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Дорогий школярику!
Цей словничок ми уклали для тебе. Він допоможе 

засвоїти багато слів та словосполучень, з якими ти 
щоденно стикаєшся на уроках рідної мови та читан-
ня, під час виконання домашніх завдань.

За допомогою словника ти зможеш усвідомити 
значення багатьох слів-термінів, які часто вживають-
ся у підручниках¦ синоніми, антоніми, фразеологізми, 
орфоепія, імпровізація, фрагмент, сюжет тощо.

Словник підкаже тобі, як вимовляти малознайоме 
слово, який склад у ньому є наголошеним. Іноді бу-
ває, що слово можна вимовляти по-різному. В такому 
випадку в ньому вказано не один, а два наголоси, як, 
наприклад, у словах пœмšлка, зŠгŠдка.

Є чимало слів-термінів, під час вживання яких ви-
никає сумнів щодо відмінкових закінчень у родовому 
відмінку однини. І в цьому випадку словник прийде 
тобі на допомогу (напр., абонент, -а; алфавіт, -у; епі-
тет, -а; сюжет, -у). До рідко вживаних слів пода-
ються додаткові пояснення та приклади.

Ти, звичайно, знаєш, як користуватися словником. 
У цьому тобі допомагають власне знання алфавіту або 
ж алфавіт, поданий у словнику.

Зверни увагу на те, що означають умовні скорочення 
(незм., перен.) та знаки (//; ∆). Вони тобі обов’язково 
знадобляться під час роботи зі словником.

Бажаємо тобі успіхів!
Упорядники  



УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ ТА ЗНАКИ

// — для виділення відтінків у межах одного значення

∆ — для відокремлення термінологічних словосполучень

ж. — жіночий рід

мн. — множина

невідм. — невідмінюване слово

незм. — незмінне слово

перен. — переносне значення

с. — середній рід 
ч. — чоловічий рід
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Аа
абŒтка, -и, ж. 1. Сукупність літер якої-небудь мови, 

розміщених в установленому порядку; алфавіт, 
азбука. // За абет кою — за порядком букв (лі-
тер), прийнятим в абетці (в ал фавіті, в азбуці). 
У словниках слова розміщені за абеткою (за алфа-
вітом). 2. Книжка для навчання грамоти; буквар. 
Першокласники з цікавістю розглядали свою першу 
книж ку — абетку (буквар). 

абŒтковий, -а, -е. Прикм. до абŒтка; алфавітний. Сло-
ва в слов никах розміщені в абетковому порядку.

абзŠц, -у, ч. 1. Відступ управо перед початком ново-
го рядка для відмежування однієї частини тексту 
від іншої. Почати новий рядок з абзацу. 2. Части-
на тексту між такими двома відсту пами. У цьому 
оповіданні лише чотири абзаци. 

абонемŒнт, -а, ч. 1. Документ, що засвідчує право лю-
дини на користування (за плату або безкоштовно) 
книгами, телефо ном, місцем у театрі, на стадіоні 
тощо протягом визначеного часу. 2. Реєстрова 
абонентна картка читача-абонента. 

абонŒнт, -а, ч. Людина, яка користується абонементом. 
автобіограф¼чний твір. Твір, у якому письменник 

описує власне життя. Вірш Т. Шевченка “Мені 
тринадцятий мина ло” — автобіографічний. 

А
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автобіогрŠфія, -ї, ж. Опис основних подій із власно-
го життя. // Літературний жанр, головним геро-
єм якого є сам автор. 

автœграф, -а, ч. 1. Текст, написаний автором власно-
ручно. 2. Власноручний підпис, напис на книзі, 
фотографії тощо. 

автопортрŒт, -а, ч. Портрет людини, створений нею 
самою. Він любив малювати сам себе, зібрав чи-
мало автопортретів. 

Šвтор, -а, ч. Той, хто написав яку-небудь працю, твір; 
намалю вав картину; створив щось нове; спроек-
тував нову машину тощо. Автора цих поезій усі 
добре знають. Автор нової мо делі літака відомий 
в усьому світі.

Šвторське мœвлення. Текст, у якому автор безпосе-
редньо (від свого імені) характеризує зображува-
ні події та образи.

Šдрес, -а, ч. Письмове вітання кого-небудь з наго-
ди свята (дня народження, одержання нагороди, 
річниці якоїсь події тощо).

адрŒса, -и, ж. 1. Позначення місця проживання чи 
перебування кого-небудь або місцезнаходження 
чого-небудь. 2. Напис на конверті, пакунку і т. ін., 
що вказує на місце його призна чення й на одер-
жувача.

                   ∆ Помилитися адресою — звернутися не до того, до 
кого необхідно.

адресŠнт, -а, ч. Той, хто адресує, посилає кому-небудь 
лист, телеграму і т. ін; відправник. 

А
автобіогрŠфія
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адресŠт, -а, ч. Той, кому адресують, посилають лист, 
телеграму тощо; одержувач. 

адресувŠти, -ую, -уєш. 1. Надсилати (лист, телеграму 
тощо) на певну адресу. 2. Писати адресу. 

Šзбука, -и, ж. Див. абŒтка.
Šзбукœвники (від азбука). Своєрідні словники-

довідники, у яких статті з різних галузей знань 
розміщуються за алфавітом.

Šзбучний, -а, -е. 1. Прикм. до Šзбука; алфавітний; 
абетковий. 2. Усім добре відомий. Це стало вже 
азбучною істиною.

акварŒль, -і, ж. Короткі літературні твори, у яких 
безпосеред нє враження передається в тонких 
пластично-зорових обра зах, фрагментах; шліц, 
образок, етюд.

акров¼рш, -а, ч. Вірш, у якому перші літери рядків 
утворюють слово або речення; акростих. Напр.:

Гострий дзьобик тоненький, 
Одне вушко маленьке. 
Легко ниточку тягає — 
Красно шиє, вишиває, 
А в шкатулці спочиває.

аксіœма, -и, ж. Твердження, що приймається без до-
ведення.

акт, -у, ч. 1. Закінчена частина драматичного тво-
ру, завершена подією, яка зумовлює наступний 
розвиток сюжету. 2. -а, ч. Офіційний документ, 
протокол про який-небудь факт. 3. -а, ч. Уро-

А
акт
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чисті збори в навчальних закладах у зв’язку із 
закінчен ням навчального року.

актуŠльність худœжнього твœру. Відповідність твору 
потре бам і смакам читачів. Довершені художні 
твори, наповнені загальнолюдським змістом, збері-
гають актуальність для читачів різних епох. 

акцŒнт, -у, ч. Своєрідний характер вимови, властивий 
певній мові чи людині. Він говорив правильною 
українською мовою, без акценту. // Робити акцент 
на чомусь — підкреслювати яку-небудь думку, 
звертати особливу увагу на що-небудь; акценту-
вати увагу. 

алгорšтм, -у, ч. Детальний і зрозумілий опис послі-
довності (крок за кроком) виконання завдання. 
На уроках мови алго ритми найчастіше використо-
вують під час перевірки пра вильності написання. 

алегœрія, -ї, ж. Спосіб художнього відтворення ре-
альних осіб, явищ і предметів через образи тва-
рин. Алегорія найкраще виявляється в байках і 
сатиричних творах, де висміюється негідна по-
ведінка людей. Байки ´рунтуються на алегорії. 

алфŠв¼т, -у, ч. Див. АбŒтка.
алфŠв¼тний, -а, -е. Прикм. до алфŠв¼т. У книзі вміще-

но алфа вітний покажчик авторів. // Алфавітний 
порядок — той по рядок, за яким розміщені бук-
ви алфавіту. У словнику слова розміщені в алфа-
вітному порядку.

амŠторський теŠтр. Театр, у якому грають не профе-
сійні акто ри, а шанувальники сценічного мис-
тецтва. 

А
актуŠльність худœжнього твœру
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анŠліз, -у, ч. Розчленування чого-небудь на складові 
частини. Вико нати аналіз звукової будови слова. 
Аналіз художнього твору.

аналог¼чний, -а, -е. Дуже подібний, схожий. Аналогіч-
ний випа док стався зі мною і цього року: я знову 
заблукав у лісі.

аналœгія, -ї, ж. 1. Подібність, схожість у чому-небудь 
між предметами, явищами, поняттями. 2. Висно-
вок, зроблений на підставі схожості, подібності у 
чому-небудь предметів, явищ, понять. 3. Вплив 
одних елементів мови на інші, спорі днені з 
ними, у результаті чого менш впливові елементи 
змі нюються за зразком більш впливових.

анŠфора, -и, ж. Повторення тих самих звуків, слів, 
речень на початку двох або кількох суміжних 
рядків, строф, фраз, абза ців. Напр.: Чи я в лузі не 
калина була? Чи я в лузі не червона була?

анекдœт, -а, ч. 1. Коротка жартівлива (здебільшого 
вигадана) оповідь про яку-небудь смішну подію. 
Я люблю слухати анекдоти у виконанні таланови-
тих артистів. 2. Кумедний випадок, подія або 
пригода. 

анон¼м, -а, ч. 1. Автор листа або твору, який не на-
звав свого прізвища. 2. Лист або твір невідомого 
автора.

анотŠція, -ї, ж. Стисла характеристика змісту книги, 
статті тощо. Мою увагу привернула ця анотація. 

ансŠмбль, -ю, ч. Група співаків, музикантів або тан-
цюристів, що виступає як єдиний художній ко-

А
ансŠмбль
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лектив. Дитячий ансамбль “Сонечко” добре відо-
мий не тільки в Україні.

антитŒза, -и, ж. Протилежність, протиставлення. Ху-
дожній прийом у літературі, у народній творчос-
ті, який полягає в тому, що зіставляються проти-
лежні явища: правда і кривда; добро і зло; високо і 
низько (Хто високо літає, той низько падає).

антšчний, -а, -е. Стосується давньогрецької або дав-
ньоримської культури, мистецтва, суспільного 
ладу і т. ін. Античні вази надзвичайно гарні.

антолœгія, -ї, ж. Збірка творів (переважно віршів) 
того ж жанру чи літературного періоду, але різ-
них авторів. Було б цікаво створити антологію 
віршів, написаних дітьми. 

антœніми, -ів, мн. (одн. антœнім, -а, ч.). Пари слів із 
протилеж ним значенням. Напр.: довгий — короткий, 
веселий — сум ний, далеко — близько, радість — сум, 
проза — поезія.

антонім¼чний, -а, -е. Прикм. до антœнім; протилежний 
за зна ченням. Назвати антонімічні пари слів. 

         ∆ Антонімічне значення — протилежне значення. 
Слово високий є антонімом до слова низький, а 
невисокий не є ан тонімом, а лише має антоніміч-
не значення.

антрŠкт, -у, ч. 1. Перерва між діями вистави, між від-
ділами концерту. 2. Перерва під час якої-небудь 
дії, у роботі тощо.

апарŠт кнšги. Додаткові тексти, що включають у 
книгу поряд з основними для допомоги читаче-
ві: додатки, анотації, списки літератури тощо.

А
антитŒза
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аплікŠція, -ї, ж. Введення в літературний текст цитат 
(при слів’їв, приказок, афоризмів тощо) часто в 
зміненому вигля ді, однак вони не викликають 
сумніву в тому, кому вони на лежать, навіть якщо 
немає прямих посилань.

апогŒй, -ю, ч. Найвищий ступінь розвитку, творчості, 
слави. У художньому творі — найгостріший мо-
мент розвитку сюже тної лінії, кульмінація.

апœстрœф, -а, ч. Знак у вигляді коми, який пишуть 
вгорі після букви на позначення твердої вимови 
відповідного приголос ного звука перед я, ю, є, ї. 
Напр.: м’яч, п’ятірка, в’юн, з’ізд, б’є, бур’ян, Лук’ян. 
// Апостроф використовують і для позна чення 
пропущеного голосного. Напр.: До ’дної ями.

аргœ, невідм. Різновид мови певної групи людей, у 
якій є слова і вирази, незрозумілі для сторонніх; 
жаргон. Кілька людей розмовляли між собою арго, 
чим викликали підозру в пере хожих.

артикул'яція, -ї, ж. Робота мовних органів, спрямо-
вана на вимовляння звука; положення мовних 
органів під час вимо ви звука. Правильно артику-
люйте звук о!

арха¾зм, -у, ч. Застаріле слово, мовний вираз, форма 
слова, що вийшли з ужитку. Архаїзми присутні в 
усіх видах і жанрах української літератури.

асиміл'яція, -ї, ж. Уподібнення; протилежне — ди-
симіляція. Уподібнення одних звуків до інших. 
Під час вимови слова сміється відбувається аси-
міляція (уподібнення) звуків, тому вимовляємо його 
сміє[ц’ц’]а. 

А
асиміл'яція
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аудіювŠння, -я, с. Сприйняття та усвідомлення по-
чутого. Під час аудіювання учні повинні уважно 
слухати, запитувати, коли щось незрозуміло, щоб 
усвідомити зміст прослуханого тексту. 

Šфікс, -а, ч. Частина слова, яка має певне граматичне 
значення і вносить зміну у зміст кореня. Основні 
типи афіксів — суфікси й префікси. У слові пере-
писка є два афікси: префікс  пере- і суфікс -к-.

афорšзм, -у, ч. Короткий влучний вислів, глибока 
думка, пере дана стисло. Напр.: Мовчання — зо-
лото.

Бб
багатознŠчний, -а, -е. Який має кілька або багато зна-

чень. Слово летить є багатозначним: у реченні 
Журавель ле тить воно має пряме значення, а в 
реченні Думками ле тить десь далеко-далеко — пе-
реносне.

багатомœвний, -а, -е; кількамовний, поліглот. 1. Той, 
хто спілку ється багатьма мовами (видається 
кількома мовами). Багатомовний натовп, у яко-
му можна розпізнати представників майже усіх 
країн Європи та Азії. “Кобзар” став багатомов-
ною книгою. 2. Той, хто любить багато говорити. 
Чоловік був таким багатомовним, що вже втомив 
усіх присутніх на зборах.

Б
аудіювŠння
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багатоскладœвий, -а, -е. Який складається з кількох 
(багатьох) складів. Напр.: попереписувати, бага-
топелюстковий.

багатосл¼вний, -а, -е. Який містить (уживає) багато 
слів. Бага тослівне пояснення не завжди є зрозумі-
лим.

бŠйка, -и, ж. 1. Невеликий віршований твір повчаль-
ного алего ричного змісту. Байки Леоніда Глібова 
цікаві й повчальні. 2. Вигадка, розповідь про те, 
чого насправді не було, не мо же бути. Я не вірю 
в ці байки!

байкŠр, -я, ч. Той, хто пише байки. Є. Гребінка — ві-
домий український байкар.

балŠда, -и, ж. Віршований твір на героїчну, леген-
дарну або казкову тему.

безвідрšвний, -а, -е. Той, який відбувається безпе-
рервно, постійно.

         ∆ безвідривне письмо — плавний перехід від однієї 
букви до іншої під час написання слова. 

белетрšстика, -и, ж. Художня література, переважно 
романи, повісті та оповідання.

бŒсіда, -и, ж. 1. Розмова з ким-небудь. 2. Повідомлен-
ня на яку-небудь тему з наступним обміном 
думками; співбесіда. Учитель проводить з учнями 
цікаві бесіди на різні теми. 3. діал. Мова, мовлен-
ня. Йому аж бесіду відібрало! 

бестсŒлер, -а, ч. Книга, що видається великим накла-
дом з ура хуванням читацького попиту та комер-
ційних інтересів. 

Б
бестсŒлер
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билšна, -и, ж. Народна епічна (розповідна) пісня про 
богатирів та їх подвиги.

билšця, -і, ж. Коротке усне оповідання про те, що 
нібито ста лось насправді; бувальщина.

бібліогрŠфія, -ї, ж. 1. Науковий, систематизований 
опис книг та інших видань. // Список літерату-
ри (книжок і статей) на яку-небудь тему. 2. На-
ука про способи систематизованого опису й об-
ліку складання (списків) книг та інших видань.  
3. Відділ журналу або газети, у якому публікують 
списки нових видань, анотації до них та рецензії 
на книжки. 

бібліотŒка, -и, ж. Книгозбірня, книгосховище. За-
клад, у якому зберігаються й видаються для чи-
тання книги, журнали тощо.

біограф¼чні твœри. Твори, написані про видатних лю-
дей (письменників, художників, учених, спортс-
менів і т. ін.). Робота над біографічними творами 
дуже відповідальна.

біогрŠфія, -ї, ж. Опис чийого-небудь життя і діяль-
ності, життєпис. Українська пісня – це геніальна 
поетична біографія українського народу 

(О. Довженко).
брошŸра, -и, ж. Друкований твір обсягом не менше  

5 і не біль ше 48 сторінок. 
бувŠльщина, -и, ж. Див: билšця.
будœва, -и, ж. Розміщення, взаємне розташування 

складових частин чого-небудь. 

Б
билšна



15

      ∆ Будова слова звукова. Порядок розташування 
звуків у слові: земля — [земл’Š].

       ∆ Будова слова морфемна. Розташування частин 
слова (мор фем) у певному порядку: префікс — 
корінь — суфікс — закін чення (прекрасний); ко-
рінь — суфікс — закінчення (літній). 

       ∆ Будова речення: складові частини простого ре-
чення: під мет, присудок, другорядні члени. 

        ∆ Будова тексту: складові частини тексту: зачин, 
основна частина, кінцівка. 

буквосполŸчення, -я, с. Сполучення букв у слові.  
У слові дзві нок буквосполучення дз позначає один 
звук. 

бурлŒск, -у, ч. Жартівливе змалювання в зниженому, 
паро дійному тоні тем і образів, про які звичайно 
прийнято го ворити поважно. 

бутафœрія, -ї, ж. 1. Копії справжніх речей (меблів, 
зброї, посу ду), зроблені для облаштування сцени. 
2. перен. Щось пока зне, несправжнє як елемент 
сатиричного зображення в сати ричному творі.

 

Б
бутафœрія
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Вв
варіŠнт, -а, ч. Видозміна, різновид чого-небудь. Під 

час кон трольної роботи діти виконували три варі-
анти завдання.

варіювŠти, -юю, -юєш. Робити або говорити одне й те 
ж по-різному. Він прекрасно володіє мовою, тому 
легко варіює будь-яку висловлену думку, щоб вона 
була зрозумілою кож ному, хто його слухає.

вертŒп, -у, ч. Старовинний пересувний ляльковий те-
атр, де ставили релігійні та світські п’єси. Вер-
теп зберігся на свято Різдва, переважно в західних 
землях України.

весн'янка, -и, ж. Хорова народно-обрядова пісня, у 
якій оспіву ється пробудження природи, кохан-
ня, надії на врожай і т. ін.

взірŒць, -я, ч. Зразок виконання якого-небудь завдан-
ня. Школярі часто виконують навчальні завдання 
за взірцем.

вибіркœвий, -а, -е. Не загальний, а частковий; який 
вибирається. Третьокласники писали вибірковий 
диктант. Вони з прослуханого тексту вибирали й 
записували лише іменники.

вšгук, -у, ч. Поклик, у-, ч. Оклик, -у, ч. 1. Голосно 
вигукнуте слово. 2. Незмінна частина мови, яка 
служить для виявлення почуттів, спонукання до 
дії чи звуконаслідування (Ого! Ух! Ох! Ой!).

В
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вид -у, ч. Граматична категорія, яка характеризує 
дію і стан предмета з погляду їх тривалості, за-
вершеності чи незавершеності. З цього погляду  
в українській мові розрізняють дієслова двох ви-
дів — доконаного, які відповідають на питання 
що зробити? (написати), і недоконаного, які від-
повідають на питання що робити? (писати).

видŠння, -я, с. Окремий друкований твір, виданий у 
світ. // Те, що періодично видається під тією ж 
назвою (газета, журнал, періодична преса). 

вимœва, -и, ж. Спосіб вимовляння слів, окремих зву-
ків. Чіткість вимови сприяє взаєморозумінню. 

вšраз, -у, ч. Вислів, фраза. Він чув цей вираз від бать-
ка (М. Коцюбинський).

       ∆ КрилŠтий вšраз — те саме, що крилŠті словŠ, 
крилŠтий вšслів — влучний вислів літературного 
походження, що стисло, влучно й образно пере-
дає думку й став загальновживаним.

вирŠзний, -а, -е. Чіткий, розбірливий, зрозумілий. 
Петро вира зно висловлював свої думки. Він і писав 
дуже виразно. 

вšслів, -лову, ч. Сполучення слів, що виражає закін-
чену думку або  становить  певну  єдність;   фра-
за,  мовний  зворот. // Твердження, передане 
небагатьма влучними словами. За висловом відо-
мого поета, у житті завжди треба поєдну вати 
красиве й корисне. 

вислœвлювання, -я, с. Конкретна мовленнєва одини-
ця, яка характеризується комунікативною спря-

В
вислœвлювання
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мованістю, інтона ційним оформленням і ситуа-
тивним значенням. Висловлю вання й речення 
часто не збігаються за обсягом. Висловлю вання 
може складатися з кількох речень. 

вислœвлювати. Передавати словами власні думки, по-
чуття, захоплення тощо; виражати їх у той чи 
інший спосіб. Іноді хочеться висловити почуття 
танцем або малюнком. 

вšсновок, -вку, ч. Остаточна думка про що-небудь, 
підсумок, зроблений на основі спостережень, 
міркувань; результат. Зробити висновок про основну 
думку твору. 

вистŠва, -и, ж. Сценічне видовище; спектакль. Ви-
става “Наталка Полтавка” завжди користуєть-
ся успіхом у глядачів. 

відм¼на, -и, ж. Група іменників, які мають спільну 
систему відмінкових закінчень. В українській 
мові є чотири відміни іменників – I, II, III, IV.

відмінкœве зак¼нчення. Змінна частина слова, яка до-
дається до його основи і служить для зв’язку з 
іншими словами в ре ченні або словосполученні. 
У словосполученні зеленої трави прикметник зе-
леної має відмінкове закінчення -ої, іменник травš — 
-и.

відм¼нювати, -юю, -юєш. Змінювати закінчення сло-
ва за відмі нками (як в іменниках, прикметниках, 
займенниках, числів никах) або за особами (як у 
дієсловах). Він уміє правильно відмінювати чис-
лівники.

В
вислœвлювати



19

відновšти. 1. Надати попереднього вигляду. Потріб-
но віднови ти деформований текст. 2. Відтворити 
в пам’яті; пригада ти. Було важко відтворити в 
пам’яті призабутий вірш.

відображŠти; відобразšти; відобрŠжувати. Показува-
ти (зма льовувати) кого-небудь або що-небудь за 
допомогою слова чи висловлювання, інших за-
собів. Портрет матері Іванко відобразив у своєму 
творі.

в¼льне читŠння. Рівне (розмірене) читання з плавним 
перехо дом від слова до слова, від речення до ре-
чення; плавне чи тання; вправне читання. Хлоп-
чик читав вільно, вправно і дуже виразно.

в¼льний вірш. Вірш, рядки якого хоч і не мають одна-
кової довжини, але характеризуються римуван-
ням. Вільний вірш приваблює невимушеною, тра-
диційною будовою речень.

вінь½тка, -и, ж. Прикраса у вигляді невеличкого ма-
люнка на початку або в кінці книжки, візерунок 
в альбомі.

вірш, -а, ч. Невеликий поетичний твір, у якому є ритм 
і (найчас тіше) рима. Перший свій вірш Леся Укра-
їнка надрукувала ще в дитячі роки.

віршомŠз, -а, ч. Бездарний поет.
вітŠння, -я, с. Усне або письмове поздоровлення чи 

побажання здоров’я, успіхів і т. ін.
влŠсна нŠзва. Слово або словосполучення, що є окре-

мою на звою кого-небудь або чого-небудь. Мико-
ла проживає у селі Зелена Балка.

В
влŠсна нŠзва
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внŸтрішнє мœвлення. Особлива система думання, за 
якої в мозку виникають сигнали, відмінні від 
сигналів зовнішнього мовлення. Внутрішнє мов-
лення беззвучне і максимально стисле (майже без 
слів).

водев¼ль, -я, ч. П’єса комедійного змісту, у якій діа-
логи чергу ються з піснями й танцями. Водевіль 
триває тільки один акт і має анекдотичний сю-
жет.

вступ, -у, ч. 1. Початкова частина тексту, статті, 
книжки, роз міщена перед основним викладом. 
Вступ уже написаний, тепер можна братися до 
основної частини. 2. Зачин у не великому тексті. 
Діти прочитали вступ.

Гг
га¾вка, -и, ж. Українська народна обрядова пісня; 

веснянка, гагілка (гаївка).
гŒній, -я, ч. Особа винятково талановита, творчо об-

дарована; талант з талантів.
герб, -а, ч. Символічний знак держави, міста. Тризуб — 

Герб України.
герœй, -я, ч. 1. Видатна своїми здібностями і діяльніс-

тю людина, яка виявляє відвагу, самовідданість і 
хоробрість. 2. Людина, яка втілює основні риси 
певного оточення, часу, певної епо хи. 3. Головна 

Г
внŸтрішнє мовлення
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дійова особа літературного твору. Герой казки 
Котигорошко подолав Змія. 4. Особа, яка чим-
небудь від значилася, привернула до себе увагу.

гімн, -у, ч. 1. Урочиста пісня, що стала символом 
держави. Уро чисто прозвучав на честь перемож-
ців Гімн України. 2. Урочиста хвалебна пісня або 
музичний твір на честь кого-небудь або чого-
небудь. Я співаю гімн тобі, моя рідна країно!

гіпŒрбола, -и, ж. Художнє перебільшення з метою 
посилення виразності. Письменники часто вда-
ються до гіперболи, щоб підкреслити якусь дуже 
важливу рису персонажа чи зо браженої події. 

глухšй прšголосний звук. Приголосний, який вимов-
ляється без участі голосу; протилежне — дзвін-
кий. Звуки к, п, т, ф, х, с, ш, ч, ц є глухими.

говор¼ння, -я, с. Один із чотирьох видів мовленнє-
вої діяльності (говоріння, аудіювання, письмо, 
читання); перехід внутріш нього мовлення у зву-
кове (акустичне). Результат говорін ня — це усне 
висловлювання.

головнŒ слœво. Див. СловосполŸчення.
головнšй, -а, -е. Найважливіший, основний, суттє-

вий.
       ∆ Головне речення — це таке, що має при собі за-

лежні, під рядні речення.
     ∆ Головні члени речення — це ті, що складають 

основу ре чення (підмет і присудок).
головолœмка, -и, ж. Складна загадка або задача, для 

розв’язання якої потрібна неабияка кмітливість. 

Г
головолœмка
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Миколка — дуже розумний хлопчик, будь-яку голо-
воломку розв’яже.

голоснšй, -а, -е. Який сильно звучить, добре чутний; 
гучний. 

        ∆ Голосне читання — читання вголос.
      ∆ Голосний звук — звук, який утворюється при 

вільному про ходженні повітря з легенів через 
ротову порожнину. В україн ській звуковій системі 
є 6 голосних і 44 приголосних звуки.

грамŠтика, -и, ж. 1. Мовознавча наука, що вивчає бу-
дову мови, тобто будову й форми слова, речення 
і словосполу чення. // Навчальний предмет цієї 
науки. Без граматики не вивчиш і математики. 
// Підручник із цього навчального предмета.  
2. Будова і форми слова, речення чи словосполу-
чення певної мови або групи мов; орфографія. 
Вона доскона ло знає українську граматику.

граматšчна оснœва рŒчення. Головні члени речення 
(підмет і присудок); основа речення.

граматšчна пœмšлка. Помилка у правописі слів, у 
зв’язках між словами. У словосполученні “велика 
собака” є граматична помилка: правильно було б 
сказати “великий собака”. 

граматšчне числœ слœва. Однина чи множина. Слово 
двері не вживають в однині, а молодь — у множині. 

граматšчний рœзб¼р. Один з видів мовного розбору, 
за якого визначають граматичну будову й форму 
слова чи дають за гальну характеристику речен-
ня, його частин або членів ре чення. Граматичний 
розбір службових слів коротший, ніж самостійних.

Г
голоснšй
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грŠмота, -и, ж. 1. Уміння читати і писати. //Освіта.// 
Елементарні початкові відомості з якої-небудь 
галузі знань. 2. Офіційний письмовий документ; 
лист охоронний; лист дарчий.//Документ, яким 
нагороджують за успіхи у навчанні, праці і т. ін.

грŠфіка, -и, ж. Письмові чи друковані знаки, що по-
значають звуки мови, інтонацію тощо; зображен-
ня живої (звукової) мови письмовими знаками. 
// Розділ науки про письмові або друковані зна-
ки, літери. Українська графіка поповнилася двома 
літерами: Ґ, ґ.

        ∆ Графічна навичка — уміння правильно записа-
ти почуте або прочитане слово.

гŸмор, -у, ч. 1. Доброзичливо-глузливе ставлення до 
чого-небудь, спрямоване на викриття недолі-
ків; уміння щось зо бразити в смішному вигляді.  
У його розповіді багато гумо ру. 2. Художній при-
йом у творах літератури, заснований на зобра-
женні чого-небудь у комічному вигляді, а також 
твір літератури або мистецтва, що використовує 
цей прийом. Гу мор у народній творчості посідає 
значне місце.

гуморŒска, -и, ж. Невеликий художній твір, пройня-
тий гумо ром. Гуморески П. Глазового популярні й 
сьогодні.

гуморšст, -а, ч. Автор або виконавець гумористичних 
творів. Гуморист Євген Дудар не тільки пише пре-
красні гуморис тичні твори, але й майстерно озву-
чує їх.

гумористšчний вірш. Див. гŸмор.

Г
гумористšчний вірш
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гучнšй, -а, -е. Який дзвінко лунає, якого далеко чути; 
дзвінкий, голосний. Гучний голос диктора повідо-
мив про найважли віші події дня.

Дд
декламŠтор, -а, ч. Той, хто прилюдно читає вірші. 

Для декла матора важливо правильно вимовляти 
звуки. 

декламувŠти, -ую, -уєш. Виразно читати вірші. Необ-
хідно розвивати вміння гарно декламувати. 

держŠвна мœва. Мова, якою користуються громадяни 
держави як основною, офіційною, у державних 
установах, навчаль них закладах, у сфері вироб-
ництва, спорту та ін. Усі грома дяни держави по-
винні володіти її державною мовою. 

детŠльний, -а, -е. Той, який відтворює всі подроби-
ці; доклад ний, вичерпний. Учень склав детальний 
опис тварини. 

      ∆ Детальний (докладний) переказ — усний або 
письмовий переказ, що якнайповніше передає 
зміст прочитаного або прослуханого тексту. 

детектšв, -у, ч. 1. Літературний твір або кінофільм, 
присвяче ний розкриттю певної таємниці, як 
правило, пов’язаної зі злочином. Я втомився від 

Д
гучнšй
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читання детективів. 2. Сищик. Детектив став 
героєм цього твору. 

деф¼с, -а, ч. Коротка риска, яка сполучає слова або 
їх основи в одне ціле. // Знак переносу частини 
слова з одного рядка в інший. Слово “мати-й-
мачуха” пишемо через два дефіси. 

деформœваний текст. 1. Текст, у якому з певною на-
вчальною метою змінено порядок розташуван-
ня речень або абзаців, вилучено розділові знаки 
тощо. Протилежне йому — відно влений текст. 

диктŠнт, -у, ч.
      ∆ Диктант зоровий. Вид орфографічних вправ, 

які розви вають орфографічну зіркість, зорову 
пам’ять і увагу. Запи саний на дошці текст (слова, 
речення) учні читають, аналі зують, потім напи-
сане витирають, а школярі занотовують текст з 
пам’яті.

     ∆ Диктант слуховий. Граматико-орфографічна 
вправа, під час якої учні записують продиктова-
ний учителем текст. Ос новним завданням слу-
хового диктанту є орфографічне, іноді й грама-
тичне чи інше завдання (підкреслити граматичні 
фо рми, дібрати синоніми, тощо).

      ∆ Диктант вільний. Близьке до переказу відтво-
рення уч нями змісту почутого тексту, а не до-
слівний його запис. Від бувається читання тек-
сту, коротка бесіда за змістом, а потім учитель 
читає кілька речень або абзац, а учні запи сують 
так, як запам’ятали.

Д
диктŠнт
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      ∆ Диктант творчий. Різновид вільного диктан-
ту, за якого вчитель читає текст з виучувани-
ми орфограмами. Учні запису ють текст так, як 
запам’ятали, але з обов’язковим викорис танням 
слів з орфограмами, а речення будують по-
своєму. 

       ∆ Диктант вибірковий. Вид слухового або зо-
рового дикта нту. Записують не весь прослуханий 
текст, а лише слова, словосполучення з орфогра-
мами на виучуване правило. 

дšктор, -а, ч. Працівник радіо або телебачення, який 
читає (озвучує) текст перед мікрофоном. Слуха-
чам подобаються диктори з приємним голосом і 
виразною дикцією.

дšкція, -ії, ж. Чітка, виразна вимова звуків, звуко-
сполучень, складів, слів. В актора повинна бути 
бездоганна дикція.

дискŸсія, -ї, ж. 1. Докладне прилюдне обговорення 
якого-небудь питання. 2. перен. Спір, суперечка 
окремих осіб. Школярі ве дуть дискусію про від-
значення Міжнародного дня рідної мови. 

диференційœвані завдŠння. Завдання, розподілені між 
окре мими невеликими групами учнів класу відпо-
відно до їхніх навчальних можливостей та інтересів. 
Двоє учнів отримали диференційовані завдання. 

дифірŠмб, -а, ч. Перебільшена похвала; хвальба; ви-
хваляння, прославляння.

діалŒкт, -у, ч. Різновид мови, поширений у певній 
місцевості; говірка.

Д
дšктор
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        ∆ Діалектні слова — слова, які використовуються 
в певно му діалекті, говірці. У літературній мові їх 
вживають спеціа льно, з певною метою. Надмірне 
насичення твору діалект ними словами ускладнює 
сприймання його змісту.

діалœг, -у, ч. Розмова між двома особами. // Частина 
літератур ного твору, яка передає розмову двох 
осіб. // Літературний твір, написаний у фор-
мі бесіди. В українській літературі жанр діалогу 
майстерно використав Г. Сковорода.

діаф¼льм, -у, ч. Фотографічні знімки на кіноплівці, 
об’єднані  спільною темою, для показу на екра-
ні. Діти полюбляють переглядати діафільми про 
пригоди казкових героїв.

дієвідм¼нюти. Відмінювати дієслова за особами, чис-
лами і часами. Зараз ми дієвідмінюватимемо сло-
во “їсти”.

дієслœво, -а, с. Частина мови, яка означає дію або 
стан, відпові дає на питання що робити? що зро-
бити? і може мати час, вид, спосіб, стан, осо-
бу, число. Дієслово найчастіше висту пає в реченні 
присудком.

дійовŠ осœба. Учасник якої-небудь події; персонаж, 
герой дра матичного твору. Глядачі привітали ді-
йових осіб дружними оплесками.

діловŒ мœвлення. Один з видів зв’язного мовлення, 
який фор мує в учнів уміння складати офіційні доку-
менти: оголошен ня, заяву, запрошення, повідомлен-
ня, телеграму, план, про токол тощо. Існує потреба в 
українських словниках для діло вого мовлення.

Д
діловŒ мœвлення
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дія, -ї, ж. Закінчена частина драматичного, оперного, 
балетного твору або спектаклю; акт. У першій дії 
відбувається знайом ство між головними героями.

дœвідка, -и, ж. Документ, що містить короткі відо-
мості про кого-небудь чи про що-небудь. Отри-
мати довідку про місце навчання.

довіднšк, -а, ч. Книжка, що містить основні відомос-
ті з певних питань. Учень придбав довідник з укра-
їнського правопису.

докумŒнт, -а, ч. Офіційне посвідчення особи (пас-
порт, учнівський квиток тощо). Атестат зрілос-
ті — документ про закінчення середньої школи.

дœмисел у літератŸрі. Домисел, народжений творчою 
уявою письменника; вимисел.

дорŸчення, -я, с. Документ, що дає право діяти від імені 
особи, яка видала цей документ; довіреність.

дœтеп, -у, ч. Влучний вислів із сатиричним або жар-
тівливим відтінком; жарт.

дрŠма, -и, ж. Літературний твір, побудований у формі діа-
логу, призначений здебільшого для виконання на сце-
ні. Школярі прочитали драму “Наталка-Полтавка”.

драматŸрг, -а, ч. Письменник, який створює драма-
тичні твори. Із творчістю Лесі Українки як дра-
матурга ознайомитесь у старших класах.

другор'ядні члŒни рŒчення. Члени речення, що по-
яснюють і доповнюють головні члени речення. 
Другорядні члени поши рюють речення.

дŸма, -и, ж. Народна пісня, що виконується співом-
проказуванням однієї особи в супроводі кобзи, 
бандури або ліри. Наша дума, наша пісня не вмре, 
не загине... (Та рас Шевченко).

Д
дія
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Ее
евристšчна бŒсіда. Вид бесіди, для якої учитель спеці-

ально добирає запитання, що спонукають учнів 
робити самостійні висновки.

ексл¼брис, -а, ч. Художньо оформлений ярлик, який 
наклеюється  на внутрішньому боці обкладинки 
книжки і вказує на її власника. Є чимало худож-
ників, які працюють над створенням екслібрисів.

експрŒсія, -ї, ж. Сила вираження, вияву яких-небудь 
почуттів, переживань і т. ін.; виразність. 

експрœмт, -у, ч. Прозовий, віршований, музичний твір 
і т. ін., створений без підготовки, попереднього 
обдумування. 

елŒгія, -ї, ж. Ліричний вірш задумливого, сумного 
характеру. 

елемŒнт, -а, ч. Складова частина чого-небудь.
        ∆ Елементи мови — це звуки, склади, слова, час-

тини слова, речення, частини (члени) речення 
тощо. 

емфŠтичний нŠголос. Виділення важливої за значен-
ням частини висловлювання (групи слів, слова 
або частини слова) своєрідною мелодикою, по-
довженням звука. Чудо-о-ово! Гірше вже нікуди.

енциклопŒдія, -ї, ж. Науковий довідник, що містить 
основні відомості з усіх галузей знань, розташо-
вані в алфавітному порядку. 

Е
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епігрŠма, -и, ж. Короткий сатиричний або гуморис-
тичний вірш, спрямований проти окремої особи 
чи суспільного явища; дотеп, ущипливий вірш.

еп¼граф, -а, ч. Цитата, крилатий вислів, афоризм, уривок 
з пісні, приказка тощо, які записують перед текстом 
літературного твору або перед розділом, щоб переда-
ти основну ідею пода ного нижче тексту.

епізœд, -у, ч. Невелика, сюжетно завершена частина 
художнього твору, яка за змістом і будовою має 
відносно самостійне значення. У даному епізоді 
вгадується думка автора.

епілœг, -а, ч. Заключна частина літературного твору, 
у якій розповідається про подальші зміни в долі 
героїв. Епілог не сподівано завершує дію.

еп¼тет, -а, ч. Художнє означення, що підкреслює 
характерну рису кого-небудь або чого-небудь. 
Напр.: золоті руки, холо дний погляд, весела пісня.

ерудšція, -ї, ж. Глибокі, різнобічні знання; ученість, 
обізна ність, начитаність.

Œтика, -и, ж. Норми поведінки, сукупність мораль-
них правил у людському суспільстві. Існує мовна 
етика для людей різних професій.

етикŒт, -у, ч. Норми поведінки і правила ввічливості, 
установ лені для певної групи людей. Етикет ви-
магає першою при вітати господиню дому.

етимолог¼чний словнšк. Словник, у якому поясню-
ється похо дження слова і його зв’язки зі спо-
рідненими словами тієї са мої або інших (спо-
ріднених) мов. Етимологічний словник допомагає 
зрозуміти походження слова.

Е
епігрŠма
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ет£д, -а, ч. Невеликий літературний твір, присвяче-
ний якому-небудь окремому питанню.

еф¼рне мœвлення. Вид публічного мовлення з вико-
ристанням радіо чи телебачення.

Жж
жанр, -у, ч. Вид творів у галузі літератури, яким влас-

тиві певні ознаки (наприклад, нарис, оповіда-
ння, повість, роман, п’єса).

жаргœн, -у, ч. Говірка, якою користуються лише в 
певному колі людей. Ті злодійкуваті розбишаки 
так розмовляють між со бою, що нічого не второ-
паєш. То якийсь незрозумілий жаргон. 

жарт, -у, ч. Сказане чи зроблене для розваги, сміху; 
дотеп, витівка. 

жартівлšві пісн¼. Фольклорні й літературно-пісенні 
твори гумористичного чи сатиричного змісту. 

жест, -у, ч. Рух тіла чи рук, що супроводжує людську 
мову або замінює її. Тут люди розмовляють не 
голосом, а жестами й порухом губ (Я. Баш). 

жестикулювŠти. Робити жести для підсилення вираз-
ності мови або для вираження чого-небудь. 

живœпис, -у, ч. Вид образотворчого мистецтва, що зо-
бражає фарбами предмети і явища реальної дій-
сності. 

Ж
живœпис
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житт½пис, -у, ч. Опис життя; біографія.
жур¼, ім., с., невідм. Група спеціалістів, яка присуджує 

премії та нагороди на змаганнях, конкурсах. Журі 
визначило переможців конкурсу “Танцюють усі”.

журнŠл, -у, ч. Періодичне друковане видання у ви-
гляді книжки; часопис. В Україні кидають різні 
цікаві журнали для дітей, наприклад, “Малятко”, 
“Соняшник”, “Барвінок”, “Клас”.

Зз
забавл'янка, -и, ж. Коротенька пісенька чи віршик 

гумористич ного, жартівливого змісту, призначе-
ні для гри; утішка, потішка; чукикалка.

завчŠти, заŸчувати. Старанно запам’ятати, добре, 
міцно засвої ти. Десятки віршів хлопець завчив 
напам’ять.

зав’'язка, -и, ж. Епізод, яким починається розвиток 
дії у творі; протилежне — розв’язка. Учителька 
пояснила, що твір складається із зав’язки, розвитку 
дії, кульмінації та розв’язки.

зŠгŠдка, -и, ж. Короткий опис подій, предметів, 
явищ, які слід розпізнати, відгадати. Леонід Глі-
бов написав для дітей чи мало загадок.

Ж
житт½пис
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загŠльна нŠзва. Узагальнене найменування предме-
та, явища, почуття, стану тощо. Загальні назви 
(напр., країна, місто, ві рність, дівчина, дощ, свя-
то) пишуть з малої букви. 

зŠголœвок, -вка, ч. Назва будь-якого твору, його час-
тини, розділу або статті, повідомлення, назва га-
зети, журналу тощо. Про читавши розповідь, дай-
те їй заголовок. 

зŠдум, -у, ч. 1. Задуманий план роботи; намір.  
2. Основна думка художнього, музичного, публі-
цистичного та ін. творів. Учні визначають автор-
ський задум. 

займŒнник, -а, ч. Частина мови, до якої належать сло-
ва, що не називають особи, предмета, якості або 
числа, а тільки вказують на них, виступають за-
мість іменників, прикметників або числівників. 
Займенники допомагають уникати іменникових 
повторів у тексті. 

зак¼нчення, -я, с. Змінна значуща частина слова, яка 
виражає його граматичні значення (рід, число, 
відмінок тощо). 

         ∆ Закінчення нульове — таке, що підтверджує від-
сутність вираженого звуками й позначеного бук-
вами закінчення в пе вній формі змінного слова. 
Напр.: стіл, осінь, край.

залŒжне слœво. Див. СловосполŸчення.
зам¼тка, -и, ж. Невелика стаття, повідомлення в газе-

ті, журналі, збірнику. Замітки до газети школярі 
вчаться писати вже в початкових класах.

З
зам¼тка
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запов¼т, -у, ч. 1. Документ, який містить розпоряджен-
ня особи про її майно на випадок смерті. Батько 
залишив дітям заповіт. 2. Настанова. Наказ на-
щадкам.

запрœшення, -я, с. 1. Прохання (усне або письмо-
ве) зробити що-небудь, взяти участь у чомусь.  
2. Офіційна листівка, що є вхідною перепусткою 
на збори, концерт і т. ін. 

зŠспів, -у, ч. Усталений початок співаного фольклор-
ного тво ру — думи, билини, історичної пісні.

зŠчин, -у, ч. Вступна частина, початок розповідного 
твору, текс ту (оповідання, казки, думи). У зачині 
повідомляється про те найголовніше, про що шир-
ше йтиметься в основній частині.

збіг прšголосних. Збіг однакових приголосних на 
межі префік са й кореня (беззубий, віддати, роз-
зява), на межі кореня й суфікса (сонний, осінній, 
денний), на межі слів чи речень. Українська мова 
уникає незручного для вимови збігу приго лосних на 
межі слів чи речень.

зб¼рка, -и, ж. Книжка, яка містить у собі зібрані за 
певним прин ципом твори одного або кількох ав-
торів; зібрання; колекція.

зб¼рні імŒнники. Це іменники, які означають сукуп-
ність одно рідних осіб, предметів як єдине ціле. 
Слова птаство, колос ся, зелень, людство, дітлаш-
ня, юнацтво, малеча, звірина належать до збірних 
іменників.

звертŠння, -я, с. Слово або сполучення слів, що на-
зивають особу чи предмет, до яких звертається 

З
запов¼т
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той, хто говорить. Ввічливе звертання свідчить 
про вихованість мовця.

звіт, -у, ч. 1. Письмове чи усне повідомлення офі-
ційній особі, організації про свою роботу, ви-
конання завдань і т. ін. 2. Докладна розповідь, 
інформація про щось; доповідь.

звуковšй анŠліз слœва. Передбачає характеристику 
всіх звуків, з яких складається слово, подане для 
аналізу. Виконати зву ковий аналіз слова.

звŸко-бŸквений анŠліз слœва. Передбачає характерис-
тику всіх звуків і букв, якими позначені ці звуки 
у слові, з’ясування співвідношення між звуками 
й буквами. У слові дощ є три букви, але чотири 
звуки, бо буква щ позначає два звуки: [ш] і [ч].

звуконасл¼дування, -я, с. Відтворення почутого за до-
помогою голосу або технічних засобів тощо. 

зв’'язне мœвлення. Послідовний, зрозумілий, логічний 
виклад думок. На уроках діти розвивають, удо-
сконалюють зв’язне мовлення.

зв’язœк між словŠми. Поєднання слів у словосполу-
чення або речення за допомогою змісту, закін-
чень слів, закінчень і прийменників чи тільки 
прийменників; зв’язок між словами за допомо-
гою сполучників. Правила граматики впорядко-
вують зв’язки між словами та реченнями.

з¼ркість орфограф¼чна. Здатність, уміння швидко ви-
явити в тексті помилку, допущену під час запису. 
При успішному навчанні орфографічна зіркість авто-
матизується і може розцінюватися як навичка.

З
з¼ркість орфограф¼чна
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зміст, -у, ч. 1. Те, про що йдеться, розповідається, що 
описуєть ся, зображається в оповіданні, статті, 
книзі тощо. Переказа ти стисло зміст оповідання. 
2. Перелік розділів, частин, творів тощо у збірці, 
книзі зі вказівкою сторінок, де вони розміщені. 
Зміст подано в кінці книги.

знŠки розділœві. Графічні значки (крапка, кома, тире 
тощо), що вживають для членування тексту за 
змістом та інтонацією. Не тільки крапка, а й такі 
розділові знаки, як знак оклику, знак запитання, 
вимагають паузи.

знак м’'якшення. Буква алфавіту (ь), яка позначає на 
письмі м’якість попереднього приголосного зву-
ка.

знŠчення слœва. Відображення у слові певного явища 
дійснос ті: предмета, якості, стану, дії. Слово має 
лексичне та гра матичне значення.

зразœк, -зка, ч. Це те (або той), що (або кого) потріб-
но насліду вати; приклад, взірець. У підручнику з 
української мови час то подають зразки виконання 
вправ. Образ головного героя може бути зразком 
для наслідування.

З
зміст
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Іі
ігровšй фольклœр. Усна народна творчість для дитя-

чої забави (лічилки, скоромовки, усмішки, жар-
тівливі примовки, загад ки, календарно-обрядова 
поезія тощо).

ідеŠл, -у, ч. 1. Взірець, досконалість; довершеність; 
приклад. 2. Найвища мета, до якої прагнуть 
люди і яка керує їхньою діяльністю. 

ідея, -ї, ж. Основна думка, що визначає зміст твору. 
     ІдŒя худœ жнього твœру — це основна думка про 

життєві явища, змальовані у творі, остаточний 
висновок, до якого приво дить читача художній 
твір.

ідšлія, -ї, ж. Невеликий поетичний твір, що зобра-
жує мирне, безтурботне життя селян на лоні 
природи.

ідіœма, -и, ж. Властивий тільки даній мові стійкий 
зворот, що виражає єдине поняття; фразеологіч-
не сполучення. Напр.: замилювати очі; заговорю-
вати зуби.

ієрœгліф, -а, ч. Фігурний знак дуже давнього (ідеографіч-
ного) письма, що позначає звук мови або цілі понят-
тя, склади. В українській графіці ієрогліфів немає.

ілюстрŠція, -ї, ж. Зображення, яке наочно пояснює 
або допов нює будь-який друкований текст, зо-
крема — тексти літера турно-художніх творів. 

І
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Ілюстрації в дитячих журналах ду же яскраві й 
виразні.

імŒнник, -а, ч. Самостійна відмінювана частина мови, 
що нази ває предмет, явище, опредмечену дію чи 
ознаку тощо і від повідає на запитання хто? що? 
Іменники мають певний рід, змінюються за числа-
ми та відмінками.

імітувŠти, -ую, -уєш. Точно наслідувати кого-небудь, 
відтво рювати що-небудь.

імпровізŠція, -ї, ж. Що-небудь (вірш, пісня тощо), 
складене і оприлюднене без попередньої підго-
товки, під час виконан ня. Учні складають імпро-
візацію за мотивами казки “Два надцять місяців”.

інсценізŠція, інсцен¼вка, -и, ж. Перероблений літе-
ратурний твір для постановки його на сцені або 
для радіо- чи телевистави. Старшокласники під-
готували інсценізацію казки для дітей початкової 
школи.

інтерв’£, незм. Розмова, призначена для оприлюд-
нення: опуб лікування в пресі, передачі по радіо 
чи телебаченню. Учень-журналіст бере інтерв’ю в 
головного героя п’єси.

інтер’½р, -у , ч. 1. Архітектурно та художньо оздоблена 
внутрі шня частина будинку, приміщення, кім-
нати. У цього будинку сучасний інтер’єр. 2. Опис 
внутрішньої частини будинку, приміщення, кім-
нати.

інтермŒдія, -ї, ж. Коротка розважальна драматична 
сценка, яка розігрується між актами вистави. 

І
імŒнник
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Глядачі відпочивають від напруженої п’єси під час 
інтермедії.

інтимізŠція мœвлення. Засоби мовлення, які переда-
ють настрій мовця, його ставлення до сказаного, 
допомагають впливати на співрозмовника, ви-
кликати певні емоції в читачів, слуха чів. В усно-
му мовленні велику роль відіграють інтонаційні 
особливості, тональність та ін. Завдяки інтиміза-
ції мовлен ня досягається певний колорит мовлення: 
урочистий, офі ційний, розповідний, жартівливий, 
колорит відчаю, злоби, каяття, горя, глузування 
тощо.

інтонŠція, -ї, ж. Основний виражальний засіб усного 
мовлення, що дає можливість відтворити став-
лення мовця до змісту сказаного. У його словах 
прозвучала співчутлива інтонація.

інстрŸкція, -ї, ж. Вказівка, настанова, як виконувати 
що-небудь. Прислухайся до порад, прочитай ін-
струкцію, а по тім приступай до роботи.

ірœнія, -ї, ж. 1. Прихована насмішка, глузування, 
кепкування, глум. 2. Стилістичний засіб, за яко-
го слову або зворотові на дається протилежного 
значення з метою глузування.

¼стина, -и, ж. Правда; справедливість.
історšчні оповідŠння. Твори про справжні історичні 

події, які відбувалися в певний період розвитку 
держави, народу, про учасників цих подій та ви-
датних історичних осіб. Андрійко залюбки читає 
історичні оповідання про козаків.

І
історšчні оповідŠння
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Кк
кŠзка, -и, ж. Розповідний народно-поетичний або 

писемно-літературний твір про вигадані події, 
вигаданих осіб, іноді про фантастичні сили. Учи-
тель веде нас у світ казки. 

казкŠр, -я, ч. Той, хто створює або розповідає казки. 
каламбŸр, -у, ч. Дотеп, в основі якого лежить вико-

ристання різ них значень того ж слова або кіль-
кох різних слів, схожих за зву чанням; гра слів. 
Коли коли, а коли й обтісуй (прислів’я). 

календŠрно-обрядœві пісн¼. Цикл фольклорних пісен-
них творів, зміст і виконання яких з доісторич-
ної давнини пов’язані з народним обрядовим 
календарем. До них належать колядки, щедрів-
ки, новорічні віншування (посівання), веснянки 
(гаївки), русальні, купальські, обжинкові пісні.

калігрŠфія, -ї, ж. Уміння, майстерність писати чіт-
ким, рівним, гарним почерком; краснопис, чи-
стописання. У початкових класах нас навчають 
каліграфічно писати. 

кŠлька, -и, ж. Запозичення слів та висловів з іншої 
мови шля хом їх буквального перекладу. Напр.: 
відмінник — калька з російського слова отличник, 
хмарочос — калька з англійсь кого sky-scraper, пів-
острів — калька з німецького Halbinsel. 

канвŠ, -и, ж. Головна сюжетна лінія твору. 

К
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кантŠта, -и, ж. Старовинний ліричний вірш, написа-
ний з при воду якої-небудь урочистої події; ода. 

карикатŸра, -и, ж. 1. Малюнок, що зображує кого-
небудь або що-небудь у навмисно спотворено-
му, смішному вигляді. 2. Невдале наслідування, 
спотворене відображення кого-небудь; потвора, 
опудало. 

картотŒка, -и, ж. Систематизоване зібрання карток, 
що містять довідкові відомості. Картотека є в 
кожній бібліотеці.

каталœг, -а, ч. Список, перелік книг, рукописів, кар-
тин тощо, складений у певному порядку, щоб 
полегшити їх розшук; реєстр, список.

кінетšчна мœва. Спілкування за допомогою жестів 
рук, рухів тіла, міміки; мова жестів. Спілкування 
між глухонімими та сліпоглухонімими.

кінц¼вка, -и, ж. Завершальна частина якого-небудь 
твору. Кін цівка казки завжди весела.

клŠсик, -а, ч. Видатний, загальновизнаний письмен-
ник, діяч науки, мистецтва, творчість якого є 
взірцем. Серед класиків знаємо вже Т. Шевченка, 
І. Франка, Лесю Українку.

клішŒ мœвні. Готовий мовний зворот, який вико-
ристовується в певних мовленнєвих ситуаціях. 
К. найчастіше використову ється в офіційно-
діловому мовленні (як зазначено; високі го сті; 
вельмишановні пані і панове).

ключов¼ (опœрні) словŠ. Основні, дуже важливі слова 
для роз криття змісту висловлювання. Скласти 
опис за ключовими словами.

К
ключов¼ (опœрні) словŠ
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кобзŠр, -я, ч. 1. Український народний співець, який 
супроводить свій спів грою на кобзі. На могилі 
кобзар сидить та на кобзі грає (Т. Шевченко).

        2. Образна назва Тараса Шевченка, автора збір-
ки “Кобзар”. Безсмертна слава Кобзаря.

козŠцькі пісн¼. Ліричні твори з козацької доби в іс-
торії України, в яких оспівано героїчну боротьбу 
проти іноземних поневолювачів, життя і побут 
козацьких родин.

колискœві пісн¼. Жанр народної родинної лірики, при-
значеної для присипляння дитини в колисці.

коломšйка, -и, ж. Українська народна пісенька типу 
частівки, яка може поєднуватися з танцем. Коло-
мийки особливо поши рені в Карпатах.

колорšтний, -а, -е. Своєрідний, характерний, яскраво 
вираже ний. Його лексика дуже колоритна.

кол'ядка, -и, ж. Старовинна обрядова пісня. Діти по-
любляють співати колядки.

комŒдія, -ї, ж. Драматичний твір, у якому засобами 
гумору й сатири розкривається смішне в навко-
лишній дійсності чи в людині. Ми із задоволенням 
переглянули фільм за мотивами комедії М. Стариць-
кого “За двома зайцями”.

коментŠр, -я, ч. Пояснення до тексту, тлумачення 
тексту. За великого обсягу пояснень К. виносять 
у кінець твору, книги. К. може бути виданий 
окремою книгою. 

       ∆ Коментарі зайві — зрозуміло без пояснень. 

К
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коментœване письмœ. Письмо, яке полягає в тому, що 
учень під час писання коментує (пояснює) всі 
орфограми: називає правило перевірки, наво-
дить перевірні слова, робить ви сновок тощо.

коментувŠти. Роз’яснювати, тлумачити що-небудь. 
Цей виступ необхідно коментувати.

кœмік, -а, ч. 1. Актор, який виконує комічні ролі.  
2. Той, хто має здібність розвеселяти, викликати 
сміх.

ком¼чний, -а, -е. Який викликає сміх, смішний. У ньо-
го коміч ний вигляд.

композšція, -ї, ж. Будова, розташування та взаєм-
ний зв’язок складових частин художнього твору. 
Композиція забезпе чує таку будову твору, яка дає 
змогу втілити авторський задум.

компонувŠти. Складати з окремих частин що-небудь 
ціле. Необхідно старанно компонувати вислів.

комунікатšвні впрŠви. Вправи, спрямовані на живе 
спілкуван ня, на усне мовлення. Комунікативні 
вправи розвивають мовленнєві навички.

конкрŒтне знŠчення. Мають слова, що називають 
предмети, явища навколишнього світу, які лю-
дина сприймає і пізнає органами чуття. Напр.: 
будинок, книжка, ставок, мороз, небо, зорі.

констрŸкція, -ї, ж. Словосполука, якій властиві пев-
ні грамати чні зв’язки, певна граматична будова. 
Конструкція (будова) простого речення.

конструктšвні впрŠви. Такі вправи, під час яких учні 
утворю ють задані форми слів, конструюють нові 
слова за даними моделями, будують словосполу-
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чення, речення, перебудо вують їх відповідно до 
завдання, створюючи текст певного типу. Кон-
структивні вправи допомагають закріпити здо-
буті знання.

контŒст, -у, ч. Закінчений за змістом уривок тексту, 
що дає змогу встановити значення слова або ре-
чення, які входять до його складу.

контрŠст, -у, ч. Різко окреслена протилежність у чо-
мусь: у рисах характеру, властивостях предметів 
чи явищ, у поведі нці й т. ін. Владко ... сміливий, 
рішучий, вродливий, а його брат якийсь ніби напо-
лоханий — ось який контраст являли обидва брати 
(І. Франко).

конфл¼кт, -у, ч. Суперечність, сутичка, покладена в 
основу сюжету художнього твору.

кœпія, -ї, ж. Точне відтворення чого-небудь, що ціл-
ком відпові дає оригіналові; відтворення; репро-
дукція, дублікат, відбиток.

кореспондŒнт, -а, ч. 1. Той, хто листується з ким-
небудь. 2. Співробітник газети,  журналу, радіо, 
телебачення тощо або приватна особа, яка над-
силає свої повідомлення з місця проживання. 
Кореспондент обласного радіо взяв інтерв’ю у шко-
лярів — учасників змагання. 

корінŒць (книжки), -нця, ч. Місце, де зшиті аркуші 
книжки, зошита, папки, або частина палітур-
ки, що ззовні закриває це місце. Корінець у цієї 
книжки яскраво-зелений.

кœрінь слœва. Основна частина слова, що виражає 
його основне (лексичне) значення й не поділя-
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ється на морфеми (частини). У корені внаслідок 
словозміни виникло чергування звуків.

красномœвність, -ності, ж. Здатність, уміння гарно, 
майстерно говорити; ораторський хист. Захоплює 
його красномовність. // Майстерність, доладність 
мови. Учитель володіє красно мовністю.

крšтик, -а, ч. Той, хто аналізує, оцінює літературні, 
мистецькі та наукові твори. На уроці учні висту-
пали як критики.

кульмінŠція, -ї, ж. Найвище напруження, піднесення 
в розвит ку дії, після якого починається розв’язка. 
У кожному розпо відному творі є кульмінація.

культŸра, -и, ж. Сукупність матеріальних і духовних 
цінностей, створених людством протягом його 
історії. Музей української культури. // Рівень роз-
витку суспільства в певну епоху. Культу ра серед-
ніх віків. // Те, що створюється для задоволення 
духов них потреб людини. Основ культури діти 
навчаються змалку.

культŸра мœвлення. Володіння нормами усної та пи-
семної літературної мови й уміння користувати-
ся засобами мовної виразності. Висока культура 
мовлення досягається наполег ливою працею над со-
бою.

культŸрний, -а, -е. З високим рівнем культури; осві-
чений, вихований. Приємно мати справу з куль-
турними людьми.

купŠльські пісн¼. Вид календарної обрядової пісні, 
яка із часів язичництва супроводжувала образ 
величання бога плодючості, згоди й любові — 
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Купайла, або Купала. За формою ці пісні ба гато 
в чому подібні до колядок, веснянок, ритуаль-
них пісень.

куплŒт, -а, ч. 1. Строфа вірша, пісні. Наступний куплет 
був довшим, ніж попередній. 2. Пісенька з кіль-
кох строф на по бутову або політичну тему, при-
спів якої повторюється. Про звучали жартівливі 
куплети.

Лл
лад, -у, ч. Будова, структура (про мову). Структура мови 

Шев ченка з її граматичним ладом і основним слов-
никовим фон дом збереглась як основа сучасної 
української літературної мови.

лакон¼зм, -у, ч. Гранична стислість і чіткість вислову. 
Прислів’ям притаманний лаконізм.

лакон¼чний, -а, -е. Який відзначається лаконізмом. 
Відповідь була чітка й лаконічна.

лебедšна п¼сня, лебедšний спів. Останній твір; остан-
ній вияв таланту, діяльності людини. Я всю душу 
вклав у цей проект, може, це вже моя лебедина 
пісня?.. (Я. Баш).

легŒнда, -и, ж. Народне сказання або оповідання 
про якісь події з життя незвичайних людей, що 
сприймаються як достовір ні. Легенди дуже близь-

К
куплŒт



47

кі до переказів, відрізняються від них тим, що в їх 
основі — біблійні розповіді.

легендŠрний, -а, -е, прикм. Прославлений, знамени-
тий. Легендарний захисник простого народу Устим 
Кармелюк.

лейтмотšв, -у, ч. Конкретний образ, головна тема чи 
ідея, що пронизує твір або творчість митця, час-
то згадувана де таль — основна для розкриття за-
думу автора. 

лŒксика, -и, ж. Сукупність слів певної мови. Учні 
засвою ють основи лексики рідної мови вже від 
народження. // Словниковий  склад твору або 
творів якого-небудь письменника. Лексика Тара-
са Шевченка добре запам’ятовується. 

лексикогрŠфія, -ї, ж. Наука про словники. 
лексиколœгія, -ї, ж. Розділ мовознавства, у якому ви-

вчається словниковий склад мови. Лексикологія 
вивчає лексичне зна чення слова.

лексикœн, -а, ч. Запас слів; лексика, пов’язана з певною 
сферою діяльності або характерна для якої-небудь 
особи. Промовець демонструє багатий лексикон.

лексšчне знŠчення. Зміст слова, що співвідносить 
його з на вколишнім світом, називаючи предме-
ти, їх якості, дії, явища тощо. У службових слів 
немає лексичного значення.

лексšчний розб¼р. Характеристика слова з погляду  
його лексичного значення, походження, особли-
востей вживання. (Під час л. р. треба вказати, 
що означає слово, багатозначне воно чи однозначне; 
вжите у прямому чи переносному значенні; дібрати 
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до нього синоніми та антоніми (якщо є); з’ясувати 
стилістичні властивості; походження).

лексšчні вм¼ння. Уміння працювати зі словом: пояс-
нювати його значення, добирати синоніми, ан-
тоніми, знаходити в тексті лексичні помилки і 
виправляти їх тощо. І в школі, й поза школою ми 
розвиваємо наші лексичні вміння.

лексšчні пœмšлки. Помилки у слововживанні, у ви-
борі слова й т. ін. Лексичні помилки полягають у 
вживанні зайвих чи не вдало вибраних слів, у неви-
правданому повторі схожих слів або речень, у вжи-
ванні російських слів замість українських.

лист, -а, ч. Писаний текст, призначений для повідомлен-
ня про що-небудь, для спілкування з кимось на 
відстані, а також від повідна поштова кореспон-
денція. Опусти лист у поштову скриньку.

лінгв¼стика, -и, ж. Наука про мову; мовознавство. 
л¼рика, -и, ж. Твори (насамперед поетичні), у яких 

з особливою виразністю виявляється емоцій-
не ставлення автора до зо бражуваного. “Садок 
вишневий коло хати” — взірець пей зажної лірики  
Т. Шевченка. 

лірšчний, -а, -е. Емоційно-забарвлений, хвилюючий. 
Ці вірші створюють ліричний настрій.

лірšчний портрŒт. Поширений в українській поезії 
жанр, у якому змальовується внутрішній світ 
певної особи.

л¼тера, -и, ж. Письмовий знак, що позначає звук або 
сполу чення звуків мови; буква. Першокласники 
старанно виво дять літери.

Л
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літерŠтор, -а, ч. Письменник; людина, яка пише лі-
тературні твори. Відбулася зустріч із відомим лі-
тератором.

літератŸра, -и, ж. Вид мистецтва, що зображає жит-
тя, ство рює художні образи за допомогою сло-
ва. Вивчати україн ську літературу. // Сукупність 
творів цього виду мистецт ва. Література для за-
гального користування зберігається в бібліотеці.

літератŸрна мœва. Вироблена форма загальнонародної 
мови, яка має певні норми у граматиці, лексиці, 
вимові тощо. Ово лодівайте нормами української 
літературної мови.

літератŸрна кŠзка. Казка, написана письменником 
спеціально для дітей. “Снігова королева” Г.К. Ан-
дерсена — літератур на казка.

літературознŠвство, -а, с. Наука про художню літера-
туру, її теорію та історію.

літœпис, -у, ч. Послідовний запис будь-яких подій; іс-
торія чого-небудь. У школі ведеться її літопис. // 
Пам’ятка історичної прози часів Київської Русі 
та козацької доби. Козацькі літо писи засвідчили 
правдиву історію Запорозької Січі.

лічšлка, -и, ж. Один із жанрів дитячого фольклору, 
римовані лаконічні вірші (від п’яти до десяти 
рядків), призначені для розподілу ролей під час 
гри. Лічилка виконується в чітко му ритмі.

лог¼чний, -а, -е, прикм. Послідовний, закономірний. 
Логічний виклад міркувань (думок).

лог¼чний нŠголос (смисловий наголос). Виділення 
підсилюва льною інтонацією найважливішого щодо 
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змісту слова в ре ченні. Логічному наголосу передує 
логічна пауза (зупинка в процесі мовлення).

лог¼чні впрŠви. Вид вправ з мови, в основі яких є 
групування, виділення частин цілого, підпоряд-
кування вужчих понять ширшим, порівняння, 
опис, визначення понять, протиста влення тощо. 
Логічні вправи вимагають особливої уваж ності.

л'япсус, -у, ч. Промах, упущення, груба помилка, що 
часто є результатом необачності, легковажності. 
В учнівському мов ленні нерідко трапляються ляп-
суси.

Мм
маловирŠзний, -а, -е. Який недостатньо чітко чи об-

разно відо бражає що-небудь. Маловиразне мов-
лення.

мелœдика мœви. Зміна висоти голосу під час мовлен-
ня, що надає йому певного тонового забарвлен-
ня. Мова його віршів має характерну мелодику.

мелод¼йний, -а, -е. Приємний для слуху; милозвуч-
ний. Україн ська мова дуже мелодійна.

метŠ, -и, ж. Те, до чого хтось прагне, чого хоче до-
сягти; ціль.  
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     ∆ Мета висловлювання — те головне, для чого 
створене ви словлювання (щось повідомити, за-
перечити якусь думку, переконати, описати що-
небудь, оцінити явище чи подію, підтвердити й 
т. ін.).

метŠфора, -и, ж. Художній засіб, який полягає в пе-
реносному вживанні слова або виразу на основі 
порівняння. Сонечко сміється, ніби тішиться, що 
весна йде.

милозвŸчний, -а, -е. Приємний для слуху, мелодій-
ний.

милозвŸчність, -і, ж. Характерна риса українського 
усного мовлення. Милозвучність досягається 
використанням фо нетичних варіантів мовних 
одиниць (з — зі — із; о — об; над — наді; під 
— піді; на тому — на тім), чергуванням звуків, 
уникненням збігу важких для вимови приголосних 
звуків тощо.

мистŒцтво, -а, с. Творче відображення дійсності в ху-
дожніх образах, творча художня діяльність. Ху-
дожня література — мистецтво слова.

митŒць, -тця, ч. Той, хто працює в якому-небудь виді 
мистецт ва; мистець. Виставка творів сучасних 
митців.

м¼міка, -и, ж. Виражальні рухи м’язів обличчя, які є 
однією з форм виявлення тих чи інших почуттів, 
настроїв людини. Міміка полегшує сприймання 
слова, допомагає глибше зро зуміти співрозмовни-
ка.

М
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мініат£ра, -и, ж. Нарис, оповідання тощо або те-
атральна п’єса малого розміру. Твір-мініатюра 
“Моя мрія”. 

міркувŠти, поміркувŠти. Думати, роздумувати, заглиблю-
ватися думками в що-небудь. Треба добре помір-
кувати над виконанням серйозного завдання.

міф, -а, ч. 1. Стародавня народна оповідь про явища 
природи, історичні події або фантастичні опо-
відання про уявних іс тот; легенда. 2. Щось ви-
гадане, неіснуюче, фантастичне; ка зка, вигадка, 
фантазія. 

мœва, -и, ж. Самобутня система звукових знаків, 
основа духов ного життя нації, людства. Наша 
мова калинова. 

мœва твœру. Сукупність мовних засобів, за допомогою 
яких автор змальовує персонажів твору, події, 
явища, навколиш ню дійсність. Учні працюють 
над мовою твору. 

мœвець, -вця, ч. Той, хто користується мовою. Літе-
ратурна мова надає кожному мовцеві можливість 
широкого вибору мовних засобів.

мœвлення, -я, с. Спілкування людей між собою за до-
помогою мови; мовленнєва діяльність людини 
як процес і продукт цієї діяльності — висловлю-
вання. Плекаймо культуру мовлення!
∆ Види мовлення — сприймання висловлювань 

(слухання, читання), продукування вислов-
лювань (говоріння, письмо). 

М
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∆ Виразність мовлення — вживання слів і висло-
вів, що най більш яскраво виражають думки 
й почуття того, хто гово рить (мовця).

∆ Змістовність мовлення — висловлення тільки 
того, що стосується теми й підпорядковане 
основній думці.  

∆ Правильність мовлення — дотримання норм 
української літературної мови (лексичних, 
граматичних, стилістичних, орфоепічних, 
орфографічних, пунктуаційних).

∆ Точність мовлення — старанний добір слів, чіт-
кість по будови речень відповідно до змісту 
думки, відсутність дво значних висловів.

∆ Форми мовлення — усне мовлення та писемне 
мовлення.

∆ Чистота мовлення — відсутність у мовленні 
нелітературних елементів (недоречних ін-
шомовних та діалектних слів, лайливих ви-
разів, жаргонізмів тощо). 

мовознŠвець, -вця. Учений, який проводить наукові 
дослідження з мови.

мовознŠвство, -а, с. Наука про мову, її суспільні функ-
ції, зага льні особливості, конкретні структурні 
явища. Мовознавст во постійно розвивається. 

модŒль слœва. Відтворення звукової чи морфемної 
будови слова за допомогою умовних позначень. 
Напр.: звукова мо дель слова знання              

моногрŠфія, -ї, ж. Наукове дослідження, у якому висвітлюєть-
ся одне питання, одна тема; наукова розвідка, праця.

М
моногрŠфія
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монолœг, -у, ч. Довготривалий виступ дійової особи 
літератур ного твору (переважно драматичного), 
звернена до самої себе, до інших дійових осіб 
або до глядачів. Монолог читає провідний актор. 

монолог¼чне мœвлення. Мовлення однієї особи, яке 
відрізняєть ся від діалогічного тим, що не перед-
бачає іншої особи (спів розмовника). У творі ви-
користано монологічне мовлення.

морŠль, -і, ж. 1. Система норм і принципів поведін-
ки людей у ставленні один до одного і до сус-
пільства; етика. Принципи народної моралі пере-
даються з покоління в покоління. 2. Повчальний 
висновок із чогось. Кожна казочка, кожна баєч-
ка мають свою мораль.

морфолог¼чний рœзбір. Завдання  м. р. — охаракте-
ризувати слово як частину мови, визначити всі 
властиві їй ознаки. (Наприклад, під час м.р. імен-
ника треба вказати початкову форму, власна чи  
загальна назва, рід, число, відмінок, відміну, син-
таксичну роль, особливості вимови і написання).

морфŒма, -и, ж. Найменша значуща частина слова 
(корінь, префікс, суфікс, флексія (закінчення), 
що складається з од ного або кількох звуків.

морфолœгія, -ї, ж. Розділ мовознавства, що вивчає 
частини мови, форми словозміни. 

мотивувŠти. Наводити певні докази, що пояснюють, 
виправдо вують які-небудь дії, вчинки тощо; об-
ґрунтовувати. Моти вуй свій вибір, свою думку. 

М
монолœг
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Нн
нŠвичка, -и, ж. Потреба діяти, поводитися певним  

чином; уміння, набуте тривалими вправами, до-
свідом; навик. Вироблення навичок виразного чи-
тання і каліграфічного письма.

нŠголос, -у, ч. Виділення складу в слові посиленням 
голосу або підвищенням тону. В українській мові 
наголос не має стало го місця в слові.

      ∆ Рухомий наголос — наголос, що змінює місце 
в межах од ного й того ж слова залежно від його 
граматичної форми.

нŠзва, -и, ж. Словесне найменування, позначення 
кого-небудь, чого-небудь. Дати тексту назву.

нарœдна твœрчість. Сукупність творчої діяльності, 
яка виявля ється в різних видах мистецтв: в усній 
поезії, музичних тво рах, танцях, хороводах і т. 
ін.; фольклор. Найбільш поширені в Україні пісен-
ні жанри народної творчості (колядки, вес нянки, 
весільні пісні тощо).

нарœдна герœїко-фантастšчна кŠзка. Казка, у якій 
народ зма льовує фантастичні, таємничі події, за-
чаровані, незвичайні місця, вигаданих істот, на-
ділених незвичайними силою і можливостями.

наŸка, -и, ж. Система знань про закономірності роз-
витку при роди й суспільства та способи впливу 

Н
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людини на навколиш ній світ. У школі вивчаємо 
основи багатьох наук.

наукœво-попул'ярний твір. Той, що містить наукове 
пояснення в доступній для широкого кола чи-
тачів формі.

нŠція, -ії, ж. Історична спільність людей, які розмов-
ляють однією мовою і проживають на певній те-
риторії, мають відмінну від інших народів куль-
туру і характер.

небилšця, -і, ж. 1. Те, чого не буває в дійсності; не-
правда, вигадка, нісенітниця, дурниця. Напр.: Бу-
ває, що й корова лі тає. 2. Невеликий фольклорний 
твір із сатиричним змістом, побудований на ка-
ламбурі.

невербŠльні (немœвні) зŠсоби спілкувŠння. Це погляд, 
міміка, жести, різні сигнали (стук, дзвінок), до-
тик.

невідм¼нювані імŒнники. Це частина іменників, які 
при поєд нанні з іншими словами вживаються в 
тій же формі, яка ли ше в контексті набуває зна-
чення будь-якого відмінка в од нині чи множині. 
Напр.: метро, кашне, журі, Ольга Карпе нко, Гали-
на Коваль. 

неолог¼зм, -у, ч. Нове слово або вислів, що з’являється 
в мові; новотвір.

новŒла, -и, ж. Невеликий розповідний художній твір 
про не звичайну життєву подію з несподіваним 
фіналом (завершен ням, кінцем).

нœрма, -и,  ж.  Звичайний, загальноприйнятий, обов’язковий 
порядок, стан тощо. // Зразок, правило поведінки 

Н
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людей у суспільстві. // Загальноприйняте правило в 
мові, літературі тощо. Мовні норми сприяють взаєморо-
зумінню між людьми.

нотабŒне, с. Назва умовного знака (№ 13 або № 3), 
який уживаєть ся, щоб привернути увагу читача.

нотŠтки, -ток, мн. (нотатка, -и, ж.). Короткі записи, 
помітки для запам’ятовування. Невеличка стат-
тя, замітка в газету.

Оо
œбраз, -у, ч. 1. Зовнішній вигляд кого-, чого-небудь. 

Козак у дорозі згадував образ дорогої йому людини. 
2. Форма відображення дійсності в мистецтві.  
О. Довженко у своїх кінострічках  створив неза-
бутні образи матері і рідної землі. 3. œбраз, -а, мн. 
образи. Те саме, що ікона. Мабуть, немає такої 
хати в Україні, де не було б образа Святої Бого-
родиці.

œбразний, -а, -е. Який виділяється силою свого впли-
ву, вираз ністю; яскравий, барвистий, живий (про 
мову, слово). 

обр'яд, -у, ч. Установлені звичаєм дії, пов’язані з по-
бутовими традиціями або з виконанням релігій-
них настанов; ритуал, традиція. Обряди заручин, 
весілля, хрещення тощо.

Н
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œгріх, -у, ч. Недолік, хиба, похибка, помилка. Не до-
пускайте мовних огріхів!

однознŠчне слœво. Слово, яке має тільки одне значен-
ня. Напр.: автобус, акваланг, базіка, вересень.

однор¼дні члŒни рŒчення. Члени речення, які відпові-
дають на одне й те ж запитання, відносяться до 
одного й того ж голо вного слова і вимовляються 
з перелічувальною або проти ставною інтонаці-
єю. Знов настала прозора, спіла осінь (А. Малиш-
ко). Сонце світить, та не гріє. 

односклŠдне рŒчення. Речення, граматична осно-
ва якого скла дається з одного головного члена. 
Весна. Дощ. Не спиться.

односкладœвий, -а, -е. Який має один склад (про сло-
во або його частини). У слові доброта корінь од-
носкладовий.

ознŠка, -и, ж. Риса, властивість, особливість кого-
небудь, чого-небудь. Ознака предмета. Напр.: 
смагляве обличчя, приємний голос, гарячий чай, 
дерев’яна ложка.

оклšчні рŒчення. Це речення, які вимовляються з 
підсиленою, напруженою інтонацією. Оклични-
ми можуть бути розпові дні, питальні та спону-
кальні речення.

омœграфи, -ів, ми. (одн. омограф, -а, ч.). Слова або 
форми слів, різні за значенням і звучанням, але 
однакові за написанням: мукŠ (борошно) — мŸка 
(насильство, катування); п’ята (пор. числівник) — 
п’ятŠ (нижня частина ноги). 

омœніми, -ів, мн. (одн. омоніми, -а, ч.).

О
œгріх
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омофœни, -ів, мн. (одн. омофон, -а, ч.). Слова, які 
однаково звучать, але відрізняються значенням 
і написанням: звати — з вати; купувати — купу 
вати; промову — про мову; Україні — у країні.

омофœрми, форм. мн. (одн. омоформа, -и, ж.). Слова 
або фор ми слів, однакові за звучанням і написан-
ням, але різні за значенням: їм (їсти) — їм (вони); 
сито (ім.) — сито (присл); синів (сини) — синів 
(синіти).

œпис, -у, ч. Словесне зображення, змалювання чого-
небудь. Скласти опис природи.

оповідŠння, -я, с. Невеликий за обсягом прозовий 
твір. Опові дання будують на одному (іноді кіль-
кох) епізоді з життя од ного (рідше кількох) ге-
роїв.

опоетизœвувати. Поетично зображувати кого-небудь; 
звеличу вати. Образ кобзаря опоетизований в укра-
їнській літературі.

опрŠва, -и, ж. Обкладинка із твердого матеріалу, у 
яку пере плітають книжку, зошит тощо; палітур-
ка, обгортка.

оригінŠльний, -а, -е. Створений самостійно, без на-
слідування відомих зразків. Учень пише оригіналь-
ні твори. // Який не є перекладом з іншої мови. 
// Який привертає до себе увагу своєю незви-
чайністю, своєрідністю. У цьому вірші оригіна-
льний початок.

оснœва рŒчення. Головні члени (підмет і присудок) є 
основою (граматичною основою) речення. Дру-

О
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горядні члени поглиб люють думку, висловлену в 
граматичній основі речення. 

оснœва слœва. Частина слова, що є носієм його осно-
вного зна чення. Основу слова становлять усі 
частини слова (префікс, .корінь, суфікс), крім 
закінчення.

орфогрŠма, -и, ж. Написання, що відповідає прави-
лам або традиції. Розрізняють орфограми букве-
ні і небуквені (апостроф, дефіс, перенос, про-
пуск).

орфограф¼чне прŠвило. Інструкція, яка допомагає пра-
вильно вибрати орфограму, визначає обов’язкове 
для всіх написання слова, а також спосіб пере-
вірки написаного.

орфограф¼чний рœзбір. Тренувальна вправа, яка пе-
редбачає аналіз і пояснення написання слів, що 
сприяє закріпленню знань з орфографії і вироб-
ленню міцних правописних навичок.

орфограф¼чні помилкš. Один із видів мовних поми-
лок, до яких відносять порушення правил на-
писання ненаголошених голосних, написання 
відмінкових закінчень іменників, особових за-
кінчень дієслів, написання слів разом, окремо 
і через дефіс, неправильні переноси, помилки у 
вживанні великої букви тощо.

орфогрŠфія, -ї, ж. Система загальноприйнятих пра-
вил написан ня слів якої-небудь мови; правопис. 
Відбулися певні зміни в орфографії.

орфоŒпія, -ї, ж. Система загальноприйнятих пра-
вил літератур ної вимови певної мови. Орфоепія 

О
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включає вимову звуків, звукосполучень, словесний 
наголос та інтонування живої мови. // Вимова 
слів відповідно до таких правил.

осв¼та, -и, ж. Процес  і результат засвоєння знань та 
умінь, набуття навичок шляхом навчання у на-
вчальних закладах, а також самоосвіти.

основнŠ дŸмка твœру. Те найважливіше, що хотів ви-
словити автор у своєму творі; ідея твору. Визна-
чити основну думку твору.

Пп
пап¼рус, -у, ч. 1. Тропічна багаторічна рослина, з якої 

виготов ляють матеріал для письма. 2. Стародав-
ній рукопис, викона ний на такому матеріалі.

парœдія, -ї, ж. Сатиричний літературний твір, що 
містить риси якого-небудь іншого твору. // Са-
тиричне, комічне насліду вання кого-небудь.

парœніми, мн. Слова, подібні за формою і звучанням, 
але різні за значенням. Напр.: досвідчений — осві-
чений, голосувати — галасувати.

партитŸра тŒксту. Підготовлений за допомогою пев-
них знаків запис тексту, призначеного для ви-
голошення (словесні наго лоси, логічні наголоси, 
паузи, темп мовлення тощо).

О
партитŸра тŒксту
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пŠсквіль, -я, ч. Здебільшого письмове висловлюван-
ня образли вого, наклепницького характеру; на-
клеп.

пŠуза, -и, ж. 1. Тимчасова зупинка, перерва під час 
розмови; нетривале мовчання, мовчанка. 2. Пе-
рерва в розмірі вірша, звичайно пропуск нена-
голошеного складу.

пейзŠж, -у, ч. Загальний вигляд якоїсь місцевості, 
картина природи; краєвид. За вікном незвичний 
пейзаж. // Опис, зо браження природи в літера-
турі, музиці тощо. Літературний пейзаж у творі 
має певне призначення.

передмœва, -и, ж. Вступна стаття до наукового, лі-
тературного або іншого твору, написана самим 
автором або кимсь іншим, яка містить попередні 
пояснення або зауваження; передсло во, переднє 
слово.

перŒказ, -у, ч.
      ∆ Переказ детальний (докладний). Усний або пись-

мовий переказ, що якнайповніше передає зміст 
прочитаного або прослуханого тексту.

      ∆ Переказ стислий. Усний або письмовий переказ, 
який стисло передає основний зміст прочитано-
го або прослухано го тексту.

    ∆ Переказ вибірковий. Усний або письмовий пе-
реказ не всього прослуханого або прочитаного 
тексту, а лише його частини, певного фрагменту 
(опису, роздуму тощо), епізоду. 

П
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      ∆ Переказ творчий. Усний або письмовий переказ 
прослу ханого або прочитаного тексту 1) зі змі-
ною особи оповідача; 2) із введенням додатко-
вого матеріалу (напр.: опису, мірку вань, зачину 
чи кінцівки) та ін. 

перенœс, -у, ч. Знак у вигляді рисочки, що записують 
на місці поділу слова для перенесення його до 
наступного рядка. Знак переносу залишаємо в по-
передньому рядку.

перенœсне знŠчення слœва. Вторинне лексичне зна-
чення слова, яке виникає в мові на основі подіб-
ності предмета чи явища, воно зрозуміле лише в 
контексті. Сонце сміється. Плачуть хмари. Гірке 
життя. Солодка мрія.

персонŠж, -а, ч. Дійова особа в художньому творі. По-
зитивний персонаж. Негативний персонаж. Коме-
дійний персонаж.

п’½са, -и, ж. Драматичний твір, призначений для 
сценічного втілення (для гри на сцені). Школярі 
колективно склали но ворічну п’єсу.

питŠльне рŒчення. Речення, що містить у собі запи-
тання, яке спонукає співрозмовника до відпо-
віді.

писŒмний, -а, -е. Виражений за допомогою графіч-
них знаків; написаний. Передати свої враження 
в писемній формі. //Пам’ятки писемності. Кожен 
народ зберігає пам’ятки своєї писемності. // Пи-
семна мова. Учені досліджують най давніші писем-
ні мови.
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письмŒнний, -а, -е. Який уміє читати, писати; гра-
мотний. У нашій державі кожен має можливість 
стати письменним.

письмŒнник, -а, ч. Той, хто пише художні твори; осо-
ба, для якої літературна діяльність є професією. 
Для учнів організу вали зустріч із дитячим пись-
менником.

підзаголœвок, -вка, ч. Другий, додатковий до основ-
ного заголо вок. У підзаголовку розширюється по-
відомлене в заголовку.

п¼дмет, -а, ч. Головний член речення, що означає 
предмет дії, стану, властивості або якості, за-
звичай виражені присудком. Підмет вживають у 
формі називного відмінка.

підрŸчник, -а, ч. Книга, за якою вивчають навчаль-
ний предмет; посібник.

післямœва, -и, ж. Заключне роз’яснення, повідомлен-
ня авто ра, видавця й т. ін., що міститься в кінці 
твору, книги; піс ляслово.

п¼сня, -і, ж. Словесно-музичний твір, призначений 
для співу.

плагіŠт, -у, ч. Привласнення авторства на чужий твір 
науки, літератури, мистецтва або на чуже від-
криття, винахід, а та кож використання у своїх 
працях чужого твору без посилан ня на автора.

план, -у, ч. Порядок розміщення частин якого-небудь 
викладу, його композиція. // Запис плану у фор-
мі стислих заголовків до кожної частини викла-
ду, розташування їх у логічній по слідовності. 
Скласти план твору.

П
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пле'яда, -и, ж. Група видатних діячів певної епохи, які 
пов’язані між собою спільністю поглядів, завдань. 
Плеяда відомих письменників.

повідœмлення, -я, с. Документ, у якому про щось по-
відомляється, сповіщається. Повідомлення із те-
леграфу.

пœвість, -і, ж. Прозовий художній твір, що за обся-
гом і глиби ною розкриття життєвих явищ займає 
проміжне місце між оповіданням і романом. По-
вість складається з розділів.

подвœєння прšголосних. Див. Збіг прšголосних.
подœвження прšголосних. Протяжна вимова приголос-

них звуків, яка на письмі позначається подвоє-
ними буквами. Напр.: життя, лляти, спросоння, 
ніччю, суддя.

поŒзія, ії, ж. Твори, написані віршами, а не прозою. 
Поезія Ліни Костенко високохудожня і щира.

поŒма, -и, ж. Літературний твір, переважно віршова-
ний, у якому зображені значні події та яскраві 
характери. Поеми Т. Шевченка вийшли окремою 
книжкою.

поŒт -а, ч. Автор літературних віршованих поетичних 
творів. Поети володіють талантом до віршуван-
ня.

позитšвний персонŠж. Дійова особа твору, яка володіє 
багать ма моральними чеснотами. Поділ героїв на 
позитивних (іде альних) і негативних є умовним.

порівн'яння, -я, с. Слово або вислів, що називає особу, 
пред мет чи явище, з якими порівнюється хто-
небудь, що-небудь. // Образний вислів, у яко-

П
порівн'яння



66

му зіставляються предме ти, явища, особи, щоб 
яскравіше їх описати. Дівчина роз цвіла, як маків 
цвіт.

посв'ята, -и, ж. Комусь посвятити свою працю, свої 
твори й т. ін.; присвята; самопосвята.

початкœва фœрма. Форма, яку мають усі змінні части-
ни мови. Початкова форма іменників — це фор-
ма називного відмінка чоловічого роду однини.

правœпис, -у, ч. Система загальноприйнятих правил, 
що визна чають способи передачі мови на пись-
мі. У підручнику відо бражено зміни в українському 
правописі. // Дотримання пра вильного написан-
ня слів. Стежте за правописом.

прŒфікс, -а, ч. Частина слова (основи), що стоїть пе-
ред коренем і надає слову нового лексичного чи 
граматичного значення. Напр.: писати — перепи-
сати, списати, дописати, вписати, розписати.

пригœдницький, -а, -е. Твір чи література, де опису-
ються різні пригоди; пригодницькі фільми; при-
годницький жанр. Діти залюбки читають при-
годницькі твори.

прšголосні звŸки. Звуки, що вимовляють за участю 
голосу й шуму або тільки за участю шуму. Напр.: 
[д],[т], [р], [п],[х].

приймŒнник, -а, ч. Це службове слово, яке виражає 
різні смислові відношення між повнозначними 
словами, служить для творен ня деяких відмінко-
вих форм. Напр.: без, від, до, в, з.

прšказка, -и, ж. Близьке до прислів’я народне 
висловлюван ня, яке не має узагальнюючого, по-
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вчального характеру. Проти віку нема ліку. Ні в 
ліс ні по дрова. Що з воза впало, те пропало.

прикмŒтник, -а, ч. Самостійна відмінювана частина 
мови, що виражає ознаку предмета, змінюється 
за родами, числами й відмінками, відповідає на 
запитання який? (яка?  яке?  як і? ) ,  чий? 
(чия?  чиє?  чи ї? ). Прикметник найчастіше ви-
ступає другорядним членом речення.

прим¼тка, -и, ж. 1. Короткий запис, що є поясненням 
до яко гось тексту. 2. Додаток до якогось твору, 
що містить пояс нення до нього або відомості 
про його автора.

примœвки, -вок, мн. Жартівливі, переважно римова-
ні вислови, що вставляють в розмову відповідно 
до ситуації або у відпо відний контекст. Тринди-
ринди, коржі з маком. Говорила-балакала, сіла та 
й заплакала.

присл¼вник, -а, ч. Незмінна самостійна частина мови, 
яка об’єднує слова зі значенням ознаки дії, ста-
ну, іншої озна ки. Напр.: пізно, гарно, узимку, по-
літньому, надворі, уго ру, направо.

присл¼в’я, -я, с. Народний вислів повчального змісту, 
створе ний на основі багатовікових спостережень 
народу, його жит тєвого досвіду. Друга шукай, а 
знайдеш — тримай. Добрий початок — половина 
справи.

прšсудок, -дка, ч. Головний член речення, що озна-
чає дію, стан, якість, властивість предмета, від-
повідає на запитання що робити? хто він є? 

П
прšсудок



68

який він є? Зійшло сонце. День теплий. Олена 
Пчілка — мати Лесі Українки.

прšтча, -і, ж. Оповідний  літературний твір алегорич- 
но-повчального змісту, близький до байки. // 
Бути (стати) притчею (во язицех) — бути пред-
метом загальних розмов, по стійних пересудів.

проблŒма, -и, ж. Складне теоретичне або практич-
не питання, яке потребує розв’язання. У казках 
проблема добра і зла розв’язується на користь доб-
ра.

проблемŠтика твœру. Сукупність проблем, спосіб 
розв’язання яких описує сам автор твору або 
спонукає до цього читача. У романах ширша про-
блематика, ніж у повістях.

прœза, -и, ж. Літературний твір або сукупність творів, 
написа них невіршованою мовою; протилежне до 
поезія. Проза Та раса Шевченка здебільшого росій-
ськомовна.

прозŠїк, -а, ч. Письменник, що пише прозою. Микола 
Вінграновський — улюблений прозаїк багатьох ді-
тей.

прозœвий твір. Твір, написаний прозою. Казки — це 
здебільшо го прозові твори.

простŒ рŒчення. Речення, яке має у своєму складі одну 
грама тичну основу, виражену сполученням під-
мета і присудка або лише одним із головних чле-
нів. Уже сонечко визирнуло з-за обрію. Світає.

       ∆ Поширене речення — речення, у якому, крім 
головних, є другорядні члени. 

П
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прямŠ мœва. Дослівне відтворення чужого висловлю-
вання, яке, здебільшого, супроводжуєть словами 
автора (мовця). 

прямŒ знŠчення слœва. Первинне значення слова, яке є 
основ ною назвою предмета, явища. Це значення 
зрозуміле як у контексті, так і поза ним. Напр.: до-
рога додому, зелений огірок, високе дерево. 

псевдон¼м, -а, ч. Ім’я, прізвище або авторський знак, 
яким користується людина (письменник, актор, 
журналіст) за мість власного прізвища; псевдо. 
Леся Українка — це псев донім Лариси Петрівни 
Косач.

пунктуŠція, -ї, ж. Система правил використання роз-
ділових знаків. Знання пунктуації важливі для 
грамотного письма.

Рр
рŒбус, -а, ч. Загадка, у якій слова або фрази, що роз-

гадуються, зображено у вигляді комбінації ма-
люнків з літерами та ін шими знаками. Скласти 
ребуси про частини мови.

редагувŠння, -я, с. Творча робота редактора над ру-
кописом тексту з метою його поліпшення, ви-
правлення.

П
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ремŠрка, -и, ж. Авторські пояснення в драматичному 
творі щодо умов та часу дії, зовнішнього вигляду 
та поведінки дійових осіб тощо. Під час вистав 
ремарки не читають вголос.

репертуŠр, -у, ч. Добір творів, з якими виступають 
перед гляда чами співак, музика, читець тощо.

рŒпліка, -и, ж. Короткий вислів одного з учасників 
драматич ного діалогу чи розмови, який є відпо-
віддю на попереднє чиєсь висловлювання. Ре-
пліка може набувати форми моно логу, та все ж 
це — ланка діалогічного порозуміння.

репортŠж, -у, ч. Повідомлення з місця подій у газеті, 
по радіо чи в телепередачі. Репортаж про спор-
тивні змагання.

реферŠт, -у, ч. Стислий усний або письмовий виклад 
результатів наукового дослідження, змісту однієї 
або кількох книг, що сто суються певної пробле-
ми чи літературного твору. У початковій школі 
діти пишуть не реферати, а письмові повідомлен-
ня.

рецŒнзія, -ї, ж. Текст, у якому аналізується й оціню-
ється який-небудь твір, яка-небудь робота, спек-
такль, концерт тощо. Поширені такі різновиди 
рецензії: анотація, відгук, рефе ративна, газетна 
рецензія тощо.

рŒчення, -я, с. Це граматично й інтонаційно оформ-
лена одиниця мови, яка є основним засобом 
формування, вираження й по відомлення думок, 
почуттів, емоцій. В усному мовленні ре чення від-
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діляються одне від одного паузами, а на письмі — 
розділовими знаками.

речитатšв, -у, ч. Промовляння співучим голосом, на-
співним рекламуванням; наспівно, протяжно.

рšма, -и, ж. Співзвучне (суголосне) закінчення вір-
шованих рядків або близькорозташованих у ряд-
ку слів. Рима — одна з ознак віршів.

ритм, -у, ч. Рівномірне чергування наголошених і не-
наголошених складів. Ритм — основна ознака поезії.

рœзвиток дії. Розгортання подій у художньому творі, 
своєрід ний перебіг розповіді автора про життя, 
стосунки і дії пер сонажів, основою якого є за-
гострення конфлікту.

розв’'язка, -и, ж. Розв’язання конфлікту в літератур-
ному творі. Р. дається, як правило, у кінці твору, 
але, згідно з авторсь ким задумом, може подава-
тись і на початку твору.

рœздум, -у, ч. Твір або частина твору, де автор ви-
словлює власні думки, переживання, почуття; 
міркування.

розмœвна мœва. Різновид літературної мови, вжи-
ваний у по всякденному усному спілкуванні, у 
неофіційних життєвих ситуаціях, відмінний від 
книжної літературної мови. Р. м. вживають без 
попереднього відбору слів.

розповіднŒ рŒчення. Це таке речення, що містить по-
відомлення про різні явища, події, предмети, їх 
ознаки.

Р
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рœзповідь, -і, ж. Виклад у художньому творі від тре-
тьої особи про події і вчинки персонажів, на від-
міну від оповіді — ви кладу від першої особи.

ромŠн, -у, ч. Великий за обсягом і складний за по-
будовою опо відний твір художньої літератури, у 
якому широко описані життєві події, змальовані 
характери багатьох персонажів. Романи школярі 
вивчають у старших класах.

роман¼ст, -а, ч. Письменник, який пише романи.
ромŠнс, -у, ч. Невеликий за обсягом вірш та музич-

ний твір для сольного співу з інструментальним 
акомпанементом.

рŸбрика, -и, ж. Спосіб позначення окремих частин 
тексту літературного твору.

рукœпис, -у, ч. Текст твору, написаний від руки. Збе-
реглися руко писи деяких творів Т. Шевченка. // 
Оригінал твору, поданий або підписаний до дру-
ку. Авторові повернули його рукопис.
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Сс
самодиктŠнт, -у, ч. Вид зорового диктанту, під час яко-

го текст, призначений для запису, сприймається 
учнями за допомо гою зору, запам’ятовується, а 
потім записується із пам’яті. На уроці діти писали 
самодиктант для перевірки правопис них умінь. // 
Запис завчених напам’ять прозових або віршо-
ваних текстів. Після вивчення напам’ять вірша 
учні пишуть самодиктант.

самоперев¼рка, -и, ж. Перевірка своїх знань; пере-
вірка своєї роботи власними силами. Обов’язково 
виділіть час для са моперевірки.

саркŠзм, -у, ч. Злісна, уїдлива насмішка, їдка іронія. 
Карикату ри сповнені сарказму. // Уїдливі злісно-
глузливі зауваження. У спілкуванні будьте добро-
зичливими, уникайте сарказму.

сатšра, -и, ж. Художній прийом у творах літератури, 
спрямо ваний на різке висміювання негативних 
явищ. Ці вислови сповнені сатири на суспільні змі-
ни. 

світœгляд, -у, ч. Система поглядів на життя, природу і 
суспіль ство. Читання книг розширює світогляд. 

семŠнтика, -и, ж. Значення мовних одиниць — окре-
мих слів, складових частин слова, фразеологіз-
мів тощо. 

С
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сšмвол, -у, ч. Художній образ, який умовно відобра-
жає яку-небудь думку, ідею, почуття і т. ін. Хліб-
сіль — символ гос тинності українців. 

синœнім, -а, ч. Слово, близьке або подібне за значен-
ням до іншого, але відмінне від нього за звучан-
ням. Напр.: гарний, красивий, вродливий. 

сšнтаксис, -у, ч. Розділ граматики, який вивчає 
способи поєд нання й розміщення слів у сло-
восполученні та реченні. // Будова речення й 
словосполучення і способи поєднання слів у 
словосполученні та реченні. Знання основ син-
таксису пов’язане із правописом. 

склад, -у, ч. Частина потоку мовлення, яка склада-
ється лише з одного голосного або голосного і 
приголосного (або кількох приголосних) звуків 
і вимовляється одним поштовхом види хуваного 
повітря. Склади наголошені й ненаголошені. 

складнŒ рŒчення. Яке складається із двох і більше 
граматичних основ. Прості речення в складному 
можуть поєднуватися за допомогою сполучників 
та інтонації або тільки інтонації. 

складопœділ, -у, ч. Поділ слова на склади. Переносимо 
слова в наступний рядок, беручи до уваги правила 
складоподілу. 

скоромœвка, -и, ж. Жартівливий вислів, скомпонова-
ний із важких для швидкої вимови слів. Народні 
дитячі пісеньки, приказки, скоромовки, загадки, 
чистомовки, спотиканки, примовки, каламбури — 
усе це срібними росинками блищить і переливаєть-
ся на сторінках журналу “Малятко”.

С
сšмвол
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сленг, -у, ч. Розмовний варіант мовлення, характер-
ний для людей певного віку, роду занять; жаргон. 
Студенти часто послуговуються своїм сленгом.

словŒсний, -а, -е. Який здійснюється за допомогою 
слова. // Який змальовано, описано, передано 
за допомогою слова. Словесний опис картин при-
роди. Словесний портрет людини.

словнšк, -а, ч. Книга, де в алфавітному чи тематич-
ному поряд ку подано слова. Словники бувають 
орфографічні, тлумач ні, перекладні, фразеологічні, 
орфоепічні та інші.

словозм¼на, -и, ж. Зміна граматичних форм слова, а 
також способи такої зміни. Освічений, освічена, 
освічене — слово зміна за родами.

словоскладŠння, -я, с. Утворення складних слів шля-
хом поєд нання двох або кількох слів, основ чи коре-
нів в одне слово. Напр.: нова + будова = новобудова.

словосполŸчення, -я, с. Найпростіша синтаксична 
одиниця мови, утворена із двох або кількох са-
мостійних частин мови, пов’язаних між собою 
граматично (за питанням) і за зміс том. Напр.: 
чисте небо; цікавий твір; голосно говорити; ле-
тіти над озером.

словотв¼р, -вору, ч. 1. Творення слів у мові, а також 
способи їх творення; словотворення. 2. Галузь 
мовознавства, яка вивчає будову слів і способи 
їх творення. В українському словотво рі виділяють 
шість способів творення нових слів.

смисл, -у, ч. Уявлення про щось, поняття, розуміння 
чого-небудь.

С
смисл
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        ∆ Смисловий аналіз твору — це аналіз змісту  
твору і спо собів його вираження.

     ∆ Смисловий (логічний) наголос — виділення 
підсилю вальною інтонацією найважливішого 
щодо змісту слова в реченні. 

соціŠльно-побутœва кŠзка. Казка про повсякденне 
життя і стосунки між людьми в суспільстві. Каз-
ка “Про бабину доч ку і дідову дочку” — соціально-
побутова.

сполŸчник, -а, ч. Службова незмінна частина мови, 
яка слу жить для поєднання слів і речень у син-
таксичне ціле. Напр.: і, а, та, aлe, проте, щоб, 
якби.

спонукŠльне рŒчення. Речення, яке виражає різні 
форми воле виявлення: від прохання чи поба-
жання до категоричного на казу. Іди, будь ласка, 
своєю дорогою. Іди геть з моїх очей!

спор¼днені словŠ. Слова, які мають схожий за звучан-
ням і значенням корінь; спільнокореневі слова. 
Напр.: весло, вес ляр, веслувати, весельце.

спœсіб, -собу, ч. Граматична категорія дієслів, що 
виражає відношення дії або стану до дійсності.  
В українській мові є три способи дієслів: дій-
сний (працюю), умовний (працював би), наказо-
вий (працюй).

спрœщення прšголосних. Зменшення кількості при-
голосних звуків у групі приголосних внаслідок 
зміни форми слова або творення споріднених 
слів. Напр.: тиждень — тижня, про їздити — про-
їзний.

С
соціŠльно-побутœва кŠзка
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статт'я, -і, ж. Науковий або публіцистичний твір не-
великого розміру, надрукований у збірнику, журналі, 
газеті тощо. На уково-популярні статті для школярів.

строфŠ, -и, ж. Див. КуплŒт. 1.
структŸра літератŸрного твœру. Спосіб зв’язку між 

складними частинами твору. Взаєморозміщення 
та взаємозв’язок час тин цілого; будова.

структŸрний анŠліз тŒксту. Аналіз будови тексту: ви-
значення складових частин тексту (зачину, основної 
частини, кінців ки), зв’язків між реченнями й аб-
зацами тощо. Складаючи план переказу, виконує-
мо структурний аналіз тексту.

сŸржик, -у, ч. Своєрідний різновид народної мови, 
який витво рився на основі змішування двох 
контактуючих між собою мов, в Україні — укра-
їнської та російської. Суржик — це не гативне 
явище в мові.

сŸфікс, -а, ч. Значуща частина слова, що стоїть після 
кореня і служить для творення форм того ж сло-
ва, нових слів або ін ших відтінків значення.

схŒма, -и, ж. Засіб узагальнення, моделювання і нао-
чного зображення навчального матеріалу. Накрес-
лити схему будо ви виділеного слова та схему подано-
го речення. Пояснити схему розвитку подій у творі.

сценŠрій, -ю, ч. Літературний твір, який служить осно-
вою для створення фільму, визначає його зміст, 
образи, розгортання подій, жанр; кіносценарій.

сюжŒт, -у, ч. Система подій у літературному творі, 
через які письменник розкриває характери пер-
сонажів і весь зміст твору. Розвиток сюжету під-
порядкований основній думці твору.

С
сюжŒт
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Тт
тавтолœгія, -ї, ж. Повторення тих самих, спільноко-

реневих або близьких за значенням слів. Напри-
клад: молодий юнак; віль на вакансія; організувати 
організацію; створити твір.

тверд¼ прšголосні звŸки. Приголосні звуки, під час 
вимови яких середня частина язика не набли-
жається до твердого піднебіння. Напр.: б, н, р, м, 
с, ч.

твірнŠ оснœва. Основа, від якої утворюється похідне 
(нове) сло во. Напр.: школ-а — школ-яр — школяр-
к-а, школяр-ськ-ий.

твœрчий зŠдум. Перший стан (початок) творчого про-
цесу письменника як намір, бажання написати 
твір.

твœрчість, -чості, ж. Діяльність людини, спрямована 
на ство рення духовних і матеріальних ціннос-
тей.

       ∆ Народна творчість — вид духовної творчої ді-
яльності народу, що виявляється в усній поезії, 
казках, приказках то що, у музиці та інших ви-
дах мистецтва. Письменники чер пають наснагу 
із джерел народної творчості. 

теŠтр, -у, ч. Вид мистецтва, що відображає життя в 
сценічній дії, яку виконують актори перед гля-

Т
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дачами. // Установа, ор ганізація, що втілює цей 
вид мистецтва. Відвідати театр драми і комедії.

текст, -у, ч. Літературний чи інший твір (у т. ч. учнів-
ський) або його уривок для читання, аналізу 
тощо. 

      ∆ Текст науково-пізнавальний — містить повідом-
лення про закони природи й суспільства, про 
досягнення людей у різ них сферах діяльності.

       ∆ Текст науково-популярний — розкриває склад-
ний науко вий зміст доступною для читача мо-
вою. 

       ∆ Текст художній — твір, у якому дійсність зма-
льовано за допомогою образних засобів.

тŒма, -и, ж. Життєві явища, події, що становлять 
зміст твору літератури та ін. видів мистецтва. У 
темі автор виявляє вла сне бачення, своє ставлення 
до зображеного.

темп, -у, ч. Ступінь швидкості вимовляння слів у 
мовному потоці. Швидкий темп читання, серед-
ній, повільний. 

      ∆ Нормальний темп читання вголос — читання, 
під час якого читець виразно і правильно вимов-
ляє слова, робить необхідні паузи, його розумі-
ють слухачі.

тŒрмін, -а, ч. Слово або словосполучення, що означає 
чітко окреслене спеціальне поняття будь-якої 
галузі науки, мисте цтва тощо. Терміни класифі-
кують на літературознавчі, мо вознавчі, технічні, 
медичні тощо.

Т
тŒрмін
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термінолог¼чний словнšк. Словник, який містить тер-
міни, пояснює їх значення, написання. Існує 
потреба в оновленні українських термінологічних 
словників.

тšпи мœвлення. Різновиди мовлення, до яких на-
лежать розпо відь, опис, роздум (міркування).  
У тексті можуть поєдну ватися елементи різних 
типів мовлення.

тлумŠчний словнšк. Словник, який містить пояснен-
ня, тлума чення лексичних значень слів певної 
мови. Новий тлумач ний словник української мови 
в трьох томах.

тон, -у, ч. Характер звучання голосу людини під час 
мовлення за висотою та силою. Спілкування в до-
брозичливому тоні.

троп, -а, ч. Слово або мовний зворот, вжитий у пере-
носному значенні. Тропи належать до художніх 
засобів мови.

Т
термінолог¼чний словнšк
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Уу
удосконŠлити (вдосконŠлити). Збагатити свої знання, 

поліп шити свої вміння, підвищити свою май-
стерність. Життя змушує нас удосконалюватися. 
// Робити досконалішим, кращим. Необхідно удо-
сконалювати цей твір.

узгœджувати. Ставити залежне слово в тій же формі, 
що й головне слово. Прикметник залежить від 
іменника, тому узгоджується з ним у роді, числі 
та відмінку.

уосœблювати. Виражати явища природи, предмети, 
почуття в образах живих істот; персоніфікувати. 
Сирени, русалки, лісо вики, водяники — усе це ста-
родавні божества, які уособлю вали природу.

усм¼шка, -и, ж. Гумористичний художній твір (невеликий 
за розміром), у якому поєднуються жартівливі зама-
льовки, жа нрові сценки, елементи дотепності.

утœпія, -ї, ж. Твір, у якому йдеться про вигадку, не-
здійсненну мрію.

у'ява, -и, ж. Думка, свідомість, фантазія. //Здатність 
образно створювати або відтворювати кого-, що-
небудь у думках, свідомості. Розвинена уява, не-
стримна уява, творча уява.

уявл'яти. Викликати у своїх думках, своїй свідомості 
який-небудь образ, картину, дію тощо. Під час 
усного малювання ми передаємо словами те, що 
уявили, прочитавши (прослу хавши) текст.

У
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фФ
фŠбула, -и, ж. Хронологічно послідовне зображення 

подій і пригод у художньому творі; канва, схема 
розвитку життєвих подій, подана у творі в по-
слідовному порядку.

фантŠзія, -ї, ж. Творча уява. Політ фантазії. // Ви-
твір уяви; мрія. Моїм фантазіям не судилося здій-
снитись. // Твір каз кового, незвичайного змісту.

фантŠстика, -и, ж. Жанр літератури, а також твори, 
у яких описані нереальні явища та події, що не 
існують насправді. Твір з елементами фантасти-
ки.

фейлетœн, -у, ч. Невеликий твір, у якому висміюють-
ся якісь недоліки, потворні явища суспільного 
життя.

філолог¼я, -ї, ж. Сукупність наук, що вивчають мову 
й літера туру народу; мова й література. Україн-
ська філологія.

фольклœр, -у, ч. Народна творчість. Народні загад-
ки, казки, прислів’я та приказки, ігри, скоромовки 
тощо належать до фольклору.

фонŒтика, -и, ж. Галузь мовознавства, що вивчає 
звукову будову мови, способи творення звуків 
та їх акустичні влас тивості. Голосні та приголосні 
звуки мови вивчає фонетика. 

Ф
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      ∆ Фонетичний аналіз слова передбачає вимову 
слова, виді лення наголошеного складу, харак-
теристику кожного звука, пояснення можливих 
звукових змін, які відбуваються в процесі вимо-
ви.

фœрма слœва. Видозміна того самого слова, яка надає 
йому додаткового відтінку значення ( наприклад, 
рідна земля, рідної землі, на рідній землі).

формотвœрення, -я, с. Утворення граматичних форм 
того самого слова за допомогою префікса, су-
фікса чи закінчення; словозміна.

фрагмŒнт, -а, ч. Уривок тексту. Окрема частина твору 
мистецт ва. Докладно переказати фрагмент тво-
ру.

фрŠза, -и, ж. Висловлювання, що становить смис-
лову та інто наційну єдність. Кожна фраза його 
мовлення була виразною і завершеною.

фразеолог¼зм, -у, ч. Усталений зворот, стійке поєд-
нання слів, що вживається в мові як єдиний, не-
подільний і цілісний за значенням вислів. Напр.: 
бити байдики; замилювати очі; намилити шию.

фразеолœгія, -ї, ж. Сукупність зворотів і висловів, 
властивих певній мові. Українська фразеологія.

   

Ф
фразеолœгія
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Хх
хрестомŠтія, -ї, ж. Навчальний посібник, у якому 

містяться вибрані твори чи уривки з них.
хронолœгія, -ї, ж. Запис історичних подій в їх часовій 

послідо вності; літописання. У життєписі пись-
менника дотримуй те хронології.

худœжник, -а, ч. 1. Той, хто працює у сфері образот-
ворчого мистецтва; живописець, графік, скульп-
тор; мистець. 2. Той, хто досяг високої доскона-
лості в галузі мистецтва.

худœжні зŠсоби (зображŠльно-виражŠльні). Сукуп-
ність при йомів, способів діяльності письменни-
ка, за допомогою яких він відображає життя в 
художньому творі.

худœжній, -я, -є. Той, який стосується відтворення 
дійсності в художніх образах мистецтва.

худœжня літератŸра. Див. ЛітератŸра.
худœжньо-пізнавŠльний текст. Виклад відомостей 

науково-пізнавального змісту за допомогою ху-
дожнього слова, у ху дожній формі. У дитячому 
журналі подано художньо-пізнавальні тексти. 

Х
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Цц
цитŠта, -и, ж. Точний, дослівний уривок з якого-небудь 

тексту. Існують правила для записування цитат.

Чч
часœпис, -у, ч. 1. Те саме, що газета. Українські часо-

писи. 2. Періодичне друковане видання у вигляді 
книжки; журнал. Часопис Тернопільської класич-
ної гімназії “Животоки”.

частšни мœви. Групи слів, у які за певними ознаками 
об’єднують усі слова людської мови. В україн-
ській мові є десять частин мови.

част¼вка, -и, ж. Коротка римована пісня переважно 
жартівли вого або сатиричного змісту, яку вико-
нують у швидкому те мпі. За своїм змістом час-
тівки близькі до коломийок.

чŠстка, -и, ж. Службове слово (частина мови), що 
надає додат кових відтінків значенню окремих 
слів, словосполучень чи цілих речень, а також 

Ц-Ч
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служить для творення слів та їх форм. Напр.: не, 
ні, так, то, би, нехай.

чергувŠння звŸків. Закономірна зміна звуків у зна-
чущих части нах слова. Напр.: ніж — ножа, біг — 
біжу, тебе — тобі.

числ¼вник, -а, ч. Самостійна частина мови, що озна-
чає певну кількість або порядок предметів при 
лічбі. Напр.: чотири, четвертий.

читŠння, -я, с. Процес розпізнавання графічних зна-
ків (букв, наприклад), уміння сприймати надру-
коване.  

       ∆ Читання вголос — голосне читання; яке гучно 
звучить; відтворення змісту прочитаного голо-
сом. 

       ∆ Читання в особах — голосне читання, у якому 
беруть участь двоє або більше осіб, озвучуючи 
репліки певної дійової особи.  

чутт'я мœви. Здатність носія мови відчувати правиль-
ність чи неправильність висловів, граматичних 
форм, звукового ладу, синтаксичних конструк-
цій, які він обирає під час спілкування.

  

Ч
чергувŠння звŸків
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Шш
шарж, -у, ч. 1. Художній твір, у якому висміюється 

що-небудь або хто-небудь з дотриманням подіб-
ності основних рис. 2. перен. Спотворення, ви-
правлення, невдале наслідування чого-небудь, 
карикатурна подібність.

штамп, -а, ч. Слова, фрази, які часто повторюють-
ся без потреби; трафарет, шаблон. Вживання  
штампів збіднює мовлення людини, з нею нецікаво 
спілкуватися.

Щщ
щедр¼вка, -и, ж. Старовинна українська обрядова но-

ворічна пісня, що виконується напередодні або 
в перший день Но вого року.

щодŒнник, -а, ч. Щоденні записи особистого характе-
ру про події, факти, враження від чогось тощо. 
Літературно-побутовий жанр, записи побаченої, 
почутої, пережитої події, яка щойно сталася. 
Щоденник пишуть для себе, він не розра хований на 
стороннього читача.

Ш-Щ
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