирщині, потім у Києві.

З 1929 року цілком переходить на літературну роботу.
Основні збірки поета «Під осінніми зорями» (1918), «Синя далечінь» 

(1922), «Знак терезів» (1932), «Київ» (1935), «Збір винограду» (1940), «Укра-
їна» (1938), «Слово про рідну матір» (1942), «Мости» (1948). В останні роки 
були написані кращі твори поета, які увійшли до збірок «Троянди й вино-
град» (1957), «Голосіївська осінь» (1959), «Далекі небосхили» (1959), «Зи-
мові записи» (1964). 

Після смерті поета була опублікована остання збірка «Іскри вогню ве-
ликого» (1965).

Максим Рильський написав такі поеми: «Чумаки» (1923), «Мандрівка 
в молодість» (1944), «Жага» (1942), «Неопалима купина» (1944).

Максим Рильський був і чудовим перекладачем. Ось чому літературна 
премія імені М. Рильського вручається в Україні за кращий переклад. По-
мер поет 24 липня 1964 року.

Особливе місце в житті Максима Рильського займали народні пісні. 
Поет знав і любив пісні багатьох народів. Проводжали поета в останню путь, 
на Байкове кладовище, з улюбленою піснею поета «Забіліли сніги». Іменем 
поета названо вулицю і Голосіївський парк у Києві, де знаходиться літера-
турно-меморіальний музей М. Рильського.

Найдорожчий скарб
Мова – найдорожчий і найчарівніший скарб, що створила людина за 

всю свою історію. Панас Мирний писав, що «найбільше і найдорожче добро 
в кожного народу – це його мова...»

Максим Рильський і в поетичних творах, і в наукових працях закликав 
бути уважним до мови. 

Блискучий знавець її скарбів, поет звертався до сучасників і наступних 
поколінь із закликом шанувати, берегти свою мову. Поет радить у поезії 
«Мова» вчитись у народу, у якого «кожне слово – це перлина, це праця, це 
натхнення, це людина».

Мова
Треба доглядати наш сад.

Вольтер

Як парость виноградної лози,
Плекайте мову. Пильно й ненастанно
Політь бур’ян. Чистіша від сльози
Вона хай буде. Вірно і слухняно
Нехай вона щоразу служить вам,
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Хоч і живе своїм живим життям.
Прислухайтесь, як океан співає –
Народ говорить. І любов, і гнів
У тому гомоні морськім. Немає
Мудріших, ніж народ, учителів;
У нього кожне слово – це перлина,
Це праця, це натхнення, це людина.

Не бійтесь заглядати у словник:
Це пишний яр, а не сумне провалля;
Збирайте, як розумний садівник,
Достиглий овоч у Грінченка й Даля,
Не майте гніву до моїх порад
І не лінуйтесь доглядать свій сад.

 1956

Думаємо і відповідаємо

	 	Чи	сподобався	вам	вірш	М.Рильського?	Які	рядки	найбільше	запам’яталися	і	чому?

	 	Наведіть	рядки	з	вірша,	якими	поет	образно	змальовує	слово	як	найдорожчий	людський	
скарб.	Які	порівняння	вживає	митець	для	характеристики	мови	народу?

	 	Як	ви	розумієте	вислови	з	твору:

Немає	
Мудріших,	ніж	народ,	учителів;
У	нього	кожне	слово	–	це	перлина..?

	 	Знайдіть	ще	рядки	в	поезії,	які	можна	назвати	крилатими	фразами,	афоризмами.	Поясніть	
їх	зміст.

	 	До	чого	закликає	нас	поет?	Прочитайте	такі	рядки.

	 	Визначте	основну	думку	вірша.	В	яких	словах	вона	виражена?

	 	Які	висловлювання	діячів	культури	про	мову,	слово	народне	ви	знаєте?	Пригадайте	рядки	
про	мову	з	віршів	українських	поетів.

Найкращий друг М. Рильського 
Природа – це мати, яка дає щедрі матеріальні і духовні дари людині. 

М. Рильський палко любив природу рідного краю. Він писав: «Любімо, 
шануймо, бережімо природу, вічне джерело нашого життя і нашої творчос-
ті». Він часто відпочивав на лоні природи, з непідробною щирістю у багатьох 
поетичних творах, вдаючись до поетичної медитації, роздумів при спогля-
данні її чарівної краси, розкривав могутній і благотворний вплив її на всі 
ділянки людського життя.

Розмова з другом
Ліс зустрів мене як друга
Горлиць теплим воркуванням,
Пізнім дзвоном солов’їним,
Ніжним голосом зозулі,
Вогким одудів гуканням,
Круглим циканням дроздів.

Ліс зустрів мене як друга
Тінню від дубів крислатих, 
Смутком білої берези,
Що дорожчий нам за радість,
Кленів лапами густими,
Сосни гомоном одвічним,
Срібним шемранням осик.
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І до друга я звернувся
Із промовою такою:
Ти рости на втіху людям, 
Отіняй кохання чисте,
Бережи нам світлі ріки, 
Що полям несуть вологу,
Що запліднюють сади,

А за кожну деревину,
Що піде нам на будови
Чи на щогли корабельні,
Ми нові гаї посадим,
Щоб земля була весела,
Як веселе птаство в лісі,
Як веселі дерев.

  1954

Думаємо і відповідаємо

	 	Яка	розмова	відбувається	між	ліричним	героєм	і	його	другом-лісом?
	 	Яка	основна	думка	твору?	Знайдіть	рядки,	в	яких	вона	висловлена.
	 	Які	звукові	 і	зорові	образи	використовує	поет	для	змалювання	лісу?	Знайдіть	в	цьому	
описі	найбільш	вдалі,	на	ваш	погляд,	епітети	і	метафори.

	 	Зверніть	увагу	на	строфічну	будову	вірша,	на	те,	що	в	ньому	немає	римування	(так	зва-
ний	білий	вірш).

	 	Прочитайте	у	словничку	з	теорії	літератури,	що	таке	інверсія	і	анафора.	Знайдіть	у	вірші	
інверсії	і	поясніть	їх	роль.	Чи	є	у	вірші	анафори?

	 	Використавши	найбільш	влучні	рядки	і	вислови	з	вірша,	складіть	оповідання	про	ліс.	Дайте	
йому	заголовок.

Уклін праці хлібороба
Давня назва українців – орії свідчить, що наші предки були хліборо-

бами, орачами, споконвіку працюючи біля землі. О. Довженко писав: «Най-
більший прояв геніальності – в засіяній ниві». Тому в народі хліб завжди 
був у пошані, у фольклорі пшенична хлібина порівнювалася з сонцем. Про 
нелегку, але таку потрібну людям працю хлібороба М. Рильський написав 
вірш «Спасибі».

Спасибі
Яке це славне слово – хлібороб, –
Що жартома ще звуть і гречкосієм!
До слів найкращих я вписав його б, 
До тих, які ми серцем розумієм!
Який це труд, який солодкий піт,
Яка жага і втома життєдайна!
Ну, безперечно, знає цілий світ
Про роль почесну трактора й комбайна...
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Спасибі їм: помічники живі
Вони у чеснім хліборобськім щасті...
Та треба працювать і голові,
Докласти треба руки мозолясті,
Щоб красувався вбогий переліг
Нечувано багатим урожаєм,
Щоб гречка розливалася, як сніг,
Пшениця слалась маревом безкраїм,

1 Колба	–	пастуший	курінь	(у	Карпатах),	хатина	гуцулів-дереворубів.

Щоб кукурудза в строгому ладу
Підкорювала все нові простори,
Щоб жайворонки пісню молоду
Підносили над колосисте море,
Щоб хліб, як сонце, сяяв на столі
У кожній хаті, домі та колибі...1

Уклін земний працівникам землі!
Вам, сіячі, плугатарі, – спасибі!

 1960

Думаємо і відповідаємо 

	 	Які	почуття	збуджує	у	вас	цей	вірш?
	 	Які	ще	поезії	про	хліборобську	працю	ви	знаєте?
	 	Знайдіть	у	тексті	рядки,	в	яких	говориться	про	нелегку	хліборобську	працю.	За	що	поет	
прославляє	нелегку	професію	хлібороба?

	 	Якими	художніми	засобами	автор	створює	яскраві	поетичні	картини?
	 	Знайдіть	у	вірші	«Спасибі»	анафору	та	інверсію,	визначте	їх	роль.
	 	Визначте	тему	та	ідею	вірша	«Спасибі».

Із теорії літератури

 Поетичні фігури
У художньому творі, крім тропів, є ще особливі звороти мови, які дають 

змогу авторові досягати виразності й емоційності вислову. Називають такі 
звороти мови стилістичними, або синтаксичними фігурами, бо їхнє змісто-
ве значення стає зрозумілим лише у контексті твору.

Ви вже знайомі з такими поетичними фігурами, як поетичний пара-
лелізм, риторичне запитання. Часто в художньому творі вживаються ін-
версія та анафора.

Анфора (від грец. «виділяю») – це єдинопочаток, повторення окремих 
слів чи словосполучень на початку віршових рядків, строф чи речень (у про-
зових творах). Анафорою виділяється найважливіший вислів, на який автор 
хоче звернути увагу. Наприклад, з поезії Максима Рильського:

Скинуть кайдани,
Скинуть неволю, 
Й народи глянуть
У вічі долі.

Інврсія (від грец. «перестановка») – це перестановка слів у поетично-
му тексті з метою увиразнення їх, порушення узвичаєного порядку слів 
відповідно до логічних, ритмічних та стилістичних вимог, для надання 
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вислову нового відтінку. Інверсія вживається тоді, коли автор хоче на-
голосити на певному слові, виділити його для яскравішого змалювання 
образу. Наприклад, ось як вжита інверсія у поетичних рядках Максима 
Рильського:

В небі, чистім і прозорім,
Сонце сяє...

Медитація
Медитація (від латинського «розмірковую») – ліричний вірш-роздум, 

у якому в невимушеній формі автор веде розмову з читачем про складні 
філософські та інші проблеми людського буття (життя і смерть, дружба і 
кохання, природа тощо).

До цього ліричного жанру Максим Рильський часто звертався в остан-
ній період творчості (збірки «Голосіївська осінь», «В затінку жайворонка», 
«Зимові записи»).

Білий вірш
Білий вірш – це поезія з неримованими рядками. Своїм звучанням така 

поезія наближається до розмовної мови.
Великим майстром білого (неримованого) вірша був Максим Рильський 

(поезії «Розмова з другом», «Мости», «Година й негода» тощо).

Твір-мініатюра на основі життєвих вражень
Ви вже знаєте, що таке пейзажний етюд. Це невеликий за розміром 

учнівський твір на основі безпосереднього сприйняття природи. Але етюди 
можна писати й на інші твори на основі безпосередніх життєвих вражень. 
Виконуються вони в художньому або публіцистичному стилях, у різних 
жанрах. Наприклад, пишучи твір-мініатюру в публіцистичному стилі на 
тему хліборобської праці, ви можете поміркувати про благородну працю 
селянина, на якій тримається життя на землі, про те, який нелегкий і дов-
гий шлях від посіяної зернини до випеченої хлібини або про те, яка ціна 
шматочка хліба. Відповідно до цього можна й сформулювати теми творчих 
робіт-роздумів публіцистичного характеру: «Уклін тобі, хліборобе!», «Від 
зернини – до хлібини», «Ціна шматочка хліба».

Якщо ж ви захочете написати про якусь конкретну людину (наприклад, 
про пекаря), то варто обрати жанр невеликої зарисовки, з якої має постати 
образ цієї людини на основі зібраних про неї матеріалів. Тему можна сфор-
мулювати так: «Його руки пахнуть хлібом».

Коли ж бажаєте описати запашну хлібину чи розкішний коровай, варто 
обрати художній жанр, зокрема художній етюд, який пропонуємо назвати 
«Сонячний коровай» або «Рум’яна і запашна паляниця».



275

 

Володимир Миколайович Сосюра – поет-лірик, один з видатних творців 
української літератури ХХ століття.

Близько шістдесяти поетичних збірок, десятки поем, автобіографічна 
проза – такий безмежний світ В.Сосюри.

Народився В.Сосюра 6 січня 1898 року в місті Дебальцеве на Донеччи-
ні в бідній шахтарській родині.

Дитячі роки поета минають в с.Третя Рота (нині м.Верхнє), куди незабаром 
переїхали батьки. Сім’я жила в старій халупі-хворостянці з двома віконцями.

Батько й мати добре співали. Батько вмів малювати, навіть пробував 
писати вірші. Цей нахил до мистецтва вони передали своїм дітям. По-
чаткову освіту В. Сосюра здобув у місцевій школі. Вчився дуже гарно, 
отримуючи похвальні грамоти, чим до сліз зворушував батька, якого 
«любив більше всього на світі». Потім навчався в ремісничому училищі, 
агрономічній школі. Ще одинадцятирічним хлопчиком стає на трудовий 
шлях. У вільні від шкільного навчання літні місяці він працює в бон-
дарній майстерні Донецького содового заводу, а після смерті батька ко-
ногоном на шахті.

Продовжував освіту на робітфаці Харківського інституту народної осві-
ти. З дитинства В.Сосюра не розлучався з книжкою. Спочатку захоплював-
ся пригодницькими оповіданнями, а коли підріс, його душу заполонила 
поезія Пушкіна, Лермонтова, Шевченка, Франка. З 14 років пише вірші. 
Перша збірка «Поезії» вийшла в 1921 році. В 20-і роки стає одним з най-
популярніших і найулюбленіших ліриків в Україні. Основні збірки поета: 
«Червона зима» (1921), «Залізниця» (1924), «Серце» (1930), «Червоні тро-
янди» (1932), «Люблю» (1939), «Під гул кривавий» (1942), «На струнах 
серця» (1955), «Ластівки на сонці» (1960) та ін. В останні роки життя на-
писав поему «Розстріляне безсмертя» і автобіографічний роман «Третя 
Рота». В 1963 році одержав Шевченківську премію.

Помер Володимир Сосюра 8 січня 1965 року, похований у Києві.

Співець Донецького краю
Володимира Сосюру справедливо називають співцем донецького краю. 

Він зворушливо поетично оспівав у своїх творах красу донецької землі, 
своєї малої батьківщини, рідних місць, де пройшли його дитинство і юність. 
Про Донеччину написані такі твори: «Червона зима», «Третя Рота», «Знов 

Володимир Сосюра

(1898–1965)
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село», «Донеччино моя!», «Як я люблю тебе, мій краю вугляний...», «Як 
передать, Донбас, твою красу і силу...» Більшість з цих творів є автобіо-
графічними. Прекрасним зразком патріотичної поезії В. Сосюри є вірш 
«Вода десь точить білий камінь», написаний в 1951 році.

* * *

Вода десь точить білий камінь,
Кує зозуля у гаю.
Де б я не був, а все ж думками
Лечу в Донеччину свою.
Лечу, неначе та лелека,
Дивлюся радісно кругом
І шахту згадую далеку,
Де працював я юнаком.
Дінця солодкі, ясні води,
Посьолка рідного огні
І той садок біля заводу,
Де ми гуляли в давні дні.
Де ми любили і зростали
В країні споминів моїх,

У дзвоні вічному металу,
В цехах широких заводських.
Там ще густіш над гаєм дими,
І дні садами розцвіли.
Копри із зорями ясними
Нові копальні підвели.
Нові гудки пісні заводять,
Як знак і щастя, і надій,
Де за Дінцем встають заводи
В могутній величі своїй.
Шумлять сади над берегами
В моєї юності краю.
Де б я не був, а все ж думками
Лечу в Донеччину свою.

     1951

Думаємо і відповідаємо

	 	Чи	можна	цей	вірш	назвати	автобіографічним?	Чому?
	 	Як	ви	розумієте	рядки:

Лечу,	неначе	та	лелека,
Дивлюся	радісно	кругом
І	шахту	згадую	далеку,
Де	працював	я	юнаком?

	 	До	якого	художнього	засобу	вдається	автор,	щоб	висловити	свою	любов	і	відданість	
рідному	краю?

	 	Визначте	ідею	вірша.	Знайдіть	рядки,	в	яких	вона	висловлена.
	 	Знайдіть	у	вірші	поетичний	паралелізм.	З	якою	метою	автор	вживає	цей	народнопісенний	
художній	прийом?

	 	Якими	словами	виразили	б	ви	власні	почуття	до	рідної	землі?

Уклін благородній праці вчителя
Незабутніми для кожної людини залишаються спогади про шкільні 

роки. Образ улюбленого вчителя живе у спогадах довгі роки. Володимир 
Сосюра у своїй пам’яті зберіг теплі спогади про навчання у селищі Третя 
Рота, про свого вчителя, який відкрив школярам дорогу у захоплюючий 
світ знань. Василь Мефодич завоював щиру любов і повагу своїх вихованців 
добротою, ласкою, теплом своєї душі. У вірші «Учитель» поет називає пра-
цю вчителя високим подвигом в ім’я людини.
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Учитель
Учитель мій! Як ми тебе любили,
Як слухали тебе в полоні юних мрій!
У пам’яті моїй тримає років сила
Твій тихий карий зір і кашель твій сухий.
Ти нас повів закохано і сміло 
В незнаний світ, чудесних повний чар.
В твоїх словах, що ми в серцях лишили,
Пізнали ми любові й дружби жар.
Закони вод, вітрів, і хмар, і світла
Одкрились нам у ті далекі дні.
З тобою наша молодість розквітла
І наших дум пориви огняні.
Як гарно нам в фантазії просторах
Було блукать, – все чарувало нас.
Звучав наш сміх в широких коридорах
Під час перерв у той далекий час.
Твій добрий зір в моїй уяві лине...
Чи сніг летів, чи квітнув теплий май,
Ти вчив любити подвиги людини,
Красу труда й безсмертний рідний край.
Ось ти ідеш повільною ходою
І слухаєш, як день шумить життям,
А ми, малі, вітаємось з тобою,
І тепло так всміхаєшся ти нам.
Урок останній. Сонце над землею
Сіяло нам. Ми радісні були.
І у життя тепло душі твоєї
Ми крізь вітри й негоди понесли.
Василь Мефодич, по тобі в скорботі
З нас не один заплакав і зітхнув,
Коли в далекій рідній Третій Роті
На цвинтарі навіки ти заснув.
І хай з тих днів згубили лік ми рокам,
Завжди, завжди, як сонячний салют,
Для нас сіяє подвигом високим
Твій благородний, безкорисний труд.

     1956

Думаємо і відповідаємо
	 	Виберіть	з	тексту	рядки,	в	яких	змальовано	портрет	учителя.	Якими	епітетами	характе-
ризує	його	автор?

	 	За	що	школярі	вдячні	своєму	вчителеві?
	 	Як	ви	розумієте	рядки	вірша:

І	у	життя	тепло	душі	твоєї
Ми	крізь	вітри	й	негоди	понесли?

	 	Як	оцінюється	праця	вчителя	в	останній	строфі?	Які	художні	засоби	вживає	для	цього	поет?
	 	Яка	роль	повторів	в	поезі ї ?
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Весняного сонячного дня 1929 року на пустирі, що прилягав до нового 
павільйону Київської кіностудії, ходив молодий ратай за плугом. Чепіги 
плугатар тримав уміло, орав упевнено.

Це був Олександр Довженко. До орача збіглися люди – він зупинив 
коня і, витираючи піт, ніби виправдовувався:

– Хіба можна приступати до нового фільму, та ще й про землю, коли 
навколо студії отакі кучугури сміття, бур’яни? Хто хоче залишити пам’ять 
по собі – посадити деревце, приставай до мого гурту.

Наступного дня на подвір’я кіностудії в’їхала підвода з саджанцями. 
І взялась мистецька молодь за работу. Садили дерева, сад, який так і на-
звали – Довженковим.

У дитинстві Довженко мріяв стати архітектором, мореплавцем, учителем. 
Але життя трохи обмежило наміри юних літ. Довженко зосередив свої творчі 
сили на мистецькій діяльності. І тут він досяг найбільшого: на весь світ про-
славився як великий майстер кіномистецтва і талановитий письменник.

Народився Олександр Петрович Довженко 10 вересня 1894 року в міс-
течку Сосниця на Чернігівщині в селянській сім’ї. І батько, і мати його 
були люди хоч і неписьменні, але сповнені високих духовних прагнень. 
Навіть на схилі віку Олександр Довженко не міг без щирого захопления 
розповідати про свого батька: «Багато бачив я гарних людей, але такого, як 
батько, не бачив... скільки він землі виорав, скільки хліба накосив... Як 
вправно робив, який був дужий і чистий...»

Вчився Олександр Довженко в Сосницькому чотирикласному училищі, потім 
у Глухівському учительському інституті. Після закінчення інституту працював 
учителем у Житомирі, потім в органах народної освіти, комісаром театру. Був 
на дипломатичній роботі за кордоном: у Варшаві та Берліні. Після повернення 
з-за кордону працював у Харкові художником-ілюстратором у газеті «Вісті».

З 1926 року Довженко працював кінорежисером на Одеській кінофабриці. 
Кожна із створених Довженком картин були подією у кіномистецтві, а кіно-
фільм «Земля» (1931) визнано одним із дванадцяти кращих фільмів у світі. 
Набули великої популярності його кіноповісті «Повість полум’яних літ» 
(1945), «Україна в огні» (1943), «Поема про море», автобіографічна повість 
«Зачарована Десни» (1956) та оповідання, написані в роки війни.

Помер Олександр Довженко 25 листопада 1956 року в Москві на шістде-
сят третьому році життя. Його іменем названо Київську кіностудію, школи, 
вулиці.

Олександр Довженко

(1894–1956)
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Невмирущість людського духу
Коли почалася війна, Довженко, уже майже п’ятдесятилітній, просить-

ся на фронт. Митець бачить і героїзм людини, яка стала на оборону своєї 
Батьківщини, справедливість її помсти й кари, але він бачить також і тяж-
кі трагедії народу. В роки другої світової війни Довженко звернувся до 
жанру оповідания і написав їх близько двадцяти, але не всі вони зберегли-
ся. Кращі з них – «На колючому дроті», «Ніч перед боєм», «Мати», «Воля 
до життя», «Перемога» і ін. Ці оповідання є дорогоцінними документами 
епохи, коли в смертельному поєдинку з фашизмом у всій повноті проявив-
ся нескорений дух нашого народу.

Воля до життя
– Скажи мені, друже, – спитав я армійського хірурга Миколу Дудка, – 

ось ти працював на фронті майже півтора року. Ти різав сотні людей...
– Тисячі, – спокійно поправив мене хірург.
– Тисячі... 
Я заплющив очі, намагаючись уявити собі страждання, зойки тисяч 

людей, тисячі благальних очей – о, скажіть, докторе, скажіть!..
– Який величезний труд! Яке напруження всіх почуттів! – подумав я 

вголос.
– Звичка.
– Так?.. Можливо. І ще скажи мені – коли ти кидався отак щодня, за 

звичкою, у саме полум’я людських страждань, що ти знайшов там у люди-
ні? В тій безлічі й різноманітності каліцтв чи знайшов ти будь-що невідоме, 
нове; яку-небудь тайну в людині на війні? Чи ти далі свого носа не бачив і 
нічого не знайшов?

– Знайшов! – сказав мій друг і заходив по кімнаті, пригадуючи, мабуть, 
свої найскладніші криваві діла.

Я стежив за ним очима і, признатись, заздрив йому: я в глибині душі 
благоговів перед його фахом. Рятування людського життя й полегшення 
страждань завжди здавались мені найвищим, найблагороднішим покликан-
ням людини.

– Воля! – промовив хірург, спинившись і навіть гупнувши своїм здо-
ровим мужичим кулаком по столу. – Людина на війні – це воля. Є воля – є 
людина! Нема волі – нема людини! Скільки волі, стільки й людини, – ось 
що я знайшов.

Ах, як не хотілось йому падати, як не хотілось кидати автомата! Та 
автомат уже випав з рук, і вже нічим було його підняти з брудної землі. 
Праву руку, правда, тільки злегка зачепило мінним осколком. А ліва висіла, 
скривавлена вщент, і кров била фонтаном з жахливо скаліченого плеча.

Що робити? Спинити кров? Чим? Не спиняється. Тече!
Тоді розвідник Іван Карналюк кинувся бігти. Мозок його запрацював 

з шаленим запалом.
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«Побіжу, – думає, – поки не зійшов кров’ю. Аби не впасти, аби тільки 
не впасти, ні! Доб’ють, прокляті! О прокляті, прокляті, будьте ви прокляті!.. 
Доб’ють... Не доб’ють, не доб’ють...»

Карналюк біг, тремтячи від несамовитого гніву. Здавалось, якби стрів 
на дорозі фашиста, – зубами, без рук роздер би на місці.

Вибігши з небезпечної зони, він якось зразу втратив лють і спинився. 
Спинився, затужив і розтанув, мов той віск на сонці. І упав.

І здалось раптом Іванові, що упав він дивним засобом не на землю, а в 
якусь начебто воду, і бистрина понесла його, вируючи і крутячи між дерев, 
хмар і сіл, і несподівано принесла додому, мов у казці. Батько, мати, дід, 
баба, сестри... Та всі такі добрі-добрі, ласкаві.

– Іван... Це ти, наш Іваночку.
І рідна хата край села, і стежка в саду біля хати.
А стежкою біжить вона, найдорожча, – Галина.
– Іван, Іван повернувся?! Іваночку!
– Галю!
Карналюк розплющив очі.
– Втрачаю свідомість, – прошепотів він і злякався.
Іван Карналюк був звичайним рядовим бійцем. І особливих геройств за 

ним не числилось, хоч він і вбив уже снайперським способом з півтора де-
сятка фашистів, не беручи до уваги стрільби по них взагалі. На зовнішній 
вигляд в Івані теж не було нічого героїчного...

– Втрачаю свідомість! – сказав він тривожно й голосно, мов бажаючи, 
розбудити себе, спинити бистроплинну річку. – Стій, стій! Не здамся!

Карналюк підповз до дерева і щільно притулився раною до стовбура. 
Затиснувши таким чином розірвану артерію, він так зціпив зуби, і так ши-
роко розплющив очі, і так не зажадав заплющити їх, що санітари, підби-
раючи ранком загиблих бійців, подумали, ніби перед ними труп з розкри-
тими, застиглими очима.

– Живу... – прошепотів Карналюк.
В обличчі його не було вже ні кровинки.
Битва гриміла день і ніч.
В оббитій ряднами і простирадлами сільській хаті хірург працював без 

перерви оце вже кілька днів.
Перед його очима на столі розверзались такі безодні страждань, що 

всяка свіжа людина зомліла б або зійшла б слізьми, наблизившись хоч на 
годину до цього жахливого жертовника війни.

Вже винесли двох сестер в безтямі від багатьох безсонних ночей. Вже 
інші сестри й санітари клали на стіл пошматованих людей. Смерть жерла 
багату здобич в цім бою, і решток од бенкету старої перепадало хірургові 
чимало. Хата тремтіла від гуркоту й вибухів бомб. На дворі лежали просто 
на землі бійці. Їх покладено в три черги, за характером поранення – голо-
вні, порожнинні й інші.

Хірург стомився. Щоб підтримати сили й заощадити час, йому подава-
ли їсти сюди ж, до операційного столу. Він був дуже здоровий з природи, 
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але і в нього вже не вистачало сил. Він валився з ніг від утоми і занудьгу-
вав. Всяке діло має свою нудьгу. Йому не подобались поранені і не подо-
балось вже навіть те, чим завжди він захоплювався в людях.

«Ну, що за чорт! Звідки стільки терпіння! Чотирнадцять місяців ріжу, 
і хоч би тобі один загукав, почав клясти, ненавидіти смерть... Ні! Мовчать, 
покірливі», – думав він знесилено і знов, у тисячний раз, шив людину з 
рваного, кривавого дрантя.

– Слідуючий!
Перед хірургом лежав Карналюк.
Відколи його поранило, минуло три дні. І дедалі йому все гіршало. Жар 

в його знекровленому тілі перевалив давно вже за сорок перший градус. 
Страшна газова гангрена вразила його. Рука лежала біля нього, роздута до 
величезних розмірів, темна, в багрово-синіх плямах та пухирях і нестерпно 
смердюча. Три дні не зводив з неї очей Карналюк. Він дивився на неї, як 
на смертельного ворога, і мовчав.

Хірург чудово лікував газову гангрену новим своїм методом, але руку 
Карналюка врятувати було вже неможливо.

– Пізно, – сказав він безсило своєму помічникові. – Доведеться від-
тяти руку.

– Відтинайте! Ріжте швидше! – рішуче й хутко сказав раптом Кар-
налюк.

Здивований хірург повернув голову. На нього дивились широко роз-
плющені сірі Карналюкові очі.

– Ріжте швидше! – наказав він ще раз і навіть хитнув головою, мов 
зважившись одкинути геть непотрібну руку.

Та не допомогла Карналюкові ампутація руки. Не допомогла і проти-
гангренова сироватка, введена в його організм за особливим методом хірур-
га. Спроба перелити кров також не допомогла йому. Спорожніли його кро-
воносні судини.

Газова гангрена росла. Від плечового суглоба вона поповзла вже через 
надпліччя до шиї. Роз’ятрене плече являло собою картину грізну й нестерпну.

Коли його перевезли до шпиталю, він був уже без пульсу, в безнадій-
ному стані. Життя покидало його. Але він не здавався. Свідомість не за-
лишала його ні на хвилину, і ні одна душа в палаті не почула від нього 
жодного зойку. Він мовчав, і вся його воля пішла на цей напружений 
мовчазний опір смерті.

– Як ся маєш? – запитав його хірург під час обходу палат і взяв за 
руку. Пульсу майже не було.

– Нічого... Добре... Скажіть, докторе, жити буду? – прошепотів Карна-
люк, вдивляючись докторові, здавалось, в самісіньку душу.

– Жити? Обов’язково, а як же! – вдався хірург, як завжди, до своєї 
рятівної неправди і, помічаючи, що Карналюк уже вмирає, що жити йому 
зосталось лічені хвилини, одійшов до іншого пораненого, не призначивши 
ні перев’язки вже, ні яких-будь процедур.

Карналюк зрозумів, що позбувся надії назавжди.
– Чекайте.. докторе!
Хірург ніяково озирнувся. Карналюк угадав всі його думки.
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– А перев’язки вже не треба? Га? – запитав він, палаючи у вогні ган-
грени і обпікаючи хірурга незабутнім поглядом.

А що сказати хірургові? що говорити хірургам щодня коло ліжка вми-
раючих? Що?

– Ні, ні... Житимеш...
І пішов хірург з лікарями й милосердними сестрами до перев’язочної, 

а Карналюк відкинувсь на подушку й заридав.
Згадав він своє Поділля – золоту свою країну, свої широкі безмежні лани, 

сади, багаті череди, і владику свого стада – бичка Мину, і стару Буг-ріку, і 
Галину – любу свою, з якою він мріяв прожити над Бугом життя.

– Де ти, Галю, де ти? Подивись на свого Івана!.. Бач...
Оглянувся Карналюк. Довкола самі тільки поранені.
– Ось де я! Як далеко... вмираю...
Заметався Іван Карналюк на своєму смертному ложі, затріпотів, як по-

битий птах. Не вмираючи, мститись над ворогом хотілось Карналюкові. Жити!
– Прокляті, о прокляті! Ні, понесу помсту на вашу голову хоч в одній 

руці... Понесу-у!..
Застогнав воїн, заскреготав зубами і вщух.
Після обходу палат хірург пішов до перев’язочної, дав розпорядження 

щодо порядку перев’язувань і присів біля вікна.
Ранок був хмарний, сірий. Хірург опустив голову і замислився.
Раптом сильний грюкіт у двері змусив його здригнутись. Хірург гля-

нув – Карналюк! Він стояв у дверях у самій білизні, в мокрих од крові та 
гною бинтах і весь у холодному поту.

– Перев’язку!.. – застогнав Карналюк і, простягнувши вперед праву 
руку, рушив до операційного столу.

– Жить хочу! Давайте мені перев’язку і все, що треба!..
Карналюк ішов до операційного столу, розхитуючись, немов по палубі 

корабля в ураганному морі.
Вражений небаченим видовищем, хірург прикипів до місця. Страшний 

був Карналюк і прекрасний.
– Ви думаєте я вже помер?.. Перев’язку! Дайте!.. Жить хочу!.. Чого ж 

ви стоїте?! А-ай...
І Карналюк упав на руки лікарів.
Схвильований хірург підняв його, як хлоп’я, і поклав на стіл.
– Ви думаєте вам пощастить його врятувати? – спитав у нього асистент, 

вбігаючи в перев’язочну.
– Він уже сам себе врятував, – проказав хірург дзвінким голосом. – 

Держіть... Так... Ну – держіть же, чорт би вас забрав!
Асистент подавав йому із звичайною точністю й швидкістю потрібні 

інструменти.
З хірургом сталось щось дивне. Він ніби весь перетворився. Він почав 

працювати весело, з надзвичайною енергією і, працюючи, милувався з 
Карналюка.

– Ах! Ви гляньте, який велетень! Яка грудна клітка! А плече яке! Га?! – 
говорив захоплено хірург, обробляючи моторошну рану Карналюка пере-
кисом водню і накладаючи на неї асептичну пов’язку.
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– А ноги які! А шия! А хода ж! Ви бачили, як він ввійшов? Стрункий, 
як Бог. Камфору!.. Кофеїн!.. Так... Чудово... Оце юнак! Ви подивіться, які 
м’язи. Як він ввійшов, га!

– І як це він ввійшов? Адже він лежачий хворий! – дивувалась сестра.
– Ат, що ви в цьому тямите?
– Але ж де він набрався тієї снаги? У нього ж не було пульсу, – гово-

рила друга.
– У нього була воля... Держіть...
– Ви думаєте, він житиме?
– Він житиме більше за нас з вами! Держіть!.. Так... Повірте мені, він 

зробив для свого життя уже в багато разів більше, ніж ми оце робимо... Бинт!
Хірург працював з надзвичайним натхненням і любов’ю. Ніколи ще не 

хотілось йому так палко врятувати життя людині, як зараз. Іван лежав 
перед ним у глибокій нестямі, але його могутня воля до життя передалася 
лікареві і сповнила його вщерть. Він забув свою втому, свої безсонні ночі і 
працював, як після живодайного сну і освіжної ванни, працював легко й 
радісно, і сонце, що зазирнуло було на хвилину з-за хмар в операційну, мов 
усміхнулось йому, наче обіцянка щастя. Так сила опору смерті помножила 
силу лікаря, і цю силу лікар вертав хворому. Вливши йому ще раз проти-
гангренозної сироватки і півлітра крові, хірург велів дати оперованому те-
плого вина й гарячого чаю і довго зогрівати його в ліжку. Згодом у того 
почав помічатися пульс, порожевіли щоки, і Карналюк відкрив очі.

В сірих очах, як і перше, горіло те ж саме питання.
Всі четверо – хірург, і асистент, і сестри – ствердливо хитнули йому 

головами і одвернулись схвильовані.
Карналюк глянув на хірурга й осміхнувся.
– Ви виграли генеральну битву майже без всяких засобів до перемоги, – 

сказав зворушено хірург. – Дякую вам. Ви навчили мене жити. Я схиляюсь 
перед благородством вашої волі.

Коли Карналюка виносили з операційної на койку, йому аплодувала 
вся палата. Поранені з гордістю дивились на свого товариша і радісно дяку-
вали йому. Їм також передавалась його воля до життя...

1942

Думаємо і відповідаємо

	 	Яке	враження	справило	на	вас	оповідання?
	 	Події	яких	років	зображені	в	оповіданні	«Воля	до	життя»?
	 	Чи	можна	вважати	вчинок	Івана	Карналюка	подвигом?
	 	Як	ви	розумієте	слова	з	оповідання:	«Людина	на	війні	–	це	воля»?
	 	Чому	лікар	сказав	Іванові:	«Ви	навчили	мене	жити»?
	 	Пригадайте,	що	таке	мова	автора	і	мова	дійових	осіб.	Чим	характерна	мова	хірурга	та	
мова	Івана	Карналюка?

	 	Випишіть	цитати,	які	розкривають	образ	Івана	Карналюка	і	дайте	йому	усну	характеристику.
	 	Визначте	тему	та	ідею	оповідання	«Воля	до	життя».
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Із теорії літератури

Ідейний зміст твору
Художній твір є своєрідною єдністю різних за змістом і формою скла-

дових частин, або компонентів. Ви вже знайомі з сюжетом і композицією, 
які охоплюють основні події з художнього твору, систему образів-персона-
жів, висловлювання дійових осіб (діалоги, монологи), різноманітні описи 
тощо. Важливим компонентом художнього твору є його ідейний зміст, або 
проблематика. Це ті проблеми чи питання, які письменник ставить і вирі-
шує як митець.

З ідейним змістом тісно пов’язані тема та ідея художнього твору. Тема – це 
те, про що розповідається у творі, тобто ті явища життя, які відображає ми-
тець. Змальовуючи людей та події, письменник дає їм свою оцінку, підво дить 
читача до певних думок, висновків. Основна думка про зображувані у творі 
явища життя, висновок, який випливає з художнього твору, називається його 
ідеєю. Отже, з темою твору нерозривно пов’язаний його ідейний зміст.

Михайло Стельмах

(1912–1983)

Михайло Стельмах – цікавий, самобутній талант, видатний прозаїк, 
поет, драматург. Стельмах прийшов у прозу, взявши з собою поезію.

Народився Михайло Панасович Стельмах 24 травня 1912 року в селі 
Дяківцях Літинського району на Вінниччині в небагатій селянській родині. 
Від своїх батьків та односельців він змалку сприйняв глибоку закоханість 
в рідну землю і повагу до праці та людини-трудівника.

Нелегким було дитинство письменника. Бідняцькому синові-школяре-
ві завдавала клопоту не тільки відсутність чобіт. Бракувало також підруч-
ників, зошитів, олівців. Змалку в Михайлика виявився великий потяг до 
знань, до книжки.

Закінчивши сільську школу, вчився у Вінницькому педагогічному техні-
кумі та Вінницькому педагогічному інституті, який закінчив в 1933 році. Здо-
бувши вищу педагогічну освіту, Михайло Стельмах вчителював у школах Він-
ниччини та Київщини. Збирав усну народну творчість, писав вірші, оповідання. 
Перші поетичні спроби М. Стельмаха припадають на 1936 рік. Саме в ці роки 
М. Стельмах знайомиться з М. Рильським, неперевершеним знавцем рідної мови.

В роки другої світової війни був на фронті солдатом-артилеристом. Фрон-
това лірика М. Стельмаха сповнена гіркого болю, зненависті до звірів-воро-
гів, ніжного і теплого синівського почуття до рідного народу, до України.
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У післявоєнні роки М. Стельмах досить плідно виступає в різних жанрах 
літератури – він пише вірші і романи, п’єси і кіносценарії, повісті і статті. Але 
прославився Стельмах як письменник-романіст, прозаїк широкого епічного 
роману. Найвідоміші романи – «Хліб і сіль» (1959), «Чотири броди» (1978), 
«Кров людська – не водиця» (1957), «Правда і кривда» (1961), «Дума про тебе» 
(1969), в яких в широкому епічному плані показано долю українського селян-
ства у XX столітті. Любов’ю читачів користується його автобіографічна дило-
гія «Гуси-лебеді летять» (1964), «Щедрий вечір» (1967). Роман «Чотири броди» 
відзначений Державною премією України імені Т.Т. Шевченка.

Крім прози та поезії, писав п’єси і сценарії для кінофільмів.
Помер М. Стельмах 27 вересня 1983 року.

Автобіографічна дилогія
Повісті «Гуси-лебеді летять» та «Щедрий вечір» М. Стельмаха автобіо-

графічні. В основу їх лягли спогади Михайлика про своє дитинство, що 
пройшло в подільському селі у двадцяті роки.

Розповідь ведеться від імені сільського хлопчика Михайлика, в якому 
ми пізнаємо самого письменника.

В дилогії розповідається про звичайні щоденні клопоти сільського хлоп-
ця: збирання грибів чи липового цвіту в лісі, про допомогу батькам під час 
жнив, про спостереження над природою, про різні дитячі пригоди. Розповідь 
ведеться дуже цікаво. Мов живі, постають перед нами і ті, хто оточує Ми-
хайлика: його батько і мати – чесні і працьовиті сільські трударі, мудрий 
дід Дем’ян, шкільна подружка Люба, розумний і уважний до молоді голова 
комітету незаможних селян дядько Себастіян.

З глибокою пошаною і вдячністю змалював письменник простих тру-
дівників, які розкрили йому шлях у широкий світ, прищепили любов до 
праці й книги.

Гуси-лебеді летять...

(Уривки)

Розділ перший

Прямо над нашою хатою пролітають лебеді. Вони летять нижче роз-
патланих, обвислих хмар і струшують на землю бентежні звуки далеких 
дзвонів. Дід говорить, що так співають лебедині крила. Я придивляюсь до 
їхнього маяння, прислухаюсь до їхнього співу, і мені так хочеться полетіти 
за лебедями, тому й підіймаю руки, наче крила. І радість, і смуток, і сріб-
ний передзвін огортають та й огортають мене своїм снуванням.

Я стаю ніби меншим, а навколо більшає, росте і міниться увесь світ: і 
загачене білими хмарами небо, і одноногі скрипучі журавлі, що нікуди не 
полетять, і полатані веселим зеленим мохом стріхи, і блакитнава діброва під 
селом, і чорнотіла, туманцем підволохачена земля, що пробилася з-під снігу.

І цей увесь світ тріпоче-міниться в моїх очах і віддаляє та й віддаляє 
лебедів. Але я не хочу, щоб вони одлітали від нас. От коли б якимось дивом 
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послухали мене: зробили круг над селом і знову пролетіли над нашою хатою. 
Аби я був чародієм, то хіба не повернув би їх? Сказав би таке таємниче 
слово! Я замислююсь над ним, а навколо мене починає кружляти видіння 
казки, її нерозгадані дороги, дрімучі праліси і ті гуси-лебедята, що на сво-
їх крилах виносять з біди малого хлопця. Казка вкладає в мої уста оте 
слово, до якого дослуховуються земля і вода, птиця в небі й саме небо...

А в цей час наді мною твориться диво: хтось невидимим смичком про-
вів по синьому піднебессі, по білих хмарах, і вони забриніли, як скрипка. 
Я тягнусь догори і сам собі не вірю: від зарічки знову над нашою хатою 
пролітають лебеді!

Чи вони послухались мого слова – обкружляли навколо села і повер-
нулись до мене, чи це новий ключ?..

А віща скрипка і срібний відгомін бринять, єднаються над моїм дитин-
ством, підіймають на крила мою душу і забирають її в нерозгадану далину. 
І хороше, і дивно, і радісно стає мені, малому, в цім світі...

– Так-так-так, – притирається до моєї ноги стара, з перебитим крилом 
качка. Вона чогось непокоїться, викручує рухливу шию і то одним, то дру-
гим оком придивляється до неба, і тріпоче єдиним крилом. Їй щось дуже 
важливе хочеться сказати мені, та вона більше не знає слів і знову повто-
рює: – Так-так-так.

За високою стрункою дзвіницею, що теж поривається вгору, десь у 
білому підхмар’ї зникають лебеді, але дзвін їхніх крил ще озивається в мені, 
а може, то вже озиваються розбуджені дзвони на дзвіниці?

– От і принесли нам лебеді на крилах життя, – говорить до неба і зем-
лі мій дід Дем’ян; у його руці весело поблискує струг, яким він донедавна 
вистругував шпиці.

– Життя? – дивуюсь я.
– Еге ж: і весну, і життя. Тепер, внучку, геть-чисто все почне оживати: 

скресне крига на ріках та озерах, розмерзнеться сік у деревах, прокинеться 
грім у хмарах, а сонце своїми ключами відімкне землю.

– Діду, а які у сонця ключі? – ще більше дивуюсь я, бо й не догадував-
ся досі, що воно, наче людина, може мати ключі.

– Золоті, внучку, золоті.
– І як воно відмикає ними землю?
– А ось так: якоїсь доброї години гляне сонце із свого віконечка вниз, 

побачить, що там і земля, і люди, і худібка, і птиця помарніли і скучили 
за весною, та й спитає місяця-брата, чи не пора землю відімкнути? Місяць 
кивне головою, а сонце посміхнеться і на промінні спустить у ліси, у луки, 
в поля і на воду ключі, а вони вже знають своє діло!

Я уважно слухаю діда і раптом страхаюсь:
– Діду, а сонце не може їх загубити, як наша мама?
– Що, що, надзигльований? – мов сіро-блакитнаві, побризкані росою 

безсмертники, оживають старі очі. Дід ошелешено підкидає вгору брови, 
потім одгетькує мене вільною рукою і починає сміятись. Він дуже гарно 
сміється, хапаючись руками за тин, ворота, ріжок хати чи дерево, а коли 
нема якоїсь підпірки, тоді нею стає його присохлий живіт. В таку хвилину 
вся дідова постать перехитується, карлючки вусів одстовбурчуються, 
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з рота виривається клекіт і «ох, рятуйте мою душу», з одежі осипається 
дерев’яний пилок, а з очей так бризкають сльози, що хоч горня підстав-
ляй під них.

Тепер я заспокоююсь: значить, сонце не може загубити своїх ключів, 
воно їх десь носить на шиї або ув’язує на руці. Так і треба, щоб потім не 
бідкатись і не морочити комусь голови.

– Діду, а куди лебеді полетіли?
– На тихі води, на ясні зорі, – пересміявшись і споважнівши, урочисто 

каже дід, поглядом показує мені на хату і йде до вчорнілої катраги май-
струвати колеса.

– Так-так-так, – погоджується стара качка і ще раз одним оком погля-
дає вгору.

А я стою серед подвір’я і по-своєму перебираю дідові слова. Переді 
мною, наче брама, розчиняється діброва, до мене живовидячки наближа-
ються далекі тихі води і прихилені до них зорі. Це в тих краях, де я ще не 
бував. І покотилась туди моя стежина, мов клубочок.

І так мені хочеться піти в лісову далечінь, побачити з якогось незна-
йомого берега отих, наче зі срібла вилитих, лебедів, подивитись на їхні 
співучі крила, що в теплому ірію захопили весну та й принесли нам. Але з 
ким я піду і де мені взяти чобіт?

Тільки тепер дивлюся на свої босі посинілі ноги, важко зітхаю і плен-
таюсь до хати, щоб не схопити маминого запотиличника. І що це за мода 
пішла: не встигнеш босоніж вискочити з хати, як одразу сварять, а то й 
духопелять тебе і називають махометом, вариводою, лоботрясом. А в чому 
ж ти вискочиш, коли тепер не кожний дорослий розживеться на взуття? 
Скажи про це, – знову ж розумником назвуть тебе, затюкають, ще й згада-
ють, що за мною давно плаче попруга з мідною пряжкою, горіла б вона зі 
своїм плаканням ясним вогнем!..

Розділ другий

...Та є в мене, коли послухати одних, слабість, а коли повірити іншим – 
дурість: саме вона й завдає найбільшого клопоту та лиха. Якось я швидко, 
самотужки, навчився читати і вже, на свої дев’ять років, немало проковтнув 
добра і мотлоху, якого ще не встигли докурити в моєму селі. Читав я «Коб-
заря» і «Ниву», казки і якісь без початку і кінця романи, «Задніпровську 
відьму, або Чорний ворон і закривавлена рука» і «Три дами й чирвовий 
валет»...

В якійсь розшарпаній книжці я, наприклад, вичитав, як став дичавіти 
один чоловік, що покинув місто. Я сподівався, що далі підуть пригоди, по-
дібні до пригод Робінзона Крузо, але наступні сторінки глибоко поранили 
моє серце: крайньою межею здичавіння виявилося оселення того городяни-
на у степах, там він став орати, сіяти землю і навіть мастити свої чоботи 
дьогтем.

Тоді я не знав, чим ще, окрім дьогтю, можна мастити взуття. Я знав 
лише, що взуття – це вже розкіш: в ту пору розрухи чинбарі за ремінь 
здирали шкуру, і добрі чоботи обходились у двадцять–двадцять п’ять пудів 
пашні. А оранка, особливо весняна, вважалася святим ділом.



288

Я пам’ятаю, як урочисто проводжали в поле плугатарів із раннім плугом. 
Коли ж вони повертались увечері додому, їх стрічали старі й малі. А яка то 
була радість, коли орач виймав тобі з торби шматок причерствілого хліба і 
казав, що він од зайця! Це був найкращий хліб мого дитинства! А хіба не 
святом ставав той день, коли ти сам торкався до чепіг і проводив свою першу 
борозну? І досі з глибини років озивається голос мого батька, який одного 
прихмареного ранку поставив мене, малого, радісного і схвильованого, до 
плуга, а сам став біля коней. Дома він про нашу працю говорив як про щось 
героїчне: «Хмари йдуть на нас, громи обвалюються над нами, блискавки 
падають перед нами і за нами, а ми собі оремо та й оремо поле».

З щедрівок, які взимку виспівували під вікнами добрих людей, я знав, 
що за плугом навіть сам Бог ходив, а Богоматір носила їсти орачам. Тому 
й досі, коли я в полі бачу обрис жінки, що несе обід уже не орачеві, а трак-
тористу чи комбайнеру, в моїй душі трепетно сходяться ранкові легенди 
минулого з сьогоднішнім днем.

А ота книжна погорда до селянина і його кревної праці породила в мені 
першу відразу до пихи, де б не вищирювала вона свої ікла: чи з житейсько-
го щодення, чи з книги, бо в книжці злеліяне слово має бути справжнім 
святом душі й мислі. Я мало тоді стрічався з скарбами людського духу, та 
гріх було б гудити ті часи – вони були по-своєму прекрасні...

Мати, коли я, забувши все на світі, припадав до роздобутої книги, не 
раз гримала на мене:

– Святий Дух з нами! І що це за хлопець! Знову припав до чогось, наче 
замовлений. Та спом’янись і спам’ятайся нарешті, бо осьдечки зараз усе 
полетить у піч!

Правда, у піч вона так і не кинула жодної книжки, але повсякчас пас-
ла мене очима, побоюючись, щоб читання не підвередило її дитину.

– Мамо, і що там тільки може підвередити?
– Що?.. А звідки я знаю?
– То чого ж таке говорите?
– Бо люди кажуть... Он прочитав один розумник геть усю Біблію і по-

збувся того, що мав у черепку, – показуючи пальцем на лоба, страхає мене 
Святим Письмом.

– Я ж Біблії не читаю.
– В тебе, вітрогоне, гляди, хватить розуму і до неї допастись.
Я знав, коли вже мова переходила на розум, то краще мовчати...
Вдень, навіть взимку, я ще міг сяк-так хитрувати, але ввечері діло моє 

було гибле: мати, гримнувши в сотий раз на оглашенного читальника, за-
дмухувала сліпака, і я вже в темені мусив додумувати про якогось князя 
або графа: чи його уразить «рокова куля», чи «стріла Купідона».

Через отой поганий, бензином заправлений сліпак, що весь час факко-
тів і погрожував вибухнути, я найбільше ремствував на матір, а далі 
додумався перехитрити її. Коли в хаті всі, окрім цвіркуна, засинали, я на-
вшпиньках підходив до печі, витягав з її челюстей жарину, роздмухував 
вогник, засвічував каганець і забирався з ним на піч. Тут я його так вмо-
щував у закапелок, щоб світло не падало на хату. І ось тепер до мене 
починали стікатися царі й князі, запорожці й стрільці, чорти й відьми...
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...Сьогодні мати почала діставати з комори, з скрині, з сипанки, з-під 
сволока і навіть з-за божниці свої вузлики. В них лежало все те, що далі 
зійде, зацвіте, закрасується й перев’ється по всьому городі: огірки, квасоля 
біла, ряба й фіалкова, безлуский горох, турецький біб, чорне просо на роз-
вод, кукурудза жовта й червона, капуста, буряки, мак, морква, петрушка, 
цибуля, часник, наут, соняшник, кручені паничі, нагідки, чорнобривці, 
гвоздика і ще всяка всячина.

Мати радісно перебирала своє добро, хвалилася його силою і вже бачи-
ла себе в городі посеред літа, коли ноги веселить роса, а очі й руки – різне 
зілля. Я теж у думках забирався в горох або нахиляв до себе співучі маків-
ки, та це не заважало мені найбільше придивлятися до вузликів із гарбу-
зовим насінням. Вони були чималі, і дещицю можна було з них надібрати. 
Щоб не дуже старатися самому, я попросив трохи його у матері, але вона, 
поскупившись, дала мені лише одну пучку:

– Більше не можна, Михайлику, бо це насіння!
В її устах і душі насіння було святим словом. І хоч не раз вона наріка-

ла на свою мужицьку долю з її вічними супутниками – нестатками й злид-
нями, проте нічого так не любила, як землю. Мати вірила: земля усе знає, 
що говорить чи думає чоловік, що вона може гніватись і бути доброю, і на 
самоті тихенько розмовляла з нею, довіряючи свої радощі, болі й просячи, 
щоб вона родила на долю всякого: і роботящого, і ледачого.

Коли на городі з’являвся перший пуп’янок огірка чи зацвітав поверну-
тий до сонця соняшник, мати брала мене, малого, за руку і вела подивитись 
на це диво, і тоді в блакитних очах її назбирувалось стільки радості, наче 
вона була скарбничим усієї землі. Вона перша в світі навчила мене любити 
роси, легенький ранковий туман, п’янкий любисток, м’яту, маковий цвіт, 
осінній гороб і калину, вона першою показала, як плаче од радості дерево, 
коли надходить весна, і як у розквітлому соняшнику ночує оп’янілий джміль. 
Від неї першої я почув про калиновий міст, до якого й досі тягнуся думкою 
і серцем...

З острахом і невеселою радістю, що пробивалася крізь усі тривоги, я 
вискочив на весняну вулицю, де кожна калюжа тримала в собі клапоть 
сонця. Воно зараз на всі боки мірками розсипало тепло, розтрушувало про-
міння, і в ньому так веселіли блакитнаві хатки, наче хтось запрошував їх 
до танцю. Під тинами вже вилазила кропива й дурман, а над тинами на-
бухала й прозорилась глеєм вишнева брость. Думаючи про своє, я виходжу 
на другу вулицю і в цей час, збоку, чую неласкавий чоловічий голос:

– Бог дасть, жінко добра! Бог! Він багатший за нас.
Ці слова приглушує гарчання собаки і важкий брязкіт ланцюга. Я огля-

даюсь на подвір’я, обнесене глухим високим частоколом, де затих голос чо-
ловіка, щоб його продовжував собачий гавкіт. Крізь нього я чую ще із сіней:

– Звідки ж вони?
– Та ніби з Херсонщини, – байдуже відповів перший голос. – Швендя-

ють усякі, а ти подавай і подавай, як не скибочку, то картопельку.
– Коли вже цей розор закінчиться?
З двору наполохано виходить у рам’ї, у розтоптаному взутті глибокоока, 

ще молода жінка, її погляд шукає землі, а розгонисті брови летять угору. 
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Збоку до неї тулиться босоногий без картузика хлопчак. Їхні страдні, ви-
снажені обличчя припали темінню далеких доріг і голоду. Жінка зупиня-
ється навпроти мене, потрісканими пальцями поправляє хустку, а в її чор-
них очах закипають темні сльози...

Я й досі пам’ятаю того, хто пожалів її материнству, її дитині скибку 
насущного хліба. Це був багатий і богомільний чоловік, через руки якого 
проходили голодом пригнані катеринки, петрики, золоті імперіали і срібні 
карбованці з великими головами дрібного царя. Я й досі пам’ятаю опасисту 
постать цього дукача. Він мав святовиду голову й бороду, в нього завжди 
добре родили поля, луги, лісові загороди – і тільки під перелогом лежала 
одна душа. Лише тому, що він уже помер, не називаю його імені...

Жінка, схрестивши руки на грудях, боязко озирнулась, шукаючи дво-
рища, яке б не ощирилось на неї собарнею, а дитя недовірливо, спідлоба 
дивилось на мене. На його тонкій шиї похитувалась заважка голова, що 
вершилась збитими хмелястими кучерями. І тут я згадав про своє насіння. 
Вийняв жменю і подав малому. Він обома ручатами схопив зернята, а потім 
поглянув на матір. Та кивнула головою і зітхнула точнісінько так, як іноді 
в недобру годину зітхала моя мати. Потім я висипав у поділ сорочечки хлоп-
чака насіння з однієї кишені і взявся за другу. Але жінка зупинила мене.

– Спасибі, дитятко, не треба більше, ой не треба, – прихилила до мене 
скорбні очі, розгонисті брови, і я на своїй щоці почув дотик її уст і сліз. – 
Хай тобі, дитино, завжди добре буде поміж людьми.

Мене так вразили її сльози й слова, що я теж мало не заплакав з жалю...
А може, то не жінка, а моя глибокоока селянська доля тоді прихили-

лася до мене!?
Вона ще раз обвела мене своїм скорботним поглядом і пішла з дитям 

прямо на вулицю. Між вишняками раз і вдруге майнула її хустка – і вже 
нема ні жінки, ні її глибоких очей, ні дитяти з хмелинами кучерів. А я, 
наче з сну, виходжу з людського страждання і довго дивлюся йому вслід...

Побоюючись навернутись на материні очі (а що, як вона кинулася до 
насіння і тепер тільки й чекає на мене?), я подався в долинку до Штуково-
го ставочка, де вода розгойдано гралась у піжмурки з сонцем, хмарами, 
тінями і вітерцем. На ній інколи скидалася риба і розкручувала кола аж до 
самої кладки, що одним кінцем трималась на з,їждженому колесі, а дру-
гим – на березі. Зараз ніхто не прав шмаття, тому я витягнув кладку, зруч-
ніше вмостив її на пісочку і взявся за читання. Знизу мене охоплював світ 
казки, а зверху – казка весни. І так мені добре було в їхніх обіймах, що я 
й незчувся, як сонце поволеньки перейшло на другу половину неба.

Тільки тоді я з острахом подумав про домівку і, щоб уникнути лайки 
і нарікань, прикинув, що варто пошукати в долинці щавлю на борщ. Гляди, 
за це ще й похвалять тебе, якщо... І знов гарбузове насіння почало лізти в 
голову. Коли неспокійна совість, то нічим її не обманеш...

Напакувавши повну кишеню молоденького щавлю, я вже трохи без-
печніше пішов додому. Ось і наша хата. Що тільки в ній жде мою збитош-
ну голову? Зараз я не дуже стараюся з розгону перескочити перелаз, я 
застрягаю на ньому, видивляюсь, що робиться на подвір’ї, городчику і в 
садку. Між яблунями снує бабуся і її тінь. Обличчя в бабусі зараз таке, 
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наче вона молиться. Це тому, що вона дуже любить сад, доглядає і уболі-
ває за ним, кожна в ньому нащепа міцно перев’язана стьожками, видер-
тими із рукавів її сорочок. А в катразі, прихилившись до дерева, щось 
майструє дід, кашкет спав з його голови, і тому вітрець, як хоче, бавить-
ся старою поріділою чуприною. Та ось дід помічає мене, спочатку диву-
ється, а далі чмихає:

– Ось і пропажа об’явився! А ми думали, що тебе десь шкуролупи вхопили.
– І нащо таке несусвітне було думати? – веселію, бо не схоже на те, 

щоб гриміло і блискало наді мною.
– Де ж ти на цілий день запропастився? Хіба так можна, дитино? Я 

виглядав, виглядав тебе, а далі й журитися почав.
– Е?
От тобі й «е». Хоч би, очмано, кому сказав, куди йдеш. А я тобі щось 

зробив! – дідусь викривлює свої великі напатлані брови і вже добряче по-
сміхається.

– І що ж ви зробили? – наперед починаю радіти.
– А що ти просив?
– Вітряка.
– І що я сказав тобі?
– Казали, що попросиш, те і зроблю, бо в мене такими онуками поле 

не засіяне, – точнісінько повторюю дідові слова, бо вони сподобалися мені.
– Бач, як запам’ятав! – сміється дідусь, потім знімає дашок свіжесень-

кого вулика і виймає звідти справжнього вітряка. Але якого! На його по-
крівлі розправив крила і гордо підняв голову молодий лебідь. Здавалося, 
він от-от одірветься від покрівлі і злетить у небо.

– Ой, як славно! – вирвалось у мене.
– Славно, кажеш? – радісно перепитує дідусь.
– Дуже гарно.
– Для тебе ж старався, – віддає мені іграшку дідусь. – А тепер біжи 

до хати.
– А як мама? – питаюсь і з опаскою поглядаю на вікна.
– Так, як завжди: спочатку сердилась, а потім занепокоїлась і бігала 

до сусідів питати про тебе. Іди.
Я тихенько відчиняю хатні двері, що знадвору пахнуть горобом і ма-

кухою, а з хати – хлібом і калачиками, які стоять у нас на всіх вікнах. За 
столом біля вузликів я знову бачу схилене обличчя мами. Вона вдивляєть-
ся в якесь насіння і щось пошепки говорить до нього, напевне, просить, щоб 
гарно зійшло і вродило. А найближче до матері лежать вузлики з гарбузо-
вим насінням. У мене одразу похололо всередині й нашорошились вуха. Я 
вже хотів було податися назад, та в цей час мати побачила мене.

– Нарешті, – сказала вона з докором. – Ох, діти, діти... – підіймає над 
голубінню очей чорні вії, од яких тіні падають на вилиці.

– А я, мамо, щавлю на долині назбирав! На цілий борщ буде!.. – одразу хочу 
на щось інше звернути материні думки й вивертаю на лаву все, що є в кишені.

Але яка невдача: разом з щавлем із кишені вилетіли дві гарбузові на-
сінини і впали на долівку, мов срібні гроші. Я злякано поглянув на матір, 
та не побачив гніву на її обличчі. Вона рівно, трохи сумовито запитала мене:
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– Михайле, ти насіння із цих вузликів давав хлопчику з голодного краю?
– Із цих – похнюпився я, підпираючи спиною двері.
Мати повела устами, з яких не сходив смуток, і довго-довго мовчала. 

Краще б вона почала гримати, гніватись, нахвалятися, тоді я мав би якесь 
право гайнути з хати. А так хто знає, що його робити?

– То й добре, синку, що давав, – нарешті чую її голос. Вона роздуму-
ючи, далі вже говорить не мені, собі: – Бо хто й пособить у світі бідному 
чоловіку, хто дасть йому скибку хліба чи ложку борщу? Ніхто, тільки такий 
самий злидар.

У мене од її слів аж дрогнуло все усередині.
– Мамо, а звідки ви про хлопчика знаєте?
– Була в нас та жінка зі своїм дитям. Я нагодувала їх, бідолашних, 

дала хлібинку в дорогу. А як ця жінка хвалила отого хлопчика, який дав 
її Івасику насіння. Я догадалася, що це ти, збитошнику, але нічого їй не 
сказала... Ох, Михайле, Михайле, і що з тебе тільки буде?..

– Може, щось таки буде, ви не дуже крепко журіться мною, – кажу 
так, як чув од дорослих, підходжу до матері, прихиляюсь до неї, а вона 
зітхає і гладить рукою мою нерозумну голову...

Розділ восьмий

...Другого дня тато взяв мене, обстриженого, накупаного і зодягне-
ного в нову сорочку і штанці, за руку і повів до школи. Коли дзвоник 
задзвонив на перерву й дітвора горохом посипалась із класу, батько пі-
дійшов до ставної русокосої вчительки, привітався з нею і нахилив голо-
ву в мій бік:

– Привів, Насте Василівно, вам свого школяра. Може, і з нього буде 
якийсь толк.

– Побачимо, – посміхнулась Настя Василівна, і посміхнулись її довгас-
ті ямки на щоках. – Як тебе звати?

– Михайлом.
– А вчитися хочеш?
– Дуже хочу! – так вирвалось у мене, що вчителька розсміялась. Сміх 

у неї приємний, м’який і аж угору підіймає тебе.
– Тільки пропустив чимало він, – сказала батькові.
– Уcе наздожену, от побачите! – вихопилось у мене, і я благально по-

глянув на вчительку. – Читати вмію...
– Ти вмієш читати? – здивувалась Настя Василівна.
– Жінка казала, що справді вміє і по всьому селі винишпорює книж-

ки, – захистив мене батько.
– Це вже добре. А хто тебе навчив читати? – зацікавлено запитала 

вчителька.
– Я сам від старших школярів перейняв.
– Ану, почитай нам щось. – Настя Василівна взяла зі столу книгу, по-

гортала її й простягнула мені. – Читай ось на цій сторінці.
Такою сторінкою мене б ніхто не здивував: тут літери були завбільшки 

як горобенята, а мої очі вже встигли призвичаїтися і до дрібненьких, наче 
мак. Я чесонув цю сторінку, не спотикаючись на крапках і комах, щоб 
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учительці зразу стало видно моє знання. Од такого читання батько прояс-
нився, вчителька здивувалась, а потім, сміючись, запитала:

– А ти ще швидше не можеш?
– Можу і швидше, ось дайте, – відповів я, відчуваючи, що все йде гаразд.
– А повільніше теж можеш?
– І повільніше можу, – здивувався, бо нащо робити повільніше те, що 

можна швидше випалити.
– Ну, то прочитай, зважаючи, що в книзі ще є розділові знаки.
Далі я читав, зважаючи на знаки, і бачив, як щасливий батько любу-

вався своїм читальником.
– А цифри ти знаєш? – запитала вчителька.
– І цифри, до тисячі, знаю.
– А таблицю множення?
– Ні, цього не знаю, – зітхнув я і побачив, як посмутнішав батько.
Але вчителька одразу ж нас так порадувала, що тато ніби аж підріс, а 

я мало не підстрибнув угору.
– Панасе Дем’яновичу, доведеться вашого школяра записати у другу 

групу.
– Спасибі вам, – чемно подякував тато. – Пишіть, коли на другу потягне.
Вчителька повела мене за собою на ту половину класу, де вчилася дру-

га група.
– Ось тут, Михайле, будеш сидіти, – показала мені на тримісну парту. – 

Завтра приходь з ручкою, чорнилом, олівцем, а книги я тобі зараз дам...
Додому я не йшов, а летів, бо, по-перше, міг похвалитися, що мама 

одразу має школяра не першої, а другої групи, по-друге, треба було збігати 
в ліс – нарвати ягід бузини, надерти дубової кори, а потім зварити їх із 
іржею, щоб назавтра було те чорнило, яким писали тоді.

Удома нас дожидали мати і дядько Микола. Коли батько сказав, що 
мене прийняли у другу групу, мати одразу сумно повторила своє: «І що 
тільки буде з цієї дитини?» А дядько Микола сказав: «Увесь піде в мене, – 
це по нас обох уже видно», – і в хаті стало весело, а мені й за хатою світи-
ло сонце...

Вчився я добре, вчився б, напевне, ще краще, аби мав у що взутися. 
Коли похолодало і перший льодок затягнув калюжки, я мчав до школи, 
наче ошпарений. Напевне, тільки це навчило так бігати, що потім ніхто в 
селі не міг перегнати мене, чим я неабияк пишався.

Коли ж, прокинувшись одного ранку, я побачив за вікнами сніг, усе в 
мені похололо: як же я тепер піду до школи? В хаті цього ранку журився 
не тільки я, а й мої батьки. Після сніданку тато одягнувся у кирею з гру-
бого саморобного сукна і сказав:

– Сніг не сніг, а вчитися треба. Підемо, Михайле, до школи, – він узяв 
мене на руки, вгорнув полами киреї, а на голову надів заячу шапку.

– Як же йому, горопасі, без чобіт? – болісно скривилася мати.
– Дарма, – заспокоїв її батько. – Тепер такий час, що не чоботи головне.
– А що?
– Тепер головне – свіжа сорочка і чиста совість, – посміхнувся батько. – 

Правда, Михайлику?
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– Правда, – щільно притуляюсь до тата, і ми обоє під зітхання матері 
покинули оселю.

Дорогою люди дивувались, що Панас на руках несе в школу сина, де-
які школярі на це диво тицяли пальцями, а я мало не заплакав і з жалю, 
і з тієї радості, що батько не дасть мені покинути науку.

Отак перші дні зими тато заносив мене у школу, а після уроків знову 
загортав у кирею і ніс додому. До цього призвичаїлися і школярі, і вчитель-
ка, і я... Якби тепер запитали, яку найкращу одіж довелося мені бачити по 
всіх світах, я, не вагаючись, відповів би: кирею мого батька. І коли іноді в 
творах чи п’єсах я зустрічаю слово «кирея» – до мене трепетно наближа-
ються найдорожчі дні мого дитинства.

Якось, коли надворі хурделило, батько припізнився, і тільки надвечір, 
засніжений, з обмерзлими вусами, але веселий, він зайшов у клас і голо-
сно запитав:

– А котрий тут безчобітько?
– Це я ! – вискочив з-за парти, де сиділи мої однокласники.
– Хто це ти? – наче не пізнавав мене батько.
– Син Панасів! – бадьоро відповів я.
– Тоді лови! – батько кидає мені справжнісінького бублика. Я підстри-

бую, перехоплюю гостинця і радію, що він навіть із маком.
– Ви на ярмарку були? – питаюся, шкодуючи їсти бублик.
– На ярмарку.
– І щось купили?
– І щось купили! – весело змовницьки підморгнув мені батько, а з його 

брови закапав розталий сніг. – Ось дивись! – він потрусив киреєю, і на під-
логу впали справжнісінькі чоботята.

Я спочатку остовпів, поглянув на чоботята, далі на батька і знову на 
чоботята, що пахли морозом, смолою і воском.

– Це мені? – запитав я тихо-тихо.
– А кому ж? – засміявся батько. – Взувайся, сину.
Я підхопив чоботята, підняв їх угору, і вони блиснули срібними підківками.
І мені згадалися дідові слова: «Будеш іти межи люди і вибивати іскри...» 

Розділ дев’ятий

...Ось уже й сонце золотою пучкою постукало в моє вікно, а за вікном 
на тепло заворкували голуби. Пора й до школи. Збираючи книжки, я почув, 
як на дворі загуркотів віз, як заскрипіла наша хвіртка, обізвалась радісно 
качка, загупали швидко кроки, забряжчали одні й другі двері, і на порозі, 
наче весняночка, стала розрум’янена і осяйна Мар’яна. На її новенькому 
кожушку в петельці погойдувалось два перших підсніжники.

– Добрий день і доброго здоров’я вам у хату! – приклавши руку до 
грудей, низько вклонилась вона батьку-матері й мені.

– Доброго здоров’я, Мар’янко, доброго здоров’я, дитино, – дрогнув 
голос у матері.

Ми всі зрозуміли: з чимсь незвичним, великим прийшла до нас дівчина.
Мар’яна притулилась до матері, щось зашепотіла їй, і на материних 

віях заблищали сльози.
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– Не плачте, тіточко, бо я сама розплачусь, – сміючись, заплакала 
Мар’яна.

– Який же він, твій місяць?
– Отакої! Невже ви його влітку не бачили, коли він до мене у ваш са-

дочок приходив? – здивувалась дівчина.
Мати вибачливо посміхнулась:
– Ти тільки шепотіла мені про свого козака, а показати забулась.
– То вийдіть – погляньте, – кивнула головою на вікно. – Сидить собі 

на возі й так пишається, що далі нікуди. – І вже тихо, тільки матері ска-
зала: – Він княгинею і зіронькою називає мене...

На вулиці стоять запряжені коні. Молодий, горбоносий парубок в ши-
нелі красиво повертає голову до нас і приязно посміхається. Батько першим 
підходить, здоровкається з ним.

– Зумів же ти, парубче, назоріти дівчину. Довго таку треба було попо-
шукати.

– А я таки й довго шукав її. Три роки в сідлі проїздив. Тому доля й 
нахилилась до мене, – сердечно говорить парубок і простягає руку молодій: 
– Сідай, Мар’яно.

Дівчина проворно вискакує на підводу, а в цей час хтось тихцем торкає 
мене за рукав.

Я оглядаюсь.
Біля тину, з торбинкою через плече, непомітно стала Люба. І в неї теж 

чогось висявають очі.
– Молода? – підводить голову на Мар’яну.
– Молода, – дивуюсь, як про це одразу могла довідатись Люба.
– Ой, це так славно! – радіє дівчинка, не розуміючи, як мені важко 

прощатися із Мар’яною.
– Прощавайте, люди добрі, – торкнувся рукою шапки молодий і тру-

сонув віжками. Коні вдарили в копита, і під ними задзвеніла і бризнула 
соком березнева земля.

Ми всі повертаємо голови і довго-довго дивимося услід Мар’яні.
Ось уже коні беруть на другу вулицю, ось уже востаннє пройманули 

голови молодят, а ми ще дивимося і дивимося і на дальні приімлені весною 
поля, і на сонце, і на вітряк – оту селянську птицю-казку, що все збираєть-
ся злетіти в небо, та не може розлучитися із землею.

– Якою буде її доля? – не знати в кого, чи в сонця, чи в землі питаєть-
ся мати.

А ми з Любою, узявшись за руки, йдемо до школи, ідемо по тих свіжих 
коліях, що залишились на березневій дорозі.

І враз угорі над моїм смутком обізвались бентежні звуки далеких дзво-
нів. Ми з Любою підіймаємо голови до неба, до святково білих хмар і бачи-
мо, як прямо із них вилітають лебеді і натрушують на хати, на землю і в 
душу свою лебедину пісню.

І хороше, і дивно, і радісно мені, малому, в цім світі...
А лебеді летять, летять... над моїм дитинством... над моїм життям!..

1964
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Думаємо і відповідаємо

	 	Про	події	яких	років	розповідає	Михайло	Стельмах	у	повісті	«Гуси-лебеді	летять»?	Від	
чийого	імені	ведеться	розповідь?

	 	Дайте	заголовки	розділам	повісті.

	 	Виразно	прочитайте	рядки,	в	яких	автор	описує	приліт	лебедів	у	рідні	краї.	Які	художні	
засоби	тут	використані?

	 	Про	які	стародавні	уявлення	і	вірування	наших	предків	ви	дізналися	з	повісті?	Як	ви	розу-
мієте	слова:	«От	і	принесли	нам	лебеді	на	крилах	життя»,	«сонце	своїми	ключами	відімкне	
землю»?	Наведіть	приклади	інших	образних	висловів	із	мови	діда	Дем’яна.

	 	Розкажіть,	як	Михайлик	відкрив	для	себе	світ	книг.	Пригадайте	своє	перше	знайомство	з	
книжкою.

	 	Знайдіть	у	тексті	рядки,	в	яких	розповідається	про	вплив	на	Михайлика	його	матері.	За	
що	хлопчик	вдячний	своїй	неньці	найбільше?

	 	Розкажіть,	як	Михайлик	сприймав	красу	рідної	природи.	Пригадайте,	чи	доводилось	вам	
переживати	радість	від	милування	красою	квітучого	лугу,	подиву	–	від	проникнення	у	
таємниці	лісу,	захвату	–	від	могутності	морських	хвиль	під	час	шторму.

	 	Як	Михайлик	вперше	в	житті	проявив	милосердя?	Як	до	цього	поставилась	його	мати?	
Знайдіть	відповідні	місця	у	тексті.

	 	Прокоментуйте	вислів	із	повісті:	«А	може,	то	не	жінка,	а	моя	глибокоока	селянська	доля	
тоді	нахилилась	до	мене!?»	Який	художній	засіб	тут	вжито?

	 	Виразно	прочитайте	розмову	учительки	з	Михайликом,	коли	батько	привів	його	до	школи.	
Якою	тут	змальована	вчителька?

	 	Як	ви	розумієте	заключне	речення	повісті	Михайла	Стельмаха:	«А	лебеді	летять...	над	
моїм	дитинством...	над	моїм	життям!..»?

	 	Які	думки	і	почуття	викликала	у	вас	повість	«Гуси-лебеді	летять»?	Чим	поповнила	ваші	зна-
ння	про	життя	села	тих	складних	років?	Яка	ідея	повісті?

Із теорії літератури

Автобіографічний твір
Часто письменники пишуть автобіографію (від грецького «сам пишу 

життя»), тобто викладають основні факти свого життя. Це так званий жит-
тєпис якоїсь людини, складений нею самою.

Але часом факти власного життя лягають і в основу художнього твору 
письменника. Такі твори називаються автобіографічними. У них факти з 
життя письменника художньо осмислюються, узагальнюються, емоційно 
забарвлюються, втілюються в яскраві образи, які змушують читача співпе-
реживати, відчувати те, чим живе герой, що його хвилює, радує й засмучує. 
І біографія письменника постає як шлях людей його покоління, як їхні 
думки, почуття, прагнення. Чудовими зразками автобіографічних творів є 
«Дитинство» Юрія Смолича, «Зачарована Десна» Олександра Довженка, 
«Гуси-лебеді летять» та «Щедрий вечір» Михайла Стельмаха.
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Дилогія
Дилгія (від грец. «двічі» та «слово») – два самостійні твори автора, 

що мають різні назви й власні сюжети, але пов’язані між собою єдиним 
ідейним задумом та головними персонажами. Наприклад, повісті Михайла 
Стельмаха «Гуси-лебеді летять» та «Щедрий вечір», романи Василя Земля-
ка «Лебедина зграя» та «Зелені Млини».

Художні засоби епічного твору

Письменник відображає дійсність у своїх творах за допомогою слова, 
створюючи художні картини. Ви вже знаєте багато художніх засобів мови, 
зокрема епітети, порівняння, метафори, гіперболу, алегорію, тавтологію. 
Все це лексичні образотворчі засоби.

Особливими засобами художнього зображення в літературі є також 
алітерація та асонанс, коли письменник повторенням окремих приголосних 
і голосних звуків підсилює виразність образів.

Синтаксичні прийоми теж допомагають авторові художньо змалювати 
дійсність. Ви вже знаєте про анафору та інверсію, риторичне звертання та 
риторичне запитання.

Михайло Стельмах у повісті «Гуси-лебеді летять» виявив себе вели-
ким майстром художнього слова. Знайомлячись із його твором, ви, на-
певно, відчули лексичне багатство, метафоричність, соковитість мови 
письменника. Ось уривок із повісті «Гуси-лебеді летять»: «А в цей час 
наді мною твориться диво: хтось невидимим смичком провів по синьому 
піднебессі, по білих хмарах, і вони забриніли, як скрипка. Я тягнусь 
догори і сам собі не вірю: від зарічки знову над нашою хатою пролітають 
лебеді!» У цьому уривку дуже вдало підібрані епітети, порівняння і мета-
фори. Як неповторно сказано про білі хмари: «забриніли, як скрипка». 
Або візьмімо поетичне змалювання початку осені у повісті «Щедрий 
вечір». Як майстерно тут використано засіб уособлення: «Літо збігло, як 
день, і з невлежалого туману вийшов синьоокий, золоточубий вересень. 
Він причепив до свого бриля червоний з вологістю кетяг калини й нитку 
бабиного літа, заглянув до нашої школи, завзято вдарив у дзвін та й 
пішов поміж садами в степи крутити крила вітряків». У цих описах че-
рез підбір виразних художніх засобів чітко виражене і ставлення автора 
до описуваного.

Отже, художні засоби мови підсилюють виразність звучання літератур-
ного тексту, сприяють образному змалюванню картин людського життя і 
навколишньої дійсності, примушують нас глибше переживати зображене 
автором.
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«В душі я відчуваю безмежну відданість своєму краю. Там на все моє 
життя я відчув смак житнього хліба і джерельної води...» – написав відо-
мий український поет Микола Федорович Сингаївський.

Народився Микола Федорович у невеличкому українському селі Ша-
трище Коростенського району на Житомирщині в сім’ї хлібороба 12 листо-
пада 1936 року. Його покоління – діти війни, яка обпалила їхнє дитинство 
своїм смертельним подихом. А потім були важкі повоєнні роки.

З дитячих років полюбив чарівну красу Поліського краю з поезією його 
теплих лугів, синьоцвітних льонів і сивого жита, а також з поезією нелегкої 
селянської праці.

Ще малим був пастухом, і за плугом ходив, і прополював грядки, і 
скиртував солому – таким чином з дитинства прилучався до праці, пізнавав, 
чим пахне земля.

Після закінчення середньої школи навчався у Київському державному 
університеті, а в 1961 році закінчив навчання у Львівському університеті. 
Ще будучи студентом, позаштатно працював у редакції журналу «Ранок».

Друкуватися почав уже в шкільні роки у районній та обласній пресі. 
Його перші поетичні спроби підтримав М. Рильський, М. Стельмах.

З того часу вийшло 40 поетичних збірок М. Сингаївського, половина 
з них написані для дітей. В 1972 році М. Сингаївський за поетичні збірки 
«Вогнище» і «Поступ» був удостоєний звання лауреата премії імені 
М. Островсь кого, а в 1990 році він став лауреатом літературної премії імені 
Лесі Українки.

Животворним джерелом творчості М. Сингаївського є фольклор, народ-
на пісня. Ще з дитинства він записував пісні своєї матері, а одну з своїх 
збірок він назвав «Я родом з пісні». Багато його поезій, покладених на 
музику, співаються як народні пісні: «Синові в дорогу», «Тополина земля», 
«Ромашки», «Колискова матері», «Чорнобривці» та ін.

«Від серця поклонюсь...» 
Найдорожчими людьми для кожної людини є батько й мати. Материна 

любов, ласка, її незабутні очі, заповіти супроводжують нас все життя. Батько 
в наших спогадах залишається невтомним трудівником. Тож недаремно кожен 
із нас відчував себе молодим і всесильним доти, поки живі наші батьки.

Микола Сингаївський

(1936)
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Батьківське поле

Тихе батьківське поле
за поліським селом розляглось.
Все чекає когось,
не діждеться когось.
Чує кроки господаря,
чує дотик руки.
І засівом його
наливаються вщерть колоски.
Наливаються 
сонцем, вітрами, теплом,
споконвічним,
живим,
невмирущим зерном.
Раннє батьківське поле
змалку нам до роботи прийшлось.
Все чекає когось,
не діждеться когось.
Сіячеве дихання
воно чує щодня.
Той, хто потом зросив його,
той у поля рідня.
Той, хто слухав його 
від роси – до зорі – 
орачі, сіячі,
а в жнива – всі як є – жниварі.
Всі від поля,
від грудки землі, від зерна,
всіх об’єднує хліб
і турбота одна.
Давнє батьківське поле,
скільки поту за вік напилось.
Все чекає когось, 
не діждеться когось.
Хлібороб його потом не раз поливав,

сподівання душі,
мов добірне зерно,
у ріллю висівав.
І воно проростало,
бо в ньому, як іскра, жаріла душа,
і живого зернятка
не торкнулась посуха-іржа.
Хлібне батьківське поле
і мені пізнавать довелось.
Все чекає когось,
не діждеться когось.
Разом з батьком сюди
я хлопчиськом прийшов.
Скільки літ пролетіло, –
я сьогодні тут знов.
Батько якось надвечір, 
наче з поля, пішов із життя.
Відчуваю і досі
його думи-турботи,
його втрати-скорботи,
його зерна-чуття.
Щедре батьківське поле,
о, скільки знало ти грому і гроз.
Все чекає когось,
не діждеться когось.
Борозна залишилась –
аж за обрій, за хмари лягла.
Жайвір сіє проміння,
як умілий сіяч, з-під крила.
Тут мені, як і птиці, –
все знайоме у ріднім краю.
В борозні, у зерні, 

у колоссі
я батьківський слід пізнаю.

Від серця поклонюсь
Знову чую, мов співає мати,
долітає голос до зорі.
І мене виходять зустрічати
край дороги наші явори.
Сонце з небокраю
встало рано-рано.
Знову розмовляю
з вами, рідна мамо.

Ви співали дітям колискові,
ніжне серце сповнили добром.
Ви життя давали колоскові,
щоб налився соком і зерном.
Ваші материнські заповіти,
Як найперші на землі стежки,
Виростають роботящі діти 
і дарують пісню нам жінки.
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Заквітують, як весна, бажання,
я в тій пісні словом озовусь,
Матерям з найглибшим поважанням
Я від серця щиро поклонюсь.

Сонце з небокраю 
встало рано-рано.
Знову розмовляю
З вами, рідна мамо.

Думаємо і відповідаємо 

	 	Який	слід	залишив	на	землі	батько	ліричного	героя?
	 	Як	змальовано	образ	хлібороба,	його	єдність	з	рідною	землею	у	поезії	«Батьківське	поле»?
	 	Образно	передайте	картину	батьківського	поля,	яка	уявляється	ліричному	героєві.
	 	Як	автор	змалював	у	вірші	«Від	серця	поклонюсь...»	жінок	–	трудівниць?	Які	риси	їм	властиві?
	 	Знайдіть	у	вірші	образні	слова,	зокрема	порівняння	і	метафори,	через	які	змальовується	
роль	матері	у	людському	житті.

	 	Які	материнські	заповіти	згадує	автор	у	вірші?
	 	Визначте	основну	думку	вірша.	Як	виражена	у	ньому	синівська	любов	до	матері	 і	
рідної	землі?

Василь Симоненко

(1935–1963)

Він прожив лише 28 років. З них суто художній творчості були від-
дані переважно безсонні ночі останніх семи літ.

Василь Андрійович Симоненко народився 8 січня 1935 року в селі Бі-
ївці Лубенського району на Полтавщині в селянській родині.

Тяжкі роки випали на долю майбутнього поета. Дитинство його було 
напівголодним, напівсирітським. Хлопець виростав без батька. Мати тяжко 
працювала, заробляючи горьований шматок хліба. Допомагали дідусь та 
бабуся, які любили свого кмітливого внучка.

До школи була дорога неблизька – дев’ять кілометрів. Після закінчен-
ня середньої школи в Тарандинцях вступив на факультет журналістики 
Київського університету імені Т. Шевченка.

Після закінчения університетської науки В. Симоненко працював у 
редакціях газет «Черкаська правда», «Молодь Черкащини» і ін.

Перша книжка поезій В. Симоненка «Тиша і грім» побачила світ у 1962 
році, другу «Земне тяжіння» опубліковано в 1964 році, вже після смерті 
поета, яка сталася 13 грудня 1963 року. Поховано В. Симоненка в Черкасах. 
В наступні роки були опубліковані такі його збірки поезій: «Поезії» (1966), 
«Лебеді материнства» (1981), «Поезії» (1985), збірка новел «Вино з троянд», 
казки «Цар Плаксій та Лоскотон» і ін.
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«Не шкодуйте добра для людини...»
В. Симоненко назвав свій твір новелою. Справді, поет повідомляє про 

незвичайну життєву подію, несподівану розв’язку. В творі змальовано склад-
ні Івасеві переживання: дитина знає ласку тільки від матері. Він з усім 
згоден: «Хай би тато смикнув за вухо, хай загримав би раз чи два, – Все 
одно він би тата слухав і ловив би його слова».

– Та де ж він, той тато?
І Івась всерйоз повірив словам сусіда: «Ти пустуєш.., а тебе дома бать-

ко жде». Та це була брехня, підла, підступна – і тому хлоп’я сприйняло її 
як нелюдську кривду. Поет змальовує наївну дитячу помсту кривднику – з 
рогатки вибив шибку.

Кривда
(Новела)

У Івася немає тата.
Не питайте тільки чому.
Лиш від матері ласку знати
Довелося хлопчині цьому.
Він росте, як і інші діти.
І вистрибує, як усі.
Любить босим прогоготіти
По ранковій колючій росі.
Любить квіти на луках рвати,
Майструвати лука в лозі.
По городу галопом промчати
На обуреній, гнівній козі.
Але в грудях жаринка стука,
Є завітне в Івася одно –
Хоче він, щоб узяв за руку
І повів його тато в кіно.
Ну, нехай би смикнув за вухо,
Хай нагримав би раз чи два, –
Все одно він би тата слухав
І ловив би його слова...
Раз Івась на толоці грався,
Раптом глянув – сусіда йде.
– Ти пустуєш тута, – озвався, –
А тебе дома батько жде...

Біг Івасик, немов на свято,
І вибрикував, як лоша,
І, напевне, була у п’ятах
Пелюсткова його душа.
На порозі закляк винувато,
Але в хаті – мама сама.
– Дядько кажуть, приїхав тато,
Тільки чому ж його нема?...
Раптом стало Івасю стидно,
Раптом хлопець увесь поблід –
Догадався, чому єхидно
Захихикав сусіда вслід.
Він допізна сидів у коноплях,
Мов уперше вступив у гидь,
З оченят, від плачу промоклих,
Рукавом витирав блакить.
А вночі шугнув через грядку,
Де сусідів паркан стирчав,
Вибив шибку одну з рогатки
І додому спати помчав...
Бо ж немає тим іншої кари,
Хто дотепи свої в іржі
Заганяє бездумно в рани,
У болючі рани чужі...

Думаємо і відповідаємо

	 	Яке	враження	справила	на	вас	новела	«Кривда»?	Хто	з	героїв	викликає	у	вас	співчуття?
	 	Яким	зображений	Івась?	Яке	завітне	в	нього	було	бажання?
	 	Яку	кривду	заподіяв	хлопчикові	сусіда?	Чи	виправдовуєте	ви	помсту	Івася?
	 	Чому	новела	називається	«Кривда»?	Яка	основна	думка	новели?	

Сонце з небокраю 
встало рано-рано.
Знову розмовляю
З вами, рідна мамо.
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Попович Костянтин Федорович – молдовський та український літера-
турознавець і прозаїк. 

Народився 21 травня 1924 року в селі Романківці Чернівецької об-
ласті в Україні. Доктор філологічних наук, професор Академії наук Рес-
публіки Молдова, академік Академії наук Вищої Школи України, заслу-
жений діяч науки Республіки Молдова, учасник Другої світової війни. 
Член Спілки письменників Молдови і Національної спілки письменників 
України, автор монографічних досліджень: «Соціальні мотиви у поезії 
Емінеску» (російською мовою, 1963), «М. Емінеску. Життя і творчість» 
(1963). К. Попо вич брав участь у написанні та редагуванні чотирьох ви-
дань «Історії молдавської літератури», «Історії Молдови», «Історії Руму-
нії» і ін. 

К. Попович – автор перших у Молдові романів українською мовою – 
«Бентежний світанок» (1983), «Скривджені долі» (2001).

Роман «Бентежний світанок» охоплює невеликий відтинок часу – від 
Лютневої революції 1917 р. до Хотинського повстання в кінці січня 
1919 року. Герої роману потрапляють у безліч драматичних ситуацій, життя 
значної частини з них обривається трагічно. Такою була тогочасна бес-
сарабська дійсність. Вашій увазі пропонується уривок з роману.

Бентежний світанок
(Уривок)

VIII

Весь травень був дощовим. Тільки в останні дні небесна височінь за-
голубіла, засяяла. З приходом ясних днів поля густо зарябіли білими му-

V. Óêðà¿íñüêà ëiòåðàòóðà 
ðiäíîãî êðàþ

Костянтин Попович 

(1924–2010)
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жицькими сорочками і жіночими хустками. Селяни, мов ті шукачі скарбів, 
цілими днями копалися в землі.

Вже починала колоситися пшениця, потяглася вгору кукурудза, у до-
линах лягав у покоси шорсткий рогіз.

Ось вже який день працювали всією хатою і Хорошенюки. Закінчивши 
полоти зарослу бур’янами пшеницю на Чавунці, вони перейшли під ліс 
прашувати кукурудзу. В останній день на поле прийшов тільки Іван із 
старшою сестрою Улитою. Поки вона прашувала останні рядки, Іван взяв-
ся косити траву.

У кущах, вздовж межі, справляли прихід літа лісові птахи. Вони ви-
співували, перебиваючи один одного. В тон їм насвистувала коса, яку Іван 
звагом запускав у траву.

Безтурботні пташині співи, духмяні пахощі скошеної трави і легкий 
вітерець, який то причаїться десь у корчах, то розбіжиться, щоб знов кудись 
зникнути, навівали на Івана якийсь нестерпний сум.

Ось уже скоро два місяці, як ліг йому на серце важкий камінь, два 
місяці, як він не може знайти собі місця, заспокоїти розболену душу...

Паладія давно помітила неладне, але помовчувала. Та й Антон спосте-
ріг якусь переміну в хлопцеві, але теж не допитувався, а тільки покрикував, 
коли Іван, носячись у своїх думках, не чув, що йому говорять.

– Ти, мой, хлопче, вже скоро сам собі на ноги почнеш наступати, – 
сердився Антон. – Чого заворонився та не слухаєш, що тобі кажуть? За 
батогом забанував1?

Іван не перечив, мовчки відходив і робив своє діло. Сьогодні батька в 
полі не було, Іван дав волю важким думкам...

Клепав Іван косу без охоти, та й косив опісля – лиш би день до вечора. 
Вже сонце не так припікало, тіні ставали довшими, коли на прогалині за 
корчами промайнуло кілька жіночих хустин. Іван стрепенувся, кинув косу 
і перестрибнув через рівчак. Вийшовши з корчів, він загнув кінець сорочки 
і почав шукати гриби. Дивлячись під ноги, він ішов жінкам назустріч. Коли 
поміж густим гіллям майнуло обличчя Тасії, Іван здригнувся. Серце забило-
ся швидко-швидко, і він зупинився як вкопаний. За кілька кроків від нього 
завмерла Тасія. Ксеня з жінками пішла вперед. Іван ступив до Тасії.

– Добрий день, Тасю, – промовив він.
Тасія розгубилася, густо почервоніла, підвела повні здивування очі й 

відповіла:
– Дай, Боже, здоров’я.
Розмова не клеїлася. Вони дивилися один на одного й мовчали. 
– Кажуть, у тебе скоро весілля.
– Атож.
Іван розгубився і, не знаючи, що сказати, замовк, переминаючись з 

ноги на ногу. Тасія, потупивши очі, теребила якусь лісову квітку. Вони 
мовчали, аж поки зовсім близько не закувала зозуля. Мов навмисне, вона 
тільки дала про себе знати й одразу знялася і щезла в глибині лісу...

– Чому ж зі мною не пішла в танець?

1 Забанувти – тут:	засумувати.
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– Хіба ти не знаєш?
– Звідки мені знати?..
– Ти що, нічого не чув і нічого не знаєш?
– А що?
– Таж тато гадають, що твій підпалив нас!..
– Чому ж це твій батько думає, що мій тато підпалив вас?
– Ой, не питай, Іване. Тато кажуть, що всі біди в селі від твого батька 

і що, коли б не він, в селі був би спокій...
– У селі кажуть, що пожежа сталася тому, що ви попіл разом із жаром 

висипали під шопу.
– Не знаю, хто що каже, але мені батько заборонили з тобою танцюва-

ти і сказали, щоб твоєї ноги в нашій хаті не було.
– А ти й рада?
– Що ти таке говориш? Знав би, скільки я наплакалася. Тато казали: 

власними руками задушать мене, як дізнаються, що я десь з тобою стала 
на розмову...

Сонце сідало до обрію, різкі тіні зникли, а замість них крізь гущавину 
почали просочуватися сутінки. У повітрі повіяло лісовою вологістю, терп-
куватими пахощами трав...

Повертався Іван, не чуючи під ногами землі. Уже виходячи з лісу, він 
глянув у вічі величезному багряному сонцю, яке, повільно опускаючись за 
горб, розкидало м’яке золото променів. Біля межі на пеньку сиділа Улита, 
неподалік пасся їх стриножений кінь...

Іван сів поряд з Улитою і почав спостерігати, як день дає дорогу сутінкам, 
як хвилюється під вечірнім вітром озима пшениця, шелестить кукурудза, 
як серед ниви нахиляється батько, придивляючись до кукурудзи.

Повернувшись до межі, Антон таки не промовчав:
– Ну й косар! Кілька нещасних покосів і тих не зміг протягнути. Як же 

ти збираєшся жити, синку? Думаєш, весь вік батько на тебе буде горба гнути?
– Ранком докошу, не журіться.
– Та тут на тиждень вистачить, якщо якась нечиста сила буде тебе по 

лісі носити.
– То що, вже й до лісу не можна заглянути?
– Перше діло своє зроби, а тоді йди, куди забажиться.
– Кажу ж – завтра.
– На завтра знайдеться інша робота. Лишай косу і йдіть з Улитою до-

дому. Я тут ночуватиму. Нехай кінь напасеться добре.
Доки Іван з Улитою спускалися у долину, що вела до Чорного моста, 

Антон взявся докошувати. Сутінки гусли, вростали у темряву дерева. На 
полі не було нікого. Тільки проїхала підвода, навантажена травою, та 
попід готар проскакав хтось верхи. Птахи в лісі теж утихомирились, 
лише невгомонні солов’ї з настанням сутінків ще дужче розспівалися: то 
тьохкали, то дрібними переливами будили тишу, то заливалися протяж-
ним свистом...

Антон закинув косу на молодий явір, що простягнув свої гілки над ровом, 
і пішов поміж рядами кукурудзи збирати бур’яни. Коли зовсім стемніло, 
перевірив пута на коневі і пустив його пастися. Зібрану траву кинув на воза, 



305

накрив вереткою, поклав під голову опалку1 з соломою і накрився чугаїною. 
Довго лежав горілиць, прислухався, як недалеко пофиркував кінь, як без-
упинно сюрчать коники. Темінь важчала, ніч огортала безкраї поля. Небо 
було густо вкрите сизими кучерявими хмарами. Місяць раз від разу поринав 
у хмари, і тільки ясна пляма маячіла у недосяжній холодній височині.

Слідкуючи за дорогою, яку прокладав собі місяць, Антон довго не міг 
заснути. Важкі, як і його життя, думи приходили одна за одною. Він, влас-
не, й залишився на полі не стільки тому, щоб напасти коня та докосити, 
скільки задля того, щоб розібратися у своїх думках. З того часу, як наста-
ла свобода, з голови не виходила земля. «У хаті стільки ротів, а чим їх 
годувати? З м’ясниць хоч зуби складай на банти. Чи дадуть хоч трохи 
панської землі, – гадав Антон, – скільки часу минуло, як скинули царя, а 
що з того? Про землю ніхто нічого не каже. Підождіть, мовляв, прийде час. 
Але чи до терпіння тому, в кого кишки грають марш?»

Ці думки не давали Антонові спокою. З кожним днем він ставав якимсь 
злішим, за всяку дрібницю міг наговорити Бог знає що. Антон змушений 
був зізнатися, що надто часто почав прикрикувати на своїх домашніх. «Ось 
хоч би на хлопця чого так гримати? – подумав він. – Чого доброго зазнав 
він у житті, та й чи доведеться йому, бідолашному, ще з щастям зустріти-
ся?» Антонові хотілося з коренем вирвати з серця лють, але чи від нього 
залежало це, чи міг він наказати самому собі? Нерадісні думки роїлися в 
голові, хилило до сну. 

Прокинувся Антон від болю. Серце наче обірвалося, Антон похолов, у 
голові промайнула думка: смерть. Усе це тривало якусь мить. Антон ще раз 
сіпнув руку і спробував підвестися.

Гичка ступив крок назад і, ткнувши вилами в землю, наказав:
– Злазь із воза, розбійнику!
Антон, перекинувши ноги через полудрабок, взявся правою рукою за 

люшню, скочив, тут же ударом в груди звалив Гичку на землю і, далеко 
закидаючи праву ногу, побіг до явора. Гичка підвівся і пустився за ним. 
Антон уже вхопився за косу і шарпнув, але кісся відімкнулося, і коса за-
дзвеніла між гіллям. Розмахуючи кіссям, що лишилося в руках, Антон 
обіперся плечима до явора:

– Не підходь, не підходь, кажу!
Баранчук з палицею, на кінці якої була прикріплена величезна шуру-

ба від вісі військової кухні, а Житняк і Гичка з вилами підступили до 
нього з усіх боків.

– Кинь кісся, кривий бісе! – гримнув Гичка.
– А чорта лисого не хочеш? – і Антон, розмахнувшись, щосили вдарив 

Баранчука по лівій руці. Він ойкнув, а Гичка і Житняк наставили на Ан-
тона гострі зубці вил. Відступати Антону було нікуди – за спиною дерево, 
а по боках зблискували вила. Баранчук з усього розмаху вдарив Антона 
своєю палкою. Антон скрикнув від болю і, кульгаючи, побіг до лісу. Пере-
слідувачі не відставали. Гичка випередив Антона і, наставивши вила, 
приглушено крикнув:

1 Оплка	–	мішок.
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– Стій, бо приколю!
Важко дихаючи, Антон зупинився.
– Чого ви хочете від мене? – ледве переводячи подих, запитав він.
– Того, чого ти від нас хотів, душогубе, – відповів Житняк. – Шукав 

шибениці – шибеницю й маєш.
– Так ось як, вже й душу в бідного хочете відняти? Але нас повне село, 

а вас...
Антон не встиг закінчити, бо Баранчук штрикнув своєю палицею пря-

мо в рот. Похитнувшись, Антон випустив кісся і обома руками схопився за 
обличчя. Він відчув тільки, що язик без перешкод впирається в губи, рот 
наповнило щось солоне. А тим часом Гичка вдарив його вилами у праве 
стегно. Антон похитнувся. Всі троє накинулись на нього і почали місити 
ногами. Антон спочатку приглушено кричав, намагався вивернутися з-під 
ніг. Коли він уже майже не ворушився під ударами, Баранчук і Житняк 
відійшли вбік. Гичка вдарив ще кілька раз і теж відійшов.

Через деякий час Антон заворушився, став рачки і почав підводитися.
– Нехай, нехай, – промовив Гичка. – Нехай підводиться.
Хапаючись за стовбур гнучкого молодого дубка, Антон, підтягуючись, встав. 
– Ну як, ще тягне на чужу землю? – глумливо запитав Баранчук.
Антон мовчав.
– Дивіться на нього, він ще сердиться! – Баранчук щосили вдарив па-

лицею – в Антонових очах спалахнули яскраві, нестерпно пекучі вогники, 
і він схопився за голову.

– Досить з мене, мой, люди. Дайте хоч дітей вигодувати! – ледве ви-
мовив Антон.

– А червів хто буде годувати? – з люттю прошипів Баранчук.
– Ти ще смієш просити нас? – і Гичка підступив до Антона.
Окривавленою рукою Антон ухопився за білу сорочку Гички:
– Хай кров моя буде посвідком моєї смерті! Хай знають люди, хто мою 

душу запропастив...
Цієї хвилини сильно захропіла Антонова коняка, що паслася десь по-

руч. Нещасна тварина не знала, яка лиха година спіткала її господаря. 
Своїм хропінням вона на якусь мить примусила його ворогів насторожитись. 
Як тільки знову настала тиша, першим прийшов до пам’яті Гичка:

– Пора кінчати. Досить з ним панькатися.
І, наблизившись до Антона, вдарив його вилами по голові. 
Падаючи, Антон з останніх сил крикнув:
– Ну що ж, вбивайте, душогуби! Хай моя кров упаде на голови ваших 

дітей!
– Ви чуєте, він ще проклинає?
На ці слова Гички всі троє скочили до Антона. Били по чому попало, 

але болю Антон вже не відчував. Здавалось, хтось далеко б’є ногами по 
чомусь м’якому, чужому. Тільки думки ще то виринали, то обривалися. На 
якусь мить йому уявилося його життя.

 Лежав Антон на тому місці, де перед заходом сонця його син голубив 
доньку Житняка. І місяць, наче жахнувшись того, що сталося, зник у вирі 
темних, мов ворожа душа, хмар. 
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Думаємо і відповідаємо
	 	Коли	відбуваються	події,	описані	в	уривку?	Що	ви	знаєте	про	ці	часи?
	 	Назвіть	головних	персонажів	уривка.	Які	почуття	вони	викликають	у	вас?
	 	Розкажіть	про	життя	і	мрії	Антона	Хорошенюка.
	 	Чи	можна	виправдати	звірячу	розправу	над	бідняком-селянином?

Зінаїда Гурська

(1954)

Народилась Зінаїда Олександрівна Гурська в Україні, у Львові. Після 
закінчення Київського державного університету працювала заступником 
редактора в одній із місцевих газет (в нині мертвому місті Прип’яті) на 
Чорнобильській АЕС. Зараз мешкає в Кишиневі.

В 1993 році в Кишиневі вийшла її перша збірка «Колокол душі».

Кришталева чара
Якось раз Бог подарував Людині дивовижну чарівну Чару. Криштале-

ву чару... Людина ніколи раніше не бачила такої дивовижної багатогранної 
чарівної Чари. Варто було Людині доторкнутися кришталю, як він відгу-
кувався неповторною мелодією, яка наповнювала серце Людини невимовним 
теплом і ще чимось, що не мало назви...

Довгий час Людина слухала ту мелодію вранці й увечері, потім лише 
ввечері, а згодом все рідше і рідше згадувала про чарівну Чару. Людина 
звикла до її присутності і перестала звертати увагу на чарівний перелив 
граней і слухати дивовижну мелодію. А потім... Потім Людина почала по-
водитись з кришталевою Чарою навіть не як з фарфоровою, а з глиняною 
чашею. Черпала нею воду, коли її мучила спрага, поливала з неї квіти...

І ось одного разу необережним дотиком руки Людина зронила чарівну 
Чару, яка з болючим дзвоном розлетілася на безліч скалок. І тільки від не-
звичайного дзвону дивовижного кришталю Людина зрозуміла, яким рідкісним, 
дорогоцінним скарбом вона володіла. Та було пізно... Як відсвічували окремі 
грані Чари... Та то були лише скалки... І як не намагалася Людина склеїти 
грані чарівної Чари, вона вже не відгукувалася тим неповторним мелодійним 
дзвоном, який тішив серце Людини, а лише глухо стогнала...

Людина обійшла всі магазини в пошуках такої ж Чари, та жодна з по-
бачених не співала так мелодійно, як подарована Богом. Від горя Людина 
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втратила слух, і лише очі її були прикуті до чарівної Чари, зібраної зі скалок. 
На вигляд вона була така сама, лише не чутно було дивовижної мелодії... 
Чара не могла звучати, як раніше, а Людина не хотіла іншої мелодії.

Приголомшливий дзвін розбитого щастя, особливо, коли його не по-
вернути...

Думаємо і відповідаємо 

	 	Яке	враження	справив	на	вас	текст?	Про	що	в	ньому	розповідається?
	 	Що	таке	щастя?	Яким	бачиться	тобі	твоє	щастя?

Туга
Я хочу додому,
До рідних Карпат,
До біло-підсинених
Різьблених хат...

До синього неба,
До поля з хлібами.
І серце так стогне,
Так хоче до мами...

Думаємо і відповідаємо

	 	Чи	поділяєте	ви	думку	автора	про	те,	що	щасливою	людина	себе	відчуває	тільки	в	рід-
ному	краї ?
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Тлумачний словник
Агітція,	ї,	ж.	Громадська	й	політична	діяльність,	робота	серед	мас,	спрямована	

на	роз’яснення	політики	якої-небудь	партії	чи	громадської	організації.
Барльце, я, барило,	а,	с.	Невелика	посудина	для	рідини	(найчастіше	з	дерева)	з	

двома	днищами	і	опуклими	стінками,	стягнутими	обручами,	бочівка,	бочечка.
Бентжити,	жу,	жиш.	1.	Викликати	хвилювання,	тривогу;	хвилювати,	соромити.	

2.	Викликати	стан	замішання,	зніяковілості	в	кого-небудь.
Брошра,	и,	ж.	Невелика	книжка,	звичайно	в	м’якій	оправі.
Брутльний,	а,	е.	1.	Грубий,	жорстокий	(про	вдачу,	поводження	і	т.ін.),	хамський.	

2.	Великий,	сильний.
Вартувти,	ю,	єш.	Охороняти,	стерегти	кого-,	що-небудь.
Впростаний, а,	е.	1. Розправлений,	розпрямлений,	розігнутий,	витягнутий.	2.	Звіль-

нений.	
Врок, у,	ч.	1. юр. Рішення	суду	про	винність	чи	невинність	підсудного,	присуд,	

вердикт,	суд,	рішення,	ухвала.	2.	(перен.)	Категоричне	рішення,	оцінка	чогось,	
авторитетна	думка	про	щось.

Вівтр, вівтар. 1. У	давніх	народів	–	місце	для	жертвоприношень;	жертовник,	олтар.	
2.	Відокремлене	іконостасом	підвищення	в	церкві,	де	розташований	престол.

Відзва, и,	ж. Звернення,	заклик	уряду,	організації	або	окремої	особи	до	широких	
мас	населення;	прокламація,	послання.

Гарт, у,	ч. 1. Гартування.	2.	Стан	або	властивість,	набуті	гартуванням.	3.	пе	рен.	
Стійкість,	витривалість,	набуті	в	боротьбі	з	труднощами	або	в	процесі	трену-
вання,	незламність,	сила,	міць.

Горілць. Обличчям	догори;	протилежне	ниць,	навзнак,	навзнаки,	догоричерева,	
голічерева.

Гурт, ,	 і,	у,	ч. 1. Зібрання,	скупчення	людей	на	протилежність	одній	людині,	
група,	гурма,	ватага.	//	Сукупність	осіб,	об’єднаних	спільною	метою,	гро-
мада,	компанія,	колектив,	артіль.	2.	Стадо	великої	рогатої	худоби	або	інших	
свійських	тварин.

Дамклів меч	–	постійна	небезпека.
Деліктний, а,	е	1.	Ввічливий,	люб’язний,	завжди	готовий	виявити	увагу,	зробити	

послу	гу.	//	Витриманий,	пристойний.	2.	розм.	Який	має	приємний	вигляд;	
витонче	ний,	тендітний.	3.	Надто	кволий,	неміцний.	//	Який	легко	жується,	
пошкоджується.

Демокртія, ї,	ж.	Форма	управління,	політичний	лад,	при	якому	верховна	влада	
належить	народові.

Дтеп, у,	ч.	Кмітливий	влучний	вислів	із	сатиричним	або	жартівливим	відтінком,	жарт.
Дощовк, а,	ч. розм.	Верхній	легкий	непромокальний	одяг,	що	захищає	від	дощу.
Еволція,	ї,	ж.	Процес	зміни,	розвитку	кого-,	чого-небудь,	розвиток	(поступовий),	

процес	(поступових)	перетворень,	не	революція.
Живослом, розм. Всупереч	чиєму-небудь	бажанню;	насильне,	силою,	силоміць,	

гвалтом,	примусом.
Задкувти, ю,	єш.	1.	Іти,	лізти,	посуватися	задом	наперед.	2.	Відмовлятися	від	

сказаного,	задуманого.	3.	Іти	ззаду.
Затулти,	яю,	яєш. 1.	Закриваючи,	загороджуючи,	робити	невидним.	2.	Закри-

вати,	заслоняти.	3.	розм.	Складати,	стуляти.
Захлнний,	а,	е, діал.	Жадібний,	ненаситний,	хтивий,	ненажерливий.
Зврнення,	я,	с.	Сповіщення,	розпорядження,	заклик,	промова,	адресовані	наро-

дові,	колективу;	відозва.
Інтерв’, невідм.,	с. Призначена	для	опублікування	в	пресі,	передачі	по	радіо,	
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телебаченню	розмова	журналіста	з	політичним,	громадським	або	яким-небудь	
іншим	діячем;	прес-конференція.

Кваліфікція, ї,	ж.	1.	Ступінь	придатності,	підготовленості	до	якого-небудь	виду	
праці.	2.	Фах,	професія,	спеціальність.

Класчний, а,	е. Створений	класиком;	виняткового	значення,	зразковий.
Коленкр,	у,	ч.	Тонка	бавовняна,	дуже	проклеєна	одноколірна	тканина;	перкаль.
Кмплекс,	у,	ч.	Сукупність	предметів,	явищ,	дій,	властивостей,	що	становлять	

одне	ціле;	переплетення,	вузол.
Крок, рка, ч.	1.	Кора	коркового	дуба.	2.	Затичка	для	пляшки	та	ін.	посуду	з	

кори	такого	дерева.	3.	Те	саме,	що	підбор,	каблук.
Кострця, кістрця,	і,	ж.	Внутрішня	тверда	неволокниста	частина	стебел	прядивних	

рослин	(конопель,	льону	та	ін.),	що	залишається	у	вигляді	дрібних	колючих	
трісочок	під	час	попередньої	обробки	цих	рослин;	терміття.

Логчність,	і,	ж.	Правильність,	розумність	висновків,	закономірна	послідовність.
Мрище,	а,	с. Те,	що	привиділось,	уявилось,	приснилось.
Нрис, у,	ч. 1.	Оповідний,	художньо-публіцистичний	твір,	у	якому	автор	зображує	

підмічені	ним	у	житті	дійсні	факти,	події,	конкретних	людей;	стаття.	2.	Те,	що	
написане,	складене	попередньо,	в	загальних	рисах;	проект;	начерк.

Ншпорити,	рю,	риш,	розм.	Шукати,	заглядаючи	скрізь,	оглядаючи	все,	вишу-
кувати,	розшукувати,	мишкувати.

Нвечити, чу,	чиш.	1.	Псувати,	руйнувати,	знищувати	що-небудь.	2.	Катувати,	мучити	
кого-небудь,	знущатися,	глумитися	з	кого-небудь,	жорстоко	й	грубо	пово-
дитись.	3.	Подавати	щось	в	неправильній	формі,	спотворювати,	перекру	чувати.

Oгляд, у,	ч.	Стисле	повідомлення	про	ряд	подій,	явищ	та	ін.,	поєднаних	спільною	
темою.

Памфлт, а,	ч.	Публіцистичний	твір	сатиричного	характеру,	спрямований	проти	
якого-небудь	політичного	або	суспільного	явища	чи	окремої	особи;	сатира.

Пасивний, а,	е.	Неенергійний,	бездіяльний,	байдужий	до	навколишньої	дійності;	
інертний.	//	Позбавлений	активності,	діяльної	основи.

Псок, а,	ч.	Шкіряний	пояс,	ремінь.
Пахтти, хчу,	хтиш,	перен.	1.	Виділяти	багато	жару,тепла,	жахтіти,	пашіти.	2.	Дуже	

червоніти,	ставати	гарячим	від	приливу	крові,	пашіти;	хвилювання,	збудження.	
3.	перен.	Бути	розгарячілим,	рум’яним.

Прати, аю,	єш.	1.	Давати	лад,	порядок	чому-небудь.	//	Обробляти	землю,	
посіви.	2.	Доглядати	когось,	щось.

Потетерти,	іємо,	ієте,	розм.	Украй	розгубитися,	збентежитися	від	несповіданки,	
з	переляку	та	ін.,	втративши	здатність	міркувати,	рухатися	тощо;	отетеріти.

Прокламція,	ї,	ж.	Друкований	або	рукописний	агітаційний	листок	злободенного	
політичного	змісту;	листівка.

Пропагнда, и,	ж.	Поширення	і	постійне	та	детальне	роз’яснення	яких-небудь	ідей,	
поглядів,	знань;	агітація,	популяризація.

Репетувти, ую,	уєш,	розм.	Сильно	кричати,	зойкати.	//	Галасувати,	вигукувати,	
дерти	пельку,	кричати	не	своїм	голосом.

Репортж, у,	ч.	Інформація,	повідомлення,	розповідь	про	поточні	події,	що	публі-
куються	в	періодичній	пресі	або	транслюються	по	радіо	і	телебаченню.	//	
Жанр	газетно-журнальної	публіцистики.	

Самоповга, и,	ж.	Повага	до	самого	себе,	до	своєї	особи:	самопошана.
Саркофг, а,	ч. Оздоблена	труна	(звичайно	кам’яна);	невелика	гробниця,	а	також	

кам’яний	надгробок	(перев.	у	давніх	народів).
CНІД –	синдром	набутого	імунодефіциту.
Соцільний,	а,	е.	Пов’язаний	із	життям	і	стосунками	людей	у	суспільстві,	суспільний.
Сподівтися, юся,	єшся.	1.	Чекати	кого-,	що-небудь;	дожидати,	очікувати.	

2.	Розра	ховувати,	покладати	надію,	плекати	надію;	надіятися.
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Споконвку. З	найдавніших	часів,	здавна;	одвічно.
Спрга, и,	ж.	1.	Сильне	бажання	пити;	жага.	2.	перен.,	книжн.	Велике	бажання	

чого-не	будь,	прагнення	до	чогось.
Статт, і,	ж.	Науковий	або	публіцистичний	твір	невеликого	розміру	в	газеті,	

журналі;	публікація.
Стинти, аю,	аєш.	Стяти	і	зітнути.	Зрізувати,	відокремлювати	щось	від	чогось.	//	

Збивати	різким	ударом,	пострілом.	2.	перен.	Знищувати,	убивати.
Стратгія, ї,	ж.	Спосіб	дій,	лінія	поведінки	кого-небудь.
Трса, и,	ж. Дрібні	частинки	деревини,	що	залишаються	під	час	різання	її	пилкою.	
Тчка, и,	ж.	Довга	палиця,	жердина.
Фактогрфія, ї,	ж. Опис	фактів	без	аналізу,	узагальнення,	без	 її	художнього	

осмислення.
Фейлетн, у,	ч.	Невеликий	літературно-публіцистичний	твір,	у	якому	висміюються	

та	засуджуються	якісь	недоліки,	потворні	явища	суспільного	життя.
Фнкція, ї ї ,	ж.	кн.	1.	Робота	кого-,	чого-небудь,	обов’язок,	коло	діяльності.	

2.	Специфічна	діяльність	організму	людини,	тварин,	рослин,	їх	органів.
Холоднця,	ї,	ж. 1.	Спеціальна	посудина	з	холодною	водою,	льодом	для	охоло-

джування	рідини.	2.	Погріб.
Холп, а,	ч.	1.	У	Давній	Русі	–	підневільна	особа,	близька	за	суспільним	становищем	

до	раба,	пізніше	–	двірський	слуга,	кріпак.	2.	перен.	Той,	хто	схиляється,	
плазує	перед	ким-,	чим-небудь;	підніжок,	плазун,	низькопоклонник.

Црина, и,	ж.	1.	Околиця,	край	села.	2.	Місцевість	за	селом,	де	пастух	збирає	
худобу;	вигін,	пасовисько.	3.	Необроблене,	поросле	травами	поле.	4.	Сфера	
діяльності	людини;	ділянка,	галузь.

Чти, чат,	мн.	Сторожовий	загін	війська.	Стояти на чатах: а)	охороняти	щось,	
вартувати;	б)	бути	завжди	готовим	щось	відстоювати,	захищати.

Шахрй, я,	ч.	Хитра,	спритна	й	нечесна	в	своїх	учинках	людина;	хитрюга,	крутій,	
пройдисвіт.	//	Дрібний	злодій.

Ярм, ,	с.	1.	Упряж	для	робочої	рогатої	худоби.	2.	перен.	Гноблення	кого-не-
будь;	гніт,	утиск,	тягар,	кормига,	неволя.

Ятрти, тр,	ятрш.	1.	Спричиняти,	викликати	чим-небудь	біль,	подразнення	в	
рані,	хворому	місці.	2.	перен.	Необережними	словами,	діями,	спогадами	
змушувати	знову	відчувати,	переживати	щось	важке,	неприємне.

Словничок синонімів
Багатіти	–	багатішати,	збагачуватися,	розживатися,	заможніти.
Безмежний	–	безкраїй,	безкрайній,	безбережний,	неосяжний,	неозорий.
Будучина	(заст.)	–	майбутнє,	прийдешнє,	будущина.
Відчайдушно –	хоробро,	сміливо,	несамовито.
Влучити	–	попасти	в	ціль,	вцілити,	поцілити.
Втамувати	–	угамувати,	спинити,	стримати.
Гуртовий	–	спільний,	груповий,	колективний.
Живосилом	–	насильно,	силою,	силоміць,	примусом,	силопихом.
Запам’ятати	–	тримати	в	пам’яті,	закарбувати.
Затулити	–	закрити,	заслонити,	притулити.
Зачинити	(двері,	вікна)	–	прикрити,	причинити,	прихилити	(розм.).
Захланність	–	ненаситність,	жадібність,	скупердяйство	(розм.).
Зберегтися	–	врятуватися,	уціліти;	не	втратитися,	не	зруйнувати.
Оспівувати	–	славити,	прославляти,	вихваляти,	величати.
Репетувати	–	горланити,	галасувати,	лементувати,	гвалтувати,	гримати.
Рум’яніти	–	рожевіти,	багряніти,	багровіти,	шаріти[ся].
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Рухатися	–	пересуватися,	переміщуватися,	двигатися,	сватися.
Рясний	–	плідний,	густий,	розкішний,	гіллястий,	листатий.	//	Про	одяг:	широкий,	

пишний	(в	густих	зборках,	з	багатьма	складками).
Самоповага	–	самопошана,	самошановання,	гідність,	достойність.
Спкатися	(розм.)	–	збутися,	позбутися,	здихатися,	скараскатися.
Стисло	–	лаконічно,	небагатослівно,	коротко,	ляпідарно.
Холопство	–	кріпацтво,	холуйство,	покірливість,	низькопоклонність.
Ярмо	–	тягар,	ноша,	неволя,	гніт,	утиск.

Словничок літературних термінів

Фольклорні	жанри
Акростих –	вірш,	у	якому	перші	букви	рядків,	прочитані	згори	вниз,	утворюють	

слово	або	цілий	вислів.
Анекдот	–	стисле	гумористичне	оповідання	про	характерний	випадок	у	побуто-

вому	чи	сімейному	житті	з	несподіваним	і	дотепним	закінченням.
Байка –	усний	невеликий,	переважно	віршований	розповідний	алегоричний	твір	з	

повчальним	змістом.
Балада –	усний	невеликий	віршований	твір,	в	якому	зображені	героїчні	або	незви-

чайні	фантастичні	події	переважно	трагічного	характеру,	з	гострими	пережи-
ваннями	дійових	осіб.

Веснянка –	пісня,	що	співається	під	час	весняних	обрядів.
Дума –	великий	пісенно-розповідний	твір	переважно	героїчного	змісту.
Жанр –	вид	фольклорного	чи	літературного	твору.
Жартівлива пісня –	народна	пісня	з	жартівливим,	гумористичним	змістом.
Жнивна пісня	–	пісня,	що	виконується	під	час	жнив.
Загадка –	стислий,	часто	алегоричний	опис	предмета	чи	явища,	які	треба	відга-

дати,	виявляючи	кмітливість	і	розум.
Історична пісня	–	ліро-епічний	твір	героїчного	характеру	про	важливі	події	мину-

лого	та	відомих	історичних	осіб.
Казка –	оповідання	з	усталеною	побудовою	про	вигадані	та	фантастичні	поді ї.
Колискова –	пісня,	що	виконується	здебільшого	матір’ю	для	заколисування	дитини.
Коломийка	–	коротка	пісенька,	що	має	два	чотирнадцятискладові	рядки;	часто	

виконується	як	приспівка	до	танцю.
Колядка –	обрядова	величальна	пісня,	що	співалася	протягом	тижня	після	Різдва	

перед	Новим	роком.
Купальська пісня	–	обрядова	пісня,	що	виконувалась	на	свято	Івана	Купала.
Легенда –	народний	переказ	про	життя	якоїсь	особи	чи	незвичайну	подію,	опо-

витий	фантастикою,	казковістю.
Обрядова пісня	–	пісня,	що	виконувалась	під	час	народного	обряду	(дійства).
Переказ –	подібне	до	легенди	усне	оповідання	про	видатні	події	минулого,	але	

більш	достовірне.
Пісня –	невеликий	ліричний	вірш,	що	має	куплетну	побудову	і	виконується	співом.
Приказка –	близький	до	прислів’я	влучний,	афористичний,	іноді	римований	вислів	

без	повчального	змісту.
Прислів’я –	короткий	влучний,	часто	заримований	народний	вислів	повчального	

змісту.
Родинно-побутова лірична пісня –	народна	пісня	родинно-побутового	змісту,	в	

якій	виражені	глибокі	переживання	і	почуття.
Романс –	невеликий	ліричний	вірш	переважно	інтимного	характеру,	часто	покладе-
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ний	на	музику	для	сольного	співу	під	акомпанемент	гри	на	фортепіано,	гітарі	
чи	арфі.

Русальна пісня –	обрядова	пісня,	що	виконувалась	під	час	русалій	на	Зеленому	
тижні.

Суспільно-побутова пісня	–	народна	пісня	суспільно-побутового	змісту.
Щедрівка –	обрядова	величальна	пісня,	що	співалася	увечері	під	Новий	рік,	на	

Щедрий	вечір.

Художні особливості усної народної творчості
Алегорія –	змалювання	людей	в	образах	тварин,	рослин,	предметів,	явищ.
Внутрішнє римування –	римування	всередині	рядків,	що	надає	віршу	мелодійності.
Гіпербола –	надмірне	художнє	перебільшення	якихось	рис	людей,	ознак	пред-

метів	чи	явищ.
Гумор	–	доброзичливе	осміяння	часткових	вад	загалом	добрих	людей,	окремих	

смішних	рис	їхньої	поведінки	чи	зовнішнього	вигляду.
Діалог –	розмова	двох	чи	кількох	дійових	осіб	у	творі.
Епітет –	художнє	означення.
Заперечне порівняння –	порівняння,	виражене	через	заперечення.
Зачин	–	традиційний	початок	народних	дум,	казок.
Кінцівка –	традиційне	закінчення	народних	дум,	казок.
Метаморфоза –	перевтілення	людини	в	рослину,	тварину,	птаха.
Монолог	–	роздуми	персонажа	вголос,	розмова	з	самим	собою.
Пейзаж	–	змалювання	картин	природи	у	творі.
Персоніфікація –	те	ж,	що	й	уособлення:	зображення	предметів	чи	явищ	як	жи-

вих	істот.
Пестливі слова –	слова,	за	допомогою	яких	виявляємо	ласку,	любов	і	ніжність	у	

ставленні	до	когось.
Повтор	–	стилістична	фігура,	яка	полягає	у	повторенні	окремих	слів	чи	виразів	у	

творі,	щоб	звернути	на	них	особливу	увагу	читачів.
Порівняння –	художній	вислів,	у	якому	один	предмет	чи	явище	зіставляється	з	ін-

шим,	чимось	на	нього	схожим,	але	більш	яскравим.
Портрет –	опис	зовнішності	дійової	особи	в	творі.
Постійний епітет	–	стійке	образно-поетичне	означення	предмета	чи	явища,	що	

виділяє	якусь	характерну	рису	чи	ознаку;	найчастіше	вживається	у	фольклорі.
Протиставлення	–	художнє	зіставлення	у	творі	дійових	осіб	і	явищ.
Речитатив –	протяжне	проказування,	що	наближається	і	до	декламації,	і	до	співу.
Рима –	співзвучне	закінчення	рядків	у	вірші.
Римування	–	розташування	рим	у	віршованому	творі	(перехресне,	суміжне,	кіль-

цеве,	вільне).
Риторичне запитання –	запитання,	що	не	потребує	відповіді,	бо	висловлює	стверд-

ну	думку.
Символ –	предмет	чи	слово,	що	умовно	виражає	сутність	якогось	явища;	умов-

не	позначення	якогось	предмета,	поняття	чи	явища.
Тавтологія	–	поєднання	чи	повторення	тих	самих	або	близьких	за	значенням	слів;	

у	фольклорі	та	художній	літературі	вживається	з	метою	увиразнення	думки,	
посилення	враження.

Уособлення	–	те	ж,	що	й	персоніфікація:	зображення	предметів	чи	явищ	як	жи-
вих	істот.

Фольклор	(з	англ.	«народна	мудрість»)	–	усна	народна	творчість,	яка	має	такі	
особливості:	усність,	колективний	характер,	безіменність,	варіантність.
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